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PwC Industry 4.0 – Om undersøgelsen og 
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PwC’s 2016 Global Industry 4.0 
2,000+ companies from 26 countries in 9 industry sectors

I analysen ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise” har PwC undersøgt industrielle virksomheders digitale modenhed. Gennem analysen
har vi kortlagt virksomhedernes forventninger til øget digitalisering, herunder deres udfordringer og bekymringer.

Industry split Participating countries
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Store forventninger til øget digitaliseringsgrad
Fra tale til handling - Industri 4.0 fra hype til virkelige resultater? 

Digitalisering sker hurtigst i områder tæt på 
kerneforretningen.

Global for branchen “Enginnering and construction”

Højt digitaliseringsniveau i dag og om fem år.

Andel af virksomheder i undersøgelsen rapporterer en høj 
grad af digitalisering og integration allerede i dag, og hvor 
de forventer at være om fem år i de forskellige dele af 
virksomheden. 
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Store forventninger til øget digitaliseringsgrad
Effekt på forretningen? 

Virksomhederne inden for branchen har høje 
forventninger til omkostningsbesparelser, øgede indtægter 
og effektivitetsgevinster

• Øget omsætning 2,7 %

• Omkostningsbesparelser 3,4 %
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Store forventninger til øget digitaliseringsgrad
Hvor forventes størst effekt på indtægerne?

Indtægter fra digitalisering vil stige væsentligt

Nye digitale produkter eller tjenester forventes at generere 
mere end 10% yderligere indtægter i løbet af de næste 5 år.

Topscorer:

• Digitale services til kunderne 

• Digitalisering af eksisterende produkter

• Nye digitale produkter 

• Big data analytiske services til kunderne.
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Store forventninger til øget digitaliseringsgrad 
Hvor vigtig forventes dataanalyse at være om 5 år?

Branchen forventer, at der vil være endnu større vægt på 
dataanalyse om 5 år, herunder ved indsamling, analyse og 
udnyttelse af data til at træffe beslutninger. 

Stadig lang vej at gå særlig grundet, at virksomhedernes 
vurdering af modenhed for de anvendte data endnu ikke 
vurderes tilstrækkelig valide til at kunne indgå i 
beslutningsprocessen.  
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Store forventninger til øget digitaliseringsgrad 
Hvad er tilbagebetalingstiden for investeringerne ?

Virksomhederne rapporterer, at tilbagebetalingstiden er
kort for “industry 4.0” investeringer.

Forventet ROI for digitale investeringer ?

• Inden for 2 år – 56 %

• Inden for 2-4 år – 35 %

• Mere end 4 år – 9 %

9

16. november 2017



Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du 

bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen 

erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i 

det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og 

repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader 

at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen. 

© 2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver 

enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. 

Tak for nu!

Henrik Kragh
+45 2346 8246
hrk@pwc.dk

Du er velkommen til at kontakte mig for 
yderligere information eller assistance

mailto:hrk@pwc.dk


PwC

Muligheder ved øget digitalisering og ny teknologi 
v/Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

11

16. november 2017



Muligheder ved øget digitalisering og ny teknologi

Temamøde PwC den 16. november 2017

Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri 



 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for knap 

6.000 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri 

 Organiserer virksomheder inden for 29 forskellige brancher –

”vugge til vugge”

 Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca. 65.000 medarbejdere 

 Lønsummen i medlemsvirksomhederne er ca. 30 mia. kr. 

Dansk Byggeri



Agenda - den digitale transformation

 Byggeriets udfordringer - hvorfor interessere sig for digitalisering 

og ny teknologi

 Udviklingstendenser - digitalisering og ny teknologi

 Muligheder med ny teknologi - BIM og VDC 

 Hvilken udvikling ser vi ind i - BUILD 4.0



Byggeriets klassiske værdikæde er udfordret 



Udfordringer – udførende virksomheder  

 Byggeriet er blevet mere komplekst

 Produkt og proces

 Kompetencerne flytter i værdikæden 

 Kompetenceskred hos rådgiverne fx inden 

for tekniske installationer

 Øget brug af systemleverancer

 Udbudsmaterialets kvalitet  

 Prissætning

 Usikkert  produktionsgrundlag

 Ringe indtjening  
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Udfordringer for branchen 

 Lav produktivitet 

 Udfordringer med kvalitet

 Arbejdskraftmangel

 Arbejdsmiljøproblemer

 Konjunkturer der ændrer sig 
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Udviklingstendenser – stor forskel i tilgangen til at anvende 

digitale arbejdsmetoder

Entreprenørerne – de største virksomheder (B2B)

• De innoverer og udvikler anvendelse af BIM og VDC

• DB understøtter udvikling af IKT-specifikationer og -ydelser

Entreprenørerne – med slanke organisationer (B2B)

• Har fokus på projektstyring – men er ikke digitale frontløber

• Afventende i forhold til anvendelse af BIM og VDC

• DB har fokus på at skabe overblik over serviceprovidere

Fagentreprenører (B2B) 

• DB uddanner til digitale arbejdsmetoder

Håndværksvirksomheder (B2C)

• DB skaber overblik over, hvilke muligheder der er med 

allerede eksisterende teknologier



Årlig it-analyse – udviklingstendens

Virksomhederne investerer i digitale løsninger 

• 83 % af virksomhederne har investeret i it-værktøjer inden for de sidste 2 år

• På 3 år er anvendelsen af apps til tidsregistrering steget fra 10 % til 43 %

• Vækst i virksomheder, der styrer økonomien vha. cloud-baserede 

regnskabsprogrammer

Det næste store skridt - Udbredelsen af VDC

• 70 % af de adspurgte håndterer ikke 3D-materiale og anvender ikke 

BIM/VDC i virksomheden

• 13 % afholder sig fra at byde på opgaver med krav om 3D-håndtering

• 15 % har investeret i værktøjer til 3D-håndtering



Årlig it-analyse 

– udviklingstendens

Markant stigning i anvendelse af 
digitale løsninger, der understøtter 
virksomhedsdrift og kvalitetssikring 

men…

Virksomhederne oplever udfordringer 
i forhold til øget anvendelse af digitale og 
teknologiske løsninger i form af:

 Det er svært at overskue 
mulighederne

 Det kræver store investeringer

 Der mangler medarbejdere med 
digitale kompetencer



Årlig IT-Messe præsenterer værktøjer, der er på markedet 



Muligheder med ny teknologi - BIM og VDC 

- data erstatter tegninger og beskrivelser

BIM er database, hvortil projektinformationer kan indarbejdes, og hvorfra 

informationer kan udtrækkes

VDC er berigelsen af databasen med informationer om byggeprocessen

BIM Projektering

VDC projektering

Udførelse FM, drift og vedligehold

BIM

VDC • 7D – data som grundlag for FM

• ?D – Løbende opdatering af 

data ifm. det fortløbende drift & 

vedligehold

• 3D geometri erstatter tegninger

• Egenskabsdata erstatter beskrivelser

• 4D – tid

• 5D – økonomi

• 6D – energi/indeklima

• 7D – FM driftsgrundlag

• ?D - bygbarhed

• ?D – arbejdsmiljø

• ?D – logistik

• ?D – robotanvendelse

• ?D – produktvalg

• ?D – As-built geometri

• ?D – As-built geometri



BIM Projektering

VDC projektering

Udførelse FM, drift og vedligehold

3D Cave hos BIM Equity - Virtual reality VR

…er 3D dataudtræk

Aakjær Landinspektør

- 3D-scan af Aarhus Teater

…er 3D datainput



Robotter kommer til 

at navigerer ud fra et 

VDC data-set

Entreprenører bygger virtuelt inden de bygger 

i virkeligheden - Aarsleff, Terminal 2

BIM Projektering

VDC projektering

Udførelse FM, drift og vedligehold



Augmentet Reality gør

driftsdata tilgængelig
Adfærdsdata optimerer drift 

og forstærker projektgrundlaget

BIM Projektering

VDC projektering

Udførelse FM, drift og vedligehold
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Hvilken udvikling ser vi ind i

Industrialisering 4.0  byggeriets svar BUILD 4.0

Industriens tre første store bevægelser:

1. Mekaniseringen i 1500-tallet - vandmøllen 

og den mekaniske væv

2. Industrialiseringen i 18 - 1900-tallet -

fabrikken og samlebåndet

3. Automatiseringen i 1980-90’erne -

robotter ind i fremstillingen

Industri 4.0 

4.Integrationen mellem den digitale verden og 

den fysiske produktion. Data om anvendelse 

benyttes til at udvikle nye produkter

Kilde: Teknologisk Institut

http://www.build40.dk/


Den digitale transformation

- automatisering i overgangen mellem faserne

Generisk

produktdata

til design

Samme 3D-model koblet til forskellig cloud data-set

Specifik

Produktdata

til udførelse

Specifik

Produktdata

til drift

Automatiseret skift af data-set
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Perspektiver ved nye teknologier

- fra gadget til produktivitet

3D-scan med 

mobiltelefon 

på under et minut



Perspektiver ved nye teknologier

- fra gadget til produktivitet

Punktsky af Olav kirke

i Norge

?

So ein ding – Du er fyret!

M Tailor App

skræddersyede

skjorter via App

Et 3D-scan med 

mobiltelefon på 

under et minut

Automatiseret produktion af 

unikaer

 Kan et gammelt dørgreb 

genskabes som 3D-print?

 Ny sammenhæng mellem 

industri og byggeproduktion



Tak for opmærksomheden!

Michael H. Nielsen

mhn@danskbyggeri.dk

Mobil 2028 5264

mailto:mhn@danskbyggeri.dk
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Cybersikkerhed – det digitale trusselsbillede – en 
nødvendighed v/Mathias Holdt, PwC
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Agenda

• CyberSecurity – hvorfor er det et ledelsesanliggende?

• Datasikkerhed – et globalt sikkerhedsproblem med potentiale

• Trends og faktiske hændelser

• EU Persondataforordningen (privacy)

• PwC og CyberSecurity
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Situationen i dag: Cyberangreb er blevet forsidestof

33
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Hvad er cybersikkerhed?

• Cybersikkerhed har mange definitioner

• Nøgleegenskaber og attributter af cybersikkerhed:

─ Bredere end it- og informationssikkerhed og omfatter elementer uden for organisationen 

─ Stigende sårbarhed på grund af øget afhængighed af it og teknologi

─ Et ‘eksternt’ perspektiv af de trusler og medførte forretningskonsekvens, som en 
organisation står overfor

─ Et fælles ansvar, der kræver tværfaglige og tværorganisatoriske discipliner for at 
planlægge, beskytte, opdage og reagere effektivt.

Ikke længere en it-udfordring – men en forretningsmæssig prioritering!
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Fremtiden er Digital
Udviklingen holdt op imod befolkningstilvæksten

9.6

7.0

5.9

1.9

2012

15.0

7.2

8.0

5.36

2015

50.0

7.6

11.0

7.8

2020

Mobiltelefoner

Verdens befolkning

Smartphones

Online-enheder 
(inkl. sensorer etc.)

Antal i milliarder
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Vi arbejder på en anden måde i dag…

Organisationens “økosystem”

• Øget afhængighed af teknologi / 
Internet

• Bygget på tillid og samarbejde

• Information og data er spredt

• Nye, velorganiserede og teknisk 
dygtige angribere udnytter disse 
forhold.

JV/

Partners

Service 

Providers

Customer

Industry/

Competitors

Technology

E
n

v
ir

o
n

m
e
n

ta
l

Economic

A/S

Consumer

Suppliers

Pressures and changes which create opportunity and risk
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Partnerskaber i form af 
strategisk alliance, joint 
venture, uformelt 
samarbejde, alliancer
med konkurrenter etc.

Giver adgang til nye
kunder, styrker brand og
omdømme, adgang til nye
geografiske markeder, 
adgang til ny teknologi
etc.



PwC

Trusselsaktører; profiler - og den risiko, de udgør

Nationer og
stater

Insidere
Internt tilknyttede

Organiseret
kriminalitet

Hacktivister

• Økonomiske, politiske 
og/eller militært

• Hurtig økonomisk gevinst
Indsamling af oplysninger til 
brug for økonomiske kriminalitet 

• Personlige fordele, økonomisk 
gevinst 

• Hævn, afpresning
• Patriotisme
• Politiske motiver

• Ønske om at blive hørt/set 
• Politiske motiver
• Ønsket om ændring af 

virksomheders/myndigheders 
praksis

MotiverModpart

• Forretningshemmeligheder
• Følsomme oplysninger
• Ny teknologi
• Kritisk infrastruktur

• Finansielle-/betalingssystemer
• Personoplysninger
• Betalingskortoplysninger
• Helbredsoplysninger

• Salg, indkøb, økonomi, 
• Markedsstrategier
• Udvikling, produktion, service
• Infrastruktur
• Personaleoplysninger
• Kontroversiel information

• Firmahemmeligheder
• Følsomme forretningsoplysninger

Oplysninger vedrørende ledende 
medarbejdere, medarbejdere, 
kunder og samarbejdspartnere

Mål

• Tab af konkurrencefordele
• Forstyrrelse af kritisk 

infrastruktur

• Kostbare juridiske undersøgelser 
og sanktioner

• Forbruger- og aktionærretssager
• Tab af tillid og omdømme

• Afsløring af fortrolighed
• Driftsforstyrrelser 
• Brand og omdømme
• National sikkerhed
• Medarbejdertillid

• Forstyrrelse af 
forretningsaktiviteter

• Brand og omdømme
• Tab af tillid

Konsekvenser
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Danske trends
PwC’s Danske cybercrime survey (2016):

38

Vurderer, at de i fremtiden vil

være nødt til at ændre

forretningsgange og procedurer.

77 %
Har været udsat for 

afpresning (fx ransomware).  

Cybersecurity

69 % 67 %
Har været udsat for 

cyberangreb inden for det

seneste år. 
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Konkrete eksempler

Pressures and changes which create opportunity and risk
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Ransomware:

• Mærsk ramt, er ikke i stand til at behandle ordre (1.6 mia. DKK)

• Nordjysk tandlæge ramt, lukket i flere uger

• Tømrerfirma Allan Svendsen & Søn, lukket i en uge

• Fåborg-Midtfyn, Gribskov og Glostrup kommune ude af stand til 
at sagsbehandle i dage.

Infrastruktur hacking:

• Yousee/TDC – nedbrud nytårstalen

• 3 - Stjålet delmængde af kundedatabase – Afpresning.

Avanceret økonomisk svindel:

• Overvågning af CFO i forbindelse med ferie – Falske fakturaer.



PwC

EU Persondataforordning

• Persondata tilhører den registrerede

• Skærpede krav ift. indsamling og behandling af persondata

• Den registreredes rettigheder, fx retten til at blive glemt og til indsigt

• Skærpet underretningspligt ved datasikkerhedsbrud

• Dokumenteret compliance

• Nye sanktioner (op til 20 mio. euro eller 4 % af global omsætning).

40
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PwC en global spiller

Vi hjælper virksomheder med at forstå dynamiske cyberudfordringer, imødegå og håndtere risici, som 
er uløseligt forbundet med det økosystem, virksomhederne indgår i, samt prioritere og beskytte de 
aktiver, som har afgørende betydning for forretningsstrategien. 

”PwC has very strong global delivery 
capabilities, and the firm offers solid, 
comprehensive services with the ability to 
address almost all of the security and risk 
challenges that clients will face.”2

• Fokuseret på rådgivningsydelser, 
løsningsimplementering, 
hændelseshåndtering og efterforskning af it-
kriminalitet

• Viden og erfaring på tværs af brancher og 
sektorer

• Udnævnt af Gartner1 som største leverandør 
af professionel sikkerhedsrådgivning.

• Tekniske sikkerheds- og 
efterforskningslaboratorier i 40 lande

• Designet mhp. at vurdere, udarbejde og 
teste sikkerhedsløsninger samt 
gennemføre efterforskning og analyse af 

cyberkriminalitet.

• En lang række skabeloner, værktøjer og 
katalysatorer

• Sammenlægning af information om 
cybertrusler og platforme til ”big data”-
analyse til bearbejdning af data 
relateret til cybertrusler og 
-hændelser. 

• Relevant videregående uddannelse og en lang række 
certificeringer:

─ Certified Information System Security Professional 
(CISSP)

─ Encase Certified Examiner (EnCE)

─ Certified Information Security Manager (CISM)

─ Certified Ethical Hacker (CEH)

─ Specialisering i identitetsstyring. 

• Tidligere erfaring fra fx politiet

• Sikkerhedsgodkendelse, som muliggør diskussioner af 
fortrolig karakter − ofte forbundet med cyberrelaterede 
hændelser. 

Vi tilbyder indsigt i samt et velafvejet perspektiv på prioritering 
af investeringer i mennesker, processer og teknologiske 
løsninger, som er nødvendige for at adressere 
cybersikkerhedsudfordringer. 

Viden og erfaringMere end 3.200 
fageksperter

”Førende” ifølge 
Forrester Research

Mere end 60 
laboratorier

Egenudviklede 
værktøjer og metoder

1Gartner: Competitive Landscape: Professional Security Consulting Services, Worldwide, 2013
2The Forrester Wave:  Information Security and Risk Consulting Services, Q1 2013, Forrester Research, Ed Ferrara and Andrew Rose, February 1, 2013

Vi hjælper

FØR
Vi hjælper

UNDER
Vi hjælper

EFTER

Gode penge Panikpenge Frustrationspenge
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Bygge- og anlægsbranchens udfordringer
Generelle betragtninger og specifikt om digitalisering 

PWC, den 16. november 2017
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Aarsleff-koncernen

• Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en 

førende position i Danmark

• Omsætning på ca. 11 mia. kroner – heraf ca. 30% i udlandet

• Koncernen beskæftiger ca. 6.200 medarbejdere

• Koncernen er organiseret under Per Aarsleff Holding A/S i selvstændige 

konkurrencedygtige afdelinger og selskaber med hver deres særlige kompetencer

• Vi fokuserer på at integrere specialkompetencer på tværs af koncernens 

forretningsenheder til samlede ydelser med høj grad af egenproduktion

PWC, den 16. november 2017

45



Aarsleff-koncernens aktiviteter

PWC, den 16. november 2017
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Bygge- og anlægsbranchens udfordringer

.

Udfordringer i de kommende år:

• Dygtige medarbejdere med den rette indstilling

• Innovation og konceptudvikling, - nye services

• Effektivisering og produktivitetsudvikling, - herunder digitalisering som èt af flere 

redskaber

Muligheder i de kommende år:

• En generelt arbejdsom, veluddannet og fritænkende arbejdsstyrke

• Et arbejdsmarked som er ureguleret og med lave barrierer for fleksibilitet, blandt 

andet som følge af den danske flexicurity model

• Og et arbejdsmarked som tillader udenlandsk arbejdskraft på ordentlige vilkår

• Et marked med høj og stabil aktivitet med masser af muligheder
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Aarsleffs erfaringer

.

• Der er mange mekanismer der ændrer markedet, - vi kan ikke forudsige 

ændringerne endsige forudsige hvornår de indtræder, - men vi kan udnytte dem 

som muligheder, når de er der, - og fjerne os, når de ikke længere er der

• Vi har satset på specialisering, - herunder standardisering og industrialisering i 

nogle fokuserede aktivitetsområder

• Vi har også satset på at kombinere specialer til helheder og dermed 

imødekommet mange kunders ønsker om komplette løsninger
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Digitalisering som konkurrenceparameter

Udfordringen er at udvælge netop de digitaliseringsmuligheder, som 

understøtter konkurrenceevnen, - skaber værdi, sikker leverance og indtjening

• Bidrage til øget effektivitet i anlægs- eller byggeprojektets faser fra tilbud, 

design, projektering og planlægning til udførelse.

• Bidrage til effektiv risikostyring i projekterne

• Bidrage til afstemning af leveranceindhold mellem kunde og entreprenør

• Digitalisering indgår ofte direkte som en integreret del af konstruktionen

• Understøtte bestræbelserne på at opnå gevinster ved at standardisere, 

gentage og måske endda industrialisere aktiviteter

• Bidrage til nedbringelse af de administrative omkostninger ved 

rationaliseringer
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Virtuel Design and Construction (VDC) bidrager til 

afstemning med kunden og effektivitet

• Vi bygger virtuelt før vi bygger fysisk

• Simulering af design og afstemning af 

leveranceindhold med kunden 

gennemføres før vi går i gang med at 

bygge

• Simulering af byggeproces og logistik 

minimerer fejl og overraskelser

• Bygbarhed og præfabrikerede 

løsninger

• Sikker kalkulation og planlægning, 

hvor det hele er med

• Identifikation af projektets risici og 

grundlag for sikker risikostyring
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Digitaliseringen er allerede dagligdag, når vi producerer

• Maskinstyring med øget effektivitet 

og præcision som konsekvens med 

data direkte fra VDC

• Digital armering bidrager til hurtig, 

sikker og effektiv produktion

• Landmålerfunktioner

• Effektiv dokumentation for udført 

kvalitet

• Krav om mobile digitale løsninger er 

vigtige, - vi skal kunne stille digitale 

løsninger til rådighed helt ud til den 

enkelte medarbejder på 

byggepladsen
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Standardisering, industrialisering og digitalisering kan 

bidrage til effektivitet i store anlægsprojekter

• Standardisering ved udførelse af 

brokaj i Stockholm

• Udnyttelse af muligheder for 

industrialisering
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Industrialisering giver mulighed for at udnytte 

digitalisering for effektivitetsforbedringer

• Standardisering giver muligheder for 

automatisering, hvor digitalisering vil 

indgå som forudsætning

• Digitale løsninger øger 

mulighederne for genanvendelse af 

gode løsninger

• Robotproduktion

• Digitalisering skal give effektivitet i 

industrienhedernes planlægning, 

logistikstyring og opfølgning. Fra 

salg, fabrikation, udførelse til 

aflevering hos kunden
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Administrative opgaver skal effektiviseres gennem 

digitalisering for at nedbringe de faste omkostninger

• Stigende administrative byrder og krav til 

dokumentation og rapportering

• Dokumenthåndtering og vidensdeling

• Elektronisk timeregistrering er et 

eksempel på en vigtig rationalisering og 

sikring af kvalitet i et vigtigt 

registreringsfundament for styring, 

opfølgning og kommende kalkulationer

• Elektronisk fakturamodtagelse, bogføring 

og godkendelse er også en af de tunge

• Mobile løsninger, som kan tilgås fra 

byggepladserne. Ingen overflødige 

mellemled
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Digitalisering er en udfordring

• ”Tilbudskataloget” over digitale løsninger er spækket med spændende tilbud og 

markedsført dygtigt og farverigt

• Det er vigtigt at vælge skarpt og selektivt ud fra hvad der skaber værdi for kunden og 

øger effektiviteten

• Tempo i overskuelige steps. Sikker implementering kræver en fast og omhyggelig It-

projektledelse. 

• Digitalisering er en forandring hos medarbejderne og skal implementeres hele vejen. På 

kontoret, hos entrepriseledelsen, hos formand, sjakbajs og den timelønnede

• Vi skal tiltrække dygtige It-medarbejdere, som der i forvejen er rift om på 

arbejdsmarkedet

• Det skal køre 24/7. Digitalisering skaber afhængighed. Kører systemerne ikke betyder 

det produktionstab

• Effektiviseringsgevinsterne høstes. Vi skal holde fast i de gode argumenter for at 

igangsætte digitaliseringen 
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Fire vitale krav for digital succes 

1. Vi skal kunne gennemskue og vurdere de forretningsmæssige potentialer i et hav af 

lokkende tilbud om digitalisering og vælge netop dem ud, som skaber værdi på 

bundlinjen

2. Digitaliseringsprojekter bør gennemføres i overskuelige steps, med tempo og fokus på 

kvalitet og afleveringsterminer

3. Den digitale verden giver nye muligheder dag for dag, som vi ikke kan forudse. Det 

skiller krav om omstillingsparathed, når mulighederne er der. Vi skal kunne fange nye 

muligheder hurtigt og evne at gennemføre dem fleksibelt og hurtigt

4. Når digitaliseringsprojektet er sat i drift skal vi høste gevinsten! Digitaliseringsprojektet 

er ikke færdigt før dette er sket.

• For en førende entreprenør er det et must at kunne udnytte digitaliseringens 

potentialer. Alternativet er ”disruption” fra muligheden om at være med i 

konkurrencen om de store komplicerede bygge- og anlægsopgaver
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En tanke, når vi digitaliserer…

Citat fra Adm. Direktør Lars G. Christensen, Centrum Pæle A/S:

Jeg reflekterer en del over digitalisering og automatisering.

Man skal, i vores tilfælde, måske se det som en mulighed for                                                       

at opgradere ”manden på gulvet” til at kunne varetage en                                                      

langt større del af det vi i dag kalder administrativt arbejde. 

I vores robotautomatiserede produktion klarer operatøren,                                                          

en dygtig medarbejder og IT kyndig, en meget stor del af                                                                     

det administrative arbejde. 

Det paradokse er egentligt, at vi ofte ser den administrative stab vokse samtidigt med at vi 

ITficerer. Der er et ”rum” mellem administrativt og traditionelt manuelt arbejde som bør flyde 

mere sammen, og jeg tror faktisk det ofte er lettere at flytte produktionsmedarbejderen end den 

administrative medarbejder. 

PWC, den 16. november 2017

57

”

”



Tak for opmærksomheden
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Tak for i dag!
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