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Kære kollega

I denne lille folder kan du læse mere om de fem strategiske 
fokusområder i vores nye koncernstrategi Bæredygtig ’22. 

Vi tror på, at de fem fokusområder har afgørende betydning for,  
at vi kan videreudvikle koncernen som en toneangivende spiller  
på markedet med en sund økonomi. Derfor vil vi i det daglige 
arbejde anvende fokusområderne som pejlemærker i den måde,  
vi leder og udvikler koncernen på.

De fem fokusområder er allerede en vigtig del af vores dagligdag  
i hele koncernen. Fremover ønsker vi at give dem særlig 
opmærksomhed og sikre, at de bliver en del af vores projekter  
og den måde, vi arbejder sammen på i det hele taget.

I folderen her giver vi et bud på, hvad vi mener med de enkelte 
områder, og hvordan vi gerne ser dem udvikle sig. Det er ikke  
den eneste sandhed. Du kender mulighederne i dit projekt og  
i din hverdag bedre, end vi gør. 

Derfor skal vi alle sammen sætte områderne på dagsordenen,  
tale om dem, udfordre hinanden og diskutere, hvordan vi hele 
tiden kan blive bedre. 

Hvad er for eksempel godt samarbejde? Giver vi nok plads til  
nye ideer? Har jeg de nødvendige kompetencer? Går vi en omvej 
for at nå målet med denne proces? Kan jeg inddrage andre 
forretningsenheder på mit projekt? Hvad mener vi egentlig med 
bæredygtighed?

Der er tusindvis af spændende og relevante spørgsmål, som kan 
bringe os alle sammen videre.

Så kom på banen – vi glæder os til samarbejdet.

Med venlig hilsen

Morten Hansen   Martin Solberg 
Adm. direktør og koncernchef  Koncernøkonomidirektør IN

TR
O

Morten Hansen Martin Solberg
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Bæredygtighed er en af de stærkeste tendenser i samfundet lige nu. I samspil med 
vores kunder og samarbejdspartnere ønsker vi at være kendt og anerkendt for 
bæredygtige løsninger i hele byggeriets livscyklus fra design og materialevalg til 
drift og genanvendelse.

Som en stor aktør spiller vi en væsentlig rolle i udviklingen af det fysiske miljø. 
Ambitionen er at skabe sunde, holdbare og bæredygtige projekter, hvor vi tager 
samfundsmæssigt ansvar for mennesker, klima og miljø.

Bæredygtighed bliver i stigende grad sat på formel med klare krav til blandt andet 
energiforbrug, ressourceforbrug og certificeringer. Vi er gearet til denne udvikling, 
og vi investerer i bæredygtighed som centralt konkurrenceparameter.

For at styrke bæredygtighed vil vi:

•  Indarbejde principper for bæredygtighed i hele processen fra projektudvikling 
og planlægning til opførelse og drift

• Rådgive vores kunder bedst muligt om bæredygtige løsninger

•  Være åbne, udforske nye tendenser og nysgerrigt søge løsninger på 
morgendagens udfordringer

•  Mobilisere medarbejdere i arbejdet med bæredygtighed og i at definere, hvad 
bæredygtighed betyder hos os

•  Udpege ambassadører for bæredygtighed i alle forretningsenheder og knytte 
dem sammen i et fagligt netværk

BÆREDYGTIGE PROJEKTER
BÆREDYGTIG PRODUKTION
BÆREDYGTIG VIRKSOMHED

I koncernen har vi i 2019 medvirket til certificering af en lang række byggerier: 
Herunder DGNB, Svanemærkede, LEED og BREEAM.  

Hummeltofteparken certificeret til DGNB Guld: Som et af flere DGNB-
certificerede projekter udviklet og opført af MT Højgaard.

Svanemærket byggeri: Scandi Byg vinder Miljøprisen ved Building Awards for 
Svanemærket boligbyggeri. Juryen siger: ”Scandi Byg gør det nemt for bygherren 
at vælge en dokumenteret bæredygtig løsning for nye byggeprojekter. Scandi Byg 
er en stor inspiration for fremtidens byggerier.”

Hvad koster det at genanvende byggematerialer? Det kan Enemærke & Petersen 
svare på med ’Den Cirkulære Ressourceplan’, et InnoBYG projekt, der sætter  
kroner og øre på værdien af genbrug af gamle byggematerialer.
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SVANEMÆRKET

5089 0081

SVANEMÆRKET: DIN GARANTI FOR  
ET BÆREDYGTIGT BYGGERI

Svanemærket er et af Danmarks officielle miljø- 
mærker, der gør det enkelt for dig at vælge de  
miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser:  
Det vejleder forbrugere, virksomheder og andre  
organisationer til at handle miljørigtigt og stimu- 
lerer til udvikling af mindre miljø- og klima- 
belastende varer og ydelser.

–   93 % af danskerne kender Svanemærket
–   73 % af danskerne er optaget af, hvad de  

selv kan gøre for at passe på miljøet
–   66 % af danskerne, der kender Svanemærket,  

ser efter det, når de vælger en vare

3
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Hummeltofteparken  
certificeret til DGNB Guld

Scandi Byg vinder pris for  
Svanemærket byggeri

Den Cirkulære  
Ressourceplan  

udarbejdet af  
Enemærke & Petersen

MT Højgaard har i 2019 
medvirket til certificering  
af blandt andet Mosevej  
i Risskov, som er under 
opførelse

SVANEMÆRKET

5089 0081

Den 
Cirkulære

Ressourceplan
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Hvert eneste projekt, vi arbejder på, er helt sit eget. Som entreprenører ligger  
det i vores DNA, at vi hele tiden opfinder nyt i vores løsninger, i materialevalg,  
i processer, i samarbejdsmodeller og metoder. De bedste idéer kommer ofte,  
når vi står over for en konkret udfordring – på byggepladsen, i projektudviklingen 
eller i projekteringen. Det skal vi sørge for at give plads til.

Vi skal være stolte af vores innovationsevne, vi skal værne om den, styrke den  
og dyrke den sammen med vores kunder. Innovation er med til at fremtidssikre 
vores projekter, gøre dem bæredygtige og styrke relationen til bygherren  
og byggeriets parter. 

Vores innovationsevne gør os spændende og attraktive at arbejde med.  
Innovation holder os skarpe, konkurrencedygtige og gør koncernen til en  
attraktiv arbejdsplads.

For at styrke innovation vil vi:

•  Skabe plads til at få og afprøve nye ideer i det daglige arbejde  
– på byggepladsen og på kontoret

• Stå frem med vores ideer og udfordre hinanden på innovation

• Synliggøre de innovative ideer og løsninger for hinanden og for vores kunder

• Anerkende og fejre innovation, når vi ser det

• Lære af hinanden og bygge videre på alle de gode ideer

INNOVATION I PROJEKTER
INNOVATION I PROCESSER
INNOVATION I SAMARBEJDSFORMER

DTU Bygning 310: Et fuldt digitalt projekt uden en eneste trykt tegning. 
Laboratoriebygningen er afleveret af MT Højgaard til aftalt tid, kvalitet og pris  
– og uden fejl og mangler. Projektet fik hæderspris ved BuildingSmart International 
OpenBIM Awards 2019 og vandt prisen som Årets Byggeri 2019.

REVALUE: Et Innovationsfondsprojekt, hvor Enemærke & Petersen og MT Højgaard 
er med til at udvikle og optimere koncepter for energirenovering for at nå det  
CO2-neutrale samfund i 2050.

Scandi Byg vinder Innovationsprisen 2019 ved Building Awards: Prisen gives  
for det fuldautomatiske robotanlæg, det første og eneste i Danmark til fremstilling 
af væg-, gulv- og loftsmoduler.

AARhus i Aarhus – et ikonisk boligbyggeri opført af MT Højgaard: Komplekst  
og fuldt af innovation, blandt andet en omvendt altan, der lettede montagen  
og gav stringent og elegant udtryk.
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AARhus i Aarhus

DTU Bygning 310  
– digitalt fra start  
til slut

Et Innovationsfondsprojekt med 
deltagelse af Enemærke & Petersen 
og MT Højgaard

 

Scandi Byg vinder 
Innovationsprisen 2019
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Produktiviteten i byggebranchen er lav og processerne kan være tunge. En generel 
betragtning, som vi måske kan nikke genkendende til hos os selv. 

Effektive processer internt og eksternt er afgørende for succes i vores branche.  
Vi har derfor brug for enkle og smidige processer gennem hele projektets livs-
cyklus fra tilbudsgivning til aflevering. Vi er godt i gang, men vi skal gøre endnu 
mere for at optimere vores processer blandt andet ved at fortsætte digitaliseringen. 

Effektive processer gør dagligdagen nem og gennemsigtig for kunden, vores 
samarbejdspartnere og for os selv. Effektive processer baner vejen for godt 
samarbejde. Effektive processer gør vejen til målet kortere og hverdagen sjovere. 

For at styrke vores processer vil vi:

•  Sætte projektet i centrum for vores processer 

• Arbejde i en flad organisation med korte beslutningsveje

•  Styrke projektledernes beslutningskompetence, så beslutninger træffes  
tæt på projektet og i dialog med samarbejdspartnerne

• Fortsætte digitaliseringen

PROJEKTET I CENTRUM
EFFEKTIVE PROCESSER
DIGITALISEREDE PROCESSER

Digitalisering fra start til slut: Digital tegningshåndtering sikrer effektive 
processer hele vejen gennem byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital  
og på DTU Bygning 310.

ByK med TRUST: Et tillidsbaseret, strategisk partnerskab vinder Lean 
Construction’s Procespris 2019 med Enemærke & Petersen som en af seks 
partnere.

Betonentreprisen afleveret tre måneder før tid: Gejst i hele teamet blandt 
funktionærer og timelønnede med fælles drive om ’at være foran’ førte til 
lynproces på Landssygehuset i Tórshavn opført af MT Højgaard.

MT Højgaards MultiFlex Office og MultiFlex Living: Standardkoncept for  
kontor- og boligbyggeri forenkler byggeprocessen og reducerer tidsforbruget  
med op til 30 %. Blandt andet på Kildeparken i Aalborg.
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Digital tegningshåndtering på  
Nyt Aalborg Universitetshospital

MultiFlex Living,  
Kildeparken  
i Aalborg

Landssygehuset i Tórshavn

ByK med TRUST
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Samarbejde er krumtappen i alt projektarbejde. Hver dag møder vi nye kunder, 
kolleger og samarbejdspartnere på vores projekter. Godt samarbejde får tingene  
til at ske, skaber kvalitet, gør arbejdet sjovt. Dårligt samarbejde trækker energi ud, 
skaber konflikter, giver ærgrelser og dårligt humør. 

Fremover skal vi have endnu mere ud af vores samarbejdsevner. Vi skal være kendt 
for at skabe værdi gennem godt samarbejde. Det gælder internt, hvor vi skal være 
bedre til at arbejde sammen på tværs af afdelinger og forretningsenheder. Og det 
gælder ikke mindst eksternt i vores samarbejde og partnerskaber med bygherrer, 
arkitekter, ingeniører, underentreprenører og leverandører.

For at styrke samarbejdet internt og eksternt vil vi:

• Møde hinanden og eksterne partnere med tillid og respekt

• Sikre klare roller og ansvar

•  Søge strategiske partnerskaber og styrke vores relationer til  
investorer og bygherrer

• Køre tæt parløb med arkitekter og ingeniører fra projektets start

•  Skabe stærke teams med underentreprenører med fælles mål  
og gensidig respekt

•  Styrke samarbejdet internt i koncernen for at stå stærkere i markedet  
og udnytte synergi på tværs

TILLIDSBASERET SAMARBEJDE
SYNERGI PÅ TVÆRS
STRATEGISKE PARTNERSKABER

A.C. Meyers Vænge – et ægte samarbejdsprojekt: Projektudviklet af  
MT Højgaard, opført af Enemærke & Petersen og byggeplads indretning ved Ajos.

’Den hjælpende Hånd’ – samarbejde mellem håndværkerne på pladsen: 
Udviklingsprojekt i Enemærke & Petersen, der styrker samarbejdet og dermed 
produktiviteten på byggepladsen. 

Banekvarteret i Aarhus: MT Højgaard Projektudvikling fronter partnerskabet  
med Aarhus Kommune, PensionDanmark og DSB Ejendomme, som i samarbejde 
med naboer, myndigheder, Banedanmark og specialister skal bane vejen for en 
helt ny bydel over Aarhus banegrav.

Boligbyggerier udviklet af MT Højgaard, opført af Scandi Byg: Kilehusene  
i Roskilde, Solrækkerne i Hedehusene og Gaardhaverne i Høje Taastrup.

Bellisbakken renoveret på rekordtid: Fra start til slut med fokus på effektiv 
projektstyring og tæt samarbejde med både rådgivere og bygherre. Topkarakter 
fra kunden på alle parametre.
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Kilehusene i Roskilde

A.C. Meyers Vænge

Partnerskab om udvikling  
af banegraven i Aarhus

Bellisbakken  
– renoveret på rekordtid
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Vi har sagt det før og siger det igen: Medarbejderne er vores vigtigste ressource.

Vi er kendt for vores høje faglighed og dygtige medarbejdere både på projekterne 
og i vores stabe. Det skal vi holde fast i og bygge videre på. Især ønsker vi at styrke 
vores projektledere, der står helt centralt i forhold til strømlinede projektforløb 
med effektive processer og godt samarbejde. 

På byggepladsen gør medarbejderne hele forskellen i forhold til at kunne levere 
kvalitetsbyggeri til tiden. Vi er stolte af arbejdsmiljøet og sikkerheden på vores 
byggepladser, hvor antallet af arbejdsulykker med fravær ligger langt under 
branchegennemsnittet. Det skal det blive ved med. 

Vores fokus på at være en bæredygtig og socialt ansvarlig virksomhed indadtil  
og udadtil er endvidere vigtigt, for at vi kan tiltrække og fastholde nye generationer 
af dygtige medarbejdere.

For at styrke medarbejdernes kompetencer og engagement vil vi:

• Tilbyde relevant kompetenceudvikling med særligt fokus på projektlederrollen

• Sikre selvstændigt råderum, beslutningskraft og fleksibilitet i det daglige arbejde 

• Udfordre alle til at tage ansvar for egen kompetenceudvikling

• Vedblive med at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne

• Give socialt udsatte en chance på arbejdsmarkedet

FAGLIGT HØJT NIVEAU
SIKKERHED OG GODT ARBEJDSMILJØ
SOCIAL ANSVARLIGHED

Den Sociale Entreprenør: Enemærke & Petersen modtager jubilæumsprisen  
for samfundsansvar uddelt af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar for 
indsatsen for social inklusion og jobskabelse for udsatte grupper. Juryen siger: 
”Det er tydeligt, at Enemærke & Petersen ønsker at gøre en forskel til stor inspiration 
og efterlevelse i branchen.” 

Historisk lav ulykkesfrekvens i 2019: Koncernen lander på en ulykkesfrekvens  
på 6,1 mod 8,1 sidste år takket være indsatsen i alle forretningsenheder.  
Vores vision er nul arbejdsulykker.

Bygningskonstruktør Ieva Vitola - fra Letland til Danmark med succes: Ieva fik 
chancen hos MT Højgaard som kvalitetskoordinator. I dag er hun produktionsleder 
på råhus og byggeplads for SDU SUND i Odense.
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Ulykkesfrekvens i 2019

6,1
Gennemsnittet for 

byggebranchen 2018: 25,4

Ieva  
Vitola 
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SVANEMÆRKET

Tryksag
1234 5678

SKRIDT FOR SKRIDT  
I EN LANGSIGTET,  

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vejen til målet går gennem 
4 Must-Win-Battles

Og gennem 5 strategiske fokusområder 
med  kunder og projekter i centrum

Ingen af os kan gøre det alene  
– derfor gør vi det sammen

2020 2021 2022

Bæredygtighed Innovation Processer Samarbejde Medarbejdere

#1
Portefølje- 
modellen

#2
Nyt MT Højgaard  

Danmark og  
MT Højgaard  
International

#3 #4
Lønsom vækst  

i alle  
forretningsenheder

Samarbejde  
og synergi  
på tværs
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