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Den smalle vej til arbejdskraft
Vejsektoren skal selv tage ansvar for at løse de kendte udfordringer – vi skal selv finde løsningerne,
skriver dagens debattør

Af Michael Kirkfeldt, teknisk direktør
i Vejdirektoratet og formand for VEJEU og Vejforum

arbejdskraft. En konkurrence, som
Danmark ikke nødvendigvis vinder.
Her og nu klarer vi os både i Vejdirektoratet, kommunerne og blandt
rådgiverne med akkurat tilstrækkeligt mange teknisk velfunderede
medarbejdere. Men guldet er ved at
blive lidt gråt. Og de unge søger ikke
i tilstrækkeligt omfang de tekniske
uddannelser. Der er ingen kø ved
indgangen, og det er det problem, vi
skal løse, hvis vejsektoren skal blive
i stand til at levere de løsninger, der
efterspørges.

Krige, kriser og klimaet definerer
desværre i dag de udfordringer, som
samfundet står med. Udfordringer
som afleder kolossale investeringer,
brud med gamle vaner og nytænkning.
Også på vejområdet skal vi passe på
klimaet og tage medansvar for at
bidrage til at opnå målsætningen om
70 pct. reduktion af drivhusgasser
frem mod 2030. Her har vejsektoren
vist sig klar til at levere såvel grønne
som ansvarlige løsninger, og sektoren har formået at skabe forandringer gennem opbygning af de nødvendige faglige kompetencer. Skoen
klemmer imidlertid et andet sted.
Vi er nemlig udfordret på vores
adgang til arbejdskraft på alle
niveauer. Arbejdsstyrken er faldende, og det kommer til at betyde, at
det vil gå langsommere end ønsket at
nå de bæredygtige ambitioner.

Mangel på udførende vejfolk
I sidste ende kan resultatet blive, at
de ønskede reformer på infrastrukturområdet kommer til at tage længere tid end forudsat. Og bliver ambitionerne først projekteret, så venter
en anden udfordring nemlig adgang
til den udførende del af arbejdsstyrken, der omsætter de gode ideer i
konkrete projekter.
VEJ-EU tilbyder i dag kurser i ”Vejen som Arbejdsplads” på polsk og
engelsk, da den udenlandske arbejdskraft fylder godt. Danmark er et godt
land at arbejde i, og vi har gode
arbejdsforhold, som gør den danske
vejsektor attraktiv, når det handler
om udenlandsk arbejdskraft. Men
også her trækker hjemlandene efterhånden med betydelige vækstrater,
og vi kan ikke forvente ubegrænset
adgang til udenlandsk arbejdskraft
på entreprenørområdet.

Mangel på ingeniører
Lige nu hjælper udenlandsk arbejdskraft, men hvor længe varer det før
mange arbejdstagere for eksempel
fra Østeuropa vil søge hjem, hvor der
også er brug for dem? Og kigger vi
langt efter for eksempel den indiske
arbejdskraft med dygtige ingeniører,
så bliver der konkurrence om at få
fat i den tekniske uddannede

Digitalisering og styrket samarbejde
Derfor ender det med, at vi må finde
løsningerne i egne rækker, lokalt i
Danmark. Det omfatter digitalisering, når vi ikke har nok arme, ben
og skarpe hoveder. Flere undersøgelser har peget på at digitalisering i
bygge- og anlægssektoren halter
bagefter øvrige sektorer. Samtidig
kan der opnås effektiviseringer med
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øget digitalisering.
Samarbejdet skal flyttes fra skrivebordet, mails og tegninger over i en
fælles digital samarbejdsplatform.
Der er et stort potentiale at have al
information for et givent projekt
samles i et fælles datamiljø - Common Data Environment - i form af
dokumenter, modeller, tegninger
samt alle forespørgsler, koordinering, kommentering mellem parterne. Så bliver det muligt at koble alle
dele af projektet sammen, og at
informationen bliver gemt centralt
med fuld historik og søgbarhed.
Den øgede digitalisering kræver
samtidig et generelt kompetenceløft
hos alle medarbejdergrupper. Når
processerne er blevet digitale, skal

der være kompetencer til at håndtere dette, og det bør blive de kraftige
ledestjerner i de kommende års
udbygning af uddannelses- og kursusaktiviteter.
Og måske kan øget digitalisering
også gøre branchen attraktiv for de
generationer af unge, som er vokset
op i en digital tidsalder. Hvis vi samtidig fortsat har fokus på at sikkerheden er i top, så står vi et bedre sted i
forhold til at tiltrække nye medarbejder.
Eller sagt med andre ord: Vejsektoren skal selv tage ansvar for at løse
de kendte udfordringer. Der er nemlig ingen andre, der kan komme os til
hjælp – vi skal selv finde løsningerne.

Måske kan
øget digitalisering også
gøre branchen attraktiv
for de generationer af
unge, som er
vokset op i en
digital tidsalder. Foto:
Colourbox

Licitationen - Byggeriets Dagblad bringer meget gerne læsernes mening. Debatindlægget skal være på max. 4.000 anslag inkl. mellemrum. Husk afsenders navn, titel og organisation virksomhed og vedhæft et portrætfoto på min. 1 Mb. Indlæg sendes til red@licitationen.dk – skriv ”Debat” i emnefeltet. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i indlægget.

NAVNE
Rønnow Arkitekter
Karsten Rønnow, Rønnow
Arkitekters nestor og grundlægger, fylder 90 år tirsdag
28. juni.
Karsten Rønnow er arkitekt og tidl.
Kongelig Bygningsinspektør og har forstået en lang
række restaureringer, nybygninger og ombygninger i indog udland.
Han har udført restaureringer på en række borgerhuse i og uden for Hovedstaden, restaureringer af herreog præstegårde, kirker og
slotte. Desuden har Karsten
Rønnow gennemført restau-

reringsfagligt arbejde på
historiske bygninger i
Nordtyskland, bl.a. for det
danske mindretal i Sydslesvig, og har gennemført
ombygninger og nyindretning af Danmarks repræsentationer i udlandet, herunder den danske ambassade i
Stokholm og i Bonn. Af
nybyggeri har Karsten tegnet
Kollund Kirke og Margrethe
Kapellet i Holbæk blandt en
række kirkelige bygninger og
anlæg.
Karsten Rønnow er også
kendt som formidler og
underviser,
der
tager
udgangspunkt i hans store
engagement for bevarelsen
af kulturarven, historiske
bygninger og kulturmiljøerne i de gamle bykerner.

OKNygaard
Kasper Martens Röttig er er
ansat som anlægschef hos
OKNygaard efter flere år hos
NCC, senest som afdelingschef.
Kasper har
flere års erfaring med projektledelse og
er projektlederuddannet.
Oprindeligt er
han uddannet bygningsingeniør med speciale i anlæg fra
Ingeniørhøjskolen i Ballerup.
Kasper peger på OKNygaards fokus på bæredygtighed og klima som en af grundene til jobskiftet.
Efter en karriere indenfor
byggeri og fundering, som

tog udgangspunkt i Kaspers
ingeniørskoling, glæder han
sig til at kunne kombinere
sin viden og erfaring inden
for anlægsarbejde og ledelse
til at styrke de mange medarbejdere i OKNygaard Anlæg
og OKNygaards arbejde med
fremtidens byer.

HVAC Engineering
Kristian Bjørn er udtrådt
som adm. direktør hos HVAC
Engineering A/S. Karsten
Havelund Skøtt er udtrådt
som bestyrelsesformand.
Samtidig er Mette Marie
Strandby Bloch-Bauer og
Jan Benny Jørgensen indtrådt i bestyrelsen (kilde:
CVR).
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