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FORORD 

Gode læringsmiljøer 

 

Nye samarbejdsformer og en bedre tilgang til at lede og organisere 
byggeprocesser på, vil præge byggeriet i de kommende år. Et af 
succeskriterierne for den kommende udvikling, bliver at sikre gode 
læringsmiljøer på såvel erhvervsuddannelserne, som i byggeriets 
praksis.  

Og for uddannelsesinstitutioner og byggepladser er den fælles 
udfordring at skabe rum, hvor den skolebaserede undervisning og den 
praksisrelaterede læring kan mødes i et nyt og fremtidsbaseret 
paradigme.  

Optimering af byggeriets 
læringskultur 

Et paradigme der vil være præget af en endnu større markeds-
orienteret globalisering, skærpet konkurrence og berettigede krav til 
effektivitetsforbedringer. Behovet for en strategisk udvikling af 
virksomhedernes forretningsgrundlag med særlig vægt på bære-
dygtighed, har allerede meldt sin ankomst. 

Byggeriets parter peger samstemmende på, at denne udvikling kalder 
på nye kompetencer, hvor det overordnede formål skal være, at blive 
bedre til at arbejde sammen og lære af hinanden, for herved at gavne 
branchens produktivitet og kvalitet. 

Der er generelt bred enighed om, at der er et stort behov for at opti-
mere byggeriets læringskultur. Begreberne kompetence og viden 
bliver de helt centrale omdrejningspunkter, hvor læring kommer til at 
handle om både tilegnelse af viden, og om konstruktion og produktion 
af viden. 

Ændret arbejdsorganisering 
og TotalFaktorProduktivitet 

Med projektet ”Nytænkning af kompetenceudvikling af medarbejdere i 
E&P” og med renoveringen af Urbanplanen som case, kan vi i denne 
rapport dokumentere en øget produktivitet. På Byggesagen U2, er der 
tale om en TotalFaktorProduktivitet (TFP) på 4%, som er tilvejebragt 
ved først og fremmest at organisere arbejdet på en anden måde, 
dernæst ved at lære i hverdagen tæt på byggeprocessen ved en 
velovervejet praksisnær kompetenceudvikling.  

Byggeriets Informations 
Model (BIM) 

Med projektet er der også taget fat på en digitalisering, der som 
udgangspunkt har haft det bærende syn, at se tingene bottom up, 
dvs. hvordan kan håndværkerne gøre brug af digitale værktøjer på 
byggepladsen, og hvordan kan det bedst virke på stilladset. 
Resultatet er en digital skurbog som prototype, der er webbaseret, og 
som håndterer både produktivitetsdata og akkordregnskaber. Som 
platform for kommunikation er ontologien lagt til rette, så den på sigt 
matcher Byggeriets Informations Model (BIM). 

Sjakudvikling og den 
innovative og lærende 
byggeplads 

Med nytænkning af kompetenceudvikling i Enemærke & Petersen a/s 
vil rapporten gøre rede for, på hvilke måder, at sjakudvikling kan 
foregå i praksis, så byggepladsen i højere grad bliver både innovativ 
og lærende. Endvidere vil rapporten reflektere værdiers betydning i 
forhold til både produkt og proces. Og endelig kritisk vurdere, hvad 
der skal til for at være både effektiv og produktiv i fremtidens 
byggeri. 

Proces og dokumentation Rapporten er udarbejdet af PKEConsult og Allan Dam i samarbejde 
med E&P. Der rettes en stor tak til alle involverede i E&P, og alle i U2-
projektorganisationen. Tak til Niels Haldor Bertelsen fra Sbi og Henrik 
Davidsen fra PKEConsult. Og en særlig tak til bygningskonstruktør 
Ulla Aabjerg for rapportens billeder, samt Nanna Malling for det 
skulpturelle billede. 

 
Enemærke & Petersen a/s 

Ringsted januar 2011 

Lars Jess Hansen 

Forretningsområdedirektør 
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PROJEKTMÅL - RESUMÉ OG RESULTATER 

Det innovative sigte Med BA-projektet ”Nytænkning af kompetenceudvikling af medarbejdere” har 
det været et ønske fra E&P at bidrage med positive erfaringer til efteruddannelse 
af medarbejderne i E&P. Og på en måde, så erfaringer og resultater kan 
forankres i virksomheden, på byggepladserne, og videre ud i branchen. 

I hele forløbet omkring renoveringen af Urbanplanen, og med BA-projektet, har 
vi haft det innovative sigte at betragte kompetenceudvikling, som det vigtigste 
middel i vores strategi, om mere aktivt og på flere områder at inddrage 
medarbejdere, samarbejdspartnere og brugere i planlægning og gennemførelse 
af byggeri og renovering. 

To udviklingsretnin-
ger 

Udviklingen på vore byggepladser, har vi skitseret i to retninger. 
1. Sjakkene skal i højere grad lede sig selv på så mange områder som muligt. De skal 

kunne lede det faglige, samarbejde med andre, forestå indkøb, logistik, sikkerhed og 
velfærd på byggepladsen.  

2. Udviklingen af tværfagligheden har været den anden retning, hvor udvikling af 
kompetencer for ledelse og kommunikation har været højt prioriteret. 

Rapportens indhold Rapporten beskriver, og underbygger med erfaringer og viden, hvordan vi har 
arbejdet med projektets mål: 
• At udvikle kompetencer i samarbejde og opstart af byggepladser. 

• At kompetenceudvikle svende og sjak til selvledelse af byggepladser. 

• At udvikle medarbejderkompetencer i dokumentation af proces-og produktevaluering. 

• At udvikle kompetencer i innovationledelse hos svende og sjakbajser. 

• At opnå medarbejderkompetence i udvikling af læring i praksis. 

• At indarbejde kvalitetssikring i akkorden. 

Projektets resultater 
-  et godt innovativt 
 fundament 

Med BA-projektet har vi fået et godt fundament til at komme videre med 
byggeriets omstilling og innovation. Vi er gode til at glemme, hvad vi har lært i 
byggebranchen. Men med projektet er det lykkedes at skabe en fælles forståelse 
af, hvordan alle på byggepladsen og i projektorganisationen kan bidrage til den 
samlede værdiskabelse. 

Vi har med projektet vist, hvordan hele byggeprocessen også kan blive en 
læringsproces for alle involverede, og lært vigtigheden af, at det vi lærer, også 
bliver bevidstgjort. 

Høje ambitioner, 
stor indsats og gode 
resultater 

Ambitionerne har været høje, og indsatsen stor. Resultaterne taler i rapporten 
for sig selv, og som de vigtigste af dem, er det værd at nævne: 
• Ved at procesoptimere og industrialisere byggeprocessen, og ved at lære tæt på 

virkelighedens dagligdag, har vi opnået en bedre effektivitet og en større 
produktivitet. 

• Vi er blevet bedre til at arbejde og lære sammen, hvor værdiledelse på produktsiden 
sammen med en værdibaseret ledelse, har vist sine styrker og nytte i optimering af 
både værdi og proces. 

• Ved at nytænke kompetenceudviklingen, kan vi i dag gøre rede for, hvordan 
sjakudvikling kan foregå, så byggepladsen i højere grad blive innovativ og lærende. 

• Vi har udviklet nye metoder i logistikken ved at bruge ny viden, som f.eks. om, hvor 
vigtig sammenhængene er, mellem arbejdsmiljø og Lean, og at en sådan 
implementering og nye forståelser, i sig selv konstruerer og skaber viden. 

• Vi har fået vist, at fornyelser sker når mennesker arbejder sammen. Det er sjældent 
enerens værk. Kreativitet er en både kollektiv og en social proces. 

• Som det mest synlige resultat er der blevet udviklet en digital prototype, som et 
resultat af håndværkernes vedholdende indsats, og som fortsætter og videreudvikles 
på en ny sag. 

• Læringsaktiviteter skal planlægges på lige fod med produktionen, og innovation og 
læring skal organiseres. 

• Vi har med stor effekt fået afprøvet værktøjer, der enkelt, præcist og konkret 
afdækker tanke-og handlemønstre for personer og team. 

• Vi har udviklet modeller, der nytænker både byggeprojekt og sagens organisering. 

Ved at blive bedre til at forstå hinandens verdenssyn, og endnu bedre til at 
mestre kommunikationen i en kompleks byggesag, vil der fortsat være, såvel 
lavt som højthængende frugter at plukke. 
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Rammer og mål for byudviklingen og U2-byggesagen 

Bydudvikling i Partnerskab  Forud for selve udførelsen af renoveringen på Urbanplanen er der 
foregået en lang udviklingsproces med at rammesætte en værdiop-
timering for beboerinvolvering, den fysiske opretning og hele byg-
geprocessen. Og ikke mindst en større inddragelse af håndværkernes 
erfaringer og viden, som et bærende element. Med henblik på at styrke 
samarbejdet mellem boligområdet og Københavns Kommune blev der 
juni 2001 dannet en stærkt forpligtende ramme for projektet.  

  Parternes ønske var at søge enighed om at igangsætte og gennemføre 
en række projektaktiviteter, der kunne bidrage til en positiv og 
integreret byudvikling i Urbanplanområdet. Dvs. en helhedsorienteret 
indsats baseret på en helhedsplan for området og lokale, kompetente 
og selvstændige partnerskaber. I september 2003 blev den indgåede 
samarbejdsaftale konkretiseret i en aftale om projektet "Urban U2 - 
Byudvikling i Urbanplanen".  

Partneringbyggesag  Byggesagen er gennemført som en Partnering, og alle parter har fra 
starten af været bevidst om, at sikring af en optimeret værdiskabelse 
forudsætter en velfungerende erfaringsudveksling, kontinuerlig læring 
og videndeling i byggesagens komplekse partnerskabsorganisering.  

Figur 02: U2-partneringmodel  

 

 

Parterne har endvidere 
forudsat, at det inde-
bærer kendte og nye 
former for logistik i 
procesledelse, produk-
tionsstyring og kon-
tinuer evaluering. 

Projektmål  De overordnede og gennemgående mål for projektet har været at 
skabe ny erfaring og udvikle metoder og ny viden.  

Mål for beboerinvolveringen 

 
 Flere muligheder for, at den enkelte beboer selv kan sætte sit præg på 

egen bolig. Give indsigt i og sikring af medindflydelse på 
beslutningerne hele vejen. Skabe en oplevelse af muligheder og 
indføring i, hvordan der skabes plads til mangfoldighed. 

Mål for den fysiske opretning 

 
 Optimering af produktværdien i alle byggetekniske faser. En 

værdiskabelse i det arkitektoniske udtryk, i valg af byggetekniske 
løsninger og i den bygningsmæssige udførelse i et format, så den 
renoverede bebyggelse fremstår som en unik reference for andre 
renoveringer og byudviklingsprojekter. Skabe et godt indeklima og en 
god bokvalitet. Overholdelse af budgetrammen. 

Mål for byggeprocessen 

 
 Optimering af værdiskabelsen i alle procesfaser. Gøre byggefasen til en 

positiv oplevelse for de, der bygger, og for beboerne. Fokus på tryghed 
i bebyggelserne, både under udførelsen og bagefter. Stolte 
håndværkere. Driften som medspiller, både med deres erfaringer, 
fremtræden og viden. Overholdelse af aftaler. Få klager fra beboerne. 
Gøre det på en anden måde - aldrig at gøre, som vi plejer, blot fordi vi 
plejer. Skabe en bygge-, samarbejds-, dialog og læreproces, der 
sætter en ny standard for andre renoveringer og byudviklingsprojekter. 
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Urbanplanen – en historik 

Figur 01: Oversigtkort over Urbanplanen Urbanplanens historik og beliggenhed 

Urbanplanen består, som vist i Figur 01, af fem 
boligafdelinger; Dyvekevænget, Remisevænget Nord, 
Remisevænget Vest, Remisevænget Øst og 
Hørgården I & II. 

Hørgården 1 og 2 og Remisevængerne er opført i 
perioden 1965-71 og Dyvekevænget i 1996.  

Der er cirka 2.340 boliger i området og en befolkning 
på omkring 5.400.  

Området ligger tæt op ad Ørestad og er med ibrug-
tagningen af metroens 2. etape blevet stærkt 
forbedret mht. den offentlige transport. 

U2-byggesagen - tre afdelinger ud af fem 

U2-byggesagens følgende tre afdelinger: 
• Remisevænget Øst. 

• Hørgården 1 & 2. 

• Remisevænget Nord.  

 

U2-byggesagen - Tids- og aktivitetsplan 

Som vist i Figur 02 er facaderenoveringsdelen af U2-byggesagen gennemført i perioden 4. kvartal 2007 - 
2. kvartal 2010. 

Figur 02: U2-byggesagen - Tids- og aktivitetsplan 
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U2-byggesagen - Mængder og økonomi 

Tabel 01: U2-byggesagen - Produkt og mængder Som vist i Tabel 01 omhandlede U2-bygge-
sagen følgende mængder1: 
• Fornyelse af 40.010 m2 facader. 

• Isætning af 8.110 vinduer og terrassedøre. 

• Aptering af 1.061 franske altaner. 

• Montering af 441 altaner. 

• Montering af 1.584 skodder. 

• Montering af 8.110 stk. indvendige 
lysninger. 

Arbejdet var fordelt på 132 opgange i 31 
bygninger i fire byggeafsnit. 

Tabel 02: U2-byggesagen - Håndværkerudgifter 

 

Som vist i Tabel 02 udgjorde de samlede 
håndværkerudgifter for U-byggesagen ca. 
245 mio. kr., eklusiv moms, heraf: 
• Ca. 29,5 mio. kr. i udbetalt løn til 

håndværkerne (posepenge) svarende til 
12,1% af de samlede håndværkerudgifter. 

• Ca. 116,1 mio. kr. til materialer svarende 
til 47,4% af de samlede 
håndværkerudgifter. 

• Ca. 33,4 mio. kr. til byggepladsindretning 
og drift svarende til 13,6% af de samlede 
håndværkerudgifter. 

Tabel 03: U2-byggesagen - Enhedspriser Tabel 03 viser en oversigt over enheds-
priser for de enkelte bygningsdele opdelt 
på de fire byggeafsnit. 

Byggeriet blev udført i den rækkefølge, der 
er angivet i tabellen.  

 

 
 

                                          
1 Tabellerne er udarbejdet af Niels Haldor Bertelsen SBi 
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Uddannelsesmål og kompetencer 

Introduktion til 
kompetencebegrebet 

 Det nationale kompetenceregnskab har igennem nu flere år været et 
vigtigt pejlemærke for erhvervene, herunder også byggebranchen, for 
at indkredse de relevante og fremtidige kompetencer for den enkelte, 
på arbejdspladsen og i samfundet. Projektet har arbejdet med at 
bringe alle 10 af de anbefalede kompetencer i spil i forhold til delmål i 
AMU-sjaklederuddannelsen, som projektet afslutningsvis har foretaget 
en kompetencevurdering af.2 

Der eksisterer ikke én almen accepteret definition af, hvordan 
begrebet ’kompetence’ skal forstås. Der eksisterer derimod et utal af 
forskellige udlægninger af begrebet. Der eksisterer heller ikke et 
veldefineret grundlag for at måle kompetencer. Det første problem, 
der melder sig er, hvad skal der måles på, dernæst hvordan det 
praktisk er muligt at opstille data for relevante kompetencefelter, og 
endelig om det er muligt at se læring som en bevidstgørende proces. 
Hertil skal føjes det voksende krav om dokumentation af effekten på 
den økonomiske bundlinje. 

Kompetencer og udviklende 
mål 

 Projektrapporten er disponeret på en måde, så ovenstående vil blive 
vurderet og besvaret under de 3 valgte temaer: Kompetenceudvikling, 
sjakudvikling i praksis og effekt af læring. 

Indledningsvis skal der kort gøres rede for den bagvedliggende tilgang 
til temadispositionen: 
1. Kompetencebegrebet på U2 

2. Faglighed og kompetencer i den konkrete byggesag 

3. Kompetencemodel på U2 – fra praksis til forskning 

4. Læring og procesledelse 

5. Værdier, erkendelse og videndeling. 

1: Kompetencebegrebet på U2 

Introduktion til 
kompetencebegrebet på U2 

 Kompetence defineres ofte som evnen, beredskabet og viljen til at 
møde en udfordring med en handling. Det at være kompetent 
refererer frem mod en udvikling, mod noget der skal håndteres med 
en aktiv operation. 

Globaliseringen har medført et nyt landskab, hvor gammelkendte 
handlingsmodeller ikke længere er tilstrækkelige. Vi begynder derfor 
at interessere os for koncepter og begreber, der formår at tage højde 
for udvikling.  

Kompetencebegrebet er kommet ind og blevet et begreb, der skal gøre 
den globale udfordring til noget konkret i uddannelses- og 
arbejdssammenhænge.  

Hvordan opnås kompetence?  Hvis ambitionen er, at man skal agere kompetent og møde 
udfordringer i en aktiv handling i et åbent samarbejde med andre 
parter, hvor kvalitetskriterier, udfordringer og krav hele tiden ændrer 
sig - handler det om praksislæring på alle mulige leder og kanter.  

Der bliver tale om læring i forhold til faget, arbejdspladsen, personen 
og den enkeltes hele livsforløb. Læring bliver herved individuel, 
organisatorisk, samfundsmæssig, kognitiv og følelsesmæssig. Læring 
knytter sig til en situation, til et rum og en kontekst. 

Kompetencer og læring er blevet det nye columbusæg3. 

 

                                          
2 Kompetenceregnskabet og byggebranchen - se Bilag 1. 
3 Løsningen på en tilsyneladende umulig opgave. Ifølge legenden fik Columbus et æg til at stå, ved at banke denne 
ene ende en smule flad. 
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Læringskultur  Meget tidligt i udførelsesfasen definerede deltagerne læringskulturen 

på U2 ved: 
• At der skabes en fælles viden parterne imellem, som kan gøre dem bedre i 

stand til at forstå hinanden og på den måde sætte plan, teori og praksis 
sammen. 

• At denne viden proaktivt bruges i forhold til alle byggesagens aktører. 

• At der skabes muligheder og rum for at alle kan gøre brug af sin viden. 

• At alle tager et ansvar for opgaveudførelsen. 

• At der er medbestemmelse, og at alle gør hvad der er aftalt. 

2: Faglighed og kompetencer i en byggesag 

Faglige kompetencer  Når vi forholder os til de faglige kompetencer, dækker det over evner, 
vi kan beskrive og operationalisere med, uden at de kommer i 
modstrid med f.eks. etiske og humanistiske normer. Ikke forstået 
sådan, at de faglige kompetencer eksisterer uafhængigt af andre 
kompetencer, som f.eks. de personlige kompetencer. De faglige 
kompetencer kan bedst forstås, som de kundskaber og færdigheder, 
man bruger i sit job, og måden man bruger de kvalifikationer, man har 
fået gennem uddannelse og gennem sit arbejde.  

Faglige og organisatoriske 
kompetencer 

 De generelle faglige kompetencer, der altid vil være i fokus, er selve 
opgaveforståelsen, og hvordan man metodisk kan analysere og 
planlægge arbejdsprocesser og tilvejebringe bygherrens ønsker og 
krav til produktet. For håndværkere er det en vigtig organisatorisk 
kompetence at kunne se sig selv i den samlede helhed, og være i 
stand til i sjakket, på tværs af sjakkene, og i forhold til byggeledelsen 
at vælge de rigtige og bedste løsninger. 

Faglighed som et centralt 
begreb 
- også i fremtiden 

 De faglige kompetencer specifikt er selve håndværket, den faglige 
kunnen og ikke mindst kendskabet til fag, sjak-og arbejdskultur, som 
gør sig gældende på en byggeplads. For håndværkerne på U2 har det 
været en særlig udfordring at forstå og kunne samarbejde med 
kunderne – dvs. beboerne. 

Fagligheden er i dag og vil også i fremtiden være et centralt begreb. 
De klassiske kompetencer, som snævert knytter sig til de specifikke 
fag er ikke uforanderlige størrelser, når de ses i sammenhæng med 
kreative, innovative og personlige kompetencer. Når dertil kommer, at 
vi ikke længere , hverken samfunds- eller arbejdsmæssigt kan vurdere 
udviklingen alene på økonomiske nøgletal, står vi over for en massiv 
udfordring. 

3: Kompetencemodel på U2 – fra praksis til forskning 

Bygherrens U2-udviklings-
team 

 Der har til byggesagen været tilknyttet et udviklingsteam med 
deltagelse af Witraz arkitekter, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 
og PKEConsult. Som et set-up for udviklingen på U2 har parterne, 
sammen med bygherren og entreprenøren designet en 
udviklingsmodel. 

Modellen samstemmer værdioptimeringen i forhold til: 
• Beboere & demokrati. 

• Proces & produkt. 

• Udførelse & drift. 

Det falder ikke inden for BA-projektets rammer at redegøre for denne 
model. Derimod har det været en udfordrende opgave at designe en 
kompetencemodel, der med afsæt i U2-byggesagens udviklingsmodel, 
kan bidrage til et løft, ikke alene for bygherren, entreprenørerne og 
håndværkerne, men for byggesager og branchen som helhed. 
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Kompetencemodellens fire grundmoduler 

Fire grundmoduler 
- introduktion 

 Kompetencemodellen består af fire grundmoduler, der udgør en 
sammenhængende helhed, som med afsæt i praksis gør reflekterende 
forskning mulig.  

Et overordnet sigte, er den for byggeriet som helhed store udfordring, 
at blive bæredygtig og meget mere digitaliseret. Et forhold, som 
gensidigt betinger og beriger hinanden. 

Kommunikation og generering af viden, bliver lige så vigtige størrelser, 
som det at isolere og montere facadeplader. Og som nævnt gælder det 
om at skabe rum for, at denne processuelle helhed i fællesskab kan 
gøres til genstand for erfaringsudveksling, videndeling, og grundlag for 
et bedre flow i byggeprocessen.  

Dette rum og mødested blev på et kickoff-seminar døbt som ’Urban-
spejlet’.4 

Fire grundmoduler 
- Specifikation 

 I Kompetencemodellens fire grundmoduler A – D behandles følgende 
temaer og giver svar på: 
A Kvalifikationer og kompetencer i byggesagen 

Hvilke krav til kvalifikationer og kompetencer gør sig gældende i det 
faglige og tværfaglige samarbejde, som gør en byggesag innovativ? 

B Læring og procesledelse 
Hvordan kan aktionslæring blive en metode for byggeledelse og 
håndværkere, så de sammen kan nytænke byggeprocessen og arbejdets 
organisering? 

C  Præferencer og interessenter – person og teamprofiler 
Hvad skal der til for at sammenkæde og integrere de mange forskellige 
kompetencer, der optræder i et team, og samtidig skabe rum for nye 
muligheder? 

D  Bevidsthed individuelt og kollektivt 
Kan byggepladsens sociale struktur, og aktørernes aktive forhold i den – 
kan den som læreproces gøres bevidst individuelt og kollektivt? 

 

                                          
4 Se beskrivelse af ’Urbanspejlet’ side 37. 
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Kompetencemodellens fire grundmoduler anvendt i en byggesag 

Grundmodulerne A - D  Kompetencemodellens anvendelse i en byggesag er beskrevet nedenfor. 

 A Kvalifikationer og kompetencer i byggesagen 

I en konkret byggesag er fagligheden og det nødvendige tværfaglige samspil 
basale og grundlæggende forudsætninger for at tænke i nye baner. 

På tværs af fag og sjak er den innovative produktoptimering på U2 foregået 
ved at underopdele bygninger i sammenlignelige bygningsdele. Denne 
underopdeling er blevet underbygget med en målrettet økonomistyring fra 
entreprenøren. 

 B Læring og procesledelse 

Når en byggeproces også bliver en læreproces, er det vertikale forhold mel-
lem struktur og kultur, og mellem ledelse og medarbejdere vigtige fokus-
punkter. 

Det gælder også horisontalt f.eks. mellem struktur og ledelse. Og mellem 
kultur og medarbejdere. 

Illustration B er kernen i aktionslæring på byggepladsen. Modellen er udviklet 
i BygSoL-projektet.5 

 C Præferencer og aktører - person og teamprofil 

Aktørernes præferencer i tænkning og handling vedr. udvikling og sam-
arbejde, er både individuel og organisatorisk i forholdet mellem bygge-
sagens/projektets mål og daglige drift.  

Byggeledelsens kernekompetencer på U2 befinder sig overvejende i forholdet 
mellem mål og drift. Og mindre i forholdet mellem udvikling som et samar-
bejde.6 

Et forhold der præger branchen som helhed. 

 D Bevidsthed individuelt og kollektivt 

Byggesagens værdisæt og de involveredes personlige værdier, har en indre 
og en ydre side, som gør sig gældende, både i den individuelle og kollektive 
bedvidshedsdannelse. Læreprocessen blive både personlig og organisatorisk. 

U2-byggesagen har fra start til slut været baseret på et fælles værdigrund-
lag.7 

 

                                          
5 Se BygSoL www.bygsol.dk. 
6 Læs om person og teamprofil på side 56. 
7 Se byggepladsens værdigrundlag på side 41. 
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Kvalifikationer og kompetencer 
- Modellering og nytænkning af kompetencer på U2 

Nytænkning af kompetencer i 
U2-byggesagen 

 Alle grundmoduler og konceptet i sin helhed er anvendt på U2-bygge-
sagen, og vil blive omtalt i Tema 2: ’Sjakudvikling i praksis’ og Tema 
3: ’Effekt af læring’. 

Den i figuren nedenfor viste model til modellering og nytænkning af 
kompetencer på U2, adresserer både potentialet, som eksisterer på 
enhver byggearbejdsplads, og hvad der er muligt, såfremt der er vilje 
og evne til at betræde nye veje. 

 

Håndværksfagenes historiske 
rolle i byggeriet 

 Håndværksfagene har igennem generationer haft en nøglerolle i byg-
geriet, og er ambitionen fortsat at skulle have den, er det en ubetinget 
nødvendighed, at branchen som helhed hæver sit uddannelses-og 
kompetenceniveau. 

Byggeriet har brug for, at virksomhedsledere, byggeledere og hånd-
værkere på byggepladserne, har viden til at agere kreativt og innova-
tivt i nye og udviklende samarbejdsformer.  

Markedets krav til innovation 
i byggeriet 

 Med et marked i hastig forandring, er der brug for at skabe rum til 
nytænkning af branchens innovative udvikling, på tværs af fag og 
interesser, med det mål at skabe sammenhæng mellem teori, viden og 
praksis.  
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4: Læring og procesledelse 

Ledelse og læring i byggeriet 
- paradoksalt og problema
 tisk 

 Ledelse og læring i byggeriet forekommer, ved en umiddelbar 
betragtning at være både paradoksal og problematisk. Ét er at lede en 
meget fragmenteret produktion, noget andet er at lede en 
organisation, med mange sjak, som både er håndværkere og 
mennesker. Udøvelsen af management på produktionssiden handler 
om at gøre tingene i den rigtige rækkefølge og på det rigtige 
tidspunkt. Kompetencer vedrørende produktionsflow og logistik er på 
banen her. Her hersker rationalitet og fornuft. Her er fokus på 
produktværdien.  

Fremtidens ledelse i bygge-
riet 
- en kæmpe udfordring 

 Ledelse af mennesker og organisationer handler om at gøre de rigtige 
ting i en konkret kontekst og i det rette øjeblik. Her er der brug for 
handlekraft. Færdigheder og kompetencer handler her om social 
intelligens, filosofiske og psykologiske fornemmelser , og om leder-og 
livserfaring. Her er det rette fokus på procesværdien.  

Fremtidens leder i byggeriet må på én gang mestre ledelse af arbejds-
processer, og det at lede mennesker. Det er en kæmpe udfordring.  

Byggeledelsen på U2 
- med hjerne og hjerte 

 En forklaringsmodel, der er udviklet og anvendt i udviklingen af 
byggeledelsen på U2, forsøger at favne denne udfordring, som i daglig 
tale er blevet udtrykt, som det at lede med både hjerne og hjerte. I en 
filosofisk sammenhæng, som håndværkerne har udtrykt det: ”at 
forene ånd og hånd”. 

Fremtidens byggeledelse 
-  socialt-/kulturelt  

 Fremtidens byggeledelse handler også om at kunne håndtere 
paradokser. Byggelederen skal vise empati, samtidig med at han stiller 
krav. Han skal anlægge et visionært perspektiv, samtidig med, at han 
identificerer sig med håndværkerne. Være kollega og kammerat, 
samtidig med, at han manifesterer, at han har en anden rolle. Han 
skal på én gang kunne stå udenfor og være indenfor. 

Udviklingen af de faglige kompetencer, af forandringskompetencer og 
sociale kompetencer, sker i en social struktur, der på en måde forener 
et kompetenceideal med vidensamfundets instrumentelle krav om 
omstilling, fleksibilitet og mobilitet. 

Personlig dannelse og erhvervsdannelse tenderer mod ’at flyde 
sammen’. Det ligger derfor lige for at anlægge et socialt-kulturelt 
perspektiv på læring og kompetencer. Læring bliver på én og samme 
tid en socialiseringsproces, og en udviklings-og læreproces.  

 

De daglige løsninger af arbejdsprocessens problem-
fyldte situationer, der møder én i arbejdslivet, kon-
struerer og skaber viden i form af social-og human 
kapital. Læring og viden udfolder sig ved, at den 
enkelte træder i karakter, som praktiker og kompe-
tent medlem af et praksisfællesskab.  

Læringen bliver en del af deltagelsen, og man 
betragtes ikke længere som individ, men som del-
tager. Med andre ord bliver deltagelsen i det praktis-
ke fællesskab det centrale omdrejningspunkt for 
læringen. 
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5: Værdier, erkendelse og videndeling 

Læringsbegrebet 
- erkendelse og læring 

 Læring er et menneskeligt vilkår, og læringsbegrebet er ikke et mode-
begreb, opfundet til dagen. Mennesker har altid lært og vil altid skulle 
lære.  

Begrebet er ikke til at komme uden om, i beskrivelsen af, hvad det i 
moderne tid vil sige at være menneske. Der skelnes teoretisk mellem 
erkendelse og læring. Hvor erkendelsesteorien har et filosofisk sigte, 
har læringsteorien et pragmatisk sigte. 

Læringsteorien og videns-
begrebet 

 Læringsteorien forholder sig til vidensbegrebet med det primære sigte, 
at forstå viden som kognitiv, kropslig, tavs eller praktisk viden. 

I læringsteorien og i dens praktiske iscenesættelse på Urbanplanen 
har der været fokus på, hvordan og hvorfor vi tilegner os og konstru-
erer viden, med det primære mål at skabe forandring og nye handle-
muligheder. 

Tættere på forståelse af 
læring 

 Når disse forhold får sin særlige plads i rapporten skyldes det først og 
fremmest håndværkerne og byggeledelsens ønske om at komme tæt-
tere på en forståelse af læring, som en videnskabende proces, hvor 
viden i bred forstand kan anskues som et resultat af en bevidstheds-
proces.  

Den værdimæssige 
dimension 

 Den værdimæssige dimension i et både dannelses- og læringsperspek-
tiv har også være et interessefelt på U2 og BA-projektet. Dette vil 
blive beskrevet i Tema 3: ’Effekt af læring’, hvor kreativitet som 
forudsætning for innovation, får sin særlige rolle. 

 



 
 

Projekt: 
Nytænkning af Kompetenceudvikling af medarbejdere 

Byggesagen Urbanplanen som case 
 

 
 

 17

 

Kompetencer på byggepladsen 

Plan for kompetence-
udvikling på U2 i 2010. 

 Sammenfaldende med bevillingsbeskrivelse af 20. november 2009 fra 
Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond besluttede E&P, at der frem 
til årsskiftet 2010 blev samlet op på det hidtidige forløb, og udfærdiget 
en plan for projektåret 2010. 

Det blev derfor besluttet, at der skulle foretages en fremadrettet 
evaluering i alle sjak hver for sig. Og at resultatet af disse møder, efter 
en granskning i hvert enkelt sjak, skulle fremlægges for den samlede 
byggeledelse, ved det førstkommende Urbanspejl-møde i januar 2010. 
På de gennemførte sjakmøder, blev alle  stillet en række spørgsmål, som 
koblede tidligere erfaringer med forslag og ønsker til det videre forløb.  

I projektorganisationen blev der på baggrund af de fælles drøftelser 
vedtaget følgende beskrevne indsatsområder og temaer. 

Kompetenceudvikling og 
læring 

 • Amu-mål og sjakkompetencer – som en del af Urbanspejlet 

• Som uddannelsesmål blev der valgt: Planlægningsmetoder i bygge-og 
anlægsbranchen,Videndeling og læring for medarbejdere og Projektweb på 
byggepladsen 

• Forløbende skulle gennemføres som splitkurser, og der forventedes en 
deltagelse, afhængigt af bemanding, på et sted mellem 40-60 medarbejdere. 

• Med det nationale kompetenceregnskab in mente skulle der inden projektet 
sluttede gennemføres en kompetencevurdering i forhold til uddannelsesmål i 
sjaklederuddannelsen. 

Sjakudvikling i praksis  • Med fokus på produkt og proces, kvalitet og produktivitet, var målet at 
udvikle den lærende byggeplads. 

• Ved anvendelse af Last Planner System i kombination med arbejdspladsmøder 
som Urbanspejlet, blev målet gradvist at ændre byggekultur og 
arbejdspladsstruktur, hvor innovation i hele forløbet blev et vigtigt 
udgangspunkt. 

• Til både dokumentation af produkt-og procesværdien samt akkord-
regnskaberne skulle der arbejdes med en digital skurbog som prototype, som 
endeligt også kunne håndtere lønsedler fra sjakkene. 

Effekt af læring  • Værdioptimering har på alle niveauer i byggesagen været et gennemgående 
tema.  

• Med BA-projektet og den valgte temasatsning ville det være ønskeligt om 
effekten af den lærende indsat kunne italesættes og dokumenteres/formidles i 
forhold til kreative fornyelser, der både skaber forandring og nye erkendelser. 

• Endvidere at få erfaringer og ny viden forankret personligt og organisatorisk, 
ikke kun hos de involverede på Urbanplanen, men også ført tilbage til 
Enemærke & Petersen som virksomhed, og videre til andre byggesager. 

Ændret organisering af 
arbejdet og lederudvikling 

 • Med det fælles mål både at effektivisere byggeprocessen og gøre sjakkene 
mere selvledende, blev der skabt behov for at arbejde med nye kompetencer i 
byggeledelsen. 

• Der var samtidig et ønske hos den enkelte byggeleder, om at få udviklet et 
personligt ledelsesværktøj, der kunne styrke lederrollen og bidrage til et 
stærkt lederteam, hvor forskelligheder forstærker snarere end splitter 
sammenholdet. 

• Der var endvidere et stærkt ønske om, at blive bedre til at håndtere stress på 
arbejdspladsen. 

• Parallelt med at udvikle Urbanspejlet i en ny form, blev der vedtaget et 
udviklingsforløb for byggeledelsen, der fleksibelt tilrettelagt skulle strække sig 
over 4 sessioner af 3 timers varighed. Forløbet skulle indledes med afdækning 
af den enkeltes lederprofil, fulgt op af personlig coaching af 2 timers varighed. 

• Som slutprodukt skulle der arbejdes med en teamprofil, der gav nye 
muligheder for at realisere den enkelte byggeleders personlige mål, og 
samtidig gøre byggelederteamet bedre i stand til at virkeliggøre E&P’s samt 
bygherrens mål og værdier.8 

                                          
8 Se program for lederudvikling og teamprofil side 54. 
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Urbanspejl som ramme for kompetenceudvikling  

Syv uddannelsesmål  Uddannelsesmålene og hvilken rolle de har spillet på de fortløbende 
Urbanspejlmøder beskrives i de efterfølgende afsnit 

De valgte uddannelsesmål var: 
1. Projektgranskning og kvalitetssikring 

2. Opstart og drift af byggeplads 

3. Logistik og trimmet byggeri 

4. Sikkerhed & sundhed 

5. Brug af digitale værktøjer 

6. Service og kundepleje 

7. Læringsstile i sjakledelse. 

AMU/mål og sjak-kompetence – som en del af UrbanSpejlet 

AMU/Mål 1: Projektgranskning og kvalitetssikring 

Indføring i: 
• Projektets processer af hensyn til bygbarhed set i forhold til udfaldskravene og ud fra kendskab til vilkår i form af 

love og regler. 

• Metoder til og medvirken til at undgå fejl, mangler og svigt i byggeriet. 

• Varetagelse af kvalitetssikring, kontrol og dokumentation af det udførte arbejde ved hjælp af diverse værktøjer 
til rapportering. 

• Brug af digitale værktøjer til procesgranskning og kvalitetssikring. 

• Medvirken til konstruktiv dialog med bygherre og arbejdsgiver om tidsforbrug og kvalitet. 

1.1 Konstruktiv dialog i 
projektgranskning, 
projektoptimering og 
kvalitetssikring 

UrbanSpejl-temaer: 
• Sjakkets indblik i byggesagens økonomi/økonomistyring og fremme af en 

fælles forståelse for byggesagens økonomi. 

• Samarbejde og kommunikation om sjakkets bidrag til byggesagens samlede 
økonomi. 

1.2 Bygbarhed i projekt-
granskning, arbejdets 
udførelse og kvalitets-
sikring 

UrbanSpejl-temaer: 
• Metode til inddragelse af sjakkenes viden om konstruktions-

løsninger/bygbarhed og udarbejdelse af mock ups til optimering af 
materialevalg og byggetekniske konstruktionsløsninger. 

• Metode til at optimere kvalitet og minimere risikoen for fejl ved angivelse af 
fælles referencepunkter/nøjagtige koter for sjakkene  

1.3 Kvalitetssikring, 
kontrol og 
dokumentation 

UrbanSpejl-temaer: 
• Kvalitetssikring – Føraflevering for sjak. 

• Indarbejdelse af kvalitetssikring i akkorden. 

• Sjakkenes medvirken til digital dokumentation af kvalitetssikring, kontrol. 
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AMU/Mål 2: Opstart og drift af byggeplads 

Indføring i: 
• Metoder til planlægning og forberedelse af byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale og ud 

fra bygherrens og arbejdsgiverens mål for projektet. 

• Medvirken ved opstart af byggesagen og tilrettelæggelse af byggepladsens indretning under hensyntagen til risici 
for projektet i alle byggeprocessens faser. 

• Anvendelse af almindeligt kendte værktøjer til planlægning og styring, herunder også digitale værktøjer. 

•  

2.1 Planlægning af 
byggeproduktion 

UrbanSpejl-temaer - Materialer og logistik, herunder: 

• Metoder og praksis i materialehåndtering 

• Metoder til forbedring af logistikken og valg af metoder til optimering af sjakkets 
daglige arbejde. 

• Arbejdsbeskrivelse/–planlægning. 

2.2 Optimering af 
arbejdstakt ved 
selvledelse 

UrbanSpejl-temaer - Metoder til selvledelse af: 
• Flowoptimering baseret på sjakstørrelse/sjakkompetence m.m., taktslaget i 

færdiggørelse af arbejdet pr. opgang/blok (gennemløbstid), materialeflow (just in 
time), materialepakker/-mærkning mm. 

• Sjakkets styring af økonomi med digital rapportering (skurbogen). 

• Sjakkets styring af kvalitet inklusive aflevering. 

2.3 Leveranceflow UrbanSpejl-temaer - Metoder til: 
• Udarbejdelse og styring af sjakkets arbejdsplaner, herunder materialer og 

leverancer. 

• Sjakkets styring af platforme, stilladser og værktøjer. 

• Koblingen mellem leveranceplan og ugeplanmøder. 

• Udvikling af sjakkompetence i dokumentation af proces-og produktevaluering. 

AMU/Mål 3: Logistik og procesoptimeret byggeri 

Indføring i: 
• Principperne i procesoptimeret byggeri som værktøjer til planlægning og styring af entrepriser. 

• Medvirken ved planlægning af bemanding, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken med henblik på at 
undgå unødige omkostninger i form af ventetid og spild bl.a. gennem anvendelse af principperne Lean. 

• Anvendelse af metoder til sammensætning af et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med 
henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen. 

• Udarbejdelse af rapporter for byggesagens stade i forbindelse med den daglige (sjak)styring. 

3.1 Periode- og uge-
planer 

UrbanSpejl-temaer: 
• Metoder og praksis i tilrettelæggelse af produktionsflowet for materialer fra 

leverandør/fabrik til stillads (ugeplaner). 

• Materialehåndtering og logistik herunder intern transport, bestilling og 
modtagekontrol. 

• Logistik for anvendelsen af lifte, platforme og stilladser og værktøjer herunder 
arbejdstelte. 

• Koblingen mellem leveranceplan og ugeplanmøder. 

3.2 Sjakbemanding 
og procesoptime-
ring 

UrbanSpejl-temaer: 
• Metoder til flowoptimering baseret på sjakstørrelse/sjakkompetence m.m., 

taktslaget i færdiggørelse af arbejdet pr. opgang/blok (gennemløbstid), 
materialeflow (just in time), materialepakker/-mærkning mm. 

• Metoder til udvikling af sjakkompetencer i dokumentation af proces-og 
produktevaluering. 

3.3 Samarbejde/kom
munikation med 
alle på bygge-
pladsen 

UrbanSpejl-temaer: 
• Metoder til formidling af udvikling og resultater til alle på byggepladsen. 

• Samarbejde/kommunikation med beboere og kunder. 
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AMU/Mål 4: Sikkerhed & Sundhed 

Indføring i: 
• Implementering af APV til risikoafdækning af de valgte arbejdsmetoder. 

• Medvirken til og varetagelse af sikkerhed og sundhed på byggepladsen. 

• Inddragelse af vinterforanstaltninger i planlægningen. 

• Trivsel og social kapital 

4.1 Mønsterarbejds-
plads 

UrbanSpejl-temaer: 
• Kendskab til hvordan systemet kan virke som en kvalitetssikring af 

virksomhedens sikkerhedsarbejde. Og til hvordan systemet kan bruges til at 
påpege svage punkter i "Plan for Sikkerhed og Sundhed" og de enkelte 
entreprenørers arbejdsprocedurer. 

• Anmærkninger hos en enkelt faggruppe eller proces, kan give anledning til 
ændringer i "Plan for Sikkerhed og Sundhed", arbejdsprocedurer eller firmaets 
APV. Efterfølgende kan styringen af sikkerheden kontrollere om ændringerne har 
haft effekt. 

4.2 Vinterforanstalt-
ninger 

UrbanSpejl-temaer: Klima, materialer og proces: 
• Kendskab til foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at 

vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt – 
samt hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og 
virker efter hensigten. 

• Tilrettelæggelse af vinterforanstaltninger uanset vejrlig og i forhold til sjakkets 
arbejdsmiljø, kvaliteten af det færdige arbejde, økonomien for firmaet og sjakket, 
samt hvordan beboerne og bygherren vil opleve det. 

• De enkelte forslags afhængighed af støtte fra ledelse og andre sjak. 

4.3 Stillads & 
Platforme  

UrbanSpejl-temaer: 
• Fordele og ulemper ved anvendelse af platforme set i forhold til akkorder, 

kvalitet, arbejdsmiljø, byggesagens økonomi, gener for beboerne mm. 

• Optimering af anvendelsen af platforme (bemanding, logistik, økonomi mm.). 

• Sjakkets selvledelse af platformlogistikken og sikkerheds-/arbejds-
miljøforholdene. 

AMU/Mål 5: Brug af digitale værktøjer 

Indføring i anvendelse af digitale værktøjer til: 
• Projektgranskning og kvalitetssikring. 
• Logistik og trimmet byggeri. 

• Opstart og drift af byggeplads. 

5.1 Digital fotoregi-
strering 

UrbanSpejl-temaer: 
• Anvendelsesområder for fotodokumentation af proces- og produkt. 

5.2 Digital skurbog UrbanSpejl-temaer: 
• Den digitale skurbog - Timestyring i sjak - Dokumentation af effektivitet. 
• Skurbogen som svendenes eget informationsredskab og de enkelte sjaks redskab 

til registrering af timeforbruget og endelige akkordafregning. 
• Skurbogen som digitalt værktøj til registrering af materialeforbrug og timeforbrug 

pr. bygningsdele. 
• Skurbogen som redskab i en udbygget form, der kan håndtere evt. digital 

sygemelding oa. 

• Skurbogen som database for dataregistrering og efterfølgende forskning. 

5.3 Webbaseret 
skurbog 

UrbanSpejl-temaer  
• Skurbog, der kan danne grundlag for en elektronisk lønseddel, der kan sendes 

direkte til bogholderiet.  
• Dokumentation af proces-og produktevaluering. 
• 3D-modeller af udvalgte bygningsdele. 
• Dokumentation af proces-og produktevaluering. 
• Kommunikation svende imellem og i forhold til byggeledelse og virksomhed 

(Webgeneration 2). 

• Skurbog som kommunikationsportal i håndværkernes skur, og eller direkte på 
byggepladsen. 
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AMU/Mål 6: Serviceudvikling og kundepleje 

Indføring i: 
• Kundeservicebegrebet og vigtigheden af god kvalitet og service. 

• Metoder til at påvirke sjakkets indsats overfor beboere og kunder, således at disse får en god serviceoplevelse. 

6.1 Kunde-
/beboerservice-
begrebet 

UrbanSpejl-temaer: 
• Indføring i kundeservicebegrebet og vigtigheden af god kvalitet og service. 

• Sjakket og håndværkeren som beboer-serviceambassadør. 

• Sjakkets opgaver, roller og ansvar i forhold til beboere, naboer og myndigheder. 

• Beboer-serviceambassadørarbejdet som ”socialt” arbejde i akkorden. 

6.2 Afstemning af 
kunde-
beboerforventnin
ger 

UrbanSpejl-temaer: 
• Sjakkets og håndværkerens opgaver, roller og ansvar i forholdt til beboere og 

naboer. 

• Sjakket og håndværkeren som ambassadører for afstemning af kunde/-
beboerforventninger. 

6.3 Håndtering af 
reklamationer 
fagligt/personligt 

UrbanSpejl-temaer: 

• Sjakket og håndværkeren som uvildige ”ombudsmænd” i håndtering af 
reklamationer - fagligt/personligt. 

AMU/Mål 7: Læringsstile i sjakledelse 

Indføring i: 
• Sjakbajsens styrings- og ledelsesmæssige opgaver i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde med alle 

kolleger i sjakket og med de øvrige aktører. 

• Sjakbajsen som Rollemodel for kollegerne i sjakket og dels som repræsentant for virksomheden gennem 
bevidsthed om betydning af egen adfærd og ud fra viden om motivation og samarbejdsformer.  

• Anvendelse af metoder til ved hensigtsmæssig kommunikation samt forskellige ledelsesstile og lederroller at 
instruere og motivere sjakket til at tage ansvar og fungere selvstyrende. 

• Anvendelse af metoder til at forebygge og håndtere konflikter i sjakket samt i forhold til øvrige aktører på 
byggepladsen. 

7.1 Ledelsesstile og 
lederroller 

UrbanSpejl-temaer: Nye samarbejdsformer for sjak og byggeledelse 
• Modeller for nye lederroller og nye måder at organisere arbejdet på – og hvilke 

udfordringer disse stiller til sjakkene og byggeledelsen. 

• Metoder til demokratisering af arbejdspladsen gennem kompetenceudvikling af 
medarbejdere, og tilskynde til formel og uformel deltagelse hver gang det er 
muligt. 

• Metoder til ledelsesudvikling, hvor svendene bliver mere selvledende og får 
markant større ansvar for pladsens drift. 

• Metoder til formulering af klare mål og planer for udvikling, herunder for hvordan 
arbejdsprocesser effektiviseres, produkter forbedres og billiggøres. 

7.2 Den selvledende 
byggeplads og 
motivering i sjak 
til selvledelse  

UrbanSpejl-temaer: 
• Sjakuddannelse og træning i innovation. 

• Metoder til udvikling af kompetence ved skabelse af sammenhæng mellem 
skolebaseret undervisning og praksislæring på byggepladsen. 

• Metoder til dokumentation af resultater og effekt af sjakkets medvirken til 
udvikling af byggeproduktionen. 

• Metoder og praksis i overdragelse af viden og erfaringer fra tidligere sjak og 
overdragelse af disse til nye sjak. 

• Prislistens og overenskomsten som ramme for samarbejdet på Urbanplanen. 

• Den selvledende byggeplads som ramme for faglig og tværfaglig dygtiggørelse og 
opkvalificering af sjakkene samt udvikling af sjakkompetence i tværgående 
kommunikation og samarbejde. 

• Sjakkets kommunikation med byggeledelsen om forbedringer, 
løsningsmuligheder og opgave- og ansvarsfordeling. 

• Udvikling af kompetencer i innovationsledelse hos svende og sjakbajser. 

• Udvikling af sjakkompetence i læring i praksis på byggepladsen. 

• Udvikling af sjakkompetence i selvledelse af byggepladsen. 

Fortsættes … 
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7.3 Sjaksammen-

sætning 

- fagligt/person-
ligt 

UrbanSpejl-temaer - Metoder til: 
• Udarbejdelse af sjakkompetenceprofiler, der dækker over hovedområderne: 

Fagkompetencer - Samarbejde og ledelse omkring arbejdets udførelse - Ledelse 
af byggesagen – Udvikling og læring (innovation). 

• Brug af AMU til sjaksammensætning baseret på vurdering af kompetencer 
(fagligt/personligt) og strategisk uddannelsesplanlægning. 

Kompetencevurdering 

En forståelsesramme for kompetencevurdering på U2 

Forståelse af læringspoten-
tialet 

 For at forstå læringspotentialet i en kompleks og omfattende 
byggesag som U2, og måle kompetenceudviklingen, har det været 
nødvendigt at skabe en ramme, hvor hele arsenalet indgår: 
• Kvalifikationer og kompetencer. 

• Kompetenceudvikling, fagligt, personligt og organisatorisk. 

• Udvikling af sjak, byggeplads og virksomhed. 

• Læring og innovation. 

Denne forståelsesramme fremgår af figuren på næste side. 

Meget tidligt i BA-projektet prioriterede 
sjakkene deres udviklingsfelter. 

Med udviklingsfelterne blev det et 
samlet mål for byggepladsen at arbejde 
med 4 hovedoverskrifter: 
• Fagkompetencer. 
• Samarbejde og ledelse omkring arbejdets 

organisering. 
• Ledelse af byggesagen. 
• Udvikling og læring. 

Med baggrund i forståelsesrammen blev 
der udfærdiget et kompetencevur-
deringsskema, som der gøres rede for 
på de følgende sider, samt grafer for 
besvarelsen, og udstedelsen af IKV-
uddannelsesbevis, samt kompetence-
bevis til sjaklederuddannelsen. 

Til afslutning blev der fremlagt en ud-
dannelseplan, så uddannelsesbevis til 
den samlede sjaklederuddannelse kan 
opnås.  

Til en kvalitetssikring af kompetence-
vurderingen arbejdede sjakkene med 
spørgsmål til de enkelte AMU-delmål. 

Kvalitetssikringen blev afsluttet ved et 
kvalitativt interview af de enkelte sjak. 

Erfaring, viden og læring  Der findes ingen endegyldig opskrift på, hvilken læringsform, der er 
bedst egnet, når kompetenceudviklingen bliver en integreret del af 
arbejds-og byggeprocessen. Med erfaringerne fra BygSoL-projektet er 
der på Urbanplanen taget afsæt i en både produktions-og udviklings-
logik, hvor efteruddannelse som form integreres i planlægningen, 
organiseringen- og udførelsen af arbejdet.  

Omdrejningspunktet bliver byggeledelsens og håndværkernes dag-
ligdag, og udgangspunktet for læreprocessen, bliver de reelle proble-
mer, de i fællesskab er udfordret med. Denne form for kompetence-
udvikling og læring, har som kardinalpunkt, at skabe samspil mellem 
en optimeret og mere effektiv byggeproces, og de involveredes ønsker 
om at udvikle sig både professionelt, fagligt og menneskeligt.  
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Erfaring, viden og læring  En sådan form for læring kræver en anden tilgang til undervisning, 

også kaldet aktionsundervisning eller action learning. På U2 er den 
blevet praktiseret ved, at en forsker fra SBi, byggeledelsen og en 
faglærer fra EUC Nord har været aktive medspillere i udviklingen, og 
har betragtet sig selv som lærende deltagere i processen. 

Formen der er anvendt, ved at skabe læring i byggeledelsen, i de 
enkelte sjak og ved fælles møder, hvor alle deltager, betyder 
endvidere, at den erfaring der bruges, og den viden der skabes, 
præger det faglige og sociale miljø – fra arbejdsdagen starter og til 
den slutter. 

Et forhold der gør sig gældende på alle arbejdspladser. Men som 
kompetenceudviklingen er organiseret og struktureret på U2, bliver 
den synlig, iscenesat, situeret og muliggør refleksion, som sker både 
formelt og uformelt. 

Eksempel på kompetencevurderingsskema 

Kompetencevurderingen 
IKV blev samlet op sjakvis. 

Hver sjak fik til opgave at 
drøfte de i alt syv AMU-mål 
ud fra de tre + syv under-
opdelinger. 

Herefter skulle sjakkene 
blive enige om, hvor de ville 
sætte deres kryds i ét af de 
tre felter under overskrif-
terne ’Sjakkets færdigheder’ 
og ’Sjakkenes kompetencer. 
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Kompetencedag- Indbydelse 

Alle svende ansat i E&P november 2010, og 
som har arbejdet på U2-byggesagen og 
deltaget i UrbanSpejlet blev som vist i 
indbydelsen inviteret til en Kompetencedag, 
der blev afholdt i november 2010. 

Kompetencedag- Program 

 

Forretningsområdedirektør Lars Jess Hansen 
indledte med at gøre rede for formålet med 
kompetencevurderingen og understregede  
den store betydning svendenes og sjak-
kenes kompetencer har for kommunikation 
og samarbejdet.Disse kompetencer har også 
afgørende betydning for opfyldelse af 
firmaets mål for kundetilfredsheden, som er 
vist i figuren nedenfor. 

 

Firmaets mål for kundetilfredshed er som 
vist meget høje.  

Der bliver foretaget 
måling af kunde-
tilfreds i alle forløb. 
 

 

 

 

 

 

Uddrag af 
undersøgelsen af 
kundetilfredsheden 

ved udførelse af Hørgården 2, er vist på 
næste side. 

Lars Jess Hansen pegede på, at undersøgel-
sen viser, at håndværkerne har bidraget 
afgørende til den høje score i bygherrens 
tilfredshed. 

Fortsættes … 
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Uddrag af bygherrens og beboernes tilfredshed med Enemærke & Petersen ved facaderenoveringen af Hørgården 2 
(pkt. 8 – 14) 

Uddrag af bygherrens og beoernes tilfredshed med Enemærke & Petersen ved facaderenoveringen af Hørgården 
2 (pkt. 19 – 23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos fra Kompetencedagen 
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Kompetencevurdering - Resultater 

Kommentarer til præsentationen  Sjakkenes udfyldelse af kompetencevurderingsskemaet er vist i 
figurerne nedenfor. 

Præsentationen viser i relation til Sjakkets færdigheder: 
• At over 50% af sjakkene har ’Medvirket til’. 

• At der er behov for et videnløft svarende til længden af de gule pile 
for at matche et mål om, at mindst 50% skal have oparbejdet en 
skolebaseret ’Viden om’ i relation til de syv AMU-mål. 

Præsentationen viser i relation til Sjakkets kompetencer: 
• At 50% af sjakkene kan anvende deres viden i praksis. 

• At der, illustreret ved længden af den gule pil, er et betydeligt 
potentiale for øget innovation, såfremt der sættes et mål for, at 
f.eks. 70% i alle sjak skal kunne ’Udvikle’. 

Sjakkets færdigheder Sjakkets kompetencer 
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Oplæg til sjakdialog  

 

Procesfacilitator Allan Dam, HåndværkerAkademiet/EUC Nord lagde efter 
sjakkenes udfyldelse af kompetencevurderingsskemaet op til en dialog om 
følgende hovedspørgsmål til kvalitetssikring af sjakkompetencer: 
1. Projektgranskning og kvalitetssikring 
Hvad betyder bygbarhed for jer som håndværkere? 

2. Opstart og drift af byggeplads 
Hvad er det vigtigste for jer som håndværkere ved opstart af en byggeplads? 

3. Logistik og trimmet byggeri 
Når I skal bemande sjak og optimere byggeprocessen, hvad lægger I så mest vægt på 
som håndværkere? 

4. Sikkerhed & Sundhed 
Plan for sikkerhed- og sundhedsarbejdet (PPS) og værktøjet Mønsterarbejdsplads – giv 
eksempler på, hvad det betyder for jer som håndværkere? 

5. Brug af digitale værktøjer 
Den digitale skurbog (SIM = Sjakkets Informations Model i forhold til Byggeriets 
Informations Model = BIM) bliver fremtidens værktøjer på byggepladsen. Hvordan vil I 
som håndværkere gøre  det til redskaber i dagligdagen? 

6. Serviceudvikling og kundepleje 
Som håndværkere har I gode såvel som mindre gode oplevelser i sjakkets indsats 
overfor beboere og kunder. Hvad gør I konkret for at undgå reklamationer? 

7. Læringsstile i sjakledelse 
Når I som håndværkere sammensætter sjak, hvordan vægter I så de faglige og 
personlige egenskaber, for at få den størst mulige produktivitet i byggeprocessen? 

Udsagn fra sjak-
dialogen 

 I dialogen fremkom der følgende udsagn fra sjakkene: 
1. Projektgranskning og kvalitetssikring 
Det vigtigste for os ved projektgranskning og kvalitetssikring er at være med til at 
sikre bygbare løsninger i dialog med rådgiverne samt, at vi selv står for det meste af 
kvalitetssikringen. 

2. Opstart og drift af byggeplads 
Det vigtigste for os er at vi er med til at lave planen for byggepladsens indretning og 
drift og, at vi får prissat vores medvirken samt, at vi får afgørende indflydelse på 
materiel og de værktøjer, der skal til. 

3. Logistik og trimmet byggeri 
Det vigtigste for os er selv at stå for det meste af den logistik, der har med sjakkenes 
arbejde at gøre og være med til at lave periode- og ugeplaner. 

4. Sikkerhed & Sundhed 
Det vigtigste for os er, at vi har en afgørende indflydelse på ’APV’en’ og 
’Mønsterarbejdspladsen’ og gennem disse redskaber ved en løbende indsats i sjakkene 
skaber en sund og sikker arbejdsplads. 

5. Brug af digitale værktøjer 
Det vigtigste for os er at lære at bruge den digitale skurbog som SIM (Sjakkets 
Informations Model). 

6. Serviceudvikling og kundepleje 
Det vigtigste for os i serviceudviklingen og kundeplejen er, at vi kan tage os tid til at 
snakke med beboerne i en god omgangstone og sørge for et godt og veludført arbejde. 

7. Læringsstile i sjakledelse 
Det vigtigste for os er at være gode til sjakledelse samt have fokus på fællesskabet i 
sjakket og på tværs af sjak, herunder at have et godt kendskab til ens makker – fagligt 
og personligt. 

Afsluttende kommen-
tarer 

 Allan Dam rundede dialogen af med bl.a. følgende kommentarer: 
• Vi er nu nået til målstregen med renoveringen af Urbanplanen og Urbanspejlet og 

kan dokumentere produktiviteten på bundlinjen og vise, hvilke kompetencer der 
er udviklet i forløbet. 

• Det er ganske imponerende, at vi kan det, og det er en nyskabelse. Vi kan vise 
værdiskabelsen i kroner og øre, og pege på de kompetencer, der har gjort det 
muligt. Den produktive merværdi for hele sagen har vi beregnet til 10 mio. kr. 

• Med den viden I sammen har skabt, kan E&P konkurrere med denne nye 
parameter. Og mere præcist kan E&P vise bygherren en værdiskabelse han ikke 
betaler for – eller som kan reducere de samlede omkostninger. 

• Og I som håndværkere kan tage jer betalt for det I på Urban kaldte – jeres 
intellektuelle kapital. En pris om jeg så må sige – for at skabe innovation. Noget 
som prislisten ikke tager højde for. 
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AMU-Uddannelsesplan, Kompetencebevis og IKV-bevis  

Når praksislæring skal 
lykkes 

 

 

 

Faglærer Finn Pedersen, EUC Nord indledte ved uddelingen af Kompe-
tencevis, Kursusbevis og Udddannelselsesplan med at understrege, at en 
bevidst strategi i virksomheden og på byggepladsen, er en central 
forudsætning for at kunne opbygge en uddannelses- og læringskultur, 
hvor organisatorisk læring og kompetenceudvikling kan finde sted som en 
samtidig udvikling af virksomhed, arbejde, medarbejdere og ledelse. 
Det er ledelsens ansvar i første instans at gøre kompetenceudvikling til en 
fælles forpligtigelse for både medarbejdere og ledelse. En anden 
forudsætning er, at både form og substans er noget medarbejderne kan 
identificere sig med. 
For virksomheden kan kompetenceudvikling bruges som virkemiddel til at 
opnå en stærkere markedsposition. I fremtidens udbud af byggeopgaver 
vil bygherrens krav til dokumentation af virksomhedens kompetencer 
vokse i omfang. Virksomhedens konkurrencekraft kommer i høj grad til at 
afhænge af, i hvilket omfang, at firmaet har udviklet de menneskelige 
ressourcer. 

Urbanspejlet som begivenhederne har været centreret om, har vist sig 
som begreb og udtryk at være et rigtig godt navn, endda i dobbelt 
forstand. Et spejl til inspiration for både medarbejdere og virksomhed i 
bestræbelserne på at arbejde med kompetenceudvikling som en del af 
E&P’s forretningstrategi. Og ved praksislæring at gøre Urban-sagen til et 
forbillede, ikke kun som byggesag, men også som en meget attraktiv 
byggearbejdsplads. 

Kompetencebevis og 
Uddannelsesbevis 

 

 Finn Pedersen sluttede af med at ønske deltagerne tillykke med deres 
Kompetencebeviser og at det er lykkedes på Urbanplanen i E&P og at 
gennemføre et langt lærings-og udviklingsforløb, der er blevet 
kompetencevurderet, og hvor resultatet er blevet starten på at arbejde 
med kompetencebeviser og uddannelsesplaner for den videre udvikling. 

Sammenfattende kan succesen kort udtrykkes som følgende: 
• Med undervisningsbaseret- og arbejdsrelateret læring er håndværkernes 

kompetencer blevet synliggjort. 

• Firma og byggebranche har fået værdifulde erfaringer og viden om, hvordan 
læring og kompetenceudvikling kan fremme innovation. 

• Med AMU som strategisk redskab kan såvel personlige, virksomhedsmæssige 
og samfundsmæssige udfordringer integreres i en byggesag. 

Se eksempler på Kompetencebevis; Kursusbevis og Udddannelsesplan i 
Bilag 1.1, 1.2 og 1.3. 
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TEMA 2: 

DEN LÆRENDE BYGGEPLADS 
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Den lærende byggeplads 

Model for den lærende byggeplads 

Proces og produkt, kvalitet og produktivitet. 

Udfordringen  om at organisere arbejdet, så større 
selvledelse og kompetenceudviklingen skabte en øget 
produktivitet –resulterede i modellen for den lærende 
byggeplads, med de tre tæt forbundne opgaver, som 
modellen angiver. 

Håndværkerne formulerede få og enkle principper for 
arbejdet med modellen: 
1. Det vigtigste spørgsmål og den største udfordring, er at 

skabe rammer for at forandringer kan ske. 

2. Byg en samarbejdskultur, som den findes i sjakkene, for 
her hænger det faglige og sociale sammen, og er det 
afgørende fundament for udvikling. 

3. Betragt alle på byggepladsen som en vidensressource 

4. I en vis forstand er virksomhed og byggeledelse blinde – 
håndværkerne er deres bedste øjne 

5. Skab fuld åbenhed i økonomien, og gør arbejdsprocessen 
mere demokratisk 

Eksempler på sjakkenes medvirken til 
arbejdets organisering 

Til spørgsmålet om, hvordan håndværkerne har medvir-
ket til arbejdets organisering, bringes som eksempel 
deres egne forudsætninger for arbejdets udførelse i de 
enkelte sjak: 

Forudsætninger for Havesjakket:  
• Der forudsættes syv arbejdsplatforme.  

• Gennemløbstiden forventes at blive 3½ dag pr. opgang.  

• Hele flowet for 1. blok sættes til 18 dage.  

• Beregningen er baseret på en bemanding på 12 
håndværkere.  

• Logistik er lig med en rigtig pakning og mærkning – det 
gælder også skruer og løsdele.  

• Materialer just in time and just on stage. Flow’et er sårbart 
såfremt der er fejl ved et element.  

Forudsætninger for Indgangssjakket:  
• Terræn skal være ryddet og jernplader kørt ud.  

• Der skal være stillads på begge sider af arbejdsplatformen 
af hensyn til arbejdsmiljø og flow. Stilladserne må ikke være 
bagud.  

• Der forudsættes 7 arbejdsplatforme.  

• Sjakket deles i 5 team med 2 mand i hver, så der er 2 mand 
fast på hver arbejdsplatform og stillads.  

• Beregningen baseres med en bemanding på 10 
håndværkere.  

• Gennemløbstiden forventes at blive 3 dage pr. opgang, og 
der skal derfor kunne rykkes hver tredje dag.  

• Maskinkapaciteten skal forbedres.  

• Sjakket har udarbejdet planer for de kommende pakninger 
af materialer.  

• Et materialekit til 1. opgang som buffer.  

• Når materialerne er bestilt til tiden, skal de også leveres til 
tiden. 
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Snedkersjakket  Forudsætninger for Snedkersjakket:  

• Der vil ske en større standardisering. Betragt hvert vindue som en taxa-
kørsel med flere fleksible arbejdsprocesser.  

• Max. 3 dage fra vindue er sat i til at snedkerne går i gang indvendig med 
monteringen af lysninger.  

• Der bliver et mindre skæretelt ved boligblok 2, og der skal opstilles 
opvarmede containere.  

• Sjakket ønsker at starte hver morgen kl. 07.30.  

• Et lager med materialer til 2 dage suppleres hele tiden og en extra mobil 
container med varme.  

• 3 slags paller også til midtfor-lejligheder..  

• Gennemløbstiden er 3½ lejlighed til 4-5 mand pr. dag eller 3,9 
dage/opgang for 4 mand.   

Forudsætninger i fællesskab  De fælles bestræbelser fik retning, i en form, som bedre understøtter 
produktoptimering, ressourcestyring og industriel udvikling af 
leverancerne, og som samtidig tager hensyn til de ønsker til 
optimering der er på sagen, og til en bedre kommunikation mellem 
byggeledelse, håndværkere, rådgiverne, bygherren og beboerne. 

Og målet blev, at finde et fælles taktslag, der indfrier de samlede 
forventninger.(Udgangspunktet blev 4-5 dage pr. opgang, og 
resultatet blev 3 dage, som også afspejler sig i nedenstående graf)  

Gennem forløbet blev der arbejdet med at få registreringen af 
timeforbruget opdelt på blokke og dernæst på opgange, så man 
hurtigere kunne følge op på timeforbruget.  

Samtidig blev der arbejdet med, hvorledes dette kunne indarbejdes i 
sjakkenes registreringsrutine i skurbogen, og senere opgradere den til 
en digital skurbog. Normal praksis er, at håndværkerne i skurbogen 
registrerer timeforbruget pr. dag pr. person, men de registrerer ikke, 
hvor på byggeriet de bruger timerne. Kun at det sker i det aktuelle 
sjak.  

Som et led i udviklingen blev der arbejdet med at dokumentere 
timeforbruget for fire udvalgte blokke. De fleste sjak havde mulighed 
for at udarbejde den ønskede opgørelse af timeforbruget ud fra de 
allerede registrerede data i deres skurbog, idet de kombinerede 
tidsplanen med timeregistreringen. 

 Senere har nogle af dem indført numre på de boligblokke de 
arbejdede på, øverst på ugesedlerne. 

Figuren er et eksempel på 
analyse af timeforbruget på 
de fire udvalgte blokke, 
som hvert sjak skulle finde 
data på i deres skurbog. 
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Digital skurbog  Med baggrund i en sondering hos de enkelte sjak blev der igangsat et 

udviklingsarbejde med indføring af sjakkenes digitale skurbog. Den 
digitale skurbog skulle udvikles i samarbejde med sjakkene og 
opbygges trinvist i forhold til sjakkenes behov. 

Samtidig skulle den fremtidssikres, så den ville kunne understøtte en 
åben ressource-styring på kommende byggerier, hvis parterne kunne 
blive enige herom.  

Følgende udfordringer blev centrale for udvikling og indføring af en 
Digital skurbog. 
• Hvordan kan sjakkets arbejde med registrering i den digitale skurbog 

begrænses?  

• Hvordan kan skurbogens data tilpasses behovene i Enemærke & Petersens 
regnskabssystem mv.?  

• Hvordan kan fortrolighed om de registrerede data sikres?  

• Registreringen ønskes foretaget pr. opgang og facadeparti af både 
timeforbruget og opstarts- og leveringstid pr. opgang og facadepartier.  

• Det skal være muligt at sammenligne budget og forbrug pr. opgang og 
facadeparti og omregne det til boligblokke og bebyggelsen som helhed  

• Det skal være muligt at udrede opstartsforbruget og effektivisering ved 
læring og udvikling gennem forløbet ved supplerende analyser  

• Det skal være muligt på sigt, at fordele ressourceforbruget pr. opgang ud 
på de enkelte bygningsdele, enten ved en direkte registrering eller ved en 
beregning ud for budgettet  

• Det skal være muligt på sigt, at koble ressourceforbruget pr. opgang og pr. 
bygningsdel med kvalitetssikringen, afleveringen, og drifts- og 
vedligeholdsvejledningen  

• Det skal være nemt for den enkelte håndværker i sjakket at lære at 
anvende den digitale skurbog, og den skal kunne understøtte sjakket i 
deres arbejde med effektivisering af deres akkorder og samarbejdet med 
byggeledelsen.  

 

 Eksempel på time-
registrering blokvis i 
den traditionelle 
håndskrevne skurbog, 
som et forstadie til 
den digitale skurbog. 
Som det fremgår, var 
de første skridt en 
’datamodellering’ i 
farver, som skulle 
kunne overføres digi-
talt ift. dokumenta-
tion, og registrering 
af forbrug af timer pr. 
blok, pr. produktions-
enhed, og pr. byg-
ningsdel. 
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Produktiviteten i byggeriet og på U2 

BA-projektet på U2 og 
produktiviteten i byg-
geriet 

 I hele projektforløbet, og som del af afrapporteringen, er der blevet talt 
meget om, at det danske velstandsniveau er truet, på grund af en mang-
lende værditilvækst , og for lav produktivitet. For første gang i en årrække 
oplevede dansk økonomi en kraftig tilbagegang i produktivitetsudviklingen. 

Fra en vækst i 2006 på 0,6 pct. til et fald i 2007 på 1,9 pct. og yderligere et 
fald på 2,2 pct. i 2008. Alene faldene i produktiviteten i 2007 og 2008 har 
kostet det danske samfund 50 mia. kr.  

Produktiviteten i byggeriet faldt i 2006 med 3,2%, hvor den i andre 
brancher steg med 0,6% i gennemsnit. Det fandt sted i en periode med en 
meget stor produktion, og en høj beskæftigelsesgrad. 

I en økonomisk forstand konkluderer rapporten, at det ikke så meget er 
spørgsmålet om, hvor længe vi er på arbejdspladsen/arbejdsmarkedet – det 
er mere et spørgsmål om, til hvad og hvordan vi bruger vores tid, når vi er 
der. 

Dette forhold har fået flere økonomer og fremtidsforskere til at arbejde med 
en tænkning, begreber og modeller, der måler værditilvæksten og 
produktiviteten på nye måder. 

Med BA-projektet på U2 har vi, med en sådan ny tilgang, forsøgt at beskri-
ve, hvordan mere viden i produkter og ydelser, samt en højere kvalitet og 
service, skaber ny/merværdi. 

Og nok så interessant, hvilke nye kapaciteter, der skal til for at skabe 
værditilvækst - for kunden, virksomheden, håndværkerne, og i sidste 
instans den samfundsmæssige værditilvækstvækst i BNP. 

Model for læring med effekt på bundlinjen 

Produktivitetsmåling 
- begreber 

 Når bæredygtigheden inden så længe indgår i produktivitetsbegrebet 
kommer vi til at arbejde med en MultiFaktorProduktivitet (MFP). Og 
undervejs skal vi lære at forstå og arbejde med en TotalFaktorProduktivitet 
(TFP), som en overbygning på den traditionelle ArbejdsKraftroduktivtet 
(AKP).  

TotalFaktorProduktiviteten, er i modellen betegnet som et tillæg til den 
traditionelle ArbejdsKraftProduktivtet (AKP). Byggeriets Evalueringscenter 
har beregnet den gennemsnitlige TFP i byggeriet, til i gennemsnit at være = 
0. På U2 har vi beregnet TFP til at være 4%. 

TFP på U2  Med en analyseøkonomi på 250 mio. kr., som omtalt i indledningen af rap-
porten, vil TFP på U2 være 10. mio. kr. Da U2 har været gennemført som 
en partnering, har ’gevinsten’ ikke indgået i byggesagens økonomi. 

 

 For fremtidens byg-
gesager i E&P, og i bygge-
branchen som helhed, kan 
det blive et parameter i 
konkurrencen, som gør 
værditilvæksten interes-
sant ved, at der kan blive 
tale om: 
1. For bygherren en ekstra 

værditilvækst, eller 
mindre pris. 

2.  For virksomheden en 
merværdi i byggesagen. 

3. For medarbejderne en 
pulje til kompetence-
udvikling. 
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TotalFaktorProduktivitet pr. bygningsdel 

Som vist i grafen9, er der ved håndværker-
nes dataregistrering, og i samarbejde med 
SBi og byggeledelsens økonomigranskning, 
ved byggesagens afslutning, beregnet en 
TotalFaktorProduktivtet på 4% (Analyse-
regnskab på 250 mio. kr.) 

Dataregistreringen er nærmere omtalt i 
rapporten 'Produktoptimering af bygnings-
dele - Afprøvning af model på facadereno-
vering på almen bebyggelse (U2-bygge-
sagen), SBi - 2010. 

Tilløb til konklusion 

Behov for nytænkning  Som tidligere i rapporten anføres det synspunkt, at det handler om at 
betragte merværdi/værditilvækst , som et resultat af alle involveredes 
fælles indsats. Det være sig privat og offentligt, virksomhed og 
medarbejder, person og samfund. 

Rapporten nytænker koblingen mellem uddannelse/kompetence i 
udvikling af byggeriets virkelighed, og hvordan man/vi skaber værdi-
tilvækst i produktionen, som kan bidrage til finansieringen af den 
danske velfærdsmodel. 

Det har ikke været målet med ansøgningen, men det har været et 
overordnet/underliggende spørgsmål i mange af drøftelserne  i 
projektet. 

 

                                          
9 Grafen er udarbejdet af Niels Haldor Bertelsen SBi. 
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Den Digitale Byggeplads 

Den Lærende Byggeplads som social teknologi 

 

 

 

  

Arbejdet med at udvikle den digitale skurbog har fyldt meget i 
projektet og været længe undervejs. En af grundene har været det 
vigtige afsæt, at det skulle være håndværkerne, der satte kursen og 
farten, og ikke IT-eksperter. 

Der er derfor al mulig grund til at sende en stor tak til håndværkerne, 
for deres vedholdende og engagerede indsats. Resultatet er deres 
fortjeneste. Det har været en kæmpe opgave at ’skrue’ teknikken 
sammen, det skal medgives, men udviklingsarbejdet med svendene, 
som de bestemmende, er vigtigt at få understreget. 

Den digitale skurbog foreligger nu som prototype i en webbaseret 
version, og byggeledelse og håndværkere fra E&P er gået i gang med 
at teste produktet på en tilsvarende renoveringssag i Brøndby. 

Der er i projektets slutfase blevet arbejdet intenst med at kvalitetssikre 
resultatet, så det på håndværkernes præmisser, kan indoptage og 
implementere bygningsinformationsmodeller, som er på vej ud på 
byggepladserne. Som ved udviklingen af prototypen, skal processen 
tilrettelægges, så det er håndværkerne der bestemmer fart og retning. 

Innovation er i sit fulde omfang et socialt og kulturelt fænomen, og 
værdibaseret ledelse og ledelse af kvalitet kan også betragtes som 
teknologier. Det er baggrunden for, at der i rapporten skal omtales 
dette udviklingsarbejdets betydning i forhold til udviklingen af 
BygningsInformationsmodeller (BIM). 

Det har derfor helt naturligt ligget lige for at omtale prototypen som 
SjakketsInformationsModel (SIM). 

Som vist i figuren er SIM forsøgt skrevet ind, som et vigtigt redskab i 
udviklingen af byggeriets produktivitet , med afsæt i det social felt, 
hvor kompetenceudvikling og selvledelse spiller sammen. 

SIM som virtuel kommunikations- og informationsplatform 

 

SIM kan udvikles til, sammen med BIM, til en 
virtuel kommunikations- og informations-
platform, hvor læring og videnskabelse kan 
finde sted i et møde mellem uddannel-
sesverdenen og byggeriets virkelighed. 

Dette møde vil typisk finde sted i overens-
stemmelse med BygSoL-projektets filosofi 
om, at det er bottom up-processen, der 
sætter innovationsspillet i gang i et 
udviklende møde med top down-processen. 

Konceptualiseringen af modellen for, hvordan 
uddannelsesverdenen og forskningen møder 
byggeriets virkelighed, er baseret på erfarin-
ger og viden fra U2-byggesagen. 

SIM-kompetenceplatformen kan, sammen 
med en tilsvarende BIM-platform, bidrage til 
at bygge en ”demokratisk” bro mellem aktø-
rerne.  

SIM-portalen kan bidrage til at understøtte 
relationerne mellem mål og drift, mellem 
udvikling og samarbejde. 
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IKT i byggeriet 

International hensigtserklæring 
om IKT i byggeriet  

 Erhvervs- og byggestyrelsen underskrev i april 2008 en international 
hensigtserklæring om, at inden for 4 år skal alle større byggeprojek-
ter benytte elektroniske bygningsmodeller i alle byggeriets faser. 

Erklæringen er banebrydende, idet det er første gang, at flere lande 
i fællesskab giver deres støtte til videreudvikling og implementering 
af bygningsinformationsmodeller (BIM)10 baseret på åbne IFC-
standarder. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har store forventninger til erklæringen. 
Når byggeriets parter bruger BIM baseret på IFC-standarder, skaber 
de en mere effektiv informationsdeling i hele byggeriets levetid.  

Implementering af teknologien betyder også, at den danske 
byggebranche kan opnå en række effektiviseringsgevinster. Det kan 
være med til at skabe bedre og billigere byggeri og samtidig styrke 
byggesektorens konkurrenceevne. 

Videncenter for øget produktivi-
tet og digitalisering i byggeriet 

 Etablering af ’Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i 
byggeriet’ skal bidrage til udvikling af fælles it-standarder, der 
styrker digitalisering i byggeriet og skaber øget produktivitet. 

Videncentret skal udvikle, afprøve, dokumentere og implementere 
standarder i byggeriet. Udviklingsarbejdet baseres på analyser, der 
sikrer, at de nye standarder har værdi for branchen, at de er anven-
delige i praksis, og at de kan implementeres i de soft-waresystemer, 
som byggebranchen gør brug af. På den måde sikres centret bred 
opbakning fra starten.  

Centrets mission er i perioden at skabe mere præcis viden om 
byggeriets informationsbehov. Dvs. bedre tilpassede it-værktøjer, 
mere viden om betingelserne for læring blandt brugerne, mere viden 
om udrulning af branchestrategier og implementering, bedre 
videndeling og samarbejde samt videndeling mellem vigtige områder 
i byggeriet. 

Det Digitale byggeri i DK   Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri blev dannet i 
2005 for at varetage oplysning om og implementering af Det Digitale 
Byggeri i byggebranchen. 

Netværkets formålet var at skabe større praktisk og erfaringsbaseret 
viden om Det Digitale Byggeri. Det er sket ved at gennemføre en 
række afprøvningsprojekter, hvor Det Digitale Byggeri's kravpakke 
anvendes i praksis på forskellige byggeprojekter med hjælp fra en 
’task force’ af eksperter.  

Erfaringerne fra afprøvningsprojekterne omsættes til cases og 
praktiske guides, som skal hjælpe byggeriets aktører til at anvende 
digitale værktøjer i deres daglige arbejde. 

SIM's bidrag til produktivitet og 
digitalisering i byggeriet 

 Sjakkets Informations Model - SIM, der er udviklet i tilknytning til 
UrbanSpejlet skriver sig ind i den nationale strategi for Det digitale 
byggeri ved: 

• At se svendenes anvendelse af den Digitale Skurbog som en social 
teknologi, dvs. sætte anvendelsen af digitale værktøjer ind i en social- og 
kulturel forståelsesramme. 

• At tilføre implementeringen af Det Digitale Byggeri en "bottom up" 
tilgang. 

• At bidrage til udviklingen af øget produktivitet i byggeriet gennem 
selvledelse, læring og udvikling på sjakniveau. 

• At bidrage til udvikling af både viden om digitale metoder og 
kompetencer i transformering af denne viden til praksis på byggepladsen.

• At arbejde med BIM’s produktionskort11 i bestræbelserne på at slå bro 
over informationskløften mellem byggeriets projekterende, producenter 
og udførende. 

                                          
10 I dette afsnit er BIM benævnt som Byggeriets Informations Model. 
11 Se BIM – Produktionskort i Bilag 8, side 62.. 
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Den innovative byggeplads 

Lean og Urbanspejl, struktur og kultur 

Kombinering af ugeplanmøder og 
UrbanSpejlet 

 Ved at kombinere ugeplanmøderne med alle sjakbajser og 
UrbanSpejlmøderne med alle håndværkere og byggeledelsen, 
blev der skabt et grundlag, som både kunne sikre en optimeret 
værdiskabelse, erfaringsudveksling, videndeling og læring. 
Vigtige elementer for innovation. 

Nedenstående figurerer illustrerer denne kombination med et 
eksempel på et ugeplanmøde og strukturen for organiseringen 
af Urbanspejlmøderne, samarbejdet i de enkelte sjak, på tværs 
af sjakkene, og sammen med byggeledelsen. 

Ved årsskiftet 2010 blev den  
fremtidige udfordring, at finde 
den rette balance mellem 
effektivitet, indtjening og 
socialt sammenhold. 

Diagrammet for Urbanspejlets 
struktur og organisering på 
næste side viser 
sammenhængene i den 
arbejdspladsrelaterede læring 
og effektivitetsudvikling. 

Svendene bliver mere selv-
ledende og får større ansvar 
for pladsens drift.  

Samspillet mellem medarbej-
dere og ledelse ændres, så 
lederes læring sker både selv-
stændigt og i samarbejde med 
sjakkene.  

 

 

Som et nyt element i 2010 
gennemføres UrbanSpejlet i de 
enkelte sjak og for alle sjak samlet 
to gange om måneden. 

AMU understøtter forløbene. 

Den viste struktur lægger op til en 
ny ledelsesforståelse, hvor 
byggeledelsen ikke mere optræder 
som kontrollerende helte og 
heltinder. 

Byggeledelsen bliver deltagere i en 
proces, der udvikler sig, og som 
udvikler en kultur, der understøtter 
den innovative og værdibaserede 
proces.  

Der skabes et fælles fokus på 
bygbarhed og det rette flow i hele 
byggeprocessen. 

Kontrollen kommer nu nedefra og 
medvirker til at demokratisere 
arbejdspladsen og tilskynder til 
formel og uformel deltagelse, hver 
gang det er muligt. 
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Arbejds-og leveranceplaner 

Skemaet viser et eksempel på, hvor-
dan sjakkene arbejder med læring 
og procesledelse fra de første faser 
til videreførelsen i de næste etaper. 
Her vises eksempel fra havesjakket. 

Der forudsættes syv platforme! 

Hele flowet for 1 blok sættes til 18 
dage 

Beregningen er baseret på en 
bemanding på 12 håndværkere 

Gennemløbstiden forventes af blive 3 
½  dag pr. opgang 

Materialer just in time and just on 
stage – hverken mere eller mindre 

Logistik er lig med en rigtig pakning 
og mærkning – det gælder også 
skruer/løsdele. 

Illustrationen viser flowet pr. blok for 
havesjakket. 
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AMU som løftestang 

Det nye AMU 
- anvender et udvidet 
 læringsbegreb 

 

 

 

  

Gennemførelsen af UrbanSpejlet afvikles som et AMU-kursus. Det 
betyder at en Teknisk Skole eller et EUC-center står for undervis-
ningen, og at håndværkerne kan få en økonomisk godtgørelse, der 
svarer til den maksimale dagpengesats. I U2-casen modtager de 
involverede svende oven i en firmagodtgørelse, så deres løn på kurset 
svarer til en aftalt akkordfortjeneste. 

Det nye AMU anvender et udvidet læringsbegreb, hvor arbejdslivet kan 
bruges som afsæt for individuel kompetenceudvikling, og hvor læring 
ikke blot er noget, der finder sted i en traditionel 
undervisningssituation.  

Mange AMU-uddannelser giver mulighed for at kombinere forskellige 
former for undervisning og læring, og kan herved give medarbejdere 
både specifikke, generelle og personlige kvalifikationer.  

Det nye AMU 
-  kommer virksomhederne i 
 møde 

 Med AMU’s ændrede rammer for udbud er det i højere grad blevet 
muligt at imødekomme virksomhedernes og medarbejdernes konkrete 
behov. 

Det er blevet nemmere for både virksomhed og medarbejder at 
overskue et AMU uddannelsesforløb, når det kan finde sted i 
virksomheden/på arbejdspladsen, så undervisningssituationen 
afmystificeres og gør det muligt at nå en målgruppe, der ellers ikke er 
tilbøjelig til at deltage i uddannelse på en uddannelsesinstitutionen. 

Fælles kompetencebeskrivel-
ser 

 Såkaldte fælles kompetencebeskrivelser angiver mål og rammer for 
den grundlæggende og relevante kompetenceudvikling hos 
medarbejderne, og med en angivelse af hvilke enkeltfag og AMU-
uddannelser, der kan bidrage til en udvikling.  

De fælles kompetencebeskrivelser karakteriserer et skift i uddannel-
sestænkningen - fra at tænke i enkeltuddannelser - til at tænke i 
”kompetencer” på arbejdsmarkedet. 

Det gør det nemmere og mere fleksibelt for virksomhederne at opti-
mere samspillet mellem uddannelse og produktion. 

Formålet med de fælles kompetencebeskrivelser er at give 
virksomheder og medarbejdere et samlet overblik over relevante 
uddannelsesmuligheder både på kort og længere sigt, samt inden for 
let genkendelige jobområder.  

De fælles kompetencebeskrivelser giver således arbejdspladserne og 
de ansatte et defineret grundlag for at gå i dialog om behovet for 
konkret kompetenceudvikling – på kort og på længere sigt.  

Der er inden for bygge-og anlæg 15 fælles kompetencebeskrivelser 
med beskrevne kompetencer og  jobområder. Udover de faglige 
kompetencer beskrives også de almene kompetencer, såsom evnen til 
at kunne lære, kommunikere, samarbejde, håndtere konflikter og 
indgå i relationer med f.eks. beboere. 

AMU-splitkurser  AMU-kurser gennemføres normalt som heltidsundervisning, men kan 
splittes op og integreres i et byggeri, der har en længerevarende 
karakter, som tilfældet er i Urban U2-casen.  

I AMU udbydes uddannelser om samarbejde og opstart af bygge-
pladser. Som dagkurser varierer det fra 1 til 3 dage, men kan splittes 
op. 

Følgende kurser er relevante: 
• Projektforståelse – bygge og anlæg. 

• Opstart af bygge-og anlægsprojekter. 

• Byggelogistik. 

• Planlægningsmetoder – bygge og anlæg. 

• Kommunikations- og samarbejdsmetoder. 

• Videndeling og læring for medarbejdere. 
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TEMA 3: 

EFFEKT AF LÆRING 
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Værdier, kreativitet og fornyelse 

Læring på byggepladsen 
- som løftestang for bygge
 riets innovation 

 Med åbenhed for forandring i hele processen og ønsket om at skabe en 
ny bygge,-samarbejds,-og læreproces, blev der med Urban U2 sat en 
helt ny kurs med en ny standard for byudvikling og renovering. 

I byggeriet generelt har der manglet en systematisk opsamling af 
læring i og mellem de planlæggende og udførende organisatoriske 
enheder, så man kan lære af hinandens succeser og fejltagelser. 

Ved at gøre læring på byggepladsen til en del af en innovationsproces 
kan hele forløbet betragtes som en læreproces. Byggepladsen bliver 
en skole, en læreplads og et kompetencecenter for alle involverede.  

Med baggrund i en fælles strategi og handlingsplan for læring inddra-
ges de deltagendes produktviden og udførelseskompetence for at 
undgå fejl og svigt, og optimere produkt- og procesværdien.12 

Nye rammer for bygge-
processen 
- kvalificering af dømme-
 kraften for organisatorisk 
 handling 

 Med nye rammer for byggeprocessen, skabes der en fælles navigation 
i praksis, som hele tiden er under forandring, og hvor planlægning og 
ledelse baserer sig på fælles målsætninger og værdier.  

Byggepladsen gøres til et kompetencecenter, der bygger på 
forståelsen af partnerskabet som kernen, hvor parterne forpligter sig 
til at understøtte læring og videndeling. 

Løsningen af et problem og det at være innovativ i en byggeproces 
kommer i stigende grad til at afhænge af vores evne til at håndtere 
værdier og viden.  

Det skærper betydningen af den side af praksis, der ikke kun handler 
om at skabe værdier, men som også selv er bundet til en 
mangfoldighed af værdiforestillinger.  

Forholdet mellem de værdier man ønsker at skabe, og de værdier man 
selv er bundet af igennem sin praksis, handler dybest set om at 
kvalificere dømmekraften for organisatorisk handling. 

Værdigrundlaget for Enemærke & Petersen og byggepladsen U2 

Værdigrundlaget på byggepladsen U2 
blev skabt på et kickoff seminar inden 
igangsætningen af Urbanspejlet. 

Ved en midtvejsevaluering vurderede 
håndværkerne værdiernes vigtighed til 
8 på en skala fra 1 til 10. Og på 
byggelederforløbet var det en fast 
bestanddel i alle forløbene. 

 

                                          
12 Se Bilag 4 om produkt-og procesværdi på U2 samt værdiledelse og værdibaseret ledelse, side 53. 
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Kreativitet og fornyelse – en overskridelse af det eksisterende 

Kreativitet handler om 
fornyelse af det eksisterende 
- ifølge professor Lene 
 Tanggaard 

 I sin bog ”Fornyelsens kunst”13 definerer professor Lene Tanggaard 
kreativitet, som en fornyelse, der gør en praksis bedre, mere effektiv 
og bæredygtig. En definition som synes skræddersyet til byggeriet. 
Hendes bog handler om den type kreativitet, der er tilgængelig for de 
fleste af os. 

Forfatteren skriver om den lille eller store overskridelse eller udvidelse 
af dagligdagens praksisser, der har kulturel gyldighed. Og som får os 
til at konstatere: ”Nu har vi da vist fundet en ny måde at gøre det på, 
der er bedre end den gamle”. 

Lene Tanggaard skriver endvidere, at kreativitet ikke i sig selv er det 
at få nye ideer. Der skal mere til, for ideerne skal kunne omsættes 
socialt. At være kreativ handler i hendes optik om, at forny det 
eksisterende. 

Og det kræver viden om det, man vil forny, samt en vilje til at 
eksperimentere. Endvidere skal vi kunne tåle at møde en del 
modstand undervejs. Det er i al sin enkelhed det vi skal ruste os til i 
innovationens hellige navn. Vi skal være kreative ved at tage afsæt i 
det eksisterende for at gribe fat i det nye. 

Eksempler på kreativitet i 
U2-renoveringens udførelse 

 Kreativitet er at gøre noget nyt, eller at kombinere ting på nye måder. 
Hovedpointen i bogen er, at når man er sammen med andre, der gør 
det, så øges chancerne for, at man også selv lærer det. 

Det er der rige eksempler på ved renoveringen af Urbanplanen. Blot 
for at nævne ét eksempel: 

Inden det blev besluttet at bruge hydrauliske lifte til facade-
renovering, og sammentænke effektivitet og arbejdsmiljø, som 
var der tale om produktion i en fabrik – var der en stor skepsis, 
ikke mindst i forhold til effektiviteten og økonomien. 

Ved at eksperimentere og leve med den modstand, som var der, 
sammen med en masse indkøringsproblemer, blev gevinsterne større 
end forventet. (kreativ viden skaber merværdi). Af regnskabet kan 
man også se, at udgifterne til byggepladsens drift er større end 
udgifterne til alle håndværkerne. 

Ved at ’skrue’ med et nyt syn på økonomien, og arbejdets tilrette-
læggelse, kom gevinsterne i hus. Og for beboerne betød det, at de 
ikke var indhyllet i plastic i månedsvis. 

Uden at tro på ideen, og dens realisering, og et forbilledligt samar-
bejde mellem beboerne, håndværkerne og byggeledelsen – kunne hele 
den kreative proces være stoppet. 

Tre centrale elementer i 
fornyelsens kunst 

 I omtalte bog er tesen, at der er tre elementer, som er centrale for at 
opdyrke evnen til at mestre fornyelsens kunst: 

1. Fordybelse i traditioner og fag 

2. Eksperimenterende læring (Forfatteren bruger begrebet fuskeri, ikke 
forstået som lyssky forretninger, men som en øvelse eller test af sine 
ideer. Derhjemme i garagen, eller som en mock-up på arbejdspladsen, 
hvilket også ved flere lejligheder blev brugt på U2) 

3. Modstand fra materiale/omverden, der arbejdes med eller i 

Kreativitet gøres ofte til et spørgsmål om at tænke så vildt og ander-
ledes som muligt. Hvem har ikke hørt betegnelsen ’at kunne tænke ud 
af boksen’. Over for det har forfatteren den væsentlige pointe, at det 
at tænke vildt og anderledes ikke er nok. 

Kreativitet handler ikke om at kunne tænke på bestemte måder, men 
om først og fremmest at kunne handle og ændre en praksis. At tænke 
ud af boksen finder sted i mange kursussammenhænge i dag, men 
kommer ofte til kort i dagligdagens praksis. 

 

                                          
13 Lene Tanggard ’Fornyelsens kunst’ – Akademisk Forlag 2010 
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Kreativitet som kollektiv, 
social proces 

 Lene Tanggaard gør også i sin bog op med, at det kreative er enerens 
bevægelse væk fra kollektivet. De fleste fornyelser sker faktisk, når 
det er mennesker der arbejder sammen. 

Det kreative er ikke primært en kognitiv bedrift, men også en proces, 
der er situeret i praksis, som inkluderer og anerkender det nye, som 
noget nyt. Faktisk er det ofte på kollektiv vis, at det eksisterende 
forandres/fornyes under hensyn til, hvad der kan lade sig gøre, og 
som vil være bæredygtigt. 

Fornyelse og forandring – en læreproces 

Projektets konklusion om 
læring 

 Til afslutning er det projektets konklusion vedrørende læring: 
• At læringsaktiviteter bør omfatte såvel almene, faglige, personlige som 

organisatoriske kompetencer. 

• At læringsaktiviteter som udviklingsaktiviteter bør omfatte såvel 
undervisning som læring i praksis. 

• At læringsaktiviteter bør være praksisnære, dvs. fysisk og indholdsmæssigt 
hænge sammen med den kontekst, hvori kompetencerne skal anvendes. 

• At læringsaktiviteter bør finde sted i tæt forbindelse med, hvor 
kompetencerne skal bruges. 

• At læringsaktiviteter skal planlægges og løbende tilpasses emner og 
målgruppen. 

• At innovation og læring skal organiseres. 
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EFTERORD 
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Efterordets sigte 

Overførsel af viden  Hvordan kan denne rapport, med vejledninger i bilag, få anvendelse og 
effekt for andre, i byggeriets organisationer og uddannelsesinstitutioner, 
og ikke mindst i byggeriets praksis og dagligdag? 

Det kan den ikke, hvis man har den tilgang og tro på, at rapporten er en 
femstjernet opskrift på byggeriets udvikling og innovation.  

Rapporten er et væsentlig bidrag, og udfordringen er i høj grad et 
spørgsmål om formidlingens kunst. For hvordan kan de erfaringer, viden 
og erkendelser, der er genereret i udviklingsforløbet på U2, på bedste 
måde overføres til andre. Internt i E&P-virksomheden og eksternt til 
byggebranchen? 

Det har vi gjort os nogle tanker om. 

Hvad er viden? 

Viden – et centralt 
omdrejningspunkt 

 Som det er beskrevet i rapporten, bliver viden et af de mest centrale 
omdrejningspunkter i forståelsen af kompetenceudvikling og læring. Viden 
er blevet en vigtig faktor for alle aktiviteter i vores samfund og 
virksomheder. 

Viden har nogle egenskaber og en natur, hvor nogle specielle forhold gør 
sig gældende. Viden rummes, skabes og udvikles af mennesker, og kan 
kun i meget begrænset omfang dokumenteres eller nedfældes på papir, i 
IKT-systemer eller på anden måde. 

Information og viden-
skabelse 

 Information repræsenterer alt det, der kan gøres eksplicit og 
dokumenteres på skrift og på diverse elektroniske medier, hvorimod viden 
rummer alt andet, der foregår på et niveau af bevidsthed. Viden  relaterer 
til et sæt af flere begreber som fx forståelse, erkendelse, filosofi, visdom, 
kultur, sjæl og ånd. 

Viden i form af informationer, facts, forståelser og forklaringer giver først 
mening når medarbejderne kan relatere den til deres arbejdssituation. 
Viden er aldrig noget objektivt i virksomheden eller på arbejdspladsen. 
Viden skabes i relationen mellem medarbejderne indbyrdes og i deres 
forhold til virksomhed og arbejdsplads – og til samfundet som helhed. 

Viden og læring  Viden har fået en ny funktion, og derfor skal læring og viden gøres 
relevant og meningsfuld. Når fremtiden er ukendt, slår det ikke længere til 
at bygge på veldokumenteret viden. Udfordringen i fremtiden bliver derfor 
hurtigt at udvikle prototyper, for produkter og processer, og lære af den 
viden man genererer. 

Det er i denne sammenhæng vigtigt at opfatte medarbejderne som andet 
og mere end leverandører af viden. Deling af viden bliver meningsfuld for 
medarbejderne i og med, at de aktivt inddrages i virksomhedens og 
arbejdspladsens udvikling. 

Det meningsfulde for person og organisation er, at der på arbejdspladsen 
og i det daglige virke skabes rammer, hvor der kan udveksles erfaringer 
og iscenesættes forskellige former for udvikling og læring. 

Viden og læringskultur  Dette indebærer, at virksomheden og arbejdspladsen udvikler en 
læringskultur, hvor ledere og medarbejdere tillidsfuldt kan diskutere 
arbejdspladsens og medarbejdernes behov for udvikling af kompetencer. 
Et godt signal fra hele projektorganisationen er, at alle besidder vigtige 
kompetencer, men at ingen har kompetencer nok. 

En god læringskultur er meget betinget af, om medarbejderne har 
indflydelse på læringen. Jo større indflydelse de har, desto højere bliver 
deres motivation og effekten af det de lærer. Læringen i forhold til mål og 
fremdrift i hele byggesagens forløb, handler i bund og grund om, at 
medarbejdere, bolig- og projektorganisation som helhed bliver bedre til at 
handle med større indsigter. 

De første skridt i processen kan minimeres til at forbedre de forhold, som 
ikke fungerer. Så enkelt kan det siges! 
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Viden der virker! 

Hvad er viden, der 
virker? 

 Vi kan holde styr på information, men hvad med viden? 

Viden kan ikke styres! Det er ikke muligt med f.eks. et IKT-system, om 
det så kaldes BIM eller SIM. Det er  når vi personligt samarbejder i 
gensidig tillid, at viden kan blive et værktøj. Når vi alle i disse IKT-tider 
sidder klistret til pc’en i mange af dagens arbejdstimer, kan der godt nok 
tales om et grundlag for videnskabelse og deling af viden, men inden for 
IKT-verdenens rammer er der højst tale om udveksling af information. 

Viden – et dynamisk 
fænomen 

 Viden er et dynamisk fænomen, og viden bliver først relevant i en social 
sammenhæng, når viden cirkulerer mennesker imellem, og gør handlinger 
konkret mulige. 

Vil vi et videnssamfund og reel deling af viden, må vi ikke kun forlade os 
på pc’en og dens muligheder – vi må tale sammen! 

Videnskabelse 
-  gennem tillidsbaseret 
 dialog 

 Med projektrapporten har vi forsøgt at redegøre for indsats og resultater, 
og har den opfattelse, at indsatsen først får effekt i praksis, når vi afsæt-
ter tid og rum i virksomheden/ branchen, og fordomsfrit ser os selv som 
en vigtig detalje i helheden. Hvor vi ansigt til ansigt i en tillidsbaseret 
dialog, bliver fælles om det enkle mål, værdifuldt at bidrage til en vækst 
personligt, virksomheds- og samfundsmæssigt. 

Videnskabelse 
- ved videndeling 

 Enemærke & Petersen a/s arbejder med disse parametre i sit værdi- og 
forretningsgrundlag, og værdsætter projektets resultater, som vi gerne 
deler med vores omverden. 

På baggrund af rapporten vil der blive udarbejdet pixibøger til internt og 
eksternt brug. E&P’s har allerede på hjemmeside  www.eogp.dk reserveret 
de løbende resultater en speciel plads. 

Her vil rapporten også kunne findes, sammen med pixibøger, der folder 
rapporten ud, i en mere populær form. 
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BILAG 1: BYGGERIETS FREMTIDIGE KOMPETENCER 

De 10 kompetencer  Byggeriets fremtidige kompetencer fremgår af skemaet nedenfor. 

1. Social kompetence 6. Literacy (regne, stave, læse) 

Kundeservice, samarbejde, opgave 
løsning på tværs af fag. 

Matematik (A-niveau), fysik (B-
niveau), kemi (C-niveau), dansk og 
IT. 

2. Læringskompetence 7. Kommunikationskompetence 

Teknisk indsigt, systematik, analyse, 
kvalitetsbevidsthed, opgave løsning 
på tværs af fag, livslang læring. 

Salgsarbejde, IT, mobilitet. 

3. Selvledelseskompetence 8. Demokratisk kompetence 

Planlægning, fleksibilitet, 
selvstændighed, lederpotentiale, 
iværksætteri. 

Samarbejde og konfliktløsning. 

4. Natur- og miljøkompetence 9. Kulturel kompetence 

Påvirkning af ydre miljø, energi , 
bæredygtighed og økologi. 

Kvalitetsbevidsthed, faglig stolthed 
og erhvervsfokus. 

5. Kreativ og innovativ 
kompetence 

10. Helbreds- og 
kropskompetence 

Indretningsforslag til kunder, finish. Fagpraksis, ergonomi, arbejdsmiljø 
og god fysik. 
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BILAG 2: RAPPORTER OM U2 

PKEConsult-rapporter  Evaluering af beboerprocessen i U2: Fase 0 Programmering. 
Rapport til PLUS-netværket og BoligfondenKuben om ”U2 (Urbanplanen) 
– Demonstrationsprojekt for værdiskabelse og udvikling/afprøvning af 
evalueringsmetode for proces- og produktoptimering på bygnings-
delniveau” omhandler evaluering af beboerprocessen i U2 Fase 0 
Programmering, Boligfonden Kuben/PKEConsult - oktober 2007 

U2-Slutrapport. Rapport til PLUS-netværket og BoligfondenKuben om 
”U2 (Urbanplanen) – Demonstrations-projekt for værdiskabelse og 
udvikling/afprøvning af evalueringsmetode for proces- og 
produktoptimering på bygningsdelniveau” omhandler evaluering af 
beboerprocessen i U2 Fase 0 Programme-ring, Fase Projektoptimering, 
Fase 2A Projektering og Fase 2B Udførelse, Boligfonden Kuben/PKE-
Consult - 2009. 

U2-byggesagen som P23/AlmenByg- case, Almennet/PKEConsult - 
2009. 

Opsøgerteam og Beboerdreven fornyelse af boligen - et eksempel 
fra facaderenovering i Urbanplanen (U2) – 2007-2009, 
AlmenNet/PKEConsult - 2009. 

Se også ->http://www.pke-consult.dk/ Alment forsøgsbyggeri. 

Andre rapporter  Produktoptimering af bygningsdele - Afprøvning af model på 
facaderenovering på almen bebyggelse Remisevænget Øst, SBi - 2010. 

AlmenVejledning C3: Beboerdemokratisk proces 02 Fra 
skema A til skema C - med bl.a. beboerinvolveringen i U2 som 
case. AlmenNet/Witraz Arkitekter 2008. 
Model til værdiskabelse i byggeriet - belyst ved U2-byggesagens 
som case, Boligfonden Kuben/ Witraz Arkitekter 2009. 

Alle rapporter er tilgængelige på Enemærke & Petersens hjemmeside -> 

http://www.eogp.dk/da/pages/profil_urbanplanen 
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BILAG 3: AMU-BEVISER OG AMU-UDDANNELSESPLAN 

Bilag 3.1: Eksempel på AMU-kompetencebevis 

 

 

 



 
 

Projekt: 
Nytænkning af Kompetenceudvikling af medarbejdere 

Byggesagen Urbanplanen som case 
 

 
 

 51

 

 

 

Bilag 3.2: Eksempel på AMU-Uddannelsesbevis 

 

 

 

29. november 2010 
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Bilag 3.3: Eksempel på AMU-Uddannelsesplan 
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BILAG 4: PRODUKTVÆRDI- OG PROCESVÆRDI 

Om værdiledelse og værdibase-
ret ledelse. 
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BILAG 5: LEDELSE MED HJERNE OG HJERTE 

 

Byggelederforløb for Enemærke & Petersen a/s

Byggeledelsen - Urbanplanen 
Ledelse med hjerne og hjerte 

v/ Allan Dam og Susanne Manly 

Modulstart  den 1. marts 2010 - kl. 09.00 - 13.00 – 
Teknologisk Institut -Det blå rum – bygning 8 

Gregersensvej - 2630 TAASTRUP 

Program for Byggelederforløb for Enemærke & Petersen a/s 

Nutiden er fremtidens fortid 

Modul 1 – ca. 4 timer – den 1. marts 2010 kl. 09.00 – Teknologisk Institut 

Formål  Urban U2 og Urbanspejl som emperi. 
Værdigrundlaget for Enemærke & Petersen. 
Social og menneskelig ansvarlighed i et bæredygtigt perspektiv. 

Indhold • Forventningsafstemning. 
• Succeskriterier.  
• Model for produktværdi og procesværdi. 
• Innovationsledelse af og med værdier. 
• Introduktion til modellen Whole Brain Thinking og værktøjet HBDI. 
• Udfyldelse af HBDI spørgeskemaet. 

Strukturering En firstrenget vinkel: 
• Jeg, den enkelte leder.  
• Fællesskabet, lederteamet.  
• Vi, E&P. 
• Os, samfundet. 
Fælles learning points – en refleksion 

Mellemrum Gennemførelse af HBDI samtaler med den enkelte leder. 

Modul 2 – ca. 3 timer – den 24. marts kl. 10.00 – Hørgården 

Formål Forbedre lederteamets forståelse for, hvordan forskelligheden i 
lederteamet kan styrke samspillet internt og i byggeprocessen. 

Indhold • Teamprofil. 
• Fokus på samarbejde internt og eksternt i lederteamet. 
• Fælles udfordringer for lederteamet. 
• Integration af værdier. 
• Deling af viden. 
• Møder som rum for læring. 
• Samarbejdskultur. 

Strukturering • Information. 
• Viden. 
• Erkendelse. 
• Bevidsthed. 
• Fælles learning points – en refleksion. 

Mellemrum Deltagerne arbejder på en løbende udfordring med afsæt i BA-projek-
tets aktiviteter, og som ”det syvende sjak” ift. de resultater Urban-
Spejlet har rejst – og vil rejse. 
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Modul 3 – ca.  3 timer – den 9. april kl. 08.00-12.00 – E&P i Ringsted 

Formål ” du er dine interessenter”, så hvordan kan vi i lederteamet bliver 
endnu mere bevidste om de krav og forventninger, som interessen-
terne stiller til E&P. 

Indhold • Interessentanalyse, hvilke krav/behov/ønsker har interessenterne? 

• Metode, valg af interessenter. 

Strukturering • Partnering og beboerinnovation. 

• Kommunikation som kompetence. 

• Den kvalitative tilgang. 

• Fælles learning points – en refleksion. 

Mellemrum • En udfordring, immanent og transcendent. 

• Hvad styrer din tid? 

• Hvordan opnår jeg mine/virksomhedens mål? 

Modul 4 – ca. 3 timer den 4. maj kl. 11.00-15.00 – E&P i Ringsted 

Formål • Hvad betyder ledelse for dig? 

Indhold • Innovationsledelse i dagligdagen 

Strukturering • Innovativ og fælles tankevirksomhed 

• At lytte kreativt til fremtiden 

• Fælles learning points – en refleksion 

Opfølgning 

Kvalitative interviews • Efter afslutning af de 4 moduler, vil der blive gennemført 
kvalitative interviews med den enkelte deltagere, med bud på, 
hvad det vil sige at være en resultatrig leder. 

Afslutning - 2 timer • Interviewene vil blive tematiserede, som grundlag for en personlig 
og fælles refleksion på et afsluttende møde, der i mindre grad 
repeterer fortiden, og i højere grad har blik for fremtiden. 
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BILAG 6: HBDI – MODEL OG TEAMPROFIL14 

HBDI – Model for nytænkning i projekt og organisation 

 

HBDI – ”The whole brain thinking” er udviklet af Ned Hermann. 
Modellen giver muligheder for at bidrage til nytænkning af 
projekt og organisation. 

HBDI er et værktøj, der enkelt, præcist og konkret afdækker 
tankemønstre for person og team. Det udstikker din eller 
gruppens vægt på en analytisk, planlæggende, emotionel eller 
kreativ tilgang til opgaveløsningen. 

HBDI er ikke en psykologisk test, men den viser hvordan hver 
enkelt foretrækker at tænke og handle. 

 

I det øverste kvadrant i venstre side, kvadrant A, er tankeprocesserne domineret af rationelle, 
logiske, analytiske, faktuelle og  kvantitative tilgange. Folk med stærk præference for at tænke med 
denne del af hjernen kunne typisk have fokus på facts, realiteter og logik som udgangspunkt for at 
træffe beslutninger, være målrettede og lægge stor vægt på økonomisk succes. 

 

I kvadrant B er der præference for velorganiserede processer, detaljer, planlægning og en høj grad af 
sikkerhed bag processen. Tingene skal gøres i overensstemmelse med fastlagte procedurer og til 
tiden. Orden, præcise projektplaner, et velorganiseret, ordentligt kontor og præcis dokumentation er 
typiske ønsker for personer med stærk præference for at tænke i dette felt. 

 

Kvadrant C er domineret af interpersonelle, emotionelle, kinestetiske præferencer. Teamet og 
kollegerne er de væsentligste i projektet. Menneskelige værdier og følelser er vigtige, og hvis der er 
pres på, er det menneskene som kommer først, når beslutninger skal træffes. Der skal være en åben 
og venskabelig kommunikation i gruppen – og med kunden som individ i centrum. 

 

I kvadrant D er der præference for holistisk, intuitiv, integrerende og syntetiserende processer. At se 
det komplette billede, at finde nye innovative, kreative løsninger, at have fokus på fremtiden og at 
eksperimentere frem for at vælge den sikre, kendte løsning er typisk på dagsordenen her. Detaljerne 
er ikke så vigtige, og tingene behøver ikke være så velorganiserede og strukturerede. Hellere afprøve 
flere forskellige tilgange frem for at udvælge en enkelt. 

Som projektleder skal man mestre kunsten at spotte, sammenkæde og integrere de mange forskellige 
kompetencer, der optræder i et team, og samtidig skabe rum for nye muligheder. Med HBDI lærer man 
at give plads til den enkelte, og samtidig sikre at teamet fungerer som en helhed. Dvs.: 
• Giver en bedre selvforståelse - en bedre forståelse af ens kreativitet og forskellige tankesæt. 

• Giver en bedre forståelse af ens ledelse og lederstil, strategisk tænkning og planlægning og kommunikation. 

• Styrker ens personlige udvikling og relationer til andre. 

• Understøtter teambuilding. 

• Understøtter karriereudvikling – og kreativ problemløsning i relationerne til kolleger og ledere. 

 

                                          
14 Se mere på www. hbdi.dk 
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Teamprofil for byggeledelsen på U2 

 

Det overlades til 
læseren selv at fortol-
ke teamprofilen for 
byggeledelsen på U2, 
med den sporadiske 
tilgang, der er 
beskrevet, som 
indledning til bilaget. 

Teamprofilen for 
byggeledelsen på U2 
viser et potentiale, 
som ikke var bevidst 
inden testen. 

Hver enkelt bygge-
leder kan se sig selv i 
forhold til teamet i sin 
helhed.  

Med denne viden og 
indsigt blev kommu-
nikationen i byggel-
edelsen forbedret. Og 
projektchefen kunne 
fremover bedre vur-
dere fordeling af op-
gaver og ansvar. 
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BILAG 7: FOLDER OM BA-PROJEKTET PÅ U2 TIL SEMINAR D. 21.09.2010 
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BILAG 8: BIM-PRODUKTIONSKORT 

 Rapporten ”Logistik og proces” er udarbejdet i Det Digitale Byggeris 
regi af en projektorganisation under bips – juni 2006. 

I rapporten gøres rede for informationer man har behov for i bygge-
produktionen i forbindelse med processerne udbud, tilbudsgivning, 
planlægning og produktion med fokus på at identificere de udførendes 
data, og knytte informationer til de projekteringsdele, der vælges i 
projekteringen, så de hænger sammen med de konstruktioner, man 
skal producere på byggepladsen.  

Produktionskortets metode. De udførendes data samles i et produk-
tionskort, der udgør grundlaget for produktionen. Produktionskortet er 
en opsamling af de informationer, svendene skal have til rådighed, når 
arbejdet skal produceres på pladsen. 

Produktionskortets formål er et at slå bro over informationskløften 
mellem byggeriets projekterende, udførende og producenter, og 
fokuserer på at overføre objektdata til udførelsesgrundlaget, hvor 
hovedvægten lægges på at pege på, hvilke mål og mængder, man skal 
kunne finde i 3Dmodellen, for at udarbejde tilbud, der indeholder 
præcise ydelser, herunder løn og maskiner samt materialemængder.  

Produktionskortets formål er endvidere, at identificere de udførendes 
data, og knytte informationer til de projekteringsdele, der vælges i 
projekteringen, så de hænger sammen med de konstruktioner, man 
skal producere på byggepladsen. 

Eksempel på Produktionskortets aktører  

Informationsstruktur - Eksempel på  Industriel produktion 
- versus byggepladsproduktion 

 

 

Informationsbehov. I rapporten ”Logistik og proces” 
tages udgangspunkt i byggeproduktionen, og iden-
tifikation af hvilke informationer der er behov for i 
forbindelse med processerne udbud, tilbudsgivning, 
planlægning og produktion.  

Der gøres rede for, at det er muligt at udnytte de infor-
mationer der knytter sig til processerne omkring udbud, 
tilbudsgivning, planlægning og produktion til at under-
støtte en udvikling, hvor byggeproduktionen anskues 
som en sammenhængende helhed i stedet for en række 
delprocesser, der ikke er koordineret indbyrdes. 

Produktionskortet - Fordele. Alle parter i bygge-
processen vil få udbytte af Produktionskortet, også på 
det samfundsmæssige plan. På det enkelte projektplan 
kan der nævnes følgende eksempler på potentiale: 

• Bygherren: Projektet prissættes på et entydigt 
projektmateriale - Optimering af byggeprocessen - Mere 
værdi - Mindre spild  - Bedre kvalitetsstyring  - Bedre 
kommunikation mellem alle parter i projektet  

• Rådgiveren: Entydig opfyldelse af udfaldskrav - Udbud 
af bygningsdele med kendt detaljeringsgrad - Bedre 
kommunikation via modellens klassificerede 
bygningsdele - Objektorienterede "byggeklodser". 

• Producenten: Entydigt produktansvar - Opfyldelse af 
udfaldskrav - Systemløsninger – Medprojektering.  

• Entreprenøren: Entydigt procesansvar - Opfyldelse af 
arbejdsmetode - Ansvar for kvalitetssikring – Effektiv 
logistik og arbejdsfordeling på byggepladsen. 

• Målrettet information til sjakket. Produktionskortet 
indeholder alle informationer som er relevante for de 
sjak/håndværkere, som skal bruge dem. Den målrettede 
information er f.eks. udfaldskrav, tegninger, beskrivel-
ser, lokation, løn/akkord, produktionsmetode, materiel, 
materialer, mandskab, kvalitetssikring, arbejdsmiljø og 
osv. 

Læs mere om Produktionskortet på 

-> http://www.produktionskort.dk/ 

 

Rådgiver 

Entreprenør Sjakkets 
Produktionskort


