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Sammen om fremtidens byggeri
På tværs af værdikæden i byggeriet tegner der sig en vilje til - og ikke
mindst et ønske om - at styrke samarbejdet i alle led af byggeriet.
Værktøjerne til det styrkede samarbejde er åbenhed på tværs af værdikæden og respekt for kompetencer.
Det viser interviews DI Byg har foretaget blandt fremtrædende byggevirksomheder. For virksomhederne er potentialet en bedre forretning og flere ressourcer til det de lever af – nemlig at bygge. For
bygherren - kunden - vil resultatet være et byggeri, der gennemføres
i større overensstemmelse mellem den aftalte funktion, pris og leveringsdato og så det byggede.
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Byggeri er et konfliktfyldt farvand
Byggeriet er en konfliktfyldt branche. Undersøgelser fra Mediationsinstituttet peger på, at byggekonflikter årligt koster byggeriets
parter omkring 2,2 mia. kroner1. Det svarer til godt én procent af de
samlede investeringer i byggeriet, der i 2017 var på knap 200 mia.
kr.
Den nuværende situation er også medvirkende til, at byggeriet præges af meget høje ”sikkerhedsomkostninger” i form af omkostninger
til garantier, forsikringer og lignende. Branchen peger på, at dette
er i størrelsesordenen 10-15 pct. af tilbudssummen2. Omkostninger
som lægges oveni den ’rigtige’ pris.
Mest væsentligt er dog, at kunden i mindre omfang får det forventede produkt til den forventede pris og leveringstidspunkt.
For at undersøge, hvordan byggeriet fremadrettet vender denne udvikling – og udvikler en sundere samarbejdsmodel, har DI Byg interviewet en række virksomheder på tværs værdikæden i byggeriet.
De interviewede er C.F. Møller, NIRAS, MT Højgaard a/s, Velfac
A/S, Lilleheden, Saint-Gobain Denmark, Københavns Kommune,
Københavns Lufthavne og Geniebelt ApS.

Kommunikationen halter
Ifølge Mediationsinstituttet, som har kortlagt konflikter i byggeriet,
skyldes konflikterne oftest uenighed om ansvar for udførselsfejl og
mangler samt ansvar for omkostninger til ekstraarbejde. Endelig bidrager uenighed om projekteringsfejl til en lang række konflikter3.
Mediationsinstituttet finder også, at dårlig kommunikation og
manglende tillid til de øvrige aktører betegnes som den primære
konfliktårsag. Sammen med uklarhed om ansvar og modstridende
økonomiske interesser står de for hovedparten af konflikterne i byggeriet.

Forbedret samarbejde sænker risikomarginen
Flere af interviewede virksomheder peger på, at integrerede samarbejdsmodeller er en central løsning på ovenstående udfordringer.
Herunder i særdeleshed tidlig inddragelse. Ofte allerede inddragelse af både entreprenører – og til dels materialeproducenter – i
projekteringsfasen.

Mediation kan spare milliarder i byggebranchen, Mediationsinstituttet, 2017
Mediation – en god businesscase, Mediationsinstituttet, 2017
3 Menneskelige faktorer afgør byggeriets konflikter, Mediationsinstituttet, 2017
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Eksempelvis har Københavns Lufthavne haft succes med at implementere en mere integreret samarbejdsmodel, hvor alle led i byggekæden involveres allerede i projekteringsfasen. Tidligere var det
alene arkitekten og ingeniøren, der var med i denne fase.
Blandt de største gevinster er, at det er lykkedes at reducere projektomkostningerne med fire pct på en række projekter. Det er primært
gennem fokus på bygbarhed og anvendelse af BIM4 og dermed størrelsen af den risikomargin, de bydende normalt lægger ind. Målet
for Københavns Lufthavne er på lang sigt at skære op til otte pct. af
projektomkostningerne fra.
Entreprenørvirksomheden MT Højgaard a/s har samme erfaringer.
Virksomheden har i ca. 10 år arbejdet med at udvikle de samarbejdsmodeller, de benytter.
For MT Højgaard a/s består en stor del af potentialet i, at de som
udførende får en mere sikker fornemmelse af projektets bygbarhed,
herunder at de nemmere kan kvalificere projekteringen, så bygherren og rådgiverne ikke udvikler et projekt, der afviger væsentligt fra
det, entreprenøren kan levere inden for det givne budget.
Den øgede integration bidrager dermed til, at rammerne for samarbejdet bliver tydeligere, hvormed risikoen for, at ansvaret falder
mellem to stole og bliver til en konflikt, reduceres.

Udnyt alle kompetencer
Interviewene peger også på, at tættere integration i byggeriets værdikæde i høj grad er med til at forbedre anvendelsen af de ressourcer
og kompetencer, der naturligt er tilstede hos aktørerne.
Eksempelvis fandt MT Højgaard a/s en besparelse på omkring 30
mio. kr. sammen med arkitekten og facadeleverandøren på et større
byggeprojekt i Danmark. Sammen med MT Højgaard a/s og arkitekten udviklede facadeleverandøren en ny løsning, som kunne produceres og monteres væsentligt billigere end den foreskrevne løsning – uden at ændre det arkitektoniske udtryk og funktion.

Fokus på kundens behov
Udover at reducere omkostninger til risikoafdækning, og at udnytte
værdien af at have alle kompetencer til rådighed, peger de intervieewede virksomheder også på, at den øgede inddragelse giver en
bedre fornemmelse for, hvad kunden ønsker at opnå med bygningen.
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Dette er blandt andet med til at reducere omfanget af fejl og forkerte
løsninger, som fortrinsvis opstår, fordi bygherrens oprindelige ønsker ikke i tilstrækkeligt omfang er kommunikeret tydeligt ud til den
udførende håndværker og materialeleverandøren.
Disse effekter forplanter sig også i forretningspotentialet. Eksempelvis anslår McKinsey Global Institute i en global undersøgelse, at
byggeriet vil kunne øge produktiviteten med mellem otte og ni pct.5
samt reducere omkostningerne med mellem seks og syv pct ved at
styke samarbejdsformen. Gevinsterne opnås primært ved at strukturere udbud, som fordrer øget integration igennem værdikæden.
Centralt er, at en væsentlig bedre forståelse af, hvad kundens ønsker
at opnå med sit byggeri, bidrager til at øge alle aktørernes evne til at
levere det ønskede produkt – og dermed reducere omfanget af misforståelser og fejl.

Kunsten ligger i gentagelsen
Hos Københavns Kommune har man udbudt størstedelen af sine
byggeprojekter i såkaldte strategiske partnerskaber, hvor en række
byggerier udbydes på én gang, således at det samme konsortium får
mulighed for samarbejde over en længere periode på flere byggerier.
Det særlige ved denne samarbejdsform er, at alle parter er sammen
i hele processen – fra tidlig projektering til aflevering af det udførte
byggeri.
Gentagelserne gør det nemmere for de forskellige parter at arbejde
sammen. Dels fordi parterne lærer hinandens krav, processer og
metoder bedre at kende, dels fordi der med udsigten til gentagende
samarbejde fjernes et incitament til at score en hurtig gevinst på bekostning af de øvrige parter.

Digitalisering er et stort skridt på vejen mod bedre
samarbejde
De interviewede virksomheder peger næsten alle sammen på, at digitalisering i byggeriet kommer til at spille en central rolle i at forbedre samarbejdet.
Primært skyldes det, at digitale modeller og tegninger gør det muligt
at simulere mange design- og konstruktionsmæssige valg meget
præcist meget tidligt i processen, således at behovet for at lave fundamentale ændringer senere i processen reduceres eller helt undgås.
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Det er samtidigt betydeligt mindre ressourcekrævende at simulere
nye designs og ændringer digitalt.
En anden væsentlig fordel ved at anvende digitale værktøjer er, at
de bidrager væsentligt til at øge gennemsigtigheden, så det bliver
nemmere for alle involverede parter at få overblik over, hvilke ændringer der er foretaget – eller planlægges foretaget – og hvad det
har af konsekvenser for den videre proces.

Styrket samarbejde er ikke gratis
Både arkitekter, rådgivere, entreprenører og materialeproducenter
blandt de interviewede virksomheder medgiver, at det kræver investeringer, hvis man ønsker at bidrage tidligt i processen.
Overordnet kræver det ’kulturelle investeringer’. Centralt er at have
fokus på kundens behov, herunder at bidrage til åbenhed, respekt
for de andre aktørers kompetencer samt forståelse for deres behov
og opgaver.
Det betyder eksempelvis, at alle aktører skal tænke på tværs af opgaven/projektet. Således skal materialeleverandøren ligesom arkitekten have blik for, hvordan de løsninger, han peger på, påvirker
resten af projektet.
Det kan i mange tilfælde betyde, at materialeleverandøren skal
kunne overskue prismæssige konsekvenser af sine forslag i andre
dele af projektet, og hvordan det påvirker bygbarheden, arkitekturen og kundens funktionelle behov.
Det er i dag en af de store barrierer for specielt små- og mellemstore
virksomheder, eksempelvis materialeleverandører og mindre håndværksvirksomheder, der ikke normalt beskæftiger sig med projektering eller byggeriets første faser.
Tidlig(ere) inddragelse stiller krav til de kompetencer, virksomheden besidder inden for dette område. Flere af de små- og mellemstore virksomheder fortæller, at de endnu ikke har de fornødne
kompetencer til at indgå systematisk i integrerede samarbejdsmodeller.
En række af de adspurgte virksomheder – fortrinsvis materialeleverandørerne – peger også på, at dette udgør en udfordring, fordi de
ofte ikke kan afsætte de nødvendige ressourcer så tidligt i processen
uden at være garanteret betaling.
Ydermere pointerer virksomhederne, at det ikke i sig selv er en løsning at hive alle parter ind fra dag ét.
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Arkitektvirksomheden C.F. Møllers erfaring er, at der ofte er et behov for, at et byggeprojektets grundpræmisser skal være på plads,
inden eksempelvis entreprenøren og materialeproducenten involveres. Ellers risikerer man, at der spildes ressourcer i projekteringsfasen, fordi entreprenøren og materialeproducenten ikke har noget
grundlag at regne ud fra.
Desuden svarer virksomhederne tilbage, at det stiller store krav til
projektdisciplinen, hvis man tidligt i processen lægger sig fast på
både design- og konstruktionsmæssige rammer, fordi omkostninger
til eventuelle ændringer af sådanne rammer ofte er meget omkostningstunge.

Sammen om fremtidens byggeri
Som ovenstående viser, er der generel enighed blandt de interviewede virksomheder om, at byggeriet er på vej mod tættere samarbejde
– og vil bidrage til at styrke byggeprocessen.
De interviewede virksomheder peger selv, at det grundlæggende vil
give bedre byggeri og bedre overensstemmelse mellem det planlagte
og det udførte – og dermed et bedre produkt til kunden.
Men omvendt påpeger de interviewede virksomehder, at det kræver
noget af byggeriets parter. Det betyder ændrede arbejdsgange, og
det betyder investeringer i styrket samarbejde, og virksomhederne
skal i langt højere grad anerkende hinandens faglige kompetencer,
hvis gevinsterne ved styrket samarbejde skal realiseres.
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Sammenfattende viser interviewene, at bedre samarbejde kræver
følgende:
1: Åbenhed
Åbenhed og respekt for hinandens kompetencer anses som en
grundforudsætning for, at byggeriets samarbejdskultur kan gå fra at
være konfliktskabende til værdiskabende.
2: Tidlig inddragelse af relevante kompetencer
Næsten alle de interviewede virksomheder peger på, at tidlig involvering – helt tilbage i projekteringsfasen – er afgørende for at få en
værdiskabende samarbejdsmodel.
Den helt centrale fordel ved at involvere flere kompetencer tidligt i
processen er, at alle parter får en meget klarere forståelse af, hvad
bygherren ønsker sig, herunder formålet med byggeriet. I forlængelse af dette, giver den tidligere inddragelse også en reel mulighed
for at udnytte alle aktørernes kompetencer, idet der i denne fase
fortsat foretages projekteringsvalg.
3: Klart definerede rammer for samarbejdet
Vælger man en model, hvor flere aktører involveres tidligere i processen, skabes grundlaget for at definere klare rammer for, hvem
der er ansvarlig for hvad og i hvilken rækkefølge, fordi alle kender
byggeriets formål og kundens ønsker samt de øvrige aktørers kompetencer og opgaver.
Samtidig forventes tættere samarbejde også at reduceres mængden
af fejltagelser, som opstår på grund af misforståelser.
4: Bedre kommunikation
Med styrket kommunikation tænkes både på inddragelsen i projekteringen og byggeriets formål. Men også i selve udførelsen. Som vist
ovenfor, er der et massivt potentiale i et styre kommunikationen
mellem de forskellige aktører i byggeriets forskellige faser.

