
Slidet bruger mørkt baggrundsbillede. Indsæt et nyt: Klik på Baggrundsbilleder ikonet i Templafy vinduet, vælg ved at klikke én gang. Vent og vælg knappen Select Image as Background under DI fanen. 

Digitalisering i bygge- og anlægsbranchen



DI’S INTERNE ORGANISERING



Vil du indsætte et mørkt baggrundsbillede, indsæt nyt billede via Templafy Images ikonet, klik på billedet og vælg knappen Set slide background under DI menuen.

o Vi repræsenterer 6.500 virksomheder og 120.000 medarbejdere i 

bygge- og anlægsbranchen i Danmark

o Medlemmerne dækker hele byggeriets værdikæde. 

o Vi vil gøre DI Byggeri til den absolut førende og samlende repræsentant for en 

ansvarlig, produktiv og bæredygtig bygge- og anlægsbranche

o Vi udøver politisk indflydelse, skaber forretningsnetværk og yder 

personlig medlemsservice til vores medlemsvirksomheder.

o Vi vil fremme branchens evne til at levere lønsomt, bæredygtigt og 

sundt byggeri.

DI BYGGERI

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

DI Byggeris andel af samlet DI-
lønsum

DI Byggeris andel af samlet antal
DI-virksomheder

Hvert 3. DI medlem er også medlem af DI byggeri. 
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DI Byggeris medlemmer opdelt på brancher



Digitalisering og bæredygtighed er for alle

Ide Projektforslag Projektering
Udbud og 

tilbud
Planlægning Udførelse Aflevering

Drift og 
vedligehold

Ide Projektforslag Projektering Udbud og tilbud Planlægning Udførelse Aflevering
Drift og 

vedligehold
Bygherre x x x x x x x x
Rådgiver x x x x x x x
Bank x x x x x
Forsikring x x x x x
Arkitekt x x
Ingeniør x x x x
Entreprenør x x x x
Håndværker x x x
Leverandør x x x
Grossist x x x
Driftsherre x x x



Digitalisering udvikler sig i alle led

Ide Projektforslag Projektering
Udbud og 

tilbud
Planlægning Udførelse Aflevering

Drift og 
vedligehold



Eksempel på digital model (designfase) 



Reality Capture: Fra virkelighed til virtuel
- sådan gør vi eksisterende bygninger digitale med digitale cameraer

1. Hurtig staderegistrering af byggepladsen som forsikring mod tvister, konkurser, accontobegæring mv.

2. Dateret 3D-modeller sammenlignet med dateret fotodokumentation som dialogværktøj

3.Toleranceanalyser mellem 3D model og virkeligheden til afstemme forventninger og undgå fejl

4.Virtuel miljøkortlægning til at sikre korrekt dokumentation ifm. kvalitetssikring og arbejdsmiljø

5. Fotos fra Droner med GPS-angivelser og AI-værktøjer for at finde fejl og revner i betonoverflader

6. Konvertér laser scan til 3D model, for at lave mængdeudtræk, plantegninger, detaljer, m.m.

7. Registrering af bevaringsværdige bygninger til bl.a. analyse af lysforhold, rekonstruktion, renovering 

m.m.

8. Virtuel Google Street View til overtagelse, faseskift, aflevering, bevissikring mm.

9. Opmåling med drone, til planlægning,  jordudgravning, kuldebroer, betonrevner,  kvoter m.m.

10. Laser scan med din tablet og opfang hurtigt små eller mellemstore objekter





Forandringsdrivere i byggeriet

Drivere Bæredygtighed Produktivitet og lønsomhed Kvalitet og dokumentation

EPD'er og materialepas x x

Dokumentation for CO2-udledning x x

Grøn taksomoni x x

Certificeret byggeri x x

Cirkulær økonomi x x

Elektrificering af byggepladser x

Mindre materialespild x x x

Logistikoptimering x x x

Digitale tvillinger x x x

Præfabrikation x x x

Datadeling og projektstyring x x



Politiske rammer

EU

- Udbudsregler

- Fit for 55 (Renovation wave)

- Grøn taxomoni

- Recovery fond

- Bygningsdirektiv

- Construction 2050

- Byggevareforordning

- Energieffektiviseringsdirektiv

- Ressourceeffektivitet og den 

cirkulære økonomi

Danmark

- Aftale om bæredygtigt byggeri

- Byggeloven

- Bygningsreglementet

- BBR-loven

- Lov om udstykning og anden 

registrering i matriklen

- Planloven

- Kommuneplaner, lokalplaner 

og servitutter

- AB 18
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