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Modulære løsninger

Der er behov for fleksible og modulære løsninger, der kan tilpasses og 
sammensættes, så der spares tid og økonomi.

Hvordan kunne man arbejde med:

●  Præ-fabrikerede delelementer, som bare skal ”køres ind”?

●  ”Skæve klodser”, som kan sammensættes på mange måder og tilpasses?

●   ...



Digital byggestyring
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Digital byggestyring

Der er behov at udvikle den digitale byggestyring og gøre brug af tværgående 
systemer, teknologier mv. ift. optimering af byggeprocessen. 

Hvordan kunne man arbejde med:

●  IT understøttet effektiv byggestyring?

●  Automatiseret dokumentation og registrering?

●  ...



Big Data
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Big Data

Der er behov for at gøre mere brug af store mængder data fra delelementer i 
anlægget – særligt data fra den lange driftsperiode.

Hvordan kunne man arbejde med:

●  Store datamængder ift. fejlsporing?

●  Datateknologier ift. vedligeholdelse og drift af bygninger, anlæg, mm.?

●  ...



Driftoptimal tilgang
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Driftoptimal tilgang

Der er behov for at tænke drift og udvikling sammen. De gode løsninger nytter 
ikke noget, hvis de ikke kan driftes effektivt.

Hvordan kunne man arbejde med:

●  Udvikling, anlæg og drift i én samlet løsning? 

●  Leverancer ikke kun til anlæg men også til driften?

●  ...



Genanvendelse
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Genanvendelse

Der er behov for grønne løsninger og en mere fornuftig brug af især ressourcer 
og materialer.

Hvordan kunne man arbejde med:

●  Løsninger, som sikrer mindre spild af byggematerialer, ressourcer, mm.?

● Genanvendelse på nye måder?

● Cirkulær økonomi?

●  ...



Nye teknologier
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Nye teknologier
Ny teknologi giver nye muligheder. Byggebranchen skal gøre brug af 
teknologien, hvor den giver mening.

Hvordan kunne man arbejde med:

●  Sporing, GPS, RFID, WIFI?

● 3D print, Robotteknologi, droner?

● Augmented reality og Virtual reality?

● Apps?

● ... 



Forretningsmodeller
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Forretningsmodeller
Der er behov for at samarbejde på nye måder, som sikrer mulighed for 
innovation, et tæt partnerskab i byggeriet – og den gode forretning for alle 
parter. 

Hvordan kunne man arbejde med:

●  Løsninger, produkter og services på nye måder i tæt samarbejde med 
bygherrene.                         

● At indgå i nye former for partnerskaber, outsourcing…?

● Nye honoreringsformer, som fx pay per use, no cure no pay, etc.?

● ...


