
O p s a m l i n g :  B y g g e l o g i s t i k  o g  F e m e r n  B e l t  



Marianne Jakobsen, RUC 

• Hvordan får vi noget ud af FBF, så det 
ikke alt samme blive transits? 

• Hvad kan man gøre for at komme i spil 
som leverandør FBF? 

 
 

Grønne korridorer GC STRING 



Michael Svane, TØF og DI Transport 
Meget fokus på FBF. 5 arrangementer i denne uge   

Hvordan får vi noget ud af det efter forbindelsen?  
 

Hvad er byggelogistik?  

• Der skal flyttes jord 

• Mad, drikke, personlig pleje  

• Værktøj, udstyr og meget andet 
 

Der er mange muligheder! 



 
En dansk investering på 41 mia. kr. 

 
 
 
 
 

Kim Smeedegaard Andersen, 
Femern a/s 

 



 



Lars Fuhr Pedersen, MT Højgaard 

• MTH er blevet prækvalificeret. 

• Bruger masser af lokale leverandører 

• Brug for gode samarbejdspartnere og 
leverandører! Håber at der er partnere her i 
lokalet.  

• Selv for erfarne entreprenører er det store 
mængder. Har brug for hjælp  

• Logistikken skal bare fungere! 

 

 

Vi har brug for gode samarbejdspartnere! 



Krav til underlevenraødører 



Frederik Friblick, Lunds Unversitet og VD prolog 

• FBL kan skabe et kompetenceløft i regionen –  
State of the Art ! 

• 100% indirekte omkostninger på materialer 

• 25-50% spildtid på at finde og vente på materialer 

• Der er store muligheder – ”Beton effekt” – bedre 
styring, reducering af waste 

• Konsolideringscenter center kan være en muligheder 

• Løbende afstemning  for at skabe fleksibilitet fremfor 
rettidighed- Involvere flere dele af organisationen  

 

Store muligheder for at øge produktiviteten! 



Niels Haldor Bertelsen, Statens 
Byggeforskningsinstitut 

• Byggeriet er under en nyindustrualiseret. Der 
kommer mange specialiser. Dette skaber 
udfordringer ved at integrere 

• Brug for integration og samarbejde  

• Brug for benchmarking og øgede kompetencer 

• Brug for ny viden og forskning 

Store muligheder for at øge produktiviteten! 



Tak! 
 
Jan Boyesen 

Udviklingschef 

E-mail: boyesen@maritimecenter.dk 

Mobile: +45 2875 4081 

Website: www.maritimecenter.org 
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