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Formål med forløbet
1 Som topleder får du indsigt i de mange nye teknologi-

er, som påvirker forretningsmodeller, produktivitet og 
bæredygtighed i byggeriet

2 Du får konkrete værktøjer til vurdere og udvælge de 
rigtige investeringer i ny teknologi

3 Du kommer til at opleve, se og røre de forskellig tekno-
logier i praksis

4 Du får konkret viden og indsigt til at gennemføre trans-
formationsprojekter, som understøtter din virksomheds 
overordnede forretningsstrategi

5 Du får et unikt netværk til andre topledere i byggeriet

Deltagerpris for alle sessioner og boot camp:  
35.000 kr. ekskl. moms

Søren Cajus
DI Byggeri
scp@di.dk
Tlf. 3377 3913
Mobil: 2851 1969

Kontakt
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Program
Kurset omfatter fem sessioner og et afslutningsarrangement

Session 1: Data som beslutningsgrundlag 
Data som beslutningsgrundlag Afholdes hos Implement  
Consulting Group den 1. marts fra kl. 08.00 – 12.00

Session 2: Tech i byggeriet
Afholdes hos HD Lab den 23. marts fra kl. 08.00 – 12.00

Session 3: Bæredygtighed og digitalisering
Afholdes hos DI den 20. april fra kl. 08.00 – 12.00 

Session 4: Boot camp om teknologiprojekter
Afholdes hos Egelund Slot den 16. – 17. maj fra kl. 12.00 – 08.00

Session 5: Innovation i byggeriet
 Afholdes hos DI den 7. juni fra kl. 08.00 – 12.00

Fællessession: med Alumni-holdet fra 2020  
Afholdes hos DI den 22. juni fra kl. 16.30 – 20.00



Data som beslutningsgrundlag
Brug data strategisk til at træffe bedre 
beslutninger

Hvorfor relevant?
Data bruges i stigende grad til at etablere beslutningsgrundlag, der kan 
erstatte anekdotiske beslutninger. Vi ser nærmere på de teknologier, der 
kan opsamle, analysere og udstille data. Nogle beslutninger kan automa-
tiseres på baggrund af data, andre beslutninger kan gøres bedre, når de 
understøttes af data.

Teknologifokus:
Business Analytics (BA), Kunstig Intelligens (AI) og Machine Learning.

Implementeringsfokus:
Hvilken modenhed kræver det at arbejde med teknologiledelse, og hvilke 
kapabiliteter skal udvikles? Hvilke digitale trends skal du være opmærk-
som på topleder i byggeriet?



Tech i byggeriet
Brug virtuelle bygningsmodeller  
til projektstyring og bygningsdrift

Hvorfor relevant?
Med digitale og virtuelle bygningsmodeller kan din virksomhed designe og 
simulere byggeprojekter digitalt. Det kan optimere og design- og projekte-
ringsfasen. De digitale værktøjer kan også bidrage til bedre fælles projekt-
styring og logistik og mindske tomgang og materialespild.

Teknologifokus:
Digitale bygningsmodeller, Generativt design og automated modelling, 
Augmented and Virtual Reality (AR/VR), IoT (sensorer). 

Implementeringsfokus:
Hvordan kan du som topleder arbejde med at sætte en strategisk retning for 
digitalisering, som indgår naturligt i virksomhedens forretningsstrategiske 
udvikling? Herunder, hvordan teknologiprojekter prioriteres i din virksom-
hed?



Bæredygtighed og digitalisering
Brug data til sikre energioptimering, 
compliance og dokumen tation

Hvorfor relevant?
Byggeriet står overfor en grøn omstilling. Fremtidens nybyggeri skal anvende 
LCA-beregninger og på tværs af værdikæder skal ressourceforbruget doku-
menteres og mindskes. 

Teknologifokus:
EPD’er, dataordbog, standarder, LCA-værktøjer, EU’s bæredygtighedstakso-
nomi, ESG-rapportering, Frivillig bæredygtighedsklasse.

Implementeringsfokus:
Hvordan leder du din organisation i at drive digitaliseringsprojekter med fokus 
på effekt, flow og aktivt lederskab? Hvordan prioriterer du aktivt din projekt-
portefølje?



Boot camp om teknologiprojekter
Formuler dit eget tech-projekt

Hvorfor relevant?
Medbring en kollega og formulér et tech-projekt eller en tech-strategi for 
jeres virksomhed. Hvad er succeskriterierne, hvilke ressourcer skal investe-
res, og hvordan gennemføres projektet?

Teknologifokus:
Udvælg den eller de teknologier, der bedst understøtter projektet og jeres 
strategiske forretningsudvikling.

Implementeringsfokus:
Hvad er din rolle som leder i at drive digitale innovationsprocesser? Vi 
tager udgangspunkt i Design Thinking, som vi arbejder aktivt med på boot 
camp.



Innovation i byggeriet
Hvilke nye teknologier, materialer
og forretningsmodeller er på vej?

Hvorfor relevant?
Nye teknologier, materialer og forretningsmodeller kan skubbe til samar-
bejdsformer og konkurrencekraften i byggeriet. Bliv introduceret til bygge-
riets nye udviklingsplatform - ConTech Lab – og en række virksomheder, 
som introducerer nye teknologier, materialer og forretningsmodeller.

Teknologifokus:
Bliv introduceret til en række innovative virksomheder, der præsenterer 
nye teknologiske løsninger, som skaber forandringer i byggeriet.

Implementeringsfokus:
Hvordan organiserer du arbejdet med digitalisering i din virksomhed, og 
hvordan sikrer du adgang til de rette digitaliseringskompetencer?



Undervisere

CEO Niels W. Falk, HD Lab
Med 25 års erfaring i byggeriet har Niels bred erfaring med 
branchens processer og problemstillinger. De seneste år har 
Niels fokuseret på at skabe værdi med ny teknologi i bygge-
branchen. Niels vil undervise i de forskellige teknologier.

Digitaliseringschef Ole Berard, ConTech Lab og Molio
Ole har arbejdet med teknologi og digitalisering i bygge-
branchen i 15 år. Ole vil introducere udviklingsplatformen 
ConTech Lab, hvor byggeriets virksomheder kan udvikle og 
eksperimentere med nye måder for at udnytte ny teknologi.

Partner Palle Mehlsen, Implement Consulting Group
Palle hjælper virksomheder med at få mest muligt ud af tek-
nologi. På dette kursus vil Palle undervise i strategiudvikling 
og implementeringsværktøjer.

Partner Astrid Grøntved, Implement Consulting Group
Astrid er partner i Implement og arbejder med at gøre 
organisationer bedre til at anvende teknologi. Astrid er den 
gennemgående facilitator på forløbet.

1 Dansk Industri 
H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København

2 Egelund Slot 
Hillerødvejen 92, 3480 Fredensborg

3 Implement Consulting Group 
Strandvejen 54, 2900 Hellerup

4 HD Lab 
Rønnegade 9b, 2100 København

Kursussteder


