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Tænketank for bygningsrenovering 
BVU*net opfølgning fra møde 1 den 7/9 2011 i EBST 
 

BVU*net er blevet opfordret til at deltage i Tænketank for bygningsrenove-

ring, som GI og Realdania i fællesskab har besluttet at oprette. Tænketan-

kens medlemmer er repræsentanter fra byggeriets parter på direktørniveau, 

og de vil mødes otte gange i perioden fra september 2011 til november 

2012. Koordineringsrådets formand Niels Haldor Bertelsen deltager fra 

BVU*net. Første møde er afholdt den 7/9 2011, kl. 9-12 i Erhvervs- og Byg-

gestyrelsen (EBST) i København. EBST sekretariatsbetjener tænketanken, 

og de finansieret af de to fonde.  

 

På mødet den 7/9 2011 fremlagde de enkelte medlemmer forslag til vigtige 

initiativer, og de drøftede kommissorium for tænketanken, Hvidbog om byg-

ningsrenovering samt arbejdsplan for møderækken. Niels fremlagde følgen-

de med reference til en kort beskrivelse af BVU*net: 

– Den fremlagte møderække bør også indeholde undervisning og dens re-

lationer til forskning, udvikling, anvisninger, afprøvning, regional foran-

kring og formidling i byggeerhvervet. Det kan enten ske samlet på et mø-

de eller som et fast punkt på alle møder. 

– Den fremlagte arbejdsform syntes at mangle dynamik, partsinvolvering og 

hurtige og synlige effekter, som bygger på erfaringer med innovation og 

udvikling i erhvervet samt international forskning. BVU*net vil tilbyde at 

finde fagpersoner, som kan bidrage til at løfte denne udfordring. 

– BVU*net vil tilbyde at komme med bidrag til møde 2 den 14/11 2011 om 

analyser af renoveringsefterslæbet og potentialer for innovation for væ-

sentlige segmenter. Oplæg sendes samlet til EBST senest 1/10 2011. 

– BVU*net vil foreslå en evaluering af tænketankens arbejdsform og møde-

række som afslutning på møde 3 den 18/1 2012, hvor produktivitet, kon-

kurrence og innovation skal drøftes. 

 

I det efterfølgende gives et oplæg til udfordringer, der lægges til drøftelse i 

BVU*net. Niels vil samler bidragene og sende et fælles oplæg fra BVU*net til 

EBST. Bidragene kan også indgå i et forprojekt for temagrupper i BVU*net. 

1. BVU*net som central part i forbedring af bygningsrenovering 

BVU*net er en nystiftet forening af byggeriets videns- og uddannelsesinstitu-

tioner, som har fokus på uddannelse, formidling og forskning indenfor pro-

duktivitet, digitalisering og kvalitet. BVU*net er del af byggeriets Videnmar-

ked, som sammen med byggeriets fire andre markeder er centrale i en sam-

ordnet udvikling af bygningsrenovering:  

– Reguleringsmarkedet 

– Produktmarkedet 

– Byggemarkedet 

– Ejendomsmarkedet. 

 

BVU*net arbejder efter en fælles innovationsmodel, som har fokus på tvær-

fagligheden i grund-, efter-, sags- og virksomhedsuddannelse mellem: Arki-

tekter, ingeniører, konstruktører, håndværkere og andre videnformidlere. I 



 

 

Side 2 af 3 sider. samarbejde med byggeriets parter gennemføres udvikling, beskrivelser af 

standarder, vejledninger og anvisninger samt afprøvninger på byggesager, 

som indgår i undervisningsmaterialet. Der arbejdes også med regional for-

ankring, formidling og dokumentation af effekten hos medarbejdere, i virk-

somheder og på byggesager i et nært samarbejde med byggeriets parter. 

 

Innovationsmodellen vil være styrende for arbejdet i BVU*nets temagrupper 

og medlemmernes deltagelse i projektsamarbejder. Modellen vil løbende bli-

ve tilpasset behovene og erfaringerne i BVU*net. I modellen behandler både 

brugerbehov og markedsforhold som bl.a. kan dække over: 

– En seriel eller parallel udviklingsstrategi 

– Forandringsmodeller og analyser på makro- eller mikroniveau 

– En styring af proces eller produkt samt brugerinvolvering. 

Udfordring: 

Hvor og hvordan yder BVU*net sit bidrag i samarbejde med de andre parter i 

byggeriet til effektivisering og forbedring af bygningsrenovering i Danmark? 

Stil forslag til initiativer med angivelse af deres omfang og forventet effekt!  

2. Renoveringsefterslæb og screening af potentiale for innovation 

I ’Hvidbog om bygningsrenovering’ kapitel 1 og 2 er renoveringsefterslæbet 

opgjort for den samlede danske bygningsmasse for hver bygningskategori. 

Der er desuden udarbejdet oversigter over udfordringer, barrierer, incitamen-

ter og forslag til løsninger. De suppleres i kapitel 3 med tre scenarier for, 

hvorledes den eksisterende bygningsmasse kan bidrage til samfundets CO2-

målsætninger. Det energimæssige potentiale er også opgjort. Det foreslås i 

kapitel 3, at energibesparende tiltag gøres rentable ved at gennemføre dem 

samtidig med anden renovering og fremtidssikring.  

 

På møde 1 i tænketanken blev det fremført, at der var meget stor spredning 

på efterslæbsopgørelserne, og at de forskellige aktører brugte forskellige 

opgørelsesmetoder. Nogle medlemmer efterlyste derfor en bedre og mere 

ensartet opgørelsesmetode nu og her. Andre ønskede en regelmæssig 

ajourføring fx hvert år. Medens andre igen støttede efterslæbsopgørelsen 

som en faktaopgørelse i en politisk og mediemæssig debat, men at en ind-

sats her ikke måtte blive for stor og overskygge andre initiativer.  

 

Niels støttede en regelmæssig ajourføring, og at der arbejdes for bedre fæl-

les opgørelser, men at de ikke må overskygge innovative initiativer, der har 

direkte synlig effekt i sektoren. Niels anbefalede desuden, at efterslæbsop-

gørelsen supperes med en screening af potentialet for innovation, som byg-

ger på hvidbogens kapitel 4 og 5 om produktivitetsudvikling og innovation. 

 

En sådan screeningsmetode er afprøvet og gennemført i flere udviklingspro-

jekter og analyser i den almene sektor i fremtidssikring og energirenovering 

af boligbebyggelser. Her er fx energirenovering af facader prioriteret, og flere 

udviklingsprojekter er i gang eller er ansøgt på dette område. For at målrette 

innovationen foreslås det derfor, at innovationen bliver rettet mod væsentlige 

bygningsdele inklusive brugsrum i bygningen. Bygningsdele opfattes som en 

vare med egenskaber og en tværfaglig plan- og byggeproces, som er binde-

led mellem bygningen og byggevarer levet til byggepladsen. Princippet er 

anvendt på andre bygningskategorier, og der ses en stigende interesse for 

dens anvendelse i både udvikling og styring af plan- og byggeprocesser. 



 

 

Side 3 af 3 sider.  

Innovationsprincippet er også afprøvet sammen med en model for forret-

ningsudvikling kaldet ’Badbutik A/S’, som indeholder elementerne:  

1. Visioner og målsætninger 

2. Kunde- og markedsforhold 

3. Produkt- og egenskabsudvikling  

4. Proces- og organisationsudvikling 

5. Pris, omkostninger og investeringer 

6. Forretningsplan 

 

Ser man fx på proces- og organisationsudviklingen er nogle at de store ud-

fordringer her: Digitalisering, produktivitetsudvikling, energi, miljø og globali-

sering. På disse områder drøftes og gennemføres der i dag en bred vifte af 

innovation på både materialer og videnstrømme, som dækker alle byggeriets 

faser og aktører. Et centralt spørgsmål for tænketanken er derfor at udpege 

væsentlige indsatsområder og drøfte, hvor effekten er størst med mindst 

indsat. En sådan effektdokumentation er både et godt mål for resultat, men 

også et godt styringsværktøj for de innovative parter i sektoren. Eksempler 

viser gode resultater af en sådan målrettet innovation, og at det er muligt at 

sammenkoble mikro- og makroanalyser af byggeriets produktivitet. 

 

BVU*net foreslår, at den beskrevne innovations- og forretningsmodel an-

vendes som grundlag for en screening af innovationspotentialet, og at der 

lægges op til en kraftig og tværfaglig partsdeltagelse i innovationen. 

BVU*net vil tilbyde at finde fagpersoner, som kan løfte screeningsopgaverne 

og komme med bidrag til møde 2 den 14/11 2011 om analyser af renove-

ringsefterslæbet og potentialer for innovation for væsentlige segmenter. 

Udfordring: 

Hvilke segmenter af bygningsdele vurderes at have størst og mest realiser-

bart potentiale? Hvilken innovationsindsats og -omfang kan foreslås, og hvil-

ken effekt forventes på er givet tidspunkt? 

 

 

Med venlig hilsen 

Niels Haldor Bertelsen 

Formand for BVU*net 


