
Effekten af at skifte operationel planlægnings metode for 
opførslen af havvindenergi 
 
Havvindmøller har meget opmærksomhed nationalt og internationalt, men hvad ved vi egentlig om 
opsætningen og alternative metoder til det? Et afsluttet anvendelsesorienteret forskningsprojekt 
viser netop effekten heraf.  
Af Jon Lerche 
 
Set i lyset af de seneste års udvikling indenfor vindmølleindustrien både i Danmark og internationalt 
er det interessant, hvor lidt vi ved om selve opførslen set fra et operationelt eller byggefagligt 
perspektiv. Vi kender ikke de almindelige årsager til forsinkelser, eller hvordan vi eventuelt kan 
håndtere dem.  
 
Operationel ledelse og byggeledelse er emner, som igennem tiden har haft et fokus på udførsel af 
projekter, opbygning af infrastruktur, udvidelse af boligområder, domiciler, veje og broer. Indenfor 
vindmølle installation og opførsel af havvindenergi i særdeleshed har der været konsensus for at 
benytte matematiske beregninger til at forudsige opførslen. Dette er dog fra et ledelsesperspektiv 
en ensidet tankegang uden tanke for det relationelle eller kommunikationsmæssige. Ydermere 
hænger de ofte forældede udprintede aktivitetsplaner til skue på væggene, da planen har mistet 
forbindelsen med udførslen på projektet. Disse udfordringer er ikke ukendte fænomener hverken 
indenfor mega projekter, vind industrien eller byggesektoren, her er tids- og budgetoverskridelser 
typiske effekter af dette. En arbejdshypotese for dette forskningsprojekt var – at det ikke handler 
om, hvad der ledes, men om – hvordan det ledes  

Forskningsprojektets begyndelse 
For at komme nærmere forståelsen omkring dette, blev et anvendelsesorienteret forskningsprojekt 
startet i 2017 for at undersøge fænomenet indenfor opførsel af havvindenergi, samt identificere 
eventuelle løsninger. Den første undersøgelse tog udgangspunkt i fire europæiske havvindenergi 
projekter for;  

1) at kategorisere vind installation i forhold til byggeri og masseproduktion, derefter blev 

2) årsagerne til forsinkelse undersøgt.  

Figur 1 illustrerer sammenhængende imellem projektfaserne, og kassen viser vores afgrænsning 
omkring selve ”byggefasen”. 

 
Figur 1: havvindenergi opførsels proces diagram 

De indledende undersøgelser viste;  



1) havvindenergi er i kategorien modul byggeri,  

2) ledelse og forberedelse var to af hovedårsagerne til forsinkelser i projekterne.  

Grundet ”ledelse” var en af hovedårsagerne til forsinkelserne i havvind projekterne, skiftede 
forskningsprojektet retning fra undersøgende til eksperimenterende.  
 
Litteraturen viste, at central ledelse samt matematiske beregninger for den kritiske vej var 
dominerende indenfor havvindenergi opførsel samt den senere drift og vedligeholdelse af 
vindmøllerne. Hvilket var interessant, da netop disse metoder er blevet kritiseret igennem tiderne 
for envejskommunikation uden tanke for modtagerens status, eller at aktiviteterne ikke er klargjort, 
når de sættes i gang. Yderligere er kritisk vej metoden baseret på et verdensbillede om, at ledelse er 
dikterende og ikke organiserende. Netop disse udfordringer blev adresseret igennem den sidste del 
af forskningsprojektet, ved at teste tre alternative planlægningsmetoder. To af dem blev udført i 
praksis, og den sidste blev afprøvet på et teoretisk niveau.  
Så ville det se sådan ud: Undersøgelserne af planlægningsmetoderne blev udført ved at benytte: 
”design science” filosofien, skabe en model og afprøve den i dets reelle miljø eller teoretisk.  
 
De tre alternative metoder er valgt fra operations management og byggeledelses området; 

1) Last Planner System (LPS), kommer fra byggeri og er kendt for at være decentraliseret, have 

et stort fokus på at løse opgaver og problemstillinger løses i fællesskab som et hold på tværs 

af faggrupper og firmaer. Dette er sat i rammerne af, at man nedbryder en milepæls plan, 

som man efterfølgende navigerer ved at forberede 8 uger frem og ugentligt laver en ugeplan 

imellem aktørerne, hvor kun de forberedte opgaver bliver sat i gang. Dette har de fordele at 

kommunikationen er mindst to-vejs. Opgaverne bliver forberedt og det er lederne på stedet 

der træffer de beslutninger der, kræves for at løse eventuelle udfordringer.  

2) Takt Production Planning (Takt), er primært kendt fra den Japanske bilindustri og benyttet til 

at skabe en rytme imellem aktiviteterne på et samlebånd eller lignende. Det blev 

modificeret for at kunne benyttes i havvindenergi miljøet, yderligere blev læringsmodellen 

Plan-Do-Check-Act koblet på det for at skabe et lærende miljø for både ledere og arbejdere. 

Som den eneste af metoderne blev den ikke testet i alle byggefaserne under projektet. Det 

har sidenhen vist sig muligt at benytte samme metode for pre-assembly delen også. 

3) Location-Based Management System (LBMS), er kendt fra byggeriet i særdeleshed opførslen 

af ”Empire state building” hvor det blev brugt til at skabe en strøm imellem opgaverne, 

materialerne og andre resurser som kraner - dengang var planen 1 etage per dag. Denne 

metode blev som den eneste kun testet teoretisk, faldgruberne fra kritisk vej blev påvist, 

resurse balancering i forhold til opgaverne og udligning af potentielle farer blev identificeret 

og udbedret ved at rette planen til.  

Forskningsprojektets afslutning                 
De første undersøgelser viste os retningen for afslutningen på projektet, den sidste del viste os, 
hvordan det var muligt at tilpasse og udvide eksisterende metoder til dette miljø (havvindenergi).  
Figur 2 viser hvorledes metoderne fra et tidsperspektiv forbedrede udførelsestiden. 

 
Figur 2: sammenligning imellem de forskellige modeller med hver deres respektive kritisk vej plan 



Andre fordele ved at tilpasse planlægningen var, at dette tilgodeså udfordringerne ved ledelsen og 
forberedelsen af aktiviteterne blev forbedret. Set i forhold til arbejdshypotesen ”at det ikke handler 
om hvad som der ledes, men hvordan det ledes” blev det synligt at; ved modificering af metoderne til 
miljøet var det muligt ikke kun at bidrage til teorien men også at bidrage til den operationelle ledelse 
af byggefasen for havvindenergi.  

Implikationer for samfundet og industrien 
Dette projekt har som udgangspunkt ikke fokuseret på samfundet hverken nationalt eller 
internationalt, det vil dog kunne have positive implikationer for begge, såfremt tankerne tages 
videre. Det vil være muligt at inspirere de kommende vindfarm ejere og udviklere til at tænke 
anderledes omkring deres operationelle planlægning og i særdeleshed, hvad det betyder for deres 
investering. Det er ikke altid muligt at kvantificere omkostningerne forbundet med udførselstid, men 
uanset hvordan du betragter udførselstiden, vil du kunne se, at ved at reducere det med op til 30% 
fra den originale plan er der bestemt noget at hente for både samfundet og industrien. Dette kunne 
betyde, at den projekterede del ville kunne udføres hurtigere eller ved brug af færre resurser, hvilket 
kunne betyde billigere havvindenergi i fremtiden. Sættes dette i forhold til regeringernes planer om 
at introducere endnu flere vedvarende energikilder, er det muligt at både mindske det finansielle 
aftryk og øge konkurrenceevnen for de danske firmaer, der er involveret i den operationelle del af 
vind industrien.  
Ses det i forhold til et andet netop afsluttet studie fra Aarhus Universitet omkring renovering, vil det 
være muligt at påvirke produktiviteten indenfor byggeriet, som i en årrerække har været fra 
nedadgående til stagnerende. Hvilket yderligere støtter argumentet, det handler ikke om hvad, der 
skal planlægges og ledes, det handler om, hvordan tingene bliver planlagt og ledet. Produktion er 
produktion, og det gør sig gældende uanset produktet. Hverken bilindustrien, byggeindustrien, 
vindmølleindustrien eller medicinalindustrien er forskellige på det punkt, det handler om fremstilling 
af produkter, og i sidste ende om at træffe de rigtige beslutninger for at dette gøres effektivt.  

Vejen dertil 
Dette projekt var sat i verden for at undersøge mulighederne for at optimere logistikken ved hjælp af 
matematiske modeller og teorier. Jeg havde et møde med Hasse Neve, en anden Ph.D. studerende 
ved Aarhus Universitet, i sommeren 2017, her mødte jeg realiteterne omkring mine egen uvidenhed 
i en vis forstand. Mine tanker, omkring hvad projektet skulle blive til, blev udfordret, retningen blev 
ændret drastisk, og igennem sine spørgsmål hjalp Hasse mig til at ændre ikke kun retning, men også 
forståelses perspektiv. Jeg er helt sikker på, at dette projekt ikke havde tilvejebragt de samme 
resultater uden dette møde, jeg er nogle dage også i tvivl, om jeg overhovedet var kommet igennem 
uden det møde. Det, jeg vil afslutte med at sige, er, at vi lever med vores egen forståelse af, hvordan 
verden er sammensat, og hvordan tingene skal udføres. Nogle dage er det nødvendigt at have en 
Hasse til at starte ens egne kritiske tanker og udfordre status quo. Vejen er langt fra nået til enden, 
der er masser af ting, som stadig kan undersøges og udforskes indenfor vind industrien og i 
særdeleshed den maritime sektor.  
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