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Den 33-årige ingeniør Stefan 
Schmidt fra NIRAS er netop kå-
ret til Europas dygtigste Unge 
Rådgiver i den europæiske sam-
menslutning af rådgivende inge-
niører, EFCA. Han tænker ud af 
boksen og samler derefter byg-
geklodserne i sine projekter.

projekt:magasinet
af Gitte skibstrup nikolajsen

Når et projekt lander på diplom-
ingeniør Stefan Schmidts skrive-
bord, er noget af det første han 
gør at invitere kunden til dialog 
om ambitionerne for projektet. 
Der skal tænkes ud af boksen og 
hentes inspiration. Det kan være 
inspiration fra andre brancher, 
andre teknologier og lignende 
projekter i både ind- og udland.

”Som projektleder vil jeg flyt-
te grænser og tage ambitionerne 
helt derud, hvor kunden slet ik-
ke havde forestillet sig, at vi kun-
ne havne. Bagefter må vi så gå et 
stykke af vejen tilbage igen for at 
stå med et helt klart mål for pro-
jektets ambitioner, og hvad der 
kan lade sig gøre. Men rejsen er 
vigtig,” siger Stefan Schmidt.

Tør den diffuse fase
Kunsten for kunden og for pro-
jektlederen er at være tilstræk-
keligt længe i den diffuse proces, 
hvor der er højt til loftet, og hvor 
ambitionerne skal række efter 
stjernerne. Nok skal arbejdet re-
sultere i en skitse med faste ele-
menter for indholdet. Men målet 
må gerne nås ad snørklede veje. 

”Vi kommer ikke med et fær-
digt koncept. Vi afholder inspira-
tionsworkshops, inddrager kun-
den i processen, og vi har store 
forventninger til feedback og in-
put. Det er afgørende for både ar-
bejdsformen og ikke mindst for 
projektets resultat. Projektteamet 
har opgaven med at arbejde videre 
med de skitseforslag, som opstår 
undervejs i processen, og her skal 
vi levere en konkret vare. Men vi 
har ingen færdige pakker med, 
når vi sætter os til bordet første 
gang. Vi arbejder med byggeklod-
ser. Vi bruger de ydelsesbeskrivel-
ser, som Foreningen af Rådgiven-
de Ingeniører har med faste faser, 
som vi skal igennem. Men vi ud-
fordrer måden, vi når derhen, og 
pakker processen anderledes”, ud-
dyber Stefan Schmidt.

Spørgsmål om navigation
Hvor mange byggeklodser, et 
projekt har brug for, afhænger 
af kundens ønsker, og hvem pro-
jektejeren ønsker at inddrage i 
de kreative processer. Her spiller 
kundens organisation og ledelses-
struktur afgørende ind.

De gode idéer findes i det ukendte

Truelsbjerg Vandværk er et anlæg, som ikke kun efterlever nutidens krav og lovgivning, men viser fremtiden for vandværker.

 
Stefan Schmidt
• Uddannet diplomin-
geniør 2005, derudo-
ver HD i organisation.
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I nogle virksomheder ønsker 
man at involvere det meste af or-
ganisationen. Andre steder er be-
slutninger taget i direktionen. 
Projektlederen skal kunne navi-
gere, uanset hvordan kundens 
setup er. Hvad enten topledelsen 
sidder alene, eller projektet sam-
ler medarbejdere på tværs i orga-
nisationen, skal kunden med på 
rejsen, og projektlederen skal for-
stå kundens udfordringer og ud-
fordre dem yderligere i den ræk-
kefølge, de er klar.

Skarp faglighed
Frem for færdigpakkede projek-
ter skal kunderne have innovative 
løsninger, som de selv er med til 
at formulere. Men det betyder ik-
ke, at processen er fyldt med skæg 
og blå briller. Stefan Schmidts 
kompetencer som projektleder 
kan beskrives som en trekant, 
hvor kunderelationer og ledel-
sesevner udgør hver deres spids. 
Den sidste spids er høj faglighed. 
Og den skal i Stefan Schmidts op-
tik være skarp. Både når det angår 
ham selv og kollegerne. 

”Den mest effektive projekt-

gruppe består af et snævert hold, 
som er gennemgående i hele pro-
jektet. Til gengæld tør vi i NIRAS 
hive højt specialiserede folk ind, 
både eksterne og interne, som 
kan bidrage lige præcis på dette 
sted i udviklingsfasen,” forklarer 
Stefan Schmidt.

Systematiske profiler
Ved at inddrage højt kvalificerede 
kollegaer bliver ideer testet. Ud-
fordringen for projektlederen er 
at holde den røde tråd, især gen-
nem udviklingsfasen, hvor intet 
må dræbes. Det kræver dygtige 
systematiske profiler, som forstår 
at sætte det hele sammen. Man-
ge af disse byggeklodser har NI-

RAS brugt i projektet Truelsbjerg 
Vandværk.

Med den høje fokus på drikke-
vandssikkerhed har Truelsbjerg 
Vandværk sat nye standarder for 
sektoren. Flere nye vandværker 
anvender i dag projektets design 
af processer til drikkevandssik-
kerhed og vandbehandling samt 
projektets tekniske design af be-
holdere til rent vand, fokus på 
hygiejne og fødevaresikkerhed, 
herunder de specielle stålkon-
struktioner og behandlingsan-
læg, som foregår i lukkede syste-
mer under tryk.

Under titlen fremtidens vand-
værk skal Truelsbjerg vandværk 
også fungere som et forsknings-

værk, hvor nye teknologier kan 
afprøves. 

Stefan Schmidt er den type le-
der, der har et stærkt sæt værdier 
med på arbejde. For eksempel skal 
det være sjovt og udfordrende at 
gå på arbejde Det er nemlig lige så 
vigtigt for Stefan, at man internt i 
NIRAS rykker sig, som at projekt-
lederen inspirerer og rykker pro-
jektet hos kunden. De projekter 
med størst succes, hvor både kun-
den og NIRAS internt rykker sig, 
er der, hvor projektleder og -team 
er med tidligt i processen og har 
været med til at designe målet.

”Hos os betyder det, at vi bliver 
endnu dygtigere til at udnytte den 
tværfaglighed, vi har. For at være 
en god projektleder skal jeg kun-
ne udfordre de specialister, som 
på deres specialistområde ved 
langt mere end jeg selv. Basalt set 
handler det også om entusiasme. 
Det smitter af, at jeg som projekt-
leder viser interesse. Når vi arbej-
der på tværs i organisationen er 
jeg afhængig af, at folk er villige 
til at byde ind. Og ikke mindst, at 
jeg som projektleder giver plads,” 
siger Stefan Schmidt.

artiklerne under overskriften projekt:magasinet er skrevet af medlem-
merne af foreningen projekt:netværket. artiklerne udgives i samarbejde 
med Jern & Maskinindustrien. Projekt:netværket er et synligt netværk for 
projektledelse, som udgør en platform for erfaringsudveksling og inspira-
tion til udvikling af projektledelse. Projekt:netværket bindeled mellem ny 
forskning og anvendt projektledelse. Det er muligt at læse mere om pro-
jekt:netværket på www.projektnetvaerket.dk.
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I en mindre virksomhed, hvor 
hverdagen er travl, kan det ofte 
være svært at finde ressourcer 
og tid til dedikeret projektudvik-
ling. DACS i Nr. Snede udviklede 
ny gavlventilator med hjælp fra 
DAMRC. 

projekt:magasinet
af Charlotte F. ilvig 

Selv om projektudvikling er dag-
ligdag hos DACS A/S i Nr. Snede, 
var der brug for at få tilført eks-
tra ressourcer, da medindehaver 
Jens Dybdahl for halvandet år si-
den fik ideen til at udvikle en re-
volutionerende ny gavlventilator, 
som kun må bruge halvt så meget 
energi som andre ventilatorer på 
verdensmarkedet. 

DACS kontaktede DAMRC og 
fik med assistance herfra fat i de 
rette samarbejdspartnere. Samti-
dig lagde DAMRC en meget stram 
ramme for projektet, som det lyk-
kedes at køre igennem på under 
halvandet år.

Produktet ”MagFan” havde ver-
denspremiere på Hannovermes-
sen i april 2014. Forventningerne 
til det nye produkt er, at DACS vil 
kunne fordoble sin omsætning i 
løbet af de næste 2 år.

At udvikle et produkt fra ide til 
færdigt salgbart produkt på ca. et 
år viser en ildhu og målrettethed, 
som man kun kan rose DACS for. 

Forløbet viser, at små og mel-
lemstore virksomheder (SMV’er), 
som gerne vil udvikle deres for-
retning og skabe større konkur-
rencekraft, med fordel kan tage 

en professionel projektleder ind – 
det betaler sig i sidste ende. 

Kompetencer
Efter, at idéen til den ny ventila-
tor var fostret, blev det hurtigt 
klart for DACS, at selv om man 
har mange kompetencer i firma-
et, krævede udviklingen af dette 
produkt lidt mere, end hvad en 
SMV’er med 15 ansatte kan kla-
re. Første skridt til succesen var, 
at DACS tidligt erkendte, at ”her 
skal vi have hjælp til de områder, 
vi ikke selv har kompetencer, tid 
og ressourcer til”. 

DACS hyrede derfor DAMRC 
til at være projektkoordinator på 
dette projekt, lige fra at skrive an-
søgningen, være reel projektko-
ordinator på projektet til at være 
bindeled til administrator.

Da der i forvejen findes meget 
stor viden hos DACS, var det en 
vigtig opgave at finde de helt rette 
samarbejdspartnere og videnper-
soner. DAMRC bistod DACS med 
at sammensætte en arbejdsgrup-
pe af forskere fra Aalborg og Aar-
hus Universitet, der skulle bringe 
ny viden ind i projektet. Herudo-
ver var DAMRC bindeled mellem 
DACS og CEI, AU bl.a. med opfølg-
ning på budget og med at finde ve-
jen igennem junglen af regelsæt 
i projektet, som finansieres af of-
fentlige midler. 

I den sidste del af projektet blev 
det klart, at udviklingen af dette 
nye produkt også førte til, at DACS 
skal udvikle deres forretning. Ved 
hjælp af bl.a. det lokale Erhvervs-
råd kom DACS i forbindelse med 
de rette personer og sammen blev 
der skabt muligheder for, at DACS 
kan videreudvikle deres forret-
ning til de nye muligheder, der nu 
opstår. 

Struktur
Projektet var hele tiden meget 
teknisk fokuseret og havde et me-
get højt aktivitetsniveau, hvilket 
gjorde, at rollen som projektkoor-
dinator hele tiden var at styre me-
get målrettet – både for at nå i mål 
til tiden men også at holde for øje 
at alle deltagere fik mulighed for 

at bidrage med viden og samtidig 
få egne interesser opfyldt.

Dette gjorde DAMRC ved at hol-
de en forholdsvis stram struktur 
for møderne. Dagsorden blev ud-
sendt på forhånd, så deltagerne 
havde mulighed for at forberede 
sig. Der blev ikke skrevet egent-
lige referater fra møderne, idet 
stort set alle møder havde karak-
ter af faglig diskussion med kla-
re opgaver fremadrettet. I stedet 
blev lavet actionplaner, hvor det 
klart var beskrevet, hvilke opga-
ver, der skulle løses af hvem og til 
hvornår. 

Projekt-vurdering
Alle danske udviklings- og pro-
duktionsvirksomheder skal ha-
ve øget konkurrencekraft for øje. 
Om det er produktudvikling, pro-
cesinnovation eller produktions-
optimering er underordnet. 

Det er væsentligt omhyggeligt 
at vurdere behovet for at indgå 
i et projekt – også når der er til-
skudskroner involveret. Men i alle 
tilfælde bør en virksomhed vurde-
re de interne kompetencer og res-
sourcer for at køre projektet i mål. 
Ofte vil det kunne betale sig at en-
trere med en ekstern – og hermed 
neutral – projektleder til at styre 
forløbet. Hvis projektet er baseret 
på offentlige tilskud, kan projekt-
lederen tillige hjælpe virksomhe-
den med at finde vejen rundt i de 
regler, som følger med tilskuddet.

DACS fik med det udviklede 
produktet MagFan tildelt EU’s 
miljøpris i juni 2014 i kategorien 
bæredygtige produkter. 

Ny energi til ventilator
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DAMRC
DaMrC – Danish advanced 
Manufacuturing research Cen-
ter – er et dansk industridre-
vet videnscenter, der er kendt 
for at omsætte avancerede 
produktionsmetoder til prak-
tiske løsninger i produktionen. 
i det fysiske center kan der 
optimeres på virksomhedernes 
emner og/eller problemstillin-
ger uden nedetid i den enkelte 
virksomhed.
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Stefan Schmidt.

Medindehaver af DACS Jens Dyb-
dahl fik for halvandet år siden 

ideen til at udvikle en revolu-
tionerende ny gavlventilator, 
som kun bruger halvt så me-
get energi som andre venti-
latorer. Navnet er MagFan 
og er til brug i stalde, 
lagerhaller og P-kældre. 
Ud over den høje energief-
fektivitet er MagFAn pro-

duceret i genanvendelige 
materialer.


