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1. Resumé 
Installationsbranchen med total omsætning på DKK 48,5 milliarder i 2016 udgør i dag en central del af byggeriet som 
udbyder af el/vvs-installation og service til det offentlige, erhverv og private kunder. Branchen har oplevet en historisk 
vækst på 3% p.a. Væksten har de senere år, i takt med accelerationen af flere teknologiske omverdens-tendenser, 
været drevet af teknologinære specialer fremfor traditionelt arbejde, hvorfor det er nødvendigt at forstå den 
teknologiske udviklings hastighed, betydning og krav til branchen i forhold til at sikre fremtidig vækst i omsætning og 
beskæftigelse.  
 
Analysen viser, at seks primære teknologiske tendenser (Internet-of-Things (IoT), Data analytics, Grøn energi, 
Mobilapplikationer, Robotics og Augmented Reality) forventes at være relevante for installationsbranchen frem mod 
2025 givet deres nuværende teknologiske udviklingsstadie og forventede indflydelse på branchens arbejdsområder 
og arbejdsgange. Derudover bør installationsbranchen være opmærksom på udviklingen og anvendelsen af nye 
'smarte' materialer i byggeriet post-2025.  
 
De seks teknologiske tendenser forventes at have fire overordnede implikationer for installationsbranchen. Samlet 
set rummer de både muligheder og udfordringer, men det vil kræve en betydelig omstilling af branchen frem mod 
2025 at adressere de betydelige forventede markedsmæssige forandringer: 
 

• Voksende installationsmarked med fokus på nye (IT) tekniske komponenter og systemleverancer; Forventet 
udrulning af et stigende antal el- og vvs-tekniske IoT-komponenter samt produkter til grøn omstilling vil øge 
behovet for installation, men samtidig også kompleksiteten for kunden. Det vil drive en øget efterspørgsel 
efter systemleverancer (rådgivning, installation og nye data-baserede servicemodeller), hvilket forudsætter 
en markant ændring af installatørens nuværende forretningsmodeller og tekniske såvel som kommercielle 
kompetencer.  

 
• Styrket position af både hovedentreprenører i projektering og producenter i servicemarkedet; Anvendelse og 

udvikling af digitaliseringsværktøjer til byggeprocessen vil give hovedentreprenøren mulighed for at 
projektere installationerne, med risiko for at installatøren begrænses til en snævert udførende rolle i 
byggeprocessen. Samtidig forventes producenterne at styrke deres position i det voksende IoT-data-drevne 
servicemarked, enten gennem brug af egne data-standarder, der kræver producentens analyse eller 
analysesoftware, eller, mere radikalt, gennem egne serviceaftaler/forretninger. Installatørernes position i 
markedet kan derfor blive udfordret. Bevarelse og udvikling af installatørens position forudsætter indgående 
kendskab til både digitaliseringsværktøjerne og data-baserede servicemodeller.  

 
• Produktivitetsforbedring fra øget anvendelse af robotter og Augmented Reality på specifikke opgaver; 

Installatøren vil kunne anvende Robotter og Augmented Reality i afgrænsede opgaver og opnå en 
opgavespecifik produktivitetsforbedring på ~25-50%, hvilket vil svare til en generel produktivitetsforbedring 
for hele installationsbranchen på ~5% grundet de relevante opgavers begrænsede andel af de samlede 
installatørtimer. Samtidig forudsætter produktivitetsforbedringen at installatøren har de nødvendige 
kompetencer. Derudover forventes mobilapplikationer til øget produktivitet fortsat at være en stor del af 
installatørens hverdag frem mod 2025. Realisering af produktivitetsforbedringerne vil dog kræve et IT-
teknisk kompetenceløft. 

 
• Let positiv effekt på beskæftigelsen forudsat at installatørerne formår at udnytte mulighederne og fastholde 

sin position i markedet; Udrulning af IoT-komponenter og produkter til grøn omstilling forventes at have en 
positiv effekt på beskæftigelsen i branchen. Derudover forventes den øgede anvendelse af industrirobotter i 
produktionen at have en positiv indflydelse på aktiviteten og beskæftigelsen. Samtidig forventes 
produktivitetsforbedringernes negative effekt på beskæftigelsen ikke at overstige den positive effekt fra 
markedsvæksten. 

 
For at imødekomme de ventede forandringer vil det kræve en betydelig omstilling af installationsbranchen både hvad 
angår identitet og markedsmæssig positionering, forretningsmodeller og tilførsel af kompetencer. Specifikt vil det 
kræve, at branchen sikrer sig en styrket/udviklet identitet som en kompetent og teknisk førende samarbejdspartner, 
der leverer innovative og værdiskabende løsninger til kunderne. Det vil kræve en markant ændring i nuværende 
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forretningsmodeller og kompetencer, om end implikationerne kan påvirke store, mellemstore og små 
installationsvirksomheder i forskellig grad.  
 
Forretningsmodeller; Fokus på systemleverancer (rådgivning, installation og serviceordninger) i et øget samspil 
mellem fagene for at sikre den bedst mulige kundeoplevelse. Det vil betyde, at installationsvirksomhederne 
'specialiserer' sig indenfor et eller flere specialer eller koncepter, fx smarthomes eller velfærdsteknologi. 
Forretningsmodellerne kan derudover understøttes af udvikling af egne IT-/styringsprogrammer eller gennem 
strategiske partnerskaber med producenter. 
 
Kompetencer; Fokus på IT-teknisk kompetenceløft for de ansatte for at kunne håndtere det stigende udvalg af nye 
teknologier, produkter og integrerede løsninger. Det vil også kræve, at virksomhederne er i stand til at fastholde de 
nye kompetencer, hvilket kan kræve en ændring i virksomhedskulturen ift. et øget fokus på medarbejderudvikling. For 
ledelsen vil det kræve en udvikling af kommercielle og kundevendte kompetencer, der understøtter de nye 
forretningsmodeller sammen med øgede kompetencer i medarbejderudvikling.  
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2. Baggrund for rapporten 

Udgangspunkt for arbejdet 

Dansk El-Forbund og TEKNIQ udarbejdede i 2013 en visionsrapport for el-branchen frem mod 2022, og TEKNIQ 
udarbejdede en tilsvarende rapport for vvs-branchen. Elementerne varierer for de to fag, men nogle af de fælles træk 
er i højere grad at levere totalløsninger, dvs. "fra produkter til løsninger", " fra installation til driftsansvar", og forbedret 
produktivitet, kompetenceniveau og renommé. 
 
Siden 2013 er flere af de centrale udviklingstendenser blevet accelereret, herunder især udviklingen mod "Internet-of-
Things" – dvs. implementering af forskellige former for intelligens (software, sensorer mm.) og netværksfunktionalitet i 
fysiske produkter og komponenter.  
 
TEKNIQ, Dansk El-Forbund, Blik & Rør og Dansk Metal har derfor ønsket at iværksætte et arbejde, der skal beskrive 
den nye teknologiudviklings konsekvenser, muligheder og udfordringer for installationsbranchen.  
 
Denne rapport er udarbejdet af QVARTZ som led i dette arbejde. Formålet med analysen har været at identificere og 
analysere de primære omverdens-tendenser for installationsbranchen med afsæt i den teknologiske udvikling, samt 
at analysere implikationen af disse tendenser for branchen. Ydermere belyser analysen også, hvilke krav disse 
implikationer stiller til installationsvirksomhedernes positionering, forretningsmodeller og kompetencer for bedst muligt 
at gribe de muligheder samt stå imod de udfordringer, som teknologien medfører. 
 
Analysen er baseret på indsamling og bearbejdning af viden foretaget i perioden januar-marts 2017. 

Analysetilgang 

Det overordnede formål med analysen er at sikre, at installationsbranchen er stillet så godt som muligt ift. at reagere 
på de primære teknologiske tendenser, som vurderes at have relevans for branchen frem mod 2025. 
 
Det har derfor været afgørende at få et detaljeret billede af, hvordan installatørerne selv oplever den teknologiske 
udviklings påvirkning af branchen, samt hvordan de står rustet til denne udvikling. Dette er vigtigt i forhold til at forstå 
installatørernes udgangspunkt og sikre, at analysen har en vis 'jordforbindelse' i forhold til installatørernes virkelighed, 
således at analysen og anbefalingerne kan implementeres i praksis. 
 
Det har imidlertid også været vigtigt at levere et 'udefra og ind'-perspektiv på branchen og de teknologiske 
muligheder. Dette vurderes vigtigt for at sikre, at analysen har det rette ambitionsniveau, som kan se ud over de 
gængse opfattelser i installationsbranchen. Af denne årsag har datagrundlaget for analysen ikke kun omfattet 
installatørerne selv, men søgt bredere i og uden for branchen. 

Datagrundlag 

For at sikre et godt datagrundlag, har QVARTZ gennemført et ekstensivt litteraturstudie. Litteraturstudiet har kigget 
på tværs af en lang række kilder og anerkendte databaser i bestræbelsen på at sikre skriftlige kilder, der giver 
dybdegående viden om teknologiske tendenser, brancherelevante parametre med mere. De skriftlige kilder, der har 
indgået i datagrundlaget for analysen, kan findes som bilag i afsnit 7.2. 
 
Derudover har QVARTZ gennemført interviews med 23 virksomheder. Disse interviews omfatter deciderede 
teknologieksperter samt aktører, der repræsenterer alle led i værdikæden, det vil sige komponentproducenter, 
grossister, installatører, entreprenører og slutkunder. En oversigt over disse interviews kan findes som bilag i afsnit 
7.2. 
 



 

6 
 

Slutteligt har i alt 27 repræsentanter fra Dansk El-Forbund, Blik & Rør, Dansk Metal, TEKNIQ samt TEKNIQ's 
medlemsvirksomheder deltaget i to arbejdsgruppemøder faciliteret af QVARTZ. Arbejdsgruppemøderne har haft til 
formål at medvirke til udvælgelsen af de mest relevante teknologier for branchen, samt at drøfte hvilke krav de nye 
teknologier stiller til installationsbranchen. 

Rapportens struktur 

Rapporten indeholder følgende afsnit:  
 
Figur 1: Rapportens struktur 

 

 
 
 
 

INSTALLATIONSBRANCHEN 
I DAG

TEKNOLOGISKE 
TENDENSER MED 
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FREM MOD 2025
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TENDENSERS SAMLEDE 

IMPLIKATIONER FOR 
INSTALLATIONSBRANCHEN

KRAV TIL 
INSTALLATIONSBRANCHEN

En kortlægning af den 
historiske udvikling samt 
installationsbranchen i 
dag…

…og en identificering af 
primære teknologiske 
tendenser, som branchen 
bør forholde sig til frem mod 
2025...

…giver en forståelse af  
udfordringer og muligheder 
for branchen…

…samt hvilke krav det stiller 
til branchen for at 
imødekomme udfordringer 
og muligheder

• Hvad er den historiske 
udvikling i omsætning og 
beskæftigelse?

• Hvad er branchens 
primære arbejdsområder 
og opgaver og hvad driver 
omsætningen?

• Hvilke teknologiske 
omverdens-tendenser 
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• Hvad er de primære 
teknologiske omverdens-
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Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Formålet på tværs er at danne et strategisk beslutningsgrundlag for installationsbranchen ift. at 
reagere på relevante teknologiske tendensers udfordringer og muligheder frem mod 2025

• Hvilke krav stiller det til 
installationsbranchens

– Identitet?

– Forretningsmodeller?

– Kompetencer hos hhv. 
ansatte og ledelse?

• Hvad er implikationen for 
installationsbranchens

– Marked?

– Konkurrencesituation?

– Produktivitet?

– Beskæftigelse?
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3. Installationsbranchen i dag 
Installationsbranchen omsatte i 2016 for DKK 48,5 milliarder i alt og udgør i dag en central del af byggeriet som 
udbyder af el- og vvs-arbejde til offentlige, erhverv/industri og private kunder. Som figur 2 viser, er omsætningen 
primært drevet af salg af timer, som tegner sig for ~70%, mens resten udgøres af komponentsalg. Hovedparten af 
timerne (~50-60%) bruges på installation af komponenter. Servicering af komponenter udgør den næststørste andel 
(~30-40%) af timeforbruget, og rådgivning udgør i dag en meget lille del af timerne, ca. 10%, om end disse dog 
sjældent er fakturerbare. Samtidig er installationsbranchen relativt fragmenteret, med få store virksomheder, som 
sidder på en markant del af omsætningen. 
 
Installationsbranchen har oplevet en stigning i omsætningen de senere år. Fra 2010 til 2016 voksede omsætningen i 
branchen fra DKK 41,0 milliarder til DKK 48,5 milliarder, svarende til en årlig omsætningsvækst på ~3%. I samme 
periode er beskæftigelsen i branchen vokset fra 40.100 personer til 44.300 personer.  
 
Væksten har i størstedelen af perioden, i takt med accelerationen af flere teknologiske omverdens-tendenser, været 
drevet af teknologinære specialer såsom intelligente bygningsinstallationer, ventilation, energieffektivisering og 
styring og automatik1. Det er derfor nødvendigt at forstå den teknologiske udviklings hastighed, betydning og krav til 
branchen i forhold til at sikre fremtidig vækst i omsætning og beskæftigelse. 
 
Figur 2: Installationsbranchen i dag 

 

 
 
 * Teknologinære specialer omfatter energieffektivisering, vedvarende energi, intelligente bygningsinstallationer, styring og automatik, tele- og 

datainstallationer og sikring hos el, samt ventilation, vedvarende energi og energioptimering hos vvs  
 ** Estimat baseret på interviews 
 *** De mindste virksomheder med årlig omsætning under DKK 500.000 er ikke medtaget 
Kilde: TEKNIQ, "Markedsanalyse 2017"; Danmarks Statistik, særkørsel for TEKNIQ; Interviews; QVARTZ-analyse 
 

                                                             
1 Udviklingen 2015-2016 i omsætningsfordelingen mellem specialer og grundlæggende skyldes et opsving i nybyggeriet 
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4. Teknologiske tendenser med relevans for 
installationsbranchen frem mod 2025 

Ti teknologiske tendenser er en del af installationsbranchens omverden  

Installationsbranchens teknologiske omverden defineres af ti overordnede tendenser, som varierer i beskaffenhed og 
graden af kommercialisering. 
 
Figur 3: Oversigt over teknologiske tendenser 

 

 
 
Kilde:  Litteraturgennemgang; Ekspertinterviews; QVARTZ-analyse 
 
Internet-of-Things (IoT) beskriver implementeringen af forskellige former for intelligens (software, sensorer mm.) og 
netværksfunktionalitet i fysiske produkter og komponenter. Sådanne komponenter er kommercielt tilgængelige i dag 
og kendes især fra det private hjem, fx i form af belysningsprodukter såsom Philips Hue, vandsensorer fra D-Link 
samt diverse overvågningssystemer, der kan tilgås fra mobiltelefonen.  
 
Data Analytics er opsamlingen og behandlingen af digital information, fx fra IoT-komponenter via cloud-løsninger, til 
at skabe indsigt i komponenternes omgivelser eller tilstand, hvilket muliggør proaktiv vedligeholdelse. Samtidig 
inkluderer Data Analytics også den stigende digitalisering af byggeprocessen (Virtual Design & Construction). 
Digitaliseringen drives af en mulighed for at skabe transparens omkring byggeriets totaløkonomi ved at modellere 
konstruktion, økonomi, tid og drift. En betydende del af modelleringen bygger på Building Information Modelling 
(BIM), som er en digital 3D-model, der beskriver byggeriets struktur, materialer og komponenter og bruges til at 
visualisere og dele information om byggeprocessen.  
 
Robotics beskriver automatiseringen af manuelle processer gennem brug af robotter eller andre former for kunstig 
intelligens og maskinlæring. Robotter kan i dag udføre en række opgaver hurtigere og mere præcist end mennesker 
og har længe haft udbredelse i forskellige industrier, fx bilindustrien. I relation til byggeriet findes der kommercielt 
tilgængelige robotter, der kan bore huller, lægge mursten eller inspicere svært tilgængelige områder, fx droner.  
 
Augmented Reality beskriver muligheden for at få et ekstra lag af information på de ting, vi ser, ved at kombinere 
virtuel information, fx grafik eller lyd, med billeder af den fysiske verden. Kommercielt tilgængelige produkter er i dag 
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briller (Microsoft HoloLens, Google Glass2), som giver brugeren mulighed for at få ekstra information om objekter i 
brugerens synsfelt. I praksis har eksempelvis Boeing anvendt Augmented Reality-briller som hjælp til deres teknikere 
ved installation af ledninger i fly. Tilsvarende kan mobiltelefoner og tablets bruges til at få ekstra information om de 
objekter, som kameraet peger på. Et populært eksempel herpå er mobilspillet Pokémon Go, der viser virtuelle figurer 
i vores omverden. For installatøren vil Augmented Reality kunne anvendes til at øge tilgængeligheden af vigtige 
informationer om installationerne i den forestående opgave. 
 
Virtual Reality beskriver muligheden for at bevæge sig rundt i en virtuel verden. Teknologien virker gennem et par 
briller, der giver brugeren oplevelsen af at befinde sig i de computerskabte omgivelser og er især kendt fra 
spilindustrien. Eksempler på kommercielt tilgængelige produkter er Samsung Gear VR-briller, Oculus Rift VR og 
Sony PlayStation VR. Virtual Reality kan potentielt bruges i salgsfasen af byggeri eller intelligente tekniske løsninger 
til at visualisere slutproduktet for kunden. 
 
Grøn Energi beskriver den politisk påvirkelige grønne omstilling af Danmarks energisektor, hvor fokus på at reducere 
energiforbruget er med til at drive en udrulning af energiteknologier såsom solceller, varmepumper, intelligent styring 
og elbiler samt batterier til lagring af energi fra de vedvarende energikilder. Samtidig er det også med til at drive en 
øget udrulning af energibesparende produkter såsom LED-belysning. Den grønne omstilling mærkes i 
installationsbranchen blandt andet gennem vækst i specialer såsom vedvarende energi og energioptimering. 
 
Mobilapplikationer henfører til det stigende antal programmer til mobiltelefoner og tablets, som muliggør 
håndteringen af en række opgaver fra de disse enheder. Det drejer sig både om mobilapplikationer, der styrker 
virksomheders interne arbejdsgange, og mobilapplikationer som del af virksomhedens ydelse til kunden. Specifikt for 
installationsbranchen findes der i dag blandt andet mobilapplikationer til ordrestyring, flådestyring og materialeindkøb. 
Samtidig henfører det også til det stigende brug af mobilapplikationers i kundevendte funktioner, fx gennem nye 
disruptive forretningsmodeller såsom Uber i taxabranchen. 
 
Smarte materialer beskriver en vifte af materialer kendetegnet ved deres fundamentalt forskellige egenskaber fra de 
materialer, vi anvender i dag. Eksempler er materialer, der kan ændre egenskaber baseret på eksterne stimuli såsom 
temperatur, tryk, pH-værdi eller lys, har en særlig struktur såsom aerogeler, der giver dem gode isolerende 
egenskaber, eller har en særlig overflade, som øger modstandsdygtigheden og levetiden. Et eksempel kunne være 
temperaturregulerende materialer, der kan inkorporeres i byggeelementerne, således at eksempelvis gulve og lofter 
kan være en del af varme-/ventilationssystemet. I tillæg til de nye disruptive materialer, vil man også – særligt inden 
for vedvarende energi – opleve en stigende integration af eksisterende funktioner i nye komponenter såsom solceller 
i facadeelementer som tagsten og vinduer. 
 
3D-print, også kaldet additiv fremstilling, er muligheden for at fremstille fysiske objekter gennem print. Teknologien 
gør brug af specielt designede printere, der, ved hjælp af en digital model, bygger objektet op lag-for-lag i et bredt 
udvalg af materialer fra plast til metal. 3D-printere er i dag tilgængelige til privat brug og anvendes, på forsøgsbasis, i 
kommerciel sammenhæng, om end det stadig er en ny tendens. 
 
Blockchain er et software til at øge sikkerheden ved onlinetransaktioner gennem notering og digital mærkning af 
hver transaktion, således at historikken ikke kan ændres på et senere tidspunkt. Blockchain anvendes i dag til at 
sikre transaktioner med digitale valutaer såsom bitcoins. På længere sigt forventes teknologien en bredere 
anvendelse indenfor fx sikring af lagret data og digital identitet.  

Seks primære teknologiske tendenser forventes at være relevante for 
installationsbranchen frem mod 2025 

For at sikre at installationsbranchen adresserer de vigtigste muligheder og udfordringer forbundet med de 
teknologiske omverdens-tendenser, er det nødvendigt at prioritere de tendenser, hvis karakter og teknologiske 
modningshastighed indikerer, at de er relevante for installationsbranchen i perioden frem mod 2025. For hver af de ti 
teknologiske tendenser er det derfor relevant at overveje: 

                                                             
2 Google standsede i 2015 den kommercielle produktion af Google Glass grundet manglende teknologisk modenhed samt privatlivs- 
og sikkerhedsanliggender, men har fortsat udviklingen af teknologien 
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- I hvilken grad forventes den teknologiske tendens at have indflydelse på installationsbranchens 

arbejdsområder og/eller arbejdsgange? 
 

- I hvilken grad forventes teknologien at være udrullet inden 2025? 
 
Analyse af disse spørgsmål på baggrund af de ti teknologiske-omverdens tendenser, deres karakteristika (produkt, 
værktøj mm.) samt deres nuværende teknologiske udviklingsstadie konkluderer, at Internet-of-Things, Data analytics, 
Grøn energi, Mobilapplikationer, Robotics og Augmented Reality er de primære teknologiske tendenser, som 
installationsbranchen bør forholde sig til frem mod 2025. 
 
Figur 4: Oversigt over primære teknologiske tendenser for installationsbranchen frem mod 2025 

 

 
 
Kilde: QVARTZ; Arbejdsgruppen 
 
De primære teknologiske tendenser vil have relevans for forskellige områder af installationsbranchens 
arbejdsområder- og arbejdsgange. 
 

Internet-of-Things og Data Analytics relaterer sig i høj grad til de komponenter og produkter, som 
installationsbranchen arbejder med i dag og som forventeligt, i stigende grad, vil indeholde software, 

sensorer, netværksfunktionalitet etc. Derfor forventes Internet-of-Things fremadrettet at have stor betydning for 
installationsbranchen, både som komponenter der skal installeres samt i brugen af den information, komponenterne 
vil være i stand til at generere (Data Analytics), og de muligheder cloud-løsninger giver. Samtidig har teknologien 
nået et modent stadie, hvor der findes IoT-komponenter og produkter på markedet til både det private hjem samt til 
kommercielt brug. 
 
Derudover forventes brugen af digitaliseringsværktøjer, herunder Building Information Modelling, fremadrettet at have 
en høj grad af relevans for installationsbranchen. Dette særligt i samspilssituationer med andre dele af byggeriet, 
såsom projektering af nybyg. 
 

Grøn Energi relaterer sig tilsvarende IoT til kommercielt tilgængelige komponenter, solceller, varmepumper 
m.fl., som installationsbranchen allerede i dag installerer og servicerer. Samtidig relaterer det sig også til 
branchen gennem det fokus der ligger på energioptimering, herunder optimering af ventilation og belysning, 

som er centrale arbejdsområder for installationsbranchen. Grøn energi forventes derfor fortsat at være en primær 
tendens. 

Relevante teknologiske tendenser
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Mobilapplikationer anvendes allerede i dag af installationsbranchen som værktøjer i det daglige arbejde til 
fx ordre- og flådestyring og vil således forventeligt også fremover være en del af installatørens hverdag. 
Kunden forventer ligeledes lettilgængelige brugerflader, og mobilapplikationer må derfor i stigende grad 

forventes at være del af den samlede ydelse til kunden. Samtidig ser man i andre brancher, at mobilapplikationer i 
stigende grad anvendes til at drive tættere kunderelationer og nye forretningsmodeller hvilket også kan blive en del af 
installationsbranchen. Mobilapplikationer forventes derfor (fortsat) at være en primær teknologisk tendens med 
relevans for installationsbranchen. 
 

Robotter kan, som i andre brancher, potentielt anvendes til at øge hastigheden og præcisionen af 
installationsopgaver. Der er fx udviklet borerobotter, der kan bore hullerne til elektriske installationer. 
Samtidig ser man også en stigende grad af robotter i industrien, hvilket er forbundet med installation og 

servicering af maskinerne. Robotics forventes derfor at være en primær tendens for installationsbranchen, om end i 
mere begrænset omfang end Internet-of-Things/Data Analytics grundet teknologiens modningshastighed. 
 

Augmented Reality er en teknologi under udvikling. Teknologien vil potentielt kunne bruges til at guide 
installatøren i sit arbejde og derigennem øge både hastighed og præcision. Det er derfor relevant for 

installationsbranchen at forstå implikationerne forbundet med øget tilgængelighed og brug af Augmented Reality.  
 

Smarte materialer er en tendens, der kan have høj grad af betydning for installationsbranchen, da den kan 
ændre funktionaliteten af de komponenter og produkter, som anvendes i byggeriet i dag. Teknologien er dog 
i stor udstrækning stadig på forskningsstadie, hvorfor branchen bør være opmærksom på udviklingen og 

anvendelsen af nye 'smarte' materialer i byggeriet post-2025.  
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5. Primære teknologiske tendensers samlede implikationer 
for installationsbranchen 

Voksende installationsmarked med fokus på systemleverancer  

Den stigende udrulning af IoT-komponenter vil have en positiv effekt på installationsmarkedet. IoT-relateret 
installation udgør i dag under 10% af det samlede installationsmarked. Denne andel forventes at stige 
markant til ca. 40% i 2025, i takt med at flere komponenter, både el-tekniske såsom belysning og vvs-
tekniske såsom pumper, vil indeholde software, sensorer, netværksfunktionalitet etc.  
 

Figur 5: Forventet andel af Internet-of-Things-relaterede installationsopgaver 

 

 
 
 * Fremskrivning af markedsstørrelse er baseret på TEKNIQ's vækstprognoser for 2016-2018 fremskrevet lineært til 2025  
 ** Inkluderer direkte arbejde ifm. installation og service af IoT-komponenter, men også afledt arbejde, som vil tabes uden IoT-kompetencer 
Kilde: TEKNIQ, "Markedsanalyse 2017"; Arthur D. Little & Telia Company: "Connected Things", 2015 & 2016 Edition; Interviews; QVARTZ-analyse 
 
Der vil således ske en gradvis udskiftning af den eksisterende komponentmasse med IoT-komponenter, hvorfor 
andelen af IoT-komponenter vil øges markant og udgøre en betydelig del af installationsmarkedet, mens den 
samlede mængde komponenter, der skal installeres, vil stige mere moderat. Væksten vil derfor primært være drevet 
af en øget efterspørgsel efter rådgivning og service af IoT-komponenterne samt installatørens evne og fokus på at 
tilbyde dette.  
 
Den politisk påvirkelige grønne omstilling af energisektoren forventes også at medføre vækst i installationsmarkedet. 
Væksten vil komme fra udrulning af komponenter til en omstilling af energiproduktionen og forbruget såsom solceller, 
varmepumper, elbiler og batterier til lagring af den variable energiproduktion. Udrulningens omfang må dog forventes 
at variere med gældende subsidieordninger og afgifter, som det fx er set med elbiler, hvor antallet af indregistrerede 
nye elbiler i perioden februar-juni faldt markant fra 1.142 i 2015 til 140 i 2016 efter den politiske beslutning om at 
indfase afgifter på elbiler3. Forbrugernes interesse for energieffektivisering understreges af undersøgelser, der viser, 
at ~80% af private og offentlige virksomheder har en interesse i energibesparende tiltag4. Samtidig forventer 
Energinet.dk henover perioden svagt stigende rå elpriser5, hvilket gør, at der fortsat vil være positive business cases 
for energioptimering af bygninger, herunder optimering af belysning, opvarmning og ventilation, der samlet står for 
                                                             
3 Danske Bilimportører 
4 Epinion 2016 
5 Energinet.dk, "Analyseforudsætninger 2015-2035" 
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~40% af Danmarks samlede energiforbrug6. Hvor den grønne omstilling indtil nu især har været positiv for vvs 
gennem udrulning af fx varmepumper er det sandsynligt at overgangen til et stadigt mere el-baseret samfund i 
stigende grad vil være positivt for elektrikerne fx gennem et stigende antal solceller, elbiler, batterier og elradiatorer. 
 
Udrulningen af et stigende antal IoT-komponenter samt produkter til at omstille energiproduktionen og forbruget vil 
øge de potentielle gevinster, men samtidig også kompleksiteten for kunden. Det voksende udbud af komponenter og 
produkter vil gøre det vanskeligt for kunden at navigere i det teknologiske landskab. Samtidig forventes 
installationerne at blive mere komplekse. 
 
Private, offentlige og erhvervskunder vil derfor i stigende grad fokusere på rådgivning, kvalitet og samlede 
levetidsomkostninger frem for blot installationspris, når de skal vælge en udbyder til deres IoT-installationer. Samtidig 
viser undersøgelser, at ~40% af amerikanske og globale virksomheder afholder sig fra investeringer i 
energieffektivisering på grund af manglende rådgivning7, og private forbrugeres beslutning om energieffektivisering 
kommer oftest som led i eksisterende behov for udskiftning og i meget lille grad gennem information fra håndværkere 
og energiselskaber8. Det må derfor ventes, at der vil blive skabt et marked for en rådgivende rolle på tværs af 
teknologier og produkter. Kommercialisering af rådgivning er kendt fra fx rejsebranchen, hvor skræddersyede rejser 
er blevet en handelsvare. Den fakturerbare rådgivning skal dog ikke forstås isoleret, men som del af en 
systemleverance (rådgivning, installation, service) til fx energioptimering, der optimerer kundens udgift over levetiden. 
Systemleverancer kendes fra fx softwarevirksomheder, der både rådgiver, installerer og servicerer deres software. 
 
Figur 6: Købskriterier i forbindelse med Internet-of-Things/Data analytics 

 

 
 
Kilde: Interviews; QVARTZ-analyse 
 
Installatøren er velpositioneret til at tage den rådgivende rolle som en naturlig udvidelse af de dialoger, installatøren i 
dag har med kunderne. Det må dog forventes, at der vil komme konkurrence fra producenter, energiselskaber og 
andre spillere om den rådgivende rolle. For at stå bedst muligt i denne konkurrence er det nødvendigt at styrke de IT-
mæssige kompetencer, eller alternativt overveje styrken af et strategisk samarbejde med producenter. 
 
Den stigende anvendelse af industrirobotter i produktionen vil også have en positiv effekt på installatørernes marked.  
Installation af industrirobotter forventes at have en positiv effekt på installationsbranchen gennem afledt 
installationsarbejde, Dertil kommer at nogle installationsvirksomheder har specialiseret sig i industrirobotter eller 
styring af komplekse installationer inden for industrien, og de har derfor et tæt samarbejde med 
produktionsvirksomhederne om service og udvikling af produktionsapparatet. Konkurrencen på området vil være 
præget af, at også producenter af industrirobotter er på markedet og søger en position som 
produktionsvirksomhedens primære samarbejdspartner både ved installation og servicering af de automatiserede 
                                                             
6 Energistyrelsen 
7 Edison Energy "The New Energy Future" 2016 
8 Epinion 2016 
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anlæg. Hvis installationsbranchen skal bevare og udvikle sin position indenfor service og udvikling af 
produktionsapparatet kræver det løbende udvikling af kompetencer inden for industriautomatisering og robotteknologi 
og indgående kendskab til den enkelte produktionsvirksomheds forhold.  

Styrket position af hovedentreprenører i installation og producenter i servicemarkedet  

Hovedentreprenørerne forventer i stigende grad at benytte digitaliseringsværktøjer som Building Information 
Modelling i byggeriet, hvilket vil udfordre installationsbranchen ift. at kunne levere den nødvendige 
information til modellen samt være i stand til at bruge modellen til at udføre deres del af entreprisen. Evnen 
til at kunne anvende BIM kan således blive en konkurrenceparameter for at kunne byde ind på entrepriser. 
 
I takt med at digitaliseringsmodellerne bliver mere avancerede, forventes de i stigende grad at kunne 
projektere både de strukturelle dele af byggeriet samt installationerne baseret på input af antal og type 
komponenter. Det betyder, at hovedentreprenøren i stigende grad vil være i stand til at projektere alle dele af 
byggeriet. Hovedentreprenøren vil dermed kunne drive dialogen med bygherren/slutkunden ift. 
installationerne, med konsekvensen at installatøren begrænses til en udførende rolle i entreprisen. For at 
møde denne udfordring og beholde den nuværende dialog med kunden vil det derfor, foruden det basale kendskab til 
digitaliseringsværktøjet, kræve, at installatøren opbygger et indgående kendskab til digitaliseringsværktøjet og de 
muligheder, udviklingen af værktøjet vil give (fx projektering). På den måde kan installatøren bevare og udvikle sin 
dialog med bygherren/slutkunden qua sin ekspertviden indenfor den del af digitaliseringsværktøjet, der relaterer sig til 
installationerne.  
 
Figur 7: Building Information Modelling 

 

 
 
Kilde: Interviews; QVARTZ-analyse 
 
IoT-komponenter vil introducere nye data-drevne servicemodeller baseret på analyse af den information, som IoT-
komponenterne opsamler. Analyse af informationen kan give indsigt i komponenternes nuværende tilstand, hvorved 
fejl kan adresseres hurtigt. Samtidig kan historisk data give indsigt i fremtidige forhold, hvorfor man kan drive en mere 
proaktiv servicemodel. Et eksempel kunne være en serviceabonnementsordning, hvor kunden betaler et fast 
månedligt beløb til serviceudbyderen, der til gengæld garanterer en høj oppetid på kundens installationer. En garanti 
der er mulig gennem kontinuerlig overvågning og analyse af de data, som komponenterne udsender, i forhold til at 
sikre proaktiv vedligeholdelse og forebyggelse eller hurtig reaktion ved akutte fejl. En stor del af servicen vil stadig 
foregå ude hos kunden, men det er tænkeligt, at visse opgaver såsom rutinetjek vil kunne foretages eksternt fra 
serviceudbyderens adresse gennem netværksbaseret tilgang til komponenterne. 
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Data-drevne servicemodeller står i kontrast til de traditionelle servicemodeller, der i stor udstrækning baseres på 
forhåndsplanlagte servicebesøg og akutte servicetilkald uden tidligere advarsel, og repræsenterer en merværdi for 
kunden, idet de øger oppetiden af komponenterne, hvorfor kunderne også vil favorisere data-drevne servicemodeller. 
 
Figur 8: Data-drevet service 

 

 
 
Kilde: Interviews; QVARTZ-analyse 
 

 
Muligheden for at drive en data-baseret servicemodel er bestemt af adgangen til data. Det er kunden, der bestemmer 
i hvilket omfang data må tilgængeliggøres og anvendes. En vigtig pointe her er, at slutkunden som udgangspunkt vil 
se installatøren som en oplagt serviceudbyder, givet at installatøren kan tilbyde de nye servicemodeller på tværs af 
komponenter fra forskellige producenter, som der ved mange lidt mere komplekse installationer vil være tale om. 
Gennem installatøren kan slutkunden samle ansvaret og kompetencen hos én kontaktperson. Data-drevne 
servicemodeller repræsenterer således en stor mulighed for installatøren.  
 
Det må imidlertid også forventes at producenterne vil bruge deres indgående kendskab til komponenterne og den 
data, som komponenterne udsender, til at styrke deres position i det voksende data-drevne servicemarked. Der er 
overordnet to forskellige scenarier for, hvordan producenterne kan styrke deres position, om end det stadig er uklart 
hvordan og i hvilket omfang den styrkede position vil udmøntes. 
 
Scenarie 1: Gennem brug af egne data-standarder der kræver producentens analyse eller analysesoftware. I dette 
scenarie vil installatøren kunne drive en data-drevet servicemodel mod slutkunden på baggrund af data, analyse eller 
analysesoftware købt eller stillet til rådighed af producenten eller som del af et strategisk samarbejde. Interviews med 
producenter indikerer præference for denne model grundet omstændigheden og indtjeningsmuligheden ved at drive 

Case: ThyssenKrupps samarbejde med Microsoft om nye data-drevne servicemodeller 

Elevatorproducenten ThyssenKrupp vedligeholder ~1 million elevatorer på verdensplan, og oppetiden på 
elevatorerne er en nøgleparameter for kundetilfredsheden.  

For at sikre kunderne en øget oppetid og øge effektiviteten af vedligeholdelsesarbejdet har ThyssenKrupp i 
samarbejde med Microsoft monteret komponenter med sensorer og netværksadgang på elevatorerne til at 
opsamle store mængder data. Sammen med et udviklet analysesoftware gør det ThyssenKrupp i stand til at 
udbyde bedre serviceaftaler, hvor problemer kan imødekommes proaktivt før elevatorerne sætter ud af drift. 
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selvstændig service relativt til salg af komponenter, og fordi det driver en produktpræference hos både installatør og 
slutkunde, om end det forudsætter installatørens evne til at tilbyde de nye servicemodeller. Som en del af dette 
scenarie har installationsbranchen en mulighed for at styrke kunderelation gennem udvikling eller insourcing af eget 
software/mobilapplikationer til fx styring af komponenter. Branchen skal dog forvente, at det vil være parallelt med 
applikationer fra fx producenter, energiselskaber eller virksomheder, der traditionelt ikke har været medlem af 
branchen. Den foretrukne software vil afhænge af funktionalitet, anvendelighed og tilgængelighed. Det er forventeligt, 
at datastandarder og softwareplatforme på en længere tidshorisont end 2025 vil bevæge sig mod standardiserede/ 
åbne platforme, men vejen derhen vil være præget af et varierende antal lukkede standarder/platforme. 
 
En mere selvstændig rolle, hvor installatøren driver service uafhængigt af producenterne gennem udvikling af egne 
softwareløsninger til indsamling og bearbejdning af data, forventes ikke at blive den gængse model. Det skyldes 
blandt andet den klare økonomiske incitamentsstruktur for producenterne ift. at få andel i det voksende 
servicemarked, de fortsat lukkede datastandarder samt det udviklingsarbejde, det vil kræve for installatøren. Dog vil 
muligheden og kravene for at opnå en selvstændig rolle, hvor installatøren selv udvikler software, afhænge af 
producentens såvel som installatørens ageren og evne til at tilegne sig de nødvendige kompetencer. Udvikling af 
egne, tilpassede softwareløsninger vil formentlig være mest relevant som en del af leverancen ved større og mere 
komplekse installationer, hvor der indgår mange forskellige komponenter. 
 

 
Scenarie 2: Gennem egne serviceaftaler med kunden eller egne serviceforretninger. I et andet og mere radikalt 
scenarie kan det tænkes, at producenterne vil oprette egne serviceaftaler eller serviceforretninger for at få en større 
andel af servicemarkedet, eller såfremt der er et uopfyldt behov hos kunden. I det scenarie vil installatøren i bedste 
fald blive en underleverandør til producenten. Det ses allerede i dag inden for de områder, hvor producenter og 
grossister i stigende grad har etableret selvstændige serviceforretninger.  
 

 
Konkurrencesituationen kan også påvirkes af mobilapplikations-associerede forretningsmodeller fra 
tredjepartsudbydere. På kortere sigt kan det forventes, at forretningsmodeller som Handyman.dk9 vil ændre 

                                                             
9 Handyman.dk har ikke pt. en mobilapplikation tilknyttet, men det kan forventes, at mobilapplikationer fremover vil anvendes til at 
øge tilgængeligheden for kunden 

Case: Grundfos udbyder analysesoftware til 
installatører 

Producenten Grundfos har taget en mere aktiv rolle i 
servicemarkedet ved at udbyde analysesoftware til 
installatørerne. 

Grundfos GO Remote er et analyseværktøj, som 
installatøren kan købe, tilslutte til sin telefon og styre 
gennem en app. Værktøjet lader installatøren bruge 
Grundfos' viden til bedre at overvåge, styre og 
kontrollere Grundfos' pumper ved servicebesøg. 

Case: Strøm Hansen udbyder egne software-
løsninger 

Installationsvirksomheden Strøm Hansen har formået 
at udvikle sin forretning fra traditionel 
installationsvirksomhed til udvikler og udbyder af 
integrerede softwareapplikationer som et af 
virksomhedens kerneområder. 

Udviklingen er blandt andet drevet af Strøm Hansens 
fokus på at ansætte softwareingeniører og teknikere til 
specifikt at udvikle ny software. Disse kompetencer 
giver eksempelvis mulighed for at tilbyde kunderne 
skræddersyede IT-tekniske løsninger samt integrere 
ældre og nye systemer. 

Case: Schneider Electric tilbyder egne 
serviceløsninger 

Schneider Electric tilbyder egne serviceplaner til 
kunderne med Schneider Electric som den ansvarlige 
leverandør. 

Schneider Electrics 'Field services'-løsninger dækker 
over hele livscyklussen for de relevante produkter.  

Case: Solar har overtaget en 
installationsforretning 

Grossisten Solar tog i 2017 et skridt nærmere egen 
serviceforretning ved opkøbet af solcellespecialisten 
DrivhusEffekten. 

DrivhusEffekten tilbyder alle tjenester relateret til 
opsætning af solcelleanlæg, inklusive 
rådgivning/projektering, installation og service. 
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konkurrencesituationen internt i branchen. Handyman.dk giver kunder mulighed for at indhente tilbud på opgaver 
samt søge gør-det-selv information. Det øger transparensen på tværs af store og små installationsvirksomheder og 
giver kunderne adgang til virksomhederne uden om de traditionelle markedsføringskanaler. Det vil betyde, at 
installationsvirksomheder i stigende grad skal forstå at markedsføre sig gennem disse sider fx ved hjælp af 
kundeanbefalinger. En anden effekt af disse koncepter er tilgængeligheden af information om gør-det-selv løsninger 
til kunden, der kan have indflydelse på kundernes behov for branchen til at udføre dette arbejde. 
 
På længere sigt kan mobilapplikations-associerede forretningsmodeller have en mere disruptiv effekt på 
installationsbranchen ved at øge konkurrencen fra ufaglært/uautoriseret eller udefrakommende arbejdskraft 
tilsvarende Uber i taxabranchen. Det kan tænkes, at de opgaver, der i dag ikke kræver autorisation såsom udskiftning 
af afbrydere og blandingsbatterier, men som ofte tilfalder installatøren i forbindelse med autoriseret arbejde, i stedet 
tilgår privatpersoner tilmeldt en Uber-lignende installationsservice. 
 

 
Installationsvirksomhederne vil selv i nogen grad kunne modvirke denne effekt ved at udvikle egne kundevendte 
mobilapplikationer, enten alene eller i samarbejde med andre aktører i branchen. Udviklingen af egne 
mobilapplikationer vil ikke udelukke, at andre mobilapplikationer fra udefrakommende aktører kan overtage dele af 
markedet, men som de etablerede spillere i markedet vil installationsvirksomhederne være velpositionerede til at 
drive nye løsninger selv og derved udfylde et ændret behov hos kunderne. Bankbranchens anvendelse og udvikling 
af mobilapplikationer er et godt eksempel på dette. Den disruptive effekt af nye forretningsmodeller som Uber er, 
foruden den teknologiske udvikling, også politisk bestemt, som det er set i taxabranchen hvor den nye taxalovgivning 
her været med til at stoppe Ubers virke i Danmark. Tilsvarende kan det tænkes at autorisationsloven kan have en 
dæmpende effekt på disruptive, Uber-lignende, forretningsmodeller i installationsbranchen. Samtidig kan disruptive 
forretningsmodeller som Uber dog også være med til at udvikle branchen. Et eksempel er taxabranchen hvor 
TaxiNord og DanTaxi sammen har udviklet appen MOOVE der tilsvarende Uber giver kunderne direkte adgang til taxi 
samt en fast pris på turen hvilket står i kontrast til den klassiske taxameter-baserede model. 
 

Case: Uber har betydet mistet arbejde og pres på indtjeningen i taxabranchen 

Uber har udviklet et disruptivt forretningskoncept, der lader alle med en bil tjene penge ved personkørsel 
gennem en mobilapplikation, som forbinder kunderne direkte med chauffører tilmeldt Uber.  

Siden lanceringen i 2009 har Uber verden over vundet stor popularitet hos kunderne og taget store 
markedsandele fra taxabranchen samt bevirket et massivt pris-pres. I Danmark er det i 2016 blevet vurderet, at 
Uber-kørsel er et brud på taxilovgivningen. Samtidig er en ny taxilovgivning blevet indført hvor kravet om at 
lovlige taxier i Danmark skal indrettes med et fysisk taxameter, sensor i sæderne og et skilt på taget af vognen 
fastholdes. På baggrund af den nye lovgivning har Uber valgt at lukke i Danmark fra medio april 2017.  

Case: Bankerne har drevet en tættere kunderelation gennem mobile tjenester 

Nye tilbud og muligheder udefra kan være en trussel mod et etableret marked, men de etablerede spillere er 
velpositionerede til at drive de nye løsninger. Dette kan eksempelvis ses i bankbranchen, hvor Danske Bank har 
fornyet og forenklet markedet for betalingsløsninger med mobilapplikationen MobilePay. 

Bankbranchen har dog også oplevet, at løsninger udviklet udefra har overtaget nogle af de opgaver, der 
traditionelt har været håndteret af de etablerede banker. Dette gælder eksempelvis for investeringsrådgivning, 
hvor applikationer som FutureAdvisor har vundet indpas.  
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Produktivitetsforbedring fra robotter og Augmented Reality 

Installatørens arbejde består i dag af en række opgaver af varierende kompleksitet. Fx er der stor forskel på 
at bore huller til elinstallationerne og installere komponenterne. Det er derfor nærliggende at overveje i 
hvilket omfang disse opgaver vil kunne effektiviseres ved brug af ny teknologi ift. at øge produktiviteten. De 
primære teknologiske tendenser ift. at øge produktiviteten er robotter og Augmented Reality og i mindre grad 
mobilapplikationer. 
 
 

Figur 9: Produktivitetsforbedringer ved Robotics og Augmented Reality 

 

 
 
Kilde: Ekspertinterviews; QVARTZ-analyse 
 
Den tekniske kapabilitet af de robotter, der er tilgængelige i dag og som forventes tilgængelige frem mod 2025, vil 
have begrænset anvendelse i installatørens arbejde. Robotterne vil primært kunne bruges til de mest simple og 
regulære opgaver. For elektrikeren vil robotterne primært kunne bruges i forbindelse med boring af huller (tilsvarende 
den borerobot der i nogle tilfælde anvendes i dag) og montering af kabelbakker i nybyggeri. I disse opgaver kan der 
ved brug af robotter opnås en produktivitetsforbedring på ~50%. De robot-relevante opgaver svarer dog kun til <10% 
af det samlede antal årlige elinstallatørtimer, hvilket, baseret på at robotten kan udføre arbejde dobbelt så hurtigt, 
svarer til en potentiel produktivitetsforbedring på samlet ~5%. Vvs-installatørens opgaver er mere irregulære, og 
robotter forventes derfor ikke at have en betydende anvendelse i vvs-arbejdet frem mod 2025. Andelen af opgaver, 
hvor robotter kan anvendes, vil formentlig øges, i takt med at robotterne udvikles. 
  

 

Augmented
Reality

Robotics

Hvad kan det 
bruges til?

I hvor stor en andel af det samlede timeforbrug 
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Mange forudsætninger 
skal dog opfyldes for at 
det når sit fulde 
potentiale

Installatør

Hvad kan det 
bruges til?

Det er primært relevant 
til de mest manuelle 
opgaver, men der vil 
fortsat være et stort 
behov for den 
individuelle tilpasning, 
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Installatør
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Nybyggeri
(el-opgaver)
Fx hulboring, 
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Nybyggeri 
Specialer
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Samlet timeforbrug
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~15%

~50%

Produktivitetsforbedring 
på specifikke opgaver

~25-50%

Produktivitetsforbedring 
på specifikke opgaver

Case: Boeing har anvendt Augmented Reality 

Flyproducenten Boeing afsluttede i 2016 en pilotfase, hvor Augmented Reality i form af et par briller (Google 
Glass) blev anvendt til at guide teknikerne i arbejdet med at anlægge og tilslutte ledninger i flyene. 

Traditionelt har flyproducenterne anvendt pdf-manualer på computere til ledningsarbejdet, men Boeing oplevede 
med brugen af Augmented Reality, at produktionstiden blev reduceret med 25%, mens mængden af fejl blev 
halveret. 
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Augmented Reality er en teknologi i udvikling. Der findes i dag nogle få produkter på markedet i form af briller, som 
gør brugeren i stand til at se informationer omkring de objekter, brugeren har i synsfeltet. Boeing har bevist 
teknologiens anvendelighed og effektivitet i forbindelse med installationsarbejde i fly. Ved at bruge Augmented 
Reality-briller fremfor traditionelle manualer opnåede Boeings teknikere både øget effektivitet på ~25-50% og en 
halvering af fejl. Tilsvarende kan Augmented Reality forventes at kunne anvendes i installationsbranchen. 
Augmented Reality forventes at have størst anvendelse i de mere komplekse vvs- og el-opgaver. Især ved 
komplekse monterings- og serviceopgaver i specialer og nybyg vil lettilgængelig information – i form af et par 
Augmented Reality-briller eller mobiltelefonens/tablets kamera samt software til at vise information – kunne have 
betydning for effektiviteten og præcisionen. I disse specifikke opgaver forventes det således at der kan opnås en 
produktivitetsforbedring på ~25-50%. De relevante opgaver udgør dog <15% af det samlede årlige antal 
installationstimer, hvilket svarer til en beskeden potentiel produktivitetsforbedring på samlet ~5% fra anvendelse af 
Augmented Reality på tværs af el og vvs. 
 
Robotter og Augmented Reality forventes således ikke at medføre store produktivitetsændringer. Derimod vil 
introduktionen af robotter og Augmented Reality ændre arbejdsgangene for installatøren. Eksempel vil 
arbejdsgangen for en række manuelle opgaver i nybyggeriet såsom boring af huller og opsætning af kabelbakker 
ændres til en i nogen grad IT-teknisk opgave, hvor installatøren skal kunne styre og kvalitetssikre robottens arbejde. 
Det vil stille krav til de IT-tekniske kompetencer hos installatøren. Tilsvarende vil brugen af Augmented Reality 
betyde, at arbejdsgangen for nogle installationer vil ændres fra brugen af manualer til automatisk visning af 
situationsspecifik information. Det kan gøre udførelsen af installationsarbejdet enklere, da installatøren automatisk vil 
have den for situationen relevante information tilgængelig. 
 
Mobilapplikationer til øget produktivitet såsom flåde- og ordrestyring samt materialeindkøb anvendes i dag af 
installatørerne og forventes fortsat at være en stor del af installatørens hverdag frem mod 2025. I tillæg til 
tredjepartsapplikationer har installatørerne også muligheden for at udvikle programmer til intern effektivisering.  

Let positiv effekt på beskæftigelsen drevet af et voksende installationsmarked  

Udrulning af IoT-komponenter og produkter til grøn omstilling af energiproduktion og -forbrug forventes at 
skabe vækst i installationsmarkedet. Dette både fra et øget antal komponenter samt behovet fra rådgivning 
og servicering. Det forventes have en positiv effekt på beskæftigelsen i branchen. Derudover forventes den 
øgede installation af industrirobotter i produktionen at have en svagt positiv indflydelse på beskæftigelsen. 
Dels gennem det afledte installationsarbejde og serviceaftaler samt efterspørgsel på elektrikere hos 
producenter af industrirobotter. 
 
Den øgede produktivitet fra brugen af robotter forventes at påvirke arbejdskraft, der ville varetage de 
opgaver, som robotterne kan anvendes til. Der forventes derfor ikke en betydende negativ effekt på beskæftigelsen 
af faglært arbejdskraft. Det skyldes, at robotterne fortsat vil have brug for menneskeligt input, samt at den faglærte 
arbejdskraft stadig vil skulle bruges til de mere komplekse installationsopgaver, der udgør hovedparten af arbejdet. 
Samtidig vil Augmented Reality være et værktøj til installatøren i nuværende arbejdsopgaver og ikke en erstatning for 
nuværende arbejdskraft. 
 
Derfor forventes derfor sammenlagt en let positiv effekt på beskæftigelsen både i el- og vvs-faget drevet af det 
voksende marked, såfremt installatøren formår at udnytte mulighederne og fastholde sin position i markedet. 
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6. Krav til installationsbranchen 
Implikationerne af de primære teknologiske tendenser repræsenterer en betydelig udfordring for branchen, idet de 
medfører en række forudsætninger, som påvirker, hvad branchen skal kunne, og som er markant forskellige fra 
installationsbranchen i dag, såsom: 
 

- At man udvikler forretningsforståelsen fra fokus på det traditionelle håndværk til et mere IT-teknisk og 
kundevendt fokus 

- At man forretningsudvikler, herunder tænker i systemleverancer (rådgivning, installation og service/drift) 
frem for den traditionelle opdeling i installations- og servicearbejde  

- At man har kundevendte kompetencer til at understøtte forretningsudviklingen 
- At man har nye IT-tekniske kompetencer (fx bearbejdning af data, komponentintegration, integrering 

med trådløse netværk, softwareudvikling) til at håndtere og udnytte det stigende antal produkter og 
løsninger  

 
Udfordringens omfang kan være forskellig for store, mellemstore og små installationsvirksomheder. De store og 
mellemstore installationsvirksomheder, der udgør hovedparten at branchens omsætning, vil i høj grad skulle kunne 
håndtere samtlige ovennævnte udfordringer for fremadrettet at bevare en stærk position i værdikæden. De mindre 
installationsvirksomheders hverdag vil formentlig også fremadrettet være præget af en stor andel traditionelt arbejde. 
Det betyder dog ikke, at den lille installationsvirksomhed ikke skal være opmærksom på udfordringerne, da der også 
kan forventes en stigende grad af interesse fra kunden ift. de muligheder, som de primære teknologiske tendenser 
giver og dermed nye vækstmuligheder, hvis man kan tilegne sig de nødvendige kompetencer. Forskellen i 
udfordringerne kan således være en grobund for differentiering i branchen mellem de mere IT-teknisk fokuserende 
installationsvirksomheder og de mere traditionelle installationsvirksomheder.  
 
For at imødekomme implikationerne vil det kræve, at installationsbranchen sikrer sig en styrket/udviklet identitet som 
en kompetent og teknisk førende samarbejdspartner, der leverer innovative og værdiskabende løsninger for 
kunderne. Det vil samtidig kræve en markant ændring i nuværende forretningsmodeller samt kompetencer. 
 
Forretningsmodeller; Installationsvirksomhederne skal fokusere på at sælge systemleverancer (rådgivning, 
installation og serviceordninger) i et øget samspil mellem fagene for at sikre den bedst mulige kundeoplevelse. Det vil 
betyde, at installationsvirksomhederne 'specialiserer' sig inden for et eller flere specialer eller koncepter som fx 
smarthome eller velfærdsteknologi. Forretningsmodellerne kan derudover understøttes af udvikling af egne IT-
/styringsprogrammer eller gennem strategiske partnerskaber med producenter. 
 
Kompetencer; Udviklingen vil kræve et IT-teknisk kompetenceløft for de ansatte for at kunne håndtere det stigende 
udvalg af nye teknologier, produkter og integrerede løsninger – på samme måde som man ser det i 
automekanikerbranchen, hvor automekanikeren skal kunne håndtere det stigende antal computere, der er indbygget i 
bilerne. Det vil også kræve, at virksomhederne er i stand til at fastholde de nye kompetencer, hvilket kan kræve en 
ændring i virksomhedskulturen ift. et øget fokus på medarbejderudvikling. For ledelsen vil det kræve en udvikling af 
kommercielle og kundevendte kompetencer, der understøtter de nye forretningsmodeller sammen med øgede 
kompetencer i medarbejderudvikling.  
 
Kravene til branchen leder til en række strategiske nøglespørgsmål, som installationsbranchen bør adressere i det 
videre arbejde ift. at imødekomme implikationerne af de primære teknologiske tendenser og vende den teknologiske 
udvikling til positive muligheder for branchen. 
 
Nøglespørgsmål som installationsbranchen bør adressere i det videre arbejde 
 

- Hvordan kan branchens samlede identitet styrkes, hvis fremtiden byder på øget differentiering mellem 
virksomheder? 

- Hvordan sikrer vi de rigtige kompetencer til at understøtte den nødvendige forretningsudvikling, og i 
hvilket omfang skal installationsbranchen selv udvikle de tekniske og kommercielle nøglekompetencer 
ift. at lade andre gøre det?   
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7. Appendiks 

7.1. Bilag: 'Smarte' materialer i byggeriet post-2025  

'Smarte' materialer refererer til en vifte af materialer kendetegnet ved deres fundamentalt forskellige egenskaber fra 
de materialer, vi anvender i dag. Eksempler er materialer der kan ændre egenskaber baseret på eksterne stimuli 
såsom temperatur, tryk, pH-værdi eller lys, har en særlig struktur såsom aerogeler, der giver dem gode isolerende 
egenskaber, eller har en særlig overflade, som øger modstandsdygtigheden og levetiden. 
 
Anvendelse af de nye materialer i byggeriet kan 
ændre funktionaliteten af de komponenter, som 
installationsbranchen arbejder med i dag, samtidig 
med at de kan introducere ny funktionalitet i 
materialer og komponenter, der normalt håndteres af 
andre aktører i byggeriet. Derfor bør 
installationsbranchen være opmærksom på 
anvendelsen af de nye materialer. 
 
Mange af materialerne er dog stadig under udvikling 
og forventes derfor først at være aktuelle for 
installationsbranchen post-2025. Samtidig giver de 
særlige egenskaber en bred vifte af 
anvendelsesmuligheder, hvorfor det er svært ud fra 
forskningsresultater at afgøre, hvorvidt, hvor og 
hvornår de vil anvendes i byggeriet, samt hvilken 
implikation det vil have for installationsbranchen.  
 
Pilotforsøg giver en tydeligere indikation af kommerciel anvendelse og tidshorisont. Det betyder, at 
installationsbranchen med fordel kan fokusere på at monitorere og holde sig oplyst om nuværende samt fremtidige 
pilotforsøg i byggeriet. Dette vil sikre en bred forståelse af mulige anvendelser samtidig med en omstillingsparathed, 
når materialerne bliver tilgængelige. Installationsbranchen kan benytte sig af offentlig tilgængelig information gennem 
fx Research for Energi Optimized Buildings (EnOB) og European Construction Technology Platform (ECTP) til at øge 
kendskabet til eksisterende samt nye pilotforsøg i byggeriet. 
 
I tillæg til de nye disruptive materialer vil man også, 
særligt inden for vedvarende energi, opleve en 
stigende integration af eksisterende funktioner i nye 
komponenter. Solceller i facadeelementer som 
tagsten og vinduer er nogle af de produkter, der er 
under udvikling. Enkelte produkter kan blive 
tilgængelige inden 2025, men hovedparten vil kræve 
et udviklingsarbejde, der vil skubbe 
kommercialiseringen til post-2025. Tilsvarende de nye 
materialer er det også relevant for 
installationsbranchen at følge udviklingen af disse komponenter. 
 
  

Case: Fase-skift materialer er et eksempel på 
materialer med nye egenskaber der kan være 
relevante for byggeriet 

Fase-skift materialer kan ved skift mellem fast og flydende 
tilstand absorbere og frigive store mængder energi. Den 
egenskab kan blandt andet bruges til at temperatur-
regulere bygninger. Materialet kan enten monteres i 
bygningen som selvstændige elementer eller indbygges i 
eksisterende byggeelementer såsom gulve.  
 
Anvendelsen af PCM i byggeindustrien har været testet 
siden 2006, hvilket har givet anledning til kommercielle 
produkter, om end de er sparsomt anvendt i byggeriet. 
Derfor er pilotforsøg igangsat ift. at øge kendskabet til 
anvendeligheden og effektiviteten af PCM i 
ventilationssystemer, aircondition og varmesystemer. 
 

Case: Tesla er ved at kommercialisere tagsten med 
indbyggede solceller 

Tesla er en af verdens førende producenter af elbiler 
(Tesla) og batterier (Powerwall) til at understøtte den 
grønne omstilling hos især private forbrugere. Samtidig er 
de ved at udvikle og kommercialisere tagsten med solcelle-
funktionalitet. Produktionen forventes at starte medio 2017. 
 



 

22 
 

7.2. Bilag: Datagrundlag 

Litteraturgrundlaget anvendt i rapporten omfatter en række skriftlige rapporter og databaser. Figur 10 sammenfatter 
de primære skriftlige kilder anvendt som led i et ekstensivt litteraturstudie.  
 
Figur 10: Litteraturgrundlag 

 

 
 
  
 
23 virksomheder har bidraget til analysen gennem interviews. Disse virksomheder er sammenfattet i figur 11. 
Virksomheder markeret med kursiv har foretrukket at forblive anonyme i forbindelse med rapportens udgivelse. 
 
Figur 11: Interviewoversigt 
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