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Rapport fra fagtur til Tyskland 9. – 11. mai 2017 

Prosjekt Norge tilbød sine partnere fagtur til Tyskland med faglig fokus på Industri 4.0, 
industrialisering, BIM og Lean. 

Turen fikk presentert følgende program: 

 Ombygging av Hamburgs havneområder 

 Tyskland og Industri 4.0 

 Cadolto: Modulbygging av sykehus 

 Bruken av BIM i Tyskland 

 Bruken av Lean i Tyskland  

Ombygging av Hamburgs havneområder 
Av Johnny Halvorsen Risvoll og Nils-Jørgen Danielsen 

Etter deilig lunsj hos WTM ble vi tatt på rundtur i det gamle havneområdet i Hamburg av Stefan 

Ehmann, Dr.ing i WTM Engineers. 

Hafencity har gjennomgått en «dramatisk» forandring siden midten av 80-tallet da endringen 

i bruken av havneområdet ble utfordret.  

Hamburg er den 3-dje største havn i Europa, og omlegging av godstransport på skip til 

containerfrakt gjorde det gamle havneområdet mindre egnet som mottakssted for dette. Nye 

arealer ble opparbeidet, og de gamle havneområdene lagt døde. Det ble besluttet å satse på 

utvikling av det 157ha (1.570.mål) store området på slutten av 1990, og det ble SAP som 

åpnet det første kontorbygg i 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av de mest kjente bygningene er det nye konserthuset. Det er bygget på toppen av et 

gammelt lagerbygg fra 1964 ved sjøkanten, og har hatt utallige sider i mediene pga av store 

overskridelser av tid og kost. Første budsjett lå på 160mill €, men havnet, ved åpning 

november 2016, med en pris på 

860mill€. Tross overskridelsen er Hamburgs befolkning tilfreds, og alle forestillinger utsolgt 

utover året. I de øvre etasjene i konserthuset er det i tillegg flere luksusleiligheter.  

 

Grunnforholdene er krevende, og består av 

hardpakket leiren og sand/silt. Byggene i området 

er i hovedsak fundamentert på friksjonspeler. De 

gamle på trepeler, mens de nye på borede stålrør 

som fylles med betong (ikke stålkjerner). 

Stages of development in HafenCity: 

•    1997: Announcement of HafenCity project 

•    1999: Masterplan competition: winner Kees 

Christiaanse/ASTOC 

•    2001: Construction of buildings begins (SAP, now 

KLU/MSH) 

•    2003: Completion of first building, building starts on 

first neighborhood  

•    2005: First residents move in 

•    2009: Construction of first neighborhood completed 

•    2010: Revision of Masterplan for eastern HafenCity 

•    2012: U4 subway opens 

•    2014: Opening of HafenCity University (HCU) 

•    2016: Opening of Elbphilharmonie concert hall 

•    2017: Construction begins in southern 

Überseequartier 

•    2025–2030: Projected completion of HafenCity 

(apart from a few buildings) 
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Det er fra statlig hold vektlagt at alle de nye byggene som oppføres i området skal ha en 

arkitekt og konstruksjonsmessig «variasjon» fra de øvrige byggene, for å bidra til å gi liv til 

området. 

I området er det også stor forskjell på flo og fjære. På høst og vinterhalvåret kan stormer i 

Nordsjøen trykke vannet opp den 100km lange elven Elbe som går opp til Hamburg. Det er 

ikke uvanlig at vannet stiger 6 meter over tidevannsnull, og bygningene er lagt med terskel 

på 8,1meter for å ta høyde for dette. Det er også egne personer som har ansvar for «å 

skalke lukene» ved slike varsler. Disse er utpekt av myndighetene og kalles fritt oversatt 

«Dikekongene». Bilde under viser høyde fra vann og opp til terskel (grå betong linje under 

husene) 

For å sikre en eventuell evakuering fra Hafen City i tilfelle flom er det etablert broer som er 

lagt til sikkerhøyde. Disse broene er dimensjonert for å tåle utrykningskjøretøy, men er til 

vanlig kun benyttet som gang/sykkelveg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Basic data: 

•Overall area: 157 ha of former port and industrial land 
•Land area: 127 ha 
•Expansion of Hamburg City area by 40% 
•10.5 km dockside promenade/3.1 km Elbe embankment 
•approx. 7,000 homes (approx. 1,500–2,000 subsidized) for approx. 14,000 residents 
•Building density: 3.7–6.1 floor space index (FSI) 
•Residents density: 110/ha (land area) 
•Employee density: 354/ha (land area) 
•62 projects completed; 70 projects under construction or planned 
•Investment volume: private investment – around € 8.5 billion; public investment – € 2.4 billion, mostly 
financed from special assets fund sales of plots in HafenCity (around € 1.5 billion) 
•General planning basis: 
•Masterplan 2000 
•Masterplan revision for eastern HafenCity 2010 



 
 

3 
 

Tyskland og Industri 4.0 
Innføringsseminar: Industri 4.0 i Berlin og digitalisering i den tyske byggebransjen 

Velkomst -  Tobias Framble - Ministerråd ved den Norske Ambassaden i Berlin 
Tobias ønsket velkommen.  Han påpekte at Tyskland ligger fremme på innovasjon, men har 

mangler knyttet til eGovernence og Connectivity.  

Det er ikke godt utviklet IT infrastruktur for 

samhandling mellom stat og enkeltindivid.  På 

dette området har Norske virksomheter noe å 

tilby tyskerne. 

Det er et sterkt start-up miljø i Berlin, med mange 

muligheter for samarbeidskonstellasjoner for 

også norske virksomheter, men han påpekte at 

for å komme inn på dette markedet må man som 

virksomhet fokusere langsiktig.  Tyskere har 

mange nettverk med langvarige relasjoner, og for å bli en del av disse nettverkene – må man 

potensielt bruke tid. 

Industri 4.0 i Berlin – Silke Richter Industri- og Handelskammeret i Berlin 
Berlin Chamber of Industry and Commerce er organisasjon med ca. 300.000 

medlemsbedrifter.  De jobber med informasjonsarbeid/erfaringsoverføring på tvers av 

nettverket. inkl. politisk rettledning mv. 

Innenfor området Industri 4.0 og Digitalisering jobber de sammen med medlemsbedriftene for 

kompetanseutvikling, de utvikler digitale verktøy for promotering av bedrifter med Industri 4.0 

kompetanse. 

Med Industri 4.0 menes den 4. industrielle 

(r)evolusjon.  Det er en betegnelse på en hypertrend 

som kjennetegnes ved rask utvikling av automatisering 

vha IT, utnyttelse av sensorteknologi/datafangst inn til 

«BigData» miljøer for analyse, Kunstig Intelligens, 

Autonome systemer mm.  Resultatet/målsetning med 

implementering av disse teknologiene er å skape mer 

fleksible/effektive prosesser/produksjonsstrategier for 

å møte markedenes økende behov til effektivitet og 

fleksibilitet. 

Hun presenterte noen eksempler: 

Eks.1: Bilindustrien – Daimler Sprinter produksjon.  Her har Daimler tatt i bruk mye teknologi for å møte 

behovet for å produsere Sprintere etter kundens spesifikasjon effektivt.  De har bl.a. implementert 

automatisk bestilling av/logistikk til bildeler til produksjonslinjene (automatisk replenishment) 

Eks.2: Adidas – De har er i gang med å etablere 3-printing av sko etter kundens spesifikasjon i butikker.  

De er også i gang med etablering av små «speedfactories» i nærheten av forbruker for å få mere 

fleksibilitet/effektivitet og mer «Lean» prosess i verdikjeden. 

Berlin har en overvekt av mange mindre start-up bedrifter/SMB.  Det jobbes med å koble 

etablerte industrivirksomheter sammen med disse SMB aktørene for å få ut synergier og 

fremme utviklingen av digitale løsninger.  F.eks. har Osram (lyspærer++) et samarbeid med 

et mindre firma som lager droner for monitorering av lysanlegg. 
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En av utfordringene som adresseres er «Change Management».  En overgang til mer 

Digitalisering krever at hver enkelt ansatt og leder i organisasjonen henger med på utviklingen.  

Det er tunge endringsprosesser som må hensyn tas for å skape ønsket effekt ved slik 

omlegginger. 

Bruken av BIM i Tyskland 
Innføring av BIM i Tyskland – Milena Feustel, Departementet for samferdsel og 

digitale infrastrukturer og Nicodemus Jansson fra WTM Engineers GmbH 
Milena presenterte deler av en undersøkelse gjort i Tyskland i 2014 som fokuserte på grad av 

Digitalisering blant de ulike bransjene i Tyskland.  Den viste at bransjen «Construction 

Industry» lå nest nederst i resultat-settet (rett over Olje og Gass bransjen).  Undersøkelsen 

viste også en lav produktivitet i bransjen. 

Tyskland har mye infrastruktur (vei, bane, kanaler osv) som må oppgraderes, og det kreves 

store investeringer for å hente dette inn.  I 2017 har den tyske stat satt av 10.3 Mrd Euro til 

Infrastruktur investeringer og 2 Mrd Euro til Bygg investeringer 

Kombinasjonen av mye arbeid som ligger foran tyskerne (høyt trykk) og lav grad av utnyttelse 

av digitale verktøy (lav kompetanse) har 

gjort at de har gjort noen feilgrep.  F.eks. 

Berlin Airport, som de ikke har fått opp og 

gå enda.  Resultatet av dette ble at de 

opprettet en statlig «Reform komite» for å 

få opp en overordnet roadmap for å få 

bransjen til å bli mer effektive og heve 

kvaliteten på gjennomføringen av slike 

initiativer.  Det ble definert en 10 punkts 

«Action Plan» som beskriver hvordan man 

skal gjennomføre dette. 

Det ene av punktene er å ta i bruk BIM mer aktivt.  Målet er at BIM level 1 skal bli obligatorisk 

ved alle statlig infrastruktur prosjekter i 2020.  Norge er foran Tyskland mhp slike krav/bruk av 

BIM 

BIM i praksis – Dirk Hünerbein, Drees & Sommer Projectmanagement 
Drees & Sommer er et firma som bruker med Prosjektstyring, Rådgivende 

Konsulentvirksomhet innenfor Infrastruktur/Bygg. 

De bruker Lean Construction Management metodikk i sine prosjekter, kombinert med BIM. 

Deres erfaring er at man bør bryte opp den fagspesialiserte tilnærmingen/metodikken til hvert 

enkelt ledd i et slikt prosjekt, og heller definere en holistisk og generell tilnærming/metodikk.  

Alle bør jobbe på samme måte.  Nøkkelen for suksess ligger i en transparent samhandling 

mellom alle aktører underveis i prosjektet (tilgang til data, kommunikasjon og informasjon).  

Dette krever mye change management både hos kunde og 

underleverandører/samarbeidspartnere.  
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Cadolto og bruken 

av moduler i 

sykehusbygging 
Cadolto var ikke godt forberedt 

til å vise oss det fysiske bygget 

på universitetssykehuset 

Charitè. Her skulle de vist oss 

deres fortreffeligheter, som 

utmerket kunne vært gjort siden 

rommene stod tomme.  

Førsteinntrykket var ikke godt 

og gav oss, liten merverdi. 

Utstyrsnivå, innhold og layout 

var ei heller av 

sykehuskarakter. Standarden 

og slitasje etter 4 år var som 

forventet. 

 

Bruken av Lean i Tyskland 
Bruk av Lean Construction, ved Laura Neuhoff (BAUWENS Cologne). 

Laura holdt en presentasjon av bruk og realisering av Lean i prosjekter. 

Med LEAN ønsker man å oppnå åpenhet, selvtillit og samarbeid. 

 

Laura fortalte om formålene ved introduksjon av 

Lean, og trakk spesielt frem: 

 Strikt overholdelse fremdriftsplaner 

 Åpenhet og rask kommunikasjon 

 Høy produktivitet 

 Ideelt samarbeid 

 Reduksjon av stress og risiko 

 Forbedret kvalitet 
 

 

BAUWENs eget prosessystem er basert på deres verdisystem, som forsterker Lean 

prinsipper, som igjen tar i bruk Lean metode og verktøy. Laura fortalte om fokuset på å 

minimere svinn i prosesser, og viktigheten av å analysere verdi kontra sinn. Ved å 

standardisere prosessene rundt det å bygge, ha god frontloading og å ha et tankesett som er 

proaktiv i større grad enn reaktiv – er dette mulig å realisere. 
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BAUWENs har etablert sin eget ‘process system’ for bruk av LEAN, og har delt et prosjekt inn 

i 6 faser: 

1. Forberedelse av «takt» tidsplanlegging (konseptfase, planlegging av rekkefølger) 
2. «Takt» tidsplanlegging Workshop (utvikling av en produksjonsplan) 
3. Oppfølging av «takt» tidsplanlegging (tildeling av UK, basert på takting) 
4. UK kick-off (kurs, workshops, lean prinsipper, flyt og sekvenser) 
5. Konstruksjonsfase 
6. Ferdigstillelse 

 

BAUWENS har en 12 (7 + 5) stegs prosess når de etablerer takten i prosjektet (takt time 

planning). De første 7 stegene begynner med identifisering av et spesifikt område som skal 

inngå i takten, deretter finner man områdets minste pakke/leveranse. Så etableres taktsoner 

basert på disse pakkene og finner således en representativ (gjennomsnittlig) sone.  Denne 

taktsonen sammenlignes deretter med ekte taktsoner, før selve aktivitetsplanen etableres. Ut 

i fra dette er det mulig å fastslå mengdene. 

De neste 5 stegene omhandler i stor grad planlegging i form av workshop. Det begynner med 

å etablere en fornuftig pakkestruktur for de forskjellige disiplinene.  Planen må deretter 

tilpasses kapasitet og fagarbeider slik at det henger sammen med den definerte takten. Etter 

dette har man det første utkastet til planen, som tar hensyn til grensesnitt og tverrfaglighet. 

Med denne planen etablert kan man variere taktsoner, antall sekvenser og aktiviteter for å 

komme frem til den mest optimale fremdriften. 

Når prosessen er i gang kontrolleres fremdriften ved taktkontroll. Det innebærer daglige møte 

hvor kapasitet, tid, kvalitet og ryddighet vurderes. Byggeledere og underentreprenører går 

igjennom dette sammen, og sjekker hvorvidt planlagte aktiviteter er utført. Nøkkelindikatorer 

dokumenteres og stats rapporteres til ledelsen. Ved avvik etableres korrigerende tiltakt, som 

deretter følges på i taktkontrollen. 

Noterte spørsmål og svar: 

 BIM er ikke inkludert i konstruksjonsprosessen til nå. Kun fokus mht. mengdeuttak ifm. 
forberedelser av taktsoner. 

 Antall feil og mangler har redusert med 50% sammenlignet med tilsvarende prosjekter 
som ikke har brukt Lean 

 

 

Generell kommentar fra Prosjekt Norge som arrangør av 

fagturen. 
 

Det å sende sine medarbeidere ut på slike fagturer for å få internasjonal innsikt og referanser 

for egen virksomhet er selvfølgelig en smart ting å gjøre. Dette anbefales til de partnerne som 

ikke var representert. Samtidig ser vi at hvis slike tiltak skal tilbys videre, må planlegging og 

bindende påmelding starte tidligere. Det tar tid å planlegge med aktører fra andre land og 

kulturer. Prosjekt Norge er godt fornøyd med turen og takker Tysk Norsk Handelskammer for 

god planlegging og gjennomføring. Totalt sett er vi godt fornøyd med gjennomføringen og 

utbyttet av turen. 


