
NETVÆRK 
DIGITALISERING af byggeriet

Som håndværker og rådgiver i byggebranchen kommer der flere krav til digital løsninger 
og kommunikation imellem byggeriets samarbejdspartnere. Tegninger udføres og overdra-
ges digitalt, mængdeudtag gennemføres automatisk, tegninger opdateres mens byggeriet 
pågår, byggemøder afvikles online, kvalitetssikring dokumenteres digitalt, byggetilladelser 
og ibrugtagning anmeldes digitalt, bestilling af materialer foregår online, timesedler og ma-
terialeforbrug registres online. Dette netværk tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer 
og går i dybden med værktøjer og metoder, der kan styrke byggevirksomhedernes konkur-
renceevne. 

Netværket er et fagligt netværk, målrettet dem der i hverdagen er brugere af digitale løs-
ninger til byggeriet. 

Netværket er for virksomheder fra de 7 kommuner i Trekantområdet Tovholder på dette 
netværk er UdviklingVejen, v. Ulrik Kragh, mail: uk@udviklingvejen.dk tlf 2461 5383.

Netværket laver en mødekalender for et år af gangen. Dagsordnen sammensættes af del-
tagerne. Møderne foregår på skift mellem virksomhederne med henblik på at lære af hin-
andens erfaringer.

Netværket kan invitere leverandører og rådgivere til møderne, og der kan trækkes på eks-
pertise fra GTS institutterne som Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra Institut-
tet, samt Erhvervshus Sydjylland. Netværket evalueres hvert halve år, med henblik på valg 
af emner samt forsat behov. Det er gratis at deltage i netværket, dog vil indkøb af eksperter 
kræve at deltagene betaler evt. honorar til disse.

Første møde i netværket er torsdag 24. februar 2022 kl. 08:30 til 09:30, hvor mødeplan og 
emner drøftes. Der er løbende tilmelding indtil netværket er fuldtegnet med max. 15 delta-
gere. Tilmelding: UdviklingVejen, v. Ulrik Kragh, mail: uk@udviklingvejen.dk tlf: 2461 5383.

Link til tilmelding: https://udviklingvejen.nemtilmeld.dk/695/
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Community for DIGITAL OG BÆREDYGTIG PRODUKTION i Trekantområdet udbydes af:



HVILKEN VÆRDI 
SKABER NETVÆRKET?

Hvilken værdi giver det dig at deltage i netværket?

” Jeg ser meget frem til, at være en del af det nye netværk: 
Digitalisering i byggeriet. Digitalisering handler om at hjælpe 
organisationen med at finde og bruge relevante nye redska-
ber og opkvalificere afdelingerne til at have en et mere digitalt 
mentalitet Mindset. Uanset om man vil erstatte faxen med en 
e-mail eller have kollegerne til at tænke mere digitalt, er det en 
ændring i adfærd, og det kræver en høj grad af forandringsle-
delse og involvering”, Thomas Axelsen, digitaliseringschef ved 
Lindab.


