
INTRODUKTION TIL 
SEMINAR

Axel Gaarslev



ATIP’S UDVALG VEDR. 
KONTO FOR 

FORSØGSBYGGERI

• Kommissorium (Marts 02):
1. Evaluere erfaringer af tidligere 
forsøgsaktiviteter.
2. Idéer til fremtidige indsatsområder.



UDVALGETS 
SAMMENSÆTNING

• Axel Gaarslev, DTU, formand
• Egil Borchersen, ARTEK
• Hans-Wiggo Knudsen, GA
• Kristian Lennert, TSP
• Janus Køster, ATIP



UDVALGETS 
ANBEFALINGER (Sept. 02)

• Hidtidige tekniske forsøgsaktiviteter har haft 
begrænset effekt. Det anbefales, at de begrænsede 
offentlige forsøgsaktiviteter koncentreres om de 
generelle vilkår, byggeriet er underlagt, frem for 
om konstruktions-, udførelses- og materiale-
tekniske emner, som branchens virksomheder i 
dag kan udvikle på markedsmæsige vilkår. 

• Alloker flere midler til forsøg med forbedrede 
rammebetingelser for branchen for herigennem at 
opnå en effektivisering af byggeriet.



ANBEFALEDE AKT. (1)

• Landsplanlægning og bevillingsprocedure for off. 
byggeaktiviteter overvejes for at opnås en større 
kapacitet i branchen, forøget kvalitet samt lavere 
priser, anbefales udført i andet udvalgsregie.

• Etablering af byggeportal med det formål at samle 
og formidle byggeviden og -erfaringer i Grønland.

• Etablering af pris/kvalitetsdatabase. Nyttigt 
redskab bl. a. til lokalisering af indsatsområder for 
besparelser og kvalitetsløft.



ANBEFALEDE AKT. (2)

• Forslag til forbedring af udbudsmaterialets 
kvalitet så koordinering sikres og 
bygherrens forventninger indfries.

• Erfaringsopsamling ved alternative 
udbudsformer specielt ”partnering”.



STATUS IDAG

• Tilslutning til udvalgets anbefalinger.
• Ansøgt beløb på finanslov 2003 bevilget, 

men forsinket pga af valget dec. 02.
• Opstartet byggeportalprojekt.
• Netop opstartet pris/kvalitetsprojekt.
• Indledende aktiviteter for udbudsmateriale-

projekt.
• Projekt ”partnering” endnu ikke igangsat.



HENSIGTEN MED 
SEMINARET

• Dialog med  byggebranchens parter om de 
opstartede og planlagte aktiviteter.

• Forvent ikke ren underholdning, men aktiv 
medvirken!!



PROGRAM FOR SEMINAR (1)

• Torsdag 27/8
9-9:30 Indledning
9:30-12:00 Byggeriets effektivisering 

indlæg, panel/plenumdiskussion
12:00-13:00 Frokost
13:00- 17:00 Erfaringsformidling/Byggeportal

indlæg, gruppearb., diskussion



PROGRAM FOR SEMINAR (2)
• Fredag 28/8

9:00-12:00 Partnering
indlæg, gruppearb., diskussion

12:00-13:00 Frokost
13:00-16,30 Pris/kvalitet & udbudsmaterialet

indlæg, gruppearb., diskussion
16:30 Afslutning



MATERIALE & OPFØLGNING 
AF SEMINAR

• Seminarmappe:
”indmad” udleveres løbende efter indlæg.

• Opfølgning af seminar:
indlæg, gruppetilbagemeldinger og resumé 
af drøftelser samt udvalgets konklusion på 
seminaret samles og udsendes til deltagerne.
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