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Forord
Viden der bringer mennesker videre
Som medarbejder i Rambøll tænker man i dagligdagen sikkert
ikke meget over virksomhedens rødder og de historiske forudsætninger for den profession, vi er en del af. Ligeledes tænker
vi sjældent over, hvad virksomheden har betydet i ”det store
billede”, og hvordan vores erhverv har påvirket samfundet.
Når jeg selv lejlighedsvis og lidt tilfældigt har ”støvet” rundt
i arkiverne i kældrene i de af vores kontorhuse, hvor jeg gennem årene har arbejdet, er jeg blevet slået af forbavselse over
alle de mange både store og små projekter, som har været ”på
virksomhedens tegnebord” gennem tiden. Mange spændende
og markante projekter, som vi i dag genkender i det menneskeskabte landskab, der omgiver os.
Dertil kommer mappe efter mappe med fotos af projekter
under opførelse eller i færdig udgave, fotos af kolleger og
tidligere medarbejdere bøjet over skrivebordene/tegnebordene
eller i festligt lag, mennesker, som har lagt et kortere eller ofte
længere arbejdsliv i virksomhedens tjeneste. Alt dette danner
forudsætningen for det udgangspunkt, vi som virksomhed og
som medarbejdere har i dag.
Videre husker jeg de gange, hvor jeg har grebet en tilfældig
udgave af medarbejderbladet fra arkivets eller reolens hylder og
har læst beretninger fra Rambøll-virksomhedens tidlige år, historier om personligheder i virksomhedens tjeneste – ofte langt
borte fra hjemmet. Eller beskrivelser af køb og salg og sammenlægninger af virksomheder med henblik på vækst og udvikling

af nye forretningsområder eller nye geografiske markeder. Eller
morsomme eller dramatiske beskrivelser af tidligere kollegers
gøren og laden. Beretninger, som i dag er blevet til myter om
virksomhedens mere eller mindre tilfældige udvikling og enkeltpersoners landvindinger.
Ved sådanne lejligheder går det op for én, hvor mange mennesker, regnestokke, timer, skrivemaskiner, tanker, beregninger,
rapporter, projekter, regnskaber, laboratorieprøver, lommeregnere, virksomhedshandler, ansættelser, besigtigelser, kurser,
blyanter, blækflasker, kodelinjer, netværk og møder der er gået
forud for der, hvor Rambøll-virksomheden er i dag.
Med den seneste udvikling til en nordisk virksomhed og med
hele Norden som arnested, og således scenen for de historiske
rødder tilbage fra slutningen af 1800-tallet, er vores forhistorie
med et slag blevet mangedoblet – og endnu mere spændende
og omsiggribende.
Vores glæde over og respekt for fortiden og vores forgængeres gåpåmod og menneskenes uforlignelige evne til at stå på
skuldrene af hinanden, deres evne til at videreudvikle og forny
tidligere generationers arbejdsindsats, ideer og koncepter er således årsagen til denne korte publikation om Rambøll Gruppens
historie og rødder.
Man glæder sig over at være en lille brik i en imponerende
udviklingshistorie.
Oktober 2005
Flemming Bligaard Pedersen
Koncernchef
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Oversigten er udtryk for en forenkling, der har som mål at vise de historiske
linjer tilbage i tid for de respektive nordiske lande. En række rådgivende
virksomheder, der i årenes løb er indgået i Rambøll Gruppens nordiske
rødder, er derfor ikke anført i oversigten. Flere af disse findes omtalt i
bogens tekst.
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Rambøll Gruppens
historie – hvorfor?
Teknologi og ingeniører er med til at forandre samfundet
Teknologien er overalt i det moderne samfund. Men hvad driver
udviklingen frem? Er det opfinderen og ingeniøren – eller er det
teknologien selv? At give et svar er ikke let, men uanset hvad
svaret er, er ingeniørerne gennem 1900-tallet blevet en stor og
vigtig samfundsgruppe. Mange samfundsfunktioner afhænger af
ingeniører og deres kompetencer.
I samme periode har en særlig branche inden for ingeniørfaget
udviklet sig til at rumme nogle af nutidens største virksomheder.
Tidligere var de kendt som rådgivende ingeniører, og selv om de
i dag også i høj grad er arbejdsplads for ingeniører, har virksomhederne forandret sig og deres medarbejdere med dem. I dag
lever de af at sælge rådgivning i bred forstand, og de opfatter
sig selv som videnvirksomheder. Tidligere var rådgivningen
strengt teknisk og blev udelukkende ydet af ingeniører. I dag
består de rådgivende virksomheder stadig overvejende af ingeniører, men både natur- og samfundsvidenskabsfolk, økonomer,
humanister og medarbejdere med andre uddannelser bidrager
til nutidens tekniske rådgivning.
En af disse virksomheder er Rambøll Gruppen. Rambøll er Nordens største teknisk rådgivende virksomhed med over 4.000 ansatte. Navnet har sin oprindelse i den danske modervirksomhed,
der blev etableret i 1945. Rambøll-virksomheden består i dag
ikke alene af den danske virksomhed, men er over de seneste årtier kommet til at rumme en række rådgivende virksomheder fra
Norden. Rambøll er en nordisk virksomhed med et internationalt
virkefelt.
Virksomheden har en række specialer – nogle udsprunget af
den oprindelige danske virksomhed, andre bragt ind i Rambøll
med de øvrige nordiske virksomheder, som i dag udgør Rambøll
Gruppen.

Hvorfor er virksomhedens historie interessant?
Rambølls virksomhedshistorie er i sig selv interessant og
væsentlig. Det er ikke alene Nordens største teknisk rådgivende virksomhed, men også en del af en langt større historie.
Rambølls historie omfatter i dag en række virksomheder, der
alle har medvirket til opbygningen af de nordiske velfærdsstater.
Virksomhedens vækst og udvikling i efterkrigstiden og frem til
i dag har bidraget til samfundsudviklingen, og resultatet af de
mange års aktiviteter kan ses overalt i Norden og mange andre
steder på jorden.
Børge J. Rambøll, hvis navn er blevet varemærke for virksomheden, har peget på, at traditionelle jubilæumsskrifter af og til kan
fratage én al læselyst. Han sammenligner det med oplevelsen af
at ”vandre i Botanisk Have, hvor en engageret og oplagt botaniker i bitte små detaljer fortæller om hvert træ, om hver busk og
urt, og hvor man bare længes efter, at han skal holde op.”
Den historiske fremstilling, der præsenteres her, søger at samle
trådene til det, der i dag udgør virksomheden Rambøll. Det er
ikke et klassisk jubilæumsskrift, og der er sikkert nogle, der vil
savne detaljer og sider af historien. Det er beretningen om de
nordiske virksomheder, der sammen med det danske firma er
endt under samme navn, og et forsøg på at sætte dem og deres
arbejde ind i en sammenhæng. For at forstå og identificere
rødderne til de nordiske kendetegn og traditioner må vi kaste
blikket mere end hundrede år tilbage.
En god historie kan være nok i sig selv, men for en virksomhed,
der har samlet så mange elementer i form af andre virksomheder, medarbejdere, kompetencer og traditioner, er der også god
grund til at se på sin egen historie.
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Et fag med traditioner
På skuldrene af engelske ingeniører
Når en moderne videnvirksomhed som Rambøll ser bagud, virker
det som en fjern fortid, dengang da den industrielle revolution i
England forandrede vilkårene for samfundsudvikling og økonomisk vækst. Den udvikling, som den engelske industrialisering
var første led i, var imidlertid grundlaget for det samfund, vi
lever i den dag i dag. Trådene til fortiden er ikke bare generelle.
Den rådgivende branche blev udskilt som erhverv i 1700- og
1800-tallets England, og helt frem til i dag præges branchen af
historisk betingede træk.
En moderne rådgivende virksomhed har direkte linjer tilbage
til udbygningen af infrastrukturen med gravningen af de første
kanaler i England i midten af 1700-tallet, over den tidlige maskinindustri til etableringen af de første jernbaner. Det var imponerende arbejder, som både ingeniører og lægfolk i dag ser på
med beundring og respekt. De kan ses i det engelske landskab,
hvor broerne og kanalerne stadig er i brug, eller på tekniske og
industrihistoriske museer, hvor for eksempel Stephensons lokomotiv The Rocket stadig tiltrækker sig opmærksomhed blandt
alle tiders teknologi.
Den ny tids mænd var ingeniører. Under den industrielle revolution blev begreber som bygherre, entreprenør, arkitekt og rådgivende ingeniør gradvis adskilt. Teknisk rådgivning, viden som
kompetence og vare blev udskilt som et erhverv. Et moderne
bygge- og anlægsområde i privat regi nød godt af afklarede
roller og etiske regler for de forskellige typer af opgaver, som
arkitekt, teknisk rådgiver og entreprenør hver for sig stod for.
Blandt andet derfor udviklede der sig en særlig etik for rådgi-

vende ingeniører, som især skulle være uvildige og uafhængige
af andre interesser. Kunden skulle kunne stole på, at rådgiveren
nu også var hans rådgiver.
De nordiske særpræg
Både i Sverige, Danmark, Norge og Finland kom de første store
udenlandske ingeniørfirmaer til at sætte deres aftryk. Industrialiseringen kom først til de nordiske lande fra midten af 1800-tallet,
men allerede fra 1700-tallets midte havde de nordiske lande fået
øjnene op for de nye fremadstormende ingeniører i England.
De svenske råstofforekomster – jern og kobber – var med til at
finansiere den svenske rolle som militær stormagt i 1600-tallet,
og de var fortsat betydningsfulde. Allerede i 1600-tallet hentede
man mine- og metalteknikere fra Belgien. Kontakten til England
var desuden meget tidlig. I 1720’erne blev den første og eneste
Newcomen-dampmaskine i Norden opstillet ved minen i Dannemora. Disse virksomheder var vigtige udklækningssteder for
praktiske ingeniører, før den moderne industrialisering tog fart.
Militæret spillede, som i hele Skandinavien, hovedrollen ved
store anlægsarbejder, og der var intet privat teknikermiljø på
dette område. Sverige er et markant eksempel på, at man benyttede en af tidens mest beundrede engelske ingeniører til at
hjælpe med et projekt, der krævede særlig teknisk kompetence.
Den højt ansete ingeniør Thomas Telford projekterede Gøtakanalen i 1809. Derefter fulgte 23 års arbejde med færdiggørelsen.
Telford var kun i Sverige én eneste gang og stod udelukkende
for projekteringen.
Store mekaniske værksteder som Motala udklækkede mange
praktiske teknikere. Fra 1880’erne fik også ASEA betydning for
oplæringen på det elektrotekniske område. Da vandkraftbaseret

Den rådgivende branche blev udskilt
som erhverv i 1700- og 1800-tallets
England, og helt frem til i dag præges
branchen af historisk betingede træk.
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elektricitet omkring 1900 afløste dampmaskinerne i virksomhederne, begyndte en privat rådgivende ingeniørbranche at tage
form i Sverige. De mange kraftværker blev et vigtigt arbejdsområde for rådgiverne.
I Danmark stod de militære ingeniører for de statslige anlægsprojekter. Den statslige styring forhindrede dog ikke, at man
allierede sig med udenlandske tekniske eksperter. I 1700-tallet
indkaldte Danmark forskellige udenlandske teknikere fra Frankrig, Tyskland og England, og danske teknikkyndige blev sendt
på spiontogter til England. Det var dog først med anlæggelsen
af de danske jernbaner fra 1840’erne, at store engelske firmaer
kom til at virke i Danmark. Da de første baner i Danmark blev
anlagt i 1840-50’erne, var det verdens største entreprenørvirksomheder, Peto, Brassey & Betts og Fox, Henderson & Co., der
medbragte egne ingeniører og gennemførte projekteringen og
tilsynet i samarbejde med danske militæringeniører.
Det første danske private rådgivende ingeniørfirma English &
Hanssen blev etableret i København 1849 og projekterede de
første vand- og gasværker i Danmark. De fik mange opgaver i de
følgende årtier. Markedet for teknisk rådgivning voksede, men
tog først rigtig fart fra århundredeskiftet, hvor elektroteknik og
moderne byteknologi blev de vigtigste arbejdsområder for de
nye private rådgivere.
Den engelske påvirkning af Norge var tydelig i 1700-tallet og
ind i 1800-tallet. Mens Danmark og Norge delte skæbne som
tvillingeriger, var udnyttelsen og beherskelsen af de norske naturressourcer vigtig for den danske økonomi. Efter 1814 har landets naturgivne ressourcer været et centralt arbejdsområde for
norske teknikere. I 1700-tallet udnyttede den norske glasindustri
engelsk knowhow, og ved anlæggelsen af den første norske

jernbane i 1854 var det, ligesom i Danmark, engelske ingeniører,
der var i spidsen. Norske fabrikanter fik færdige ”teknologiske
pakker” fra England til opbygning af den norske tekstilindustri.
Den periode, hvor selvstændige norske rådgivende virksomheder opstod, var præget af etableringen af videnskabsbaserede
industrier. Det var industrialiseringens anden bølge, hvor elektriciteten var et vigtigt element. Det gjaldt i særlig grad for Norge.
Landet rummede en mængde vandfald og større potentiale for
udnyttelse end noget andet land i Europa. Tæmningen af de
norske fosser satte dagsordenen for de norske rådgivere i 1900tallets første årtier. Ordrer på de store turbineanlæg gik dog
ofte til udenlandske fabrikanter, som også tilbød projektering.
Det var store projekter af denne type, der dannede grundlaget
for de første private norske rådgivere.
Finland var den nordiske lillebror i teknologisk og industriel forstand. Landets særlige historie og orienteringen mod øst gjorde,
at den finske industrialisering fandt sted noget senere end i de
andre nordiske lande. Først i 1917 blev Finland selvstændigt
efter at have været under russisk styre siden 1809. Ingeniøruddannelserne blev moderniseret i 1908. Finlands naturressourcer
var ikke så rige som Norges og Sveriges og bestod primært af
store skovområder. Det gav et stort marked for finsk tømmer
med tilknyttede industrier og for finsk trætjære.
Helt frem til 1500-1600-tallet var befolkningen langt overvejende bosat i de finske kystområder, hvilket prægede det
finske vejnet. I kystområdet i det sydlige Finland blev der tidligt
oprettet jernværker – ganske vist i mindre format end i Sverige.
Allerede i midten af 1600-tallet var der produktion ved ovne og
hammerværker i Fiskars og Bilnäs.
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Alfred Bonde var selv
en talentfuld ingeniør
og en sammensat
person.

Den britiske påvirkning kunne også ses i Finland. Skotten
James Finlayson grundlagde i 1828 det første finske bomuldsspinderi. Allerede i 1850-60’erne var Finlayson Nordens største
tekstilfabrik for bomuld. Fabrikken var udstyret med et meget
stort vandhjul af jern. Det var fremstillet på den førende finske
maskinfabrik Fiskars, som både producerede vandhjul og i stigende grad turbiner, der blev den vigtigste drivkraft i den finske
industri fra 1870’erne og helt frem til 1960’erne. Fiskars havde
desuden stor betydning for det finske landbrugs mekanisering.
Også Fiskars oplærte en gruppe kompetente maskiningeniører, men de første rådgivende firmaer i Finland opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Den moderne tekniske rådgivning voksede
frem nogle årtier inde i 1900-tallet, og da i en lidt anden form
end i de øvrige nordiske lande, hvor den tekniske rådgivning i
vid udstrækning blev adskilt fra rollen som entreprenør.

Nordiske rådgivere i vækst
1900-tallets nordiske rådgiverhistorie er en del af Rambøll
Rambøll Gruppen består af både nyere og ældre dele, hvoraf de
fleste er opkøbt gennem de seneste årtier. Rambøll-virksomheden af i dag rummer stort set hele den nordiske rådgiverhistorie.
Det ældste led skal findes blandt de ældre virksomheder, som
Scandiaconsult bragte med sig, da virksomheden blev købt af
Rambøll i 2003. Som en af de første moderne rådgivende ingeniørvirksomheder i Norge blev Bonde & Co. etableret i 1902 med
jernbeton som særligt kompetenceområde.
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Bonde & Co. var den første
Grundlæggeren Alfred Bonde (1872-1935) havde været på
studieophold i Schweiz. Det var ikke usædvanligt på dette
tidspunkt, hvor der endnu ikke var etableret en norsk teknisk
højskole. Bonde var uddannet på Trondheim Tekniske Læreanstalt i 1893. Derefter var han i offentlig ansættelse på vejkontoret
i Nord- og Sør-Trøndelag, hvor han projekterede broer. I 1898-99
var han i Schweiz, hvor han ud over studier ved en af de førende
tekniske højskoler – Eidgenössische Technische Hochschule
Zürich, grundlagt 1855 – også arbejdede ved materialprøveanstalten EMPA. Det var en pionerinstitution på området, og fra
1880 var EMPA med til at udvikle den moderne videnskabelige
materialprøvning.
Gennembruddet som rådgiver kom i 1899, da Alfred Bonde
blev antaget som teknisk konsulent for den berømte Sam Eyde,
der etablerede det, der siden blev til Norsk Hydro. Bonde blev
involveret i brugen af jernbeton til de teknisk-kemiske anlæg ved
Rjukan, heriblandt tidlige jernbetonmaster og nogle af de imponerende vandkraftanlæg på stedet. I 1903 udarbejdede Alfred
Bonde de første norske retningslinjer for anvendelsen af armeret
beton, og i 1908 publicerede han praktiske tabeller til Beregning
af jernbeton.
Bonde & Co. samlede et personale med høj kompetence på
bygningsområdet og særligt på det nye område for konstruktioner i jernbeton. Alfred Bonde var selv en talentfuld ingeniør
og en sammensat person. Det kan ses på de forskellige bøger,
han udgav, bl.a. bogen Naturen vår herre og barnet det evige liv,
ligesom han beskrev ti hovedregler for et sundt liv.
Firmaet ændrede i 1912 navn til Bonde & Normann, da Trygve
Normann blev optaget som kompagnon. Da Olav Tøien i 1917

også trådte ind i virksomheden, blev navnet Bonde & Co.
Med Tøien kom virksomhedsledelse og logistik ind som et nyt
arbejdsområde, og gennem en årrække var han den foretrukne
rådgiver for en række industriledere.
Bonde & Co. fortsatte den succesrige virksomhed med mange
opgaver i årene frem til 2. verdenskrig og oplevede ny vækst
efter krigen.
Det nordiske rådgivermiljø frem til 1950’erne
Det nordiske rådgivermiljø var i vækst i første del af 1900-tallet,
efter at de første moderne rådgiverfirmaer var dukket op sidst
i 1800-tallet. I Norge lykkedes det at samle begge de projekterende parter, arkitekter og ingeniører, i samme forening fra 1883,
mens de rådgivende ingeniører i de andre lande dannede egne
foreninger. Den ældste generelle organisation for rådgivende
ingeniører blev stiftet i Danmark i 1904 som Privat-Ingeniørforeningen, fra 1920 under navnet Foreningen af Rådgivende
Ingeniører, FRI.
Den danske forening var stærkere og mere udadvendt end de
øvrige nordiske i de første årtier af 1900-tallet. Da den internationale rådgiverforening FIDIC blev dannet i 1913, var de danske
rådgivere med, mens den svenske forening benyttede tyskerne
som observatører. Fra 1920’erne blev der imidlertid skabt fælles
fodslag mellem de skandinaviske foreninger. Finland blev først
medlem så sent som i 1953, da den første finske rådgiverforening, der levede op til FIDICs formelle kriterier for uafhængige
tekniske rådgivere, var stiftet kort forinden.
I 1930’erne tog Sverige førerrollen i det internationale samarbejde for rådgivere, men i det hele taget holdt de skandinaviske
lande tæt sammen, når man skulle forholde sig til internationale
forhold.

Der var mange paralleller mellem den rådgivende virksomhedskultur og de grundlæggende normer og arbejdsforhold i Norge,
Sverige og Danmark. Det var ofte højtuddannede ingeniører, der
etablerede de rent rådgivende virksomheder. Der var desuden i
alle nordiske lande væsentlige offentlige opgaver, hvor projekteringen blev varetaget i offentligt regi, bl.a. jernbaner og veje.
Det var også karakteristisk, at de nordiske virksomheder frem
til 2. verdenskrig overvejende rettede sig mod hjemmemarkedet
og koncentrerede sig om bygge- og anlægsområdet samt det
elektrotekniske område.
Et særligt træk ved den danske bygge- og anlægsbranches
struktur var de store ingeniør-entreprenørvirksomheder, der
blev skabt og domineret af ingeniører fra Danmarks Tekniske
Højskole. F.L. Smidth, Christiani & Nielsen, Monberg & Thorsen,
Wright, Thomsen & Kier, Kampsax (Kampmann, Kierulff & Saxild)
og Højgaard & Schultz var virksomheder med stor ekspertise i
jernbeton. De ansatte mange ingeniører, både civilingeniører og
teknikumingeniører, og projekterede selv mange af anlægsopgaverne.
De var stadig aktive frem mod 2. verdenskrig og havde succesfuldt udbredt deres aktiviteter til det internationale marked.
Flere rådgivende virksomheder i Norden var begyndt at skæve
misundeligt til de store entreprenører, som havde opgaver
mange steder i verden.
Danske rådgivende virksomheder var endnu frem mod krigen
af beskeden størrelse. Efter krigen voksede enkelte af dem og
fik dominerende roller på visse felter. Bygge- og anlægsområdet
var stadig det vigtigste.

Der var mange paralleller mellem den
rådgivende virksomhedskultur og de
grundlæggende normer og arbejdsforhold
i Norge, Sverige og Danmark.
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”Jeg ved ikke om du husker, Johan, at vi stod der
på taget og talte om det firma, vi ville danne.”

Birch & Krogboe blev i 1940-50’erne den førende danske
rådgivende virksomhed. En anden ny virksomhed, Ostenfeld
& Jønson, fik tidligt store opgaver med projektering af broer.
Chr. Ostenfelds far var A.S. Ostenfeld, der var med til at skabe
den høje anerkendelse for danske ingeniører i de første årtier af
1900-tallet. Den unge Ostenfeld vendte i 1930 tilbage til Danmark efter flere år i udlandet og stiftede samme år det senere
så betydningsfulde firma. I efterkrigstiden voksede Ostenfeld &
Jønson til det, der i dag er en anden af landets store rådgivende
virksomheder, nemlig COWI. I kølvandet på krigen blev der
skabt en række danske rådgivende virksomheder, hvoraf adskillige nåede en betragtelig størrelse i 1960-70’erne med flere
hundrede medarbejdere.

Rambøll & Hannemann – en tidstypisk
dansk virksomhed grundlægges
I krigens kølvand
De rådgivende ingeniører havde ikke meget arbejde under
krigen, og især i de sidste krigsår strammede det til. Flere
rådgivende virksomheder havde problemer med at beskæftige personalet. Nye projekter var hårdt tiltrængte. Selv om de
nordiske lande ikke var sønderskudte som de engelske industribyer eller det slagne Tyskland, drømte de rådgivende ingeniører
i de nordiske lande om at få del i de store opgaver i Europa i
efterkrigstiden.
De store internationale opgaver lod vente på sig. Genopbygningsopgaverne gik ofte til landenes egne ingeniører, og de nor-
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diske rådgivere kom ikke for alvor ud på et internationalt marked
i de første efterkrigsår.
De store entreprenørvirksomheder, der tilbød både projektering og udførelse, blev mange steder opfattet som det mest
naturlige valg. Man havde med det samme firma og de samme
mennesker at gøre. Den rådgivende ingeniørs særkende var,
at man var bygherrens rådgiver og ikke selv havde økonomiske
interesser i arbejdet ud over sit honorar. Denne adskillelse af rollerne var endnu ikke i høj kurs ude i verden.
Da den økonomiske vækst for alvor slog igennem sidst i
1950’erne, var der rigeligt arbejde i hjemlandet og dermed
mindre motivation for at søge udenlands og påtage sig mere
risikobetonede opgaver. Alligevel var der grøde og optimisme
i efterkrigsårene. Der blev etableret nye virksomheder, men de
fleste var stadig små enkeltmandsfirmaer eller rådgivende virksomheder drevet af et par kompagnoner.
Rådgivende virksomhed med sikkerhedsnet
Da to yngre ingeniører fra Danmarks Tekniske Højskole i oktober
1945 grundlagde en rådgivende ingeniørvirksomhed, var det
ifølge Børge Rambøll ”helt tilfældigt, at Hannemann og jeg en
formiddag på professor Anker Engelunds tegnestue, hvor vi var
ansat, sagde til os selv og til hinanden, hvad om vi etablerede en
lille tegnestue for os selv”? I sin tale ved firmaets 25-års jubilæum blev Børge Rambøll endnu mere konkret og henvendte sig
direkte til sin gamle partner: ”Jeg havde været inde på læreanstalten [DTU, Øster Voldgade i Kbh.]. Hannemann og jeg var af
en eller anden grund gået op på det flade tag – vel for at se ud
over den frigivne by. Jeg ved ikke, om du husker, Johan, at vi
stod der på taget og talte om det firma, vi ville danne.”

Den ”tilfældige” tegnestue var på samme tid en tidstypisk
virksomhed, der signalerede, at højteknologisk kompetence var
fremtiden i denne branche. Virksomheden var forløberen for
nutidens Rambøll-virksomhed, men planerne var ikke en multidisciplinær virksomhed, der strakte sig ud over Norden og fjernere
lande: ”Tro ikke, at vi havde så store syner. Vi forestillede os ikke,
at vi skulle sidde i en stor kreds som i dag, vi kaldte det vel knap
et firma; talte blot om, at det kunne være morsomt at prøve at
projektere lidt på egen hånd. Medens Danmarkshistorien formede sig omkring os, begyndte en meget lille lokal historie om
vores firma at spire frem.”
Allerede samme år blev navnet slået fast som Rambøll &
Hannemann, i første omgang dog som to personer der delte
brevpapir. De to stiftere havde en baggrund, der er værd at se
nærmere på. De var blevet undervist af landets mest fremtrædende ingeniører og arbejdede med dem som læremestre frem
til, at de etablerede egen rådgivende virksomhed. De fortsatte
samtidig deres undervisning og forskning i det teknisk-videnskabelige miljø mange år efter, at de havde påbegyndt deres egen
virksomhed, blot på deltid.
Børge Johannes Rambøll (f. 1911) blev bygningsingeniør fra
Danmarks Tekniske Højskole som 24-årig og forsvarede den
tekniske doktorgrad i 1944. I de mellemliggende år prøvede
han lidt af hvert. Som nybagt kandidat arbejdede han kortvarigt
hos sin farbror, der var stadsingeniør i Århus. Derefter sprang
han over til den store og succesfulde entreprenørvirksomhed
Wright, Thomsen & Kier, der også projekterede. I årene 1937-44
var Rambøll ansat hos en af landets mest fremragende bygningsingeniører, professor Chr. Nøkkentved på DTH, hvor han senere
selv blev professor.

Som ung kandidat arbejdede han for Nøkkentveds private rådgivende virksomhed, hvis man kan kalde den det. ”Den var meget
lille, der var vist ikke andre end mig”, husker Børge Rambøll og
smiler. Det forhindrede dog ikke Nøkkentved i at påtage sig
vigtige, højteknologiske opgaver som rådgivende ingeniør. Kort
efter, i 1944 og frem til stiftelsen af firmaet den 15. oktober 1945,
var Rambøll ansat under dansk brobygnings førende kapacitet,
professor Anker Engelund.
Johan Georg Hannemann (1907-1980) var ud af en ingeniørslægt. Hans far var bygningsingeniør og driftsbestyrer for
jernbanen i Randers. Den unge Hannemann blev færdig som
bygningsingeniør fra DTH allerede som 23-årig i 1930. Under
studiet blev han ramt af børnelammelse og måtte fra da af bruge
krykker. Det forhindrede ham dog ikke i at tage på talrige ture
og besigtigelser senere i livet. Hans karriere havde fra begyndelsen en teknisk-videnskabelig retning. Hannemann fortsatte direkte fra eksamen til ansættelse under Anker Engelund på DTH.
Her arbejdede han på deltid, også efter etableringen af Rambøll
& Hannemann. I 1944 blev han lektor ved DTH og forsvarede sin
tekniske doktorgrad året efter. Han havde titel af professor på
DTH fra 1948.
Stifterne af Rambøll & Hannemann var fremtrædende unge
ingeniører, begge med tekniske doktorgrader – og det var
usædvanligt i det danske rådgivende miljø, hvor dog også Chr.
Ostenfeld var dr.techn. Det var de videnskabeligt orienterede
ingeniører, der for alvor kom til at præge de rådgivende virksomheder i efterkrigstidens Danmark.

”Vi forestillede os ikke,
at vi skulle sidde i en stor kreds
som i dag, vi kaldte det vel
knap et firma.”
11
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Byggegruben for et nyt el- og varmeværk i Århus, 1948 – collage
13

Fra venstre top

Søjlefri bushal i Risskov, 1948. Y-mast, én af de mange mastekonstruktioner. Lundtofteparken, et boligbyggeri fra 50erne. I.G. Hannemann

skrev en række artikler om den danske filosof Martinus. I.G. Hannemanns skitser til idékonkurrencen om en fast forbindelse over Storebælt, 1967.
B.J. Rambøll og I.G. Hannemann ved tegnebordet på Gladsaxe Møllevej, 1962.
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”Vi tænkte ikke
dengang på, at
gode råd er dyre.”

Opgaverne kom af sig selv
”Når firmaet får et nyt projekt, er det i dag måske efter et grundigt opsøgningsarbejde og altså slet ikke helt tilfældigt, men i
vores første tid kom vores job faktisk af sig selv,” husker Børge
Rambøll. Han fremhæver, at via arbejdet hos Nøkkentved og Engelund havde de en masse forbindelser, som kom dem til gode
og stillede dem godt, når der skulle vælges rådgivere: ”Der var
overhovedet ikke noget med, at vi gik ud og søgte arbejde.”
Blot et par år senere skal denne udlægning dog nok nuanceres,
bl.a. efter etableringen af kontoret i Århus, hvor der blev drevet
opsøgende virksomhed.
Rambøll & Hannemanns første opgaver var stabilitetsberegning af en skorsten, beregning af en tagkonstruktion til en
klædefabrik og Ballongyngen i Tivoli. Rambøll omtaler skorstenen som første opgave. Den kom fra en entreprenør, der
selv henvendte sig for at få vurderet stabiliteten af en skorsten.
Rambøll erindrer, at: ”Vi regnede lidt på den: Nej, den er stabil
nok, byg I bare væk. Det var vores første gode råd. Vi tænkte
ikke dengang på, at gode råd er dyre. Vi fik jo vores gode hyre
fra læreanstalten [DTH, i dag DTU]. Det var 350 kr. hver evige
måned. Vi skrev med bortvendte blikke en regning på 100 kr.
Men vi blev klogere.”
At opgaverne kom af sig selv i de første år havde sikkert også
en sammenhæng med de to unge ingeniørers tidligere ansættelser. Nøkkentved døde i 1945 og Engelund i 1961, og det fik
direkte betydning for Rambøll & Hannemann. Rambøll kalder
selv Engelunds død ”et skæbneslag”, fordi flere vigtige opgaver
automatisk blev overdraget til virksomheden; men den var allerede da godt i gang.

På spørgsmålet om, hvorvidt der var et miljø på læreanstalten,
som var særlig positivt over for rådgivende virksomheder, svarer
Rambøll: ”Vi vidste godt, der var noget, der hed rådgivende
ingeniører, men havde ikke noget begreb om virksomhederne.
Der var Birch & Krogboe, det var det største med måske 50 ansatte. Vi syntes, det var et kæmpefirma. En af vores kammerater
kom efter eksamen ind i Birch & Krogboe. Det betragtede vi som
en rigtig prestigegerning. Han var sørme kommet ind i Birch &
Krogboe, han havde skudt papegøjen! Så der var en vis status
knyttet til det, men ikke i en stor kreds. Entreprenørerne havde
meget mere status.”
Det var måske lige så meget oplevelsen af at have lærere og
arbejdsgivere, som selv arbejdede med konkrete projekter, der
betød noget: ”Vi vidste jo, at det var andet end bare ren og skær
teori. Engelund havde på det tidspunkt Lillebæltsbroen, og det
gav os jo respekt for ham. Nøkkentved havde Radiohuset, men
havde ikke nogen tegnestue. Han sad ved sit skrivebord, og jeg
sad ved mit. Han havde overhovedet ingen tegnestue eller folk,
da han sagde: ”Ja, jeg skal til at lave noget med Radiohuset.” Så
kom jeg med der.”
Virksomhedens første tid
Allerede i april 1946 ansatte de to partnere den første medarbejder, den unge bygningsingeniør Knud Lauridsen (f. 1923), som
de kendte fra læreanstalten. Lauridsen fortsatte i virksomheden
gennem hele sit arbejdsliv. I 1959 blev han medindehaver og
siden formand for den fond, der ejede virksomheden.
Rambøll & Hannemann voksede, opgaverne blev flere, og
virkefeltet strakte sig ud over en bred vifte af projekter under
vækstperioden i 1950’erne og 60’erne. Virksomheden havde
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Som Børge Rambøll
beskriver det, var
Hannemann
”forelsket i stål.”

i 1950’erne 20-30 medarbejdere. I 1960’erne steg det til ca.
170 medarbejdere, og væksten fortsatte. Det var endnu udelukkende civilingeniører og teknikumingeniører, der arbejdede med
de faglige opgaver. Opgaverne krævede ikke bare flere medarbejdere, men også at Rambøll & Hannemann etablerede sig
lokalt. Århuskontoret åbnede i 1947 som det første kontor uden
for København. Først nogle år senere blev det mere almindeligt
blandt danske rådgivere at åbne kontorer rundt omkring i landet.
Særlige specialer og styrkeområder
Fra virksomhedens første tid blev sendemaster et vigtigt
arbejdsområde. Professor Chr. Nøkkentved var rådgiver for radioingeniørtjenesten i Danmark, som netop i de år skulle opføre
et stort antal master og sendere. Krigen satte foreløbig disse
projekter på vågeblus, og da de skulle genoptages efter krigen,
var Nøkkentved død. Chefingeniøren for Radioingeniørtjenesten, F.C. Wamberg, henvendte sig til Rambøll & Hannemann
og spurgte, om de ville overtage projekterne efter Nøkkentved,
og dermed fik man adgang til nogle vigtige opgaver, som blev
karakteristiske for firmaet i 1950-60’erne.
Som Børge Rambøll beskriver det, var Hannemann ”forelsket
i stål”, og det var ham, der udviklede de sendemaster, som
blev rejst i Danmark og Norge i årene efter 1950, nogle af dem
150-300 meter høje. Hannemann udnyttede cirkulært, massivt
rundstål til flanger og gitre og skabte dermed den kendte type
rundjernmaster, som har været anvendt helt frem til nyere tid.
Masterne blev en specialitet for virksomheden. De cirkulære,
massive tværsnit og det øvrige konstruktionsprincip var fordelagtigt ved master, hvor vinden udgjorde en væsentlig del af
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belastningen, og masterne gik deres sejrsgang i Norden.
De store kraftværker skabte behov for højspændingsmaster, og
fjernsynets udbredelse øgede behovet for sendemaster kraftigt.
I Norge blev der rejst både højspændingsmaster og omkring
et halvt hundrede sendemaster. Det norske Teledirektoratet
foretrak rundjernmasterne frem for norske profiljernmaster. Det
var Rambøll & Hannemanns første udlandseventyr.
Børge Rambøll husker, at det ikke var velkomment, at det danske firma fik en sådan ordre for næsen af de norske rådgivere,
men at der var en ordentlig tone mellem den danske virksomhed
og de norske konkurrenter og aldrig fjendskab mellem dem.
I 1970’erne henvendte Norsk Rikskringkasting sig til Rambøll &
Hannemann om levering af et tv-loft, idet man troede, at firmaet
også var entreprenør. Rambøll & Hannemann fik dog projekteringsopgaven, og medarbejderne rejste meget mellem Danmark og Norge. Opgavemængden voksede, og i 1976 åbnede
virksomheden derfor kontor i Oslo, men det kunne dog ikke
opretholdes i længden og lukkede i 1980’erne.
Selv om mastekonstruktionerne var en stor succes både i
Norge og Danmark, er ingeniører ikke ufejlbarlige. Det oplevede
Rambøll & Hannemann, da 167 højspændingsmaster på Skærbæklinjen faldt som dominobrikker under en storm i 1966 og
strømforsyningen til store dele af Sønderjylland blev afbrudt.
Kontoret i Århus åbnede i 1947 med Torben Ougaard som leder
og blev især på baggrund af en række store opgaver omkring
1950 større end kontoret i København. I Århus var der seks ansatte, i København fem. Efter anlæggelsen af den første generation
af kraftværker et par årtier tidligere blev der fra 1950’erne anlagt
en række kraftvarmeværker, hvor Rambøll & Hannemann fik
opgaver.

Birch & Krogboe var størst blandt rådgiverne i efterkrigstiden, men det var især et andet succesfuldt rådgivende firma,
Ostenfeld & Jønson (i dag COWI), der slog sig op på broer
og har bevaret det som et særligt styrkeområde frem til i dag.
Men Rambøll & Hannemann kom også til at bygge broer. Johan
Hannemanns baggrund gjorde ham til den naturlige arvtager
efter Anker Engelund, da denne døde, og Svendborgsundbroen
skulle færdigprojekteres. Broen blev projekteret i samarbejde
med bygningsingeniøren Poul Møller Nielsen (f. 1931), som havde været hos Engelund fra 1955 til dennes død i 1961, hvorefter
han indgik i samarbejdet med Rambøll & Hannemann og i øvrigt
fulgte broens færdiggørelse som tilsynsførende.
Det blev, hvad Rambøll kalder en ”jævn og prunkløs bro, der
ikke tog billedet fra det smukke sund.” Broen er bygget på høje,
slanke søjler og skjuler for betragteren det forhold, at den på
grund af de vanskelige bundforhold er bygget til at sætte sig
over et helt århundrede efter opførelsen.
Personligheder, etik og æstetik
Både Børge Rambøll og Johan Hannemann var indædte modstandere af krig til løsning af konflikter allerede under og lige
efter 2. verdenskrig. Samtidig er Børge Rambøll som ingeniør
atypisk ved at besidde en poetisk åre. Gennem årene har han
udgivet flere skønlitterære værker og bøger med filosofiske og
naturhistoriske emner, bl.a. essaysamlingen En nat sprang alle
træer ud i 1985.
Johan Hannemann bekendte sig til filosoffen Martinus’ lære og
skrev bøger om emnet. Han var bekymret for den omsiggribende materialisme. På den ene side var han forfatter til hard-core
værker om teknisk statik og stålkonstruktioner, på den anden
side kom der bøger fra hans hånd som Mennesket, den absurde
robot? i 1970 og værket Er Gud en realitet?, senest udgivet i
1983, der var ”et forsøg på ved logisk tænkning at bevise eller
sandsynliggøre Guds eksistens ud fra Martinus’ kosmiske analyser.”
Johan Hannemann viste stor interesse for medarbejderne. Et
lidt markant udtryk for denne interesse var, når han havde sin
gang på tegnestuen. Hannemann var notorisk berømt for at
tegne oven i de ansattes tegninger med en fed blyant, når han
forklarede eller diskuterede. For at undgå at måtte tegne om,
hver gang han kom forbi, blev det almindeligt straks at lægge en
kalke [skitsepapir] over tegningerne, når han dukkede op.
De to stiftere havde markante holdninger til tilværelsen, og
de prægede virksomheden. En række interviews har gennem
årene kredset om dette emne, fordi især Børge Rambøll altid
har betonet etiske krav til måden at drive rådgivende virksom-

hed på. Holdningen til oprustningen under den kolde krig og
atomkapløbet blev understreget ved, at Rambøll & Hannemann
principielt fravalgte at medvirke ved militære projekter.
Der findes flere konkrete eksempler på, at firmaet ikke ønskede at påtage sig militært betonede opgaver. Så sent som i
1990 takkede man nej til at projektere detailkonstruktioner til
et ubådsværft i Århus, og det havde demonstrativ karakter, da
Rambøll i 1992 afslog at projektere vinteroverdækningen til kongeskibet, fordi Forsvarsministeriet var opdragsgiveren. Børge
Rambøll har også gjort sig bemærket ved at sige, at han synes,
at de rådgivende virksomheder lægger for stor vægt på regnskabets bundlinje.
Han udtalte engang, at det er sjovere at bygge kunstmuseer
end svineslagterier, og mente det tilsyneladende. Virksomheden
afslog bl.a. i 1960’erne at medvirke til et storstilet landsdækkende slagteriprojekt med opførelse af en række anlæg til slagtning
af svin og høns. Som Rambøll udtrykker det, så var Hannemann
jo vegetar, og selv syntes han ikke, at sådan en opgave var spændende.
Der skete trods alt et skred i disse holdninger og i måden at
fortolke dem på, men der er ikke tvivl om, at firmaet Rambøll har
haft den mest markante position blandt de danske rådgivere
med hensyn til, hvad man ønskede eller ikke ønskede at medvirke til.
Rent tekniske konstruktioner kan rumme æstetiske overvejelser,
som man sjældent tiltror ingeniører. I en tid, hvor luftkabler skal
i jorden, og store synlige master i landskabet skal væk, er det
interessant at høre, at ingeniørerne Rambøll og Hannemann på
ingen måde var blinde over for masternes påvirkning af landskabet. Allerede i 1950’erne var det kontroversielt, når sendemaster
blev rejst på nationalt hellige steder som Gaustatoppen i Norge.
De to ingeniører pegede i 1960’erne på, at de nye spinkle
mastekonstruktioner kunne gives ”et tiltalende udseende”, og
masterne blev udvalgt på grundlag af både økonomiske og
æstetiske overvejelser. Men man kan ikke skjule, at der står mennesker bag – det gør der også, når vi ser en gammel vindmølle
fra 1800-tallet. Den giver indtryk af en skøn svunden tid – en tid,
der aldrig har eksisteret. Børge Rambøll konstaterer, at ”mennesker må acceptere, at man kan se, at her har været mennesker.
Men vi kan også være lidt bekymrede, når vi kan se, at et stykke
iøjnefaldende teknik tager billedet fra naturen.” Af en eller
anden grund må en stor spektakulær bro godt ”skygge” for
naturen – en mast må ikke!
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De nordiske virksomheder
i efterkrigstiden
En svensk rådgiver med speciale i vand- og afl øbsteknik
Det svenske firma Orrje & Co. blev dannet næsten samtidig med
danske Rambøll & Hannemann i eftersommeren 1947. Fem ingeniører, med Alfred Orrje som samlingspunkt, indgik i kompagniskab og skabte en teknisk rådgivende virksomhed, der begyndte
med analyser og projekteringsopgaver inden for vandbygning
og afløbssystemer.
Grundlæggelsen af firmaet falder sammen med de store økonomiske forandringer i Sverige i de første år efter krigen. Sveriges velfærdssamfund var i sin vorden og økonomien i vækst. Den
svenske socialdemokratiske regering prioriterede udbygning af
infrastrukturen højt. På vandforsynings- og spildevandsområdet
ønskede man en situationsrapport for hele landet, og opgaven
gik til de etablerede ingeniører på området. En sådan var Alfred
Orrje. Han tog chancen, brød med sin daværende arbejdsgiver
og etablerede eget firma sammen med fire kompagnoner. Rapporterne og analyserne blev firmaets indgang til store vand- og
afløbsopgaver.
Allerede et tiår senere havde Orrje nået en position, der
satte virksomheden i stand til at gå på opkøb i rådgivermiljøet.
Tilkøbene kombineret med den økonomiske vækst og en stor
mængde opgaver gjorde Orrje & Co. til en af de største svenske
rådgivende ingeniørvirksomheder ved indgangen til 1960’erne.
Virksomheden nåede i slutningen af 1960’erne over 700 ansatte.
I 1961 blev navnet Scandiaconsult tilknyttet Orrje & Co. gennem fusionen med Sven Hultquist AB, og i 1968 skiftede firmaet

navn og logo til Orrje & Co - Scandiaconsult. Først i 1980, under
ejerskab af Prospector AB, kom navnet Scandiaconsult til at stå
alene som firmaets nye navn.
Gennem 1960’erne blev virkefeltet gradvis bredere. Virksomheden arbejdede nu med så forskelligartede opgaver som vand
og afløb, bygningsteknik og et nyt stort arbejdsfelt, der kom til
i 1960’erne: luftfartsanlæg (civile og militære flyvepladser) samt
gadeomlægningen i Gøteborg i forbindelse med overgangen
til højrekørsel i 1967. Arbejderne i hjemlandet tæller projektering af en lang række bygningskonstruktioner fra badeanlæg til
sindssygehospitaler, Sveriges Radios nybyggeri, totalprojekter,
malmbehandlingsanlæg og vandværker. Der kan også peges på
en meget omfattende afløbsplan for Stockholmområdet samt
overordnet planlægning for svenske kommuner.
Selskabets grundlægger Alfred Orrje trådte ud af den daglige
drift i 1966 og blev formand for selskabets bestyrelse. 15 år efter,
at virksomheden blev grundlagt, havde man i alt 25 kontorer
i Sverige samt i Finland, Norge, Tyskland, Irland og Portugal.
Desuden havde firmaet kontorer i Mellemøsten, i Libyen og Irak.
Blandt de tidlige mellemøstlige projekter tæller indfartsvejen
til Monastir i Tunesien, et kemisk procesanlæg til superfosfat i
Tunesien og Tripolis’ nye havn. Man projekterede også vandreservoirer i Indien.
Svensk forankring og et internationalt arbejdsfelt
Orrje var det første af de nordiske rådgiverfirmaer, der viste tegn
på et internationalt virkefelt. Virksomhedens vækst overgik i
1950-60’erne de fleste nordiske rådgivervirksomheder, herunder
Rambøll & Hannemann i Danmark. Sidst i 1960’erne omtalte Orrje
sig nu som Orrje & Co. Scandiaconsult, Ingeniører, arkitekter og

Orrje var det første af de nordiske
rådgiverfirmaer, der viste tegn på
et internationalt virkefelt.
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Svendborgsund broforbindelse mellem Fyn og Tåsinge. Danmarks Tekniske Højskole i Lyngby. Badeanlæg i Tierp. Forslag til trafi kledelses-
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”I løbet af nogle aftener malede vi
de brune og grå korridorer og piller
i gladere farver, og stemningen
blev meget mere behagelig.”
økonomer, med hovedkvarter i Stockholm. At arkitektsiden var
en del af rådgivningsvirksomheden var ikke usædvanligt hverken
i Sverige eller ude omkring, men det adskilte sig fra situationen
i Danmark, hvor arkitekter og rådgivere arbejdede i særskilte
virksomheder.
Ved firmaets 25-års jubilæum i 1973 var der opbygget en alsidig
kompetence, og opgaverne spredte sig over en bred vifte fra
bjergværksanlæg, kraftværk og havne over virksomhedsorganisation og miljø til infrastruktur, elektronik og fritidsanlæg. Selv
om medarbejderstaben måtte mindskes til 630, blev kompetenceområderne udvidet i samme periode.
Efter ledelsesmæssige problemer blev Prospector AB, og
dermed Scandiaconsult, opkøbt af John Wattin og Christer
Jacobssons datavirksomhed, Enator, i 1983. Overtagelsen
afstedkom store ændringer i ledelsesstil og organisering. De
nye ejere indførte en ny, aggressiv og moderne stil. Image blev
et nøgleord. ”De moderne ejere fra en anden verden fjernede
sig fra konsulenter i fløjl og sandaler. Nu gjaldt det hvid skjorte,
manchetknapper og slips,” vurderer virksomhedens historieskriver, journalisten Ingmar Lindmarker.
Hvis den nye ledelsesstil udadtil virkede kold og beregnende,
var det dog ikke hele sandheden om de nye ejere. Rosita Norr,
VD sekretær i Rambøll Sverige, husker dem som både sociale og
deltagende ledere: ”De besluttede, at de lidt konservative og
gammeldags kontorer skulle have et friskere udseende. I løbet
af nogle aftener malede vi de brune og grå korridorer og piller
i gladere farver, og stemningen blev meget mere behagelig.”
Wattin og Jacobsson var selv med til at svinge penslerne med de
friske blå, grønne og gule farver.
John Wattin forlod firmaet i 1986, og med Olof Hulthén som ny
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administrerende direktør blev firmaet igen omstruktureret. De
enkelte enheder fik nu langt større ansvar, og deres succes afhang i højere grad af enhedernes egen formåen og beslutninger.
I 1987 blev den første større virksomhed i en ny ekspansionsbølge opkøbt. Det svenske Elektriska Prövningsanstalten ELPA,
grundlagt i 1892 med 300 ansatte, blev første skridt. Strengt taget er det den ældste virksomhed i Rambøll Gruppen. Af større
opkøb kan nævnes FKI-gruppen (100 ansatte) i 1988, IKB Bruer
(80) i 1990 og Bonde & Co. (70) i 1995. 1995 blev det store år
med køb af også Swedforest (med 40 ansatte), Arsenalen (250)
og ikke mindst finske Viatek (380).
To år før den store ekspansion var Scandiaconsult indgået
i konsortiet ØLC, Øresund Link Consultants, sammen med
Rambøll, Hannemann & Højlund. Konsortiet blev skabt til at give
bud på projekteringen af den faste Øresundsforbindelse. ØLC
vandt licitationen, og projektet fik stor betydning, både internt
i firmaet og udadtil. Øresundsbroen åbnede i 2000 og bandt
Danmark og Sverige sammen. Tre år senere blev Scandiaconsult
opkøbt af Rambøll.
En norsk virksomhed med rødder i pionertiden
Da Alfred Bonde døde i 1935, fortsatte Olav Tøien som leder og
ejer. Han havde været i firmaet fra 1917, var blevet medindehaver
i 1922 og var kendt og respekteret som industriingeniør. 1935 var
også året, hvor Folketeateret i Oslo stod færdig. Bonde & Co.
projekterede byggeriet og leverede en banebrydende løsning til
dets fundament. Den grund, som den 150.000 m2 store bygning skulle stå på, bestod af det bløde Oslo-ler. Bonde & Co.
funderede bygningen på 5.000 stålpiller, hvoraf nogle havde
en længde af 26 meter for at nå ned til det solide grundfjeld.

Firmaet projekterede andre store offentlige bygninger som
Kringkastingshuset, radiohuset, fra 1938 til 1945, og Fjernsynshuset i 1969.
Da det i slutningen af 1950’erne blev vedtaget at udbygge
FM-sendenettet, kom Bonde & Co. samt Rambøll & Hannemann
til at udgøre den ekspertgruppe, som skulle rådgive Televerket,
der selv stod for den egentlige projektledelse. Opgaven var
stor. Op til 235 meter høje antennemaster skulle rejses over det
meste af landet, ofte på både ufremkommelige og vejrmæssigt
ekstreme steder.
Man var også dybt involveret i hovedstadens infrastruktur,
både T-banerne, byens nærtogbaner, tunnelføringer og stationsbyggeri. Oslo Sentralstasjon blev et langvarigt bekendtskab, der
begyndte i 1949, indtil den efter flere ombygninger stod færdig i
2001.
Tøien havde projekteret hangarer i den norske flyvnings ungdom, og det var naturligt, at Bonde & Co. fik et tæt samarbejde
med Oslo Kommune og det norske luftfartsvæsen. Samarbejdet
strakte sig fra planlægningen af byens første lufthavn, Fornebu,
midt i 1930’erne og frem til lukningen i 1998. Da blev lufttrafikken flyttet til Gardermoen. Den bygge- og anlægstekniske
projektering af den nye lufthavn kom til at ligge hos SCC Bonde
& Co. Gardermoen er et af de største anlægsprojekter i Norges
historie. Scandiaconsult overtog Bonde & Co. i 1995, og firmaet
fortsatte under navnet SCC Bonde & Co.
Ingeniørerne Bonde & Co. har deltaget på markante områder
i det moderne Norges samfundsmæssige og tekniske udvikling. Men også i udlandet har firmaet sat sig tydelige spor. En
række store havneanlæg i Afrika, Asien og Sydamerika blev
skabt i samarbejde med både den norske stats udviklings- og

bistandsadministration, NORAD, og private virksomheder. I ti år
arbejdede firmaet på udbygningen af telekommunikationsnettet
i Saudi-Arabien, hvor de også bidrog til opførelsen af en moské i
Jeddah.
Scandiaconsult ønskede yderligere at udbygge tilstedeværelsen i Norge og købte samme år Sivilingeniør Olaf Abel Engh AS,
der kom til at indgå som datterselskab under navnet SCC Abel
Engh AS. Eystein Abel Engh, der er søn af grundlæggeren og
senere direktør i SCC Abel Engh AS, husker de svære overvejelser: ”Vi var ikke interesseret i at sælge, men samtidig mærkede
vi jo, at ville man deltage i de store opgaver, måtte man være en
del af en stor konstellation. Firmaet var mellemstort, det var ikke
lille og ikke et af de største, en vældig vanskelig situation. Rent
strategisk og efter lang betænkningstid forstod vi, at det efter al
sandsynlighed var mest gunstigt at gå ind i et stort skandinavisk
selskab, Scandiaconsult.”
De samme overvejelser havde man hos Norman AS i Bergen i
denne periode. Den daværende direktør Finn Sandrup forklarer
beslutningen om samarbejdet med Scandiaconsult: ”Vi havde
en diskussion om, hvordan vi skulle indrette os på fremtiden. Vi
fandt ud af, at den bedste løsning måtte være at søge samarbejde med andre. At finde det i Bergen var vanskeligt. Vi ville
videre, vi ville have et nationalt, helst et skandinavisk samarbejde
i en organisation med stor bredde, med stor kompetence. Også
for at få en organisation med et internationalt, eller i hvert tilfælde et interskandinavisk marked, og det blev Scandiaconsult.”
I 1996 havde det norske Scandiaconsult syv enheder: Tre datterselskaber, hhv. SCC Projektering AS (det første norske firma i
Scandiaconsult), SCC Bonde & Co. og SCC Abel Engh, der stod
primært for byggeteknisk rådgivning. SCC Bruer AS tog sig af

”Vi ville videre, vi ville
have et nationalt, helst et
skandinavisk samarbejde
i en organisation med
stor bredde, med stor
kompetence.”
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Montering af rørbuedele, Saudafaldene, Norge. Støbning af hele tunneltværsnittet i Oslotunnelen. Alfred Bonde udgav ikke kun tekniske

bøger men også bøger af mere humanistisk karakter. Finske medarbejdere foran kontoret ca. 1971. Portræt af Erkki Kaijala, Tapani Tuori, Pertti Tuomela
og Jussi Hakala. Ringvej II i Espoo.
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vej-, bane- og transportplanlægning, SCC Trafikon AS bidrog
med rådgivning inden for trafikteknik og -planlægning, mens
vvs- og energiteknik samt indeklima blev dækket af SCC Energiog Miljøplan AS. Endelig havde SCC Knudsen AS hovedkompetence på området miljø- og kommunalteknik, industri- og procesteknik. De to sidstnævnte var kommet ind i Scandiaconsult
med købet af Olaf Abel Engh AS. Den 1. januar 2000 fusionerede
firmaerne med Scandiaconsult, og moderfirmaets navn blev det
nye fælles navn.
Finske rådgivere med baggrund
i vejprojekter og eksport af knowhow
De finske rådgivende virksomheder opstod senere end i de
øvrige nordiske lande. Den finske udvikling i efterkrigsårene blev
bl.a. støttet af Verdensbanken, som ellers hovedsagelig støttede
tredjeverdenslande. En stor del af den moderne finske infrastruktur blev skabt med store kapitalinvesteringer i disse år. Det
skabte muligheder for at etablere nye rådgivende virksomheder
med en stor vækstrate. En af disse blev til Viatek, som i dag er en
del af Rambøll-virksomheden.
Den finske udvikling betød en meget senere organisering af
de finske rådgivere, som først i 1951 stiftede SNIL, den finske
personforening for rådgivere. I 1967 stiftedes SKOL, der er en
brancheforening og i dag repræsenterer standen nationalt og
internationalt, bl.a. i FIDIC. I dag diskuteres en mulig fusion af de
to foreninger. Enkelte finske virksomheder voksede til betydelig
størrelse i nyere tid. Jaakko Pöyry har således i dag ca. 6.000
ansatte, etableret med skovdrift som specialområde.
Tidens muligheder – Viatek og Finnconsult
Det var to unge ingeniører, Ilmari Häyrinen og Jussi Hakala, der
udnyttede tidens muligheder. De arbejdede begge som offentligt ansatte i begyndelsen af 1960’erne og begyndte at udarbejde vejprojekter om aftenen i deres fritid. Det var en velkendt
måde at begynde en rådgivende virksomhed på.
De unge deltidsrådgivere fik selskab af ingeniøren Erkki Kaijala,
der havde speciale i kommunalteknik. Med Kaijalas indtræden
i samarbejdet i 1962 blev Viatek skabt og var fra da af et fuldtidsprojekt for de tre. De inviterede en fjerde ingeniør, Otso
Taivanen, med som partner, og virksomheden voksede med rekordfart. I 1967 beskæftigede Viatek 120 personer med en så lav
gennemsnitsalder som 26,5 år, en atypisk lav alder for branchen
og kendetegn for et hurtigt voksende firma stiftet af unge mennesker.
Virksomhedens femte ansatte var Martti Johannes Roth, som
senere blev afdelingsleder og direktør for de internationale

operationer i Viatek og administrerende direktør for Finnconsult.
Han blev ansat i 1963 og husker de tidlige år i Viatek: ”Vi var
alle meget unge, og der var en virkelig god atmosfære. Vores
administrerende direktør Jussi Hakala var meget social, og vi
havde en masse sociale arrangementer. Det betød også meget,
at vi vidste, at de fleste af de penge, vi tjente, blev brugt til at
udvikle virksomheden og til gavn for personalet, det var godt for
moralen.” Roth arbejdede i virksomheden i 35 år.
Som navnet indikerer, blev firmaet Viatek grundlagt med fokus
på infrastrukturelle projekter, primært veje og broer. Efter krigen
var det finske vejnet i forfald, og fra 1948 var der blevet iværksat
større vejudbedringsprojekter. Disse projekter var både regeringens svar på den store arbejdsløshed, der herskede i landet
som følge af krigen, og et forsøg på at forbedre infrastrukturen.
Arbejdet blev udført af et stort antal ufaglærte arbejdsmænd,
og på det højeste var op imod 40.000 mand ansat til udbedring
af vejnettet.
Moderne infrastruktur i Finland – og i Sovjet
Mellem 1964 og 1970 fik Finland adgang til udviklingslån fra Verdensbanken, og større projekter til forbedring af den nationale
infrastruktur blev hermed muliggjort. Rådgivende ingeniører
med kompetencer inden for vejprojektering blev en efterspurgt
vare, og firmaet Viatek voksede kraftigt.
Viateks ydelser blev bredere med det voksende antal medarbejdere. Områder som trafikplanlægning og geoteknik opstod
ved siden af hovedkompetencen, der stadig var vejprojektering.
Også landskabs- og miljøplanlægning blev en del af Viateks
virkefelt. Som et led i etableringen af Helsingfors’ forstæder tog
firmaet del i byplanlægningen på det trafikale område.
Med energikrisen i midten af 1970’erne faldt antallet af store
vejanlægsprojekter i Finland. Til gengæld bød et nyt marked sig
til for finnerne. Sovjet tilbød nye muligheder, og det lykkedes
Viatek at komme ind på det enorme sovjetiske infrastrukturmarked. Der var stor efterspørgsel efter Viateks knowhow på alle de
nævnte områder.
Gennem 1980’erne udbyggede Viatek kompetencen og voksede til en af Finlands største rådgivende ingeniørvirksomheder
med op til 800 medarbejdere. Fokusering på it- og programudvikling gjorde, at firmaet var i stand til at bevæge sig ind på det
svenske marked på et tidspunkt, hvor hjemmemarkedet stagnerede.
Viatek kom dog også til at mærke tilbagegangen i 1990’erne,
hvor det blev nødvendigt at skære kraftigt ned på antallet af ansatte. Som det i stigende grad blev almindeligt, indgik Viatek en
aftale med en anden stor aktør. Der blev opnået enighed med

23

Portalkran til Christiani & Nielsen, Brasilien, 1975

Portalkran til Christiani & Nielsen, Brasilien, 1975

Det nye fokus er projekter, der skal mindske
fattigdom, og ønsket om at involvere sig i
opgaver, som har en gavnlig social effekt
på de samfund, der arbejdes i.

det store svenske Scandiaconsult, som opkøbte Viatek i 1995.
Opkøbet fik ikke den store indflydelse på det daglige arbejde
i Viatek. ”Jeg prøvede at overbevise Scandiaconsult om, at man
burde koordinere det internationale arbejde mellem Scandiaconsult og det meget internationalt orienterede SCC Viatek,
men ledelsen i Scandiaconsult ønskede ikke ændringer på dette
område,” husker Martti Roth. De to enheder kom ikke til at supplere hinanden i så høj grad, som han kunne have ønsket, og
Scandiaconsult fik derfor ikke det fulde udbytte af købet, mener
Martti Roth.

Virksomheden fik dog behov for et bredere kompetencefelt, og
de tre ejere så nødvendigheden af at øge antallet af medejere
og dermed også medarbejdende virksomheder. I 1973 blev Finnconsults struktur ændret. Virksomheden blev gjort til et aktieselskab, og ved udløbet af 1970’erne var gruppen af virksomhedens
ejere vokset til 15 ingeniørvirksomheder, alle finske. Finnconsult
havde opnået den ønskede effekt og kunne nu gennemføre de
udenlandske projekter med større effektivitet. Medarbejderstaben var dog i denne periode minimal og bestod i 1970’erne af en
administrerende direktør og en assistent.

Eksport af finsk knowhow
Det andet finske rådgivningsfirma, som indgår i Rambøll Gruppen, er Finnconsult Oy, der blev grundlagt i 1963 som et samarbejde mellem tre rådgivende virksomheder: Insinööritoimisto
Kaarlo Amperla Oy, Magnus Malmberg Oy og Vesi-Hydro Oy.
Op gennem 1960’erne havde virksomheden udelukkende en
koordinerende funktion. Målet var at fungere som paraply for
de tre ejerfirmaers eksportaktiviteter. Uden en egentlig fast
stab støttede og koordinerede Finnconsult styringen af de tre
virksomheders projekter i udlandet. De primære projekter lå i
udviklingslandene, og opgaverne var typiske for tiden.
Fra begyndelsen af 1960’erne steg udviklingsbistanden fra den
industrialiserede verden betydeligt, blandt andet derfor blev der
iværksat en lang række større anlægsprojekter i udviklingslandene.
Finnconsult var i begyndelsen overvejende involveret i opbygning af infrastrukturen. Opgaverne bestod både i store bebyggelsesprojekter og i bygning af veje og broer. Finnconsult var i
1960’erne særligt involveret i opgaver i flere arabiske lande samt
i Nigeria i Vestafrika.

Nye markeder og færre ejere
I løbet af 1980’erne vendte udviklingen. De enkelte virksomheder havde svært ved at deltage i de krævende udenlandske
projekter, og antallet af ejere faldt. Ved udløbet af årtiet var
der fire ejere tilbage: Vartola Architects, Malmberg Consulting
Engineers, Mecrastor og Viatek. På samme tid havde det geografiske fokus ændret sig. Latinamerika og det sydlige og østlige
Afrika var nu hovedområderne for Finnconsults projekter. Fra
oprindelig at have været underleverandør af knowhow begyndte
Finnconsult at påtage sig egne projekteringsopgaver.
I 1999 blev SCC Viatek eneejer af Finnconsult, og nye udfordringer og mål blev formuleret. Det nye fokus er projekter, der
skal mindske fattigdom, og ønsket om at involvere sig i opgaver,
som har en gavnlig social effekt på de samfund, der arbejdes i.
Viatek voksede på grundlag af udviklingen i selve Finland,
mens Finnconsult udviklede sig med udgangspunkt i udviklingslande. Da ulandsbistanden og den internationale opmærksomhed på ulande tog fart sidst i 1950’erne, er det værd at
bemærke, at nordiske rådgivere havde et godt navn. De nordiske
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lande havde en lang demokratisk tradition og havde opbygget
velfærdsstater med god levestandard for alle befolkningsgrupper. Samtidig var de nordiske lande næsten ikke belastet i deres
forhold til udviklingslandene som flere af de store gamle koloninationer.

Rambøll under opbygningen af det
danske velfærdssamfund
Inddragelse af nye partnere
Børge Rambøll og Johan Hannemanns etablering af virksomheden var uformel. Efterhånden som opgaverne voksede og
medarbejderstaben med, kom virksomheden i mere faste rammer, men stadig med de to grundlæggere som eneejere. I 1959
besluttede man at inddrage tre medarbejdere som partnere, sådan at ledelsen nu bestod af fem personer. De tre nye partnere
havde alle varetaget tidlige lederposter i firmaet. Det var Knud
Lauridsen, første medarbejder i virksomheden, lederen af Århuskontoret, Torben Ougaard, og Ib Mogensen, der også havde
arbejdet for Anker Engelund og kom til Rambøll & Hannemann
i 1950. De blev benævnt partnere og fik betydelig indflydelse,
men Børge Rambøll afslører dog, at han og Hannemann fortsat
kunne sige fra, hvis det var nødvendigt.
I 1963 oprettede de fem partnere Jubilæumsfonden af 1963, en
fond der havde til formål at yde støtte til ”indbyrdes menneskelig forståelse”, at hjælpe sygdomsramte medarbejdere og støtte
personer, der havde ydet et særligt socialt eller etisk arbejde.
Det er over årene bl.a. kommet en række medarbejdere til

gode, og fundatsen var karakteristisk for den ånd, der prægede
virksomheden. Bidragene til fonden kom fra en del af det årlige
overskud, beregnet efter særlige regler. Fonden gav bl.a. bidrag
til Terre des Hommes, en international organisation, der hjælper
børn i nød.
Rambøll & Hannemann
bliver et fondsejet aktieselskab – 1971
I 1970 fejrede Rambøll & Hannemann 25 år som rådgivende
virksomhed. Børge Rambøll holdt talen til medarbejderne og
afslørede, at virksomheden stod over for organisatoriske ændringer. Rambøll & Hannemann ville fremover blive drevet som en
selvejende institution. I dag nedtoner Børge Rambøll de forhold,
han slog på i talen. Det var især den nye kildeskats betydning
ved ejerskifte, der var det store spøgelse: ”Ingen vil vel købe sig
ind i et firma, hvor de samtidig med, at de skal betale de gamle
indehavere ud, også skal betale de skatter, som med temmelig
øjeblikkelig virkning forfalder”, sagde Rambøll.
Mere overordnet så ledelsen også en ny virksomhedsform som
en mulighed for at imødegå de trusler, de mente tegnede sig
for de rådgivende ingeniører. Rådgiverne frygtede, at industrialiseringen af byggeriet og de nye totalentrepriser kunne trække
tæppet væk under den traditionelle byggerådgivning.
Helt så galt gik det ikke for rådgiverne, men Rambøll & Hannemann overgik alligevel til aktieselskab fra 1. januar 1971. Firmaets fem indehavere fik funktionærstatus og blev aflønnet med
en aftalt løn (samt sikret pension mv.). Virksomheden overgik
samtidig til en fond, der som 100 % ejer først og fremmest skulle
bruge et afkast til fortsat at drive Rambøll & Hannemann. I 1991
ved fusionen mellem firmaet B. Højlund Rasmussen og Rambøll

I 1963 oprettede de fem partnere
Jubilæumsfonden af 1963, en fond
der havde til formål at yde støtte til
”indbyrdes menneskelig forståelse.”
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Energi, The Kentish Flats Offshore Wind Farm i England. Små platforme med drejet fundament designet til Halfdan feltet. Miljø arbejder

med forureningsopgaver i Grønland. På I/S Reno-Nords affaldsforbrændingsanlæg i Aalborg opføres en ny ovnlinie. SYSAVs affaldsforbrændingsanlæg i Malmø er ved at udvide med endnu en ovnlinie. Danidaprojekt i Thailand – Statsansatte samler planter under træning.
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& Hannemann blev virksomhedens ejerskab fuldt overdraget til
Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden.

de første rådgivere beregninger på den eneste store danske
elektronregnemaskine, DASK.

Fremgang og udvidelser
I 1947 var Århuskontoret et af de ganske få filialkontorer for
rådgivende virksomheder i Danmark. I 1950’erne og 1960’erne
var det stadig usædvanligt med kontorer spredt ud over landet. I
1970’erne ændrede det sig, og flere større virksomheder åbnede
udenbys kontorer med firmaet Samfundsteknik som det mest
markante eksempel med ca. 20 kontorer. Blandt de danske
rådgivere var Rambøll & Hannemann den virksomhed, der etablerede flest kontorer med henblik på at være til stede i kundens
nærområde.
De største danske virksomheder begyndte i 1970’erne at
opkøbe andre rådgivende firmaer i Danmark. Rambøll & Hannemann købte bl.a. i 1982 Anders Nyvig A/S med kompetence i
trafikplanlægning, og i 1991 fulgte købet af det kendte rådgivende firma B. Højlund Rasmussen A/S. Det var en af landets større
rådgivende virksomheder med kontorer i København og Århus
og omkring 200 ansatte.
B. Højlund Rasmussen stiftede firmaet i 1953. På flere måder
havde han en baggrund som B.J. Rambøll og I.G. Hannemann,
for han var dr.techn. og ansat på Danmarks Tekniske Højskole
i årene 1948-57. Virksomheden havde i 1960’erne deltaget i en
række store opgaver, som dækkede bredt fra styrkeområdet
bygge og anlæg over energi, miljø, maskin- og procesanlæg til
informationsteknologi. Firmaet huskes i dag mest for de mange
motorvejsbroer og landevejsbroer. Brugen af elektronisk databehandling var nærliggende i forbindelse med broprojektering,
og allerede i 1961 begyndte B. Højlund Rasmussen som en af

Nye arbejdsområder – og oliekrise
Rambøll & Hannemann havde særlige styrkeområder, men fra
1960’erne favnede virksomheden gradvis over større områder og
andre typer rådgivning. Management og Informatik er i dag hver
for sig selvstændige datterselskaber i Rambøll Gruppen og vil
blive omtalt særskilt, men ser man på de øvrige aktiviteter, er det
tydeligt, at bevægelsen frem mod en moderne multidisciplinær
virksomhed var begyndt.
Store traditionelle opgaver kom til, bl.a. Rigshospitalets betydelige udvidelse, universitetsbyggeri på bar mark i Roskilde og
udvidelsen af Kastrup Lufthavn.
Samfundskonjunkturerne påvirker de rådgivende virksomheder
tydeligt. Især i en periode, hvor bygge- og anlægsbranchen var
altdominerende, kunne ændringer i byggeriet påvirke virksomhederne meget kraftigt – ja medføre lukning af nogle. Med oliekrisen i 1973 standsede væksten brat i de rådgivende virksomheder, og Rambøll mærkede også effekten. Det lykkedes i første
omgang at undgå afskedigelser. Man undgik også en ellers aftalt
fælles nedgang i arbejdstid. Virksomheden oplevede stagnationsperioder, og senere blev det også nødvendigt at afskedige
personale. Bredden af ydelser var en vigtig faktor i overlevelsen.
Også de øvrige nordiske lande oplevede stagnation, nedgang
og i visse tilfælde afskedigelser i en vanskelig periode for de
rådgivende virksomheder, der havde store problemer med at
tjene penge.
Fra 1960’erne var firmaet begyndt at arbejde med forbrændingsanlæg, og siden kom affaldsbehandling og en udbredelse

Blandt de danske rådgivere var Rambøll &
Hannemann den virksomhed, der etablerede
flest kontorer med henblik på at være til stede
i kundens nærområde.
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til hele det nye miljøområde til at spille en vigtig rolle. Miljøområdet var et nyt vækstområde, og fra 1970’erne gav energiområdet store nye opgaver. Der er særlig grund til at pege på olie- og
gasaktiviteter som et stort og meget vigtigt arbejdsområde for
Rambøll i nyere tid.
Management og Informatik
– nye arbejdsområder for rådgiverne
Allerede i 1920’erne og 1930’erne havde der været interesse for
organisationsteori og rationel tilrettelæggelse af produktion.
Blandt rådgiverne var det dog kun et meget lille antal, der havde
berørt dette felt, da Rambøll & Hannemann i 1981 købte sig
ind på dele af området og etablerede PLS Consult (nuværende
Rambøll Management).
De nye muligheder, der viste sig med anvendelsen af edb, blev
bl.a. taget op af flere medarbejdere i Rambøll & Hannemann.
Torben Nielsen så mulighederne i området logistik og operationsanalyse og kastede sig med ildhu over det nye arbejdsfelt.
Området begyndte at udvikle sig i 1970’erne, og fra midten af
1980’erne flyttede man målsætningen fra at være en understøtning og service for ingeniørdisciplinerne til at blive et selvstændigt forretningsområde med egne kunder.
Fra Gert Hansen A/S til Rambøll Management
I slutningen af 1960’erne dukkede management op som professionelt rådgivningsområde. Nye strukturforandringer som
kommunalreformen, miljølovgivningen, anvendelsen af edb og
i det hele taget et større samfundsmæssigt behov for overordnet teknisk og økonomisk planlægning skabte grobund for
nye virksomheder med dette område som speciale. Én af de
toneangivende på det kommunale område var konsulentfirmaet Gert Hansen A/S i Århus, der blev oprettet i 1968 og især
arbejdede med kommunale byggeprogrammer, men også med
organisationsplanlægning i forbindelse med den forestående
kommunalreform.
I forbindelse med planlægningsarbejdet tog man nye områder
op – bl.a. gav loven om den kollektive trafik muligheder for helt
nye arbejdsfelter i den offentlige sektor. Den spirende edb-anvendelse blev taget op, og der blev indgået en samarbejdsaftale
med Regnecentralen. Ved Regnecentralens rekonstruktion fik
Gert Hansen A/S økonomiske problemer, og firmaet gik i betalingsstandsning i efteråret 1981. Tre af nøglemedarbejderne henvendte sig til Rambøll & Hannemann i Århus, og pludselig blev
virksomheden et emne. Tiden var knap, og den senere direktør
Leif Flyndersøe fortæller, at bobestyreren kun gav en meget kort
frist til at beslutte købet.
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I 1981 var Rambølls direktion rejst til Tunis for sammen med lederen af kontoret at fejre indvielsen af et industrianlæg. Bagefter
tog partnerne nogle dages ferie på et hotel i Sousse og modtog
her pludselig et telegram fra Århuskontoret, hvor man foreslog
køb af Gert Hansen A/S. Knud Lauridsen husker begivenheden:
”Det var så vigtig en sag at springe ud på det dybe vand, at
vi hoppede i poolen og afholdt en generalforsamling. Under
megen debat og gurglen vedtog man købet. Firmaet lever i dag
i bedste velgående under navnet Rambøll Management.”
Leif Flyndersøe tiltrådte som første direktør for den nye virksomhed, der fik navnet PLS Consult – et kunstord sammensat af
Planlægning, Logistik og Systemudvikling. Sammen med økonomichef Uffe Leander havde han skrevet den positive indstilling til
direktionen.
Den nye virksomhed blev grundlagt som et selvstændigt
datterselskab, der var 100 % ejet af Rambøll & Hannemann.
Leif Flyndersøe lægger vægt på, at han i de følgende år meget
bevidst søgte at undgå, at PLS levede af opgaver fra modervirksomheden. Målsætningen var, at maksimalt 5 % af omsætningen
måtte komme fra moderselskabet: ”Vi ville ikke være afhængige
af opgaver fra Rambøll & Hannemann. Jeg har jo set mange af
de små firmaer, vi har købt, i årenes løb langsomt, men sikkert
blive rullet ind i moderselskabet.”
I de år kæmpede man bl.a. med konsulentfirmaet T. Bak Jensen
om opgaverne. I forbindelse med regeringens moderniseringsprogram ved overgangen fra pen og blæk fik PLS bl.a. store
opgaver for Kirkeministeriet, et projekt der begyndte i 1983.
Adspurgt om det vigtigste projekt for managementvirksomheden gennem tiderne siger nuværende direktør Leif Støy: ”Der er
ingen tvivl, det er projektet for Kirkeministeriet, som løb frem til
for et par år siden. Det har på it-området været et banebrydende
samarbejde såvel for os som for ministeriet.”
Til forskel fra Rambøll & Hannemann udviklede et andet stort
dansk rådgiverfirma, COWI, en planlægningsdel i firmaets regi.
Der var forskel på de to store rådgiveres ydelser. Rambølls virksomhed tog udgangspunkt i det økonomiske og organisatoriske,
og medarbejderne var primært økonomer, cand.polit.’er og
cand.scient.’er, mens COWI havde en mere teknisk og ingeniørmæssig tilgang. Leif Flyndersøe forklarer, at ”vores kunder var
ofte økonomer, og det hjalp os. Vi forstod kommunaldirektøren
og havde lettere ved at begå os i det administrative og det politiske apparat.”
Medarbejderantallet voksede til et halvt hundrede, og i
1990’erne tog væksten yderligere fart. I 1991 valgte man at
frasælge it-systemudviklingsdelen til EDB-Gruppen, og trafikafdelingen blev solgt til Kommunedatas datterselskab TR-Partner.

I 1992 fik virksomheden sin første større
udenlandske opgave med træning af offentlige
ledere i Ungarn, og i de følgende år åbnede
en række kontorer i udlandet.

Jens Jørn Bøvling, der var nytiltrådt som direktør, flyttede sammen med 25 medarbejdere med over til Kommunedata. Leif Støy
tiltrådte som ny direktør for den voksende virksomhed, nu med
organisation, analyser og it-rådgivning som de primære arbejdsfelter.
Allerede i 1985 var der åbnet et kontor i København. Det fremhæver Leif Støy som et meget vigtigt skridt, og ikke uproblematisk. Men det hjalp, at bestyrelsesformanden Knud Lauridsen
gennem hele processen var fortaler for managementvirksomheden som selvstændig virksomhed.
I 1992 fik virksomheden sin første større udenlandske opgave
med træning af offentlige ledere i Ungarn, og i de følgende år
åbnede en række kontorer i udlandet.
Leif Støy peger på nogle centrale forhold for PLS/Rambøll Management i de seneste 10-15 år. Hvor de fleste danske rådgivere
havde vanskeligheder på det nye tyske marked efter murens fald,
lykkedes det for PLS i løbet af kort tid at opbygge en managementafdeling i Tyskland med 50 ansatte.
Et andet vigtigt område, som managementvirksomheden var
blandt de første til at opdyrke, var research, som var nyt for konsulentbranchen. Det var stort set kun forskningsinstitutioner, der
varetog denne type opgaver, men fra man fik den første opgave i
1986, har research – i form af især politologiske analyser – udviklet sig til et betydeligt område. I dag dækker virksomheden de
fire områder it-consulting, management, research og survey.
Antallet af medarbejdere er vokset støt, og i dag er der ca. 250
fastansatte medarbejdere og ca. 240 projektansatte konsulenter,
studenter og andre. Virksomheden har ca. 40 % af omsætningen
i udlandet.

Rambøll Informatik
Rambøll & Hannemann arbejdede med it-teknologi fra begyndelsen af 1970’erne, og i midten af 1980’erne besluttede man,
at målsætningen skulle ændres fra at være en understøtning og
service for ingeniørdisciplinerne til at blive et selvstændigt forretningsområde med egne kunder. I 1994 var forretningsområdet
vokset til en division i Rambøll, Hannemann & Højlund med Torben Nielsen som den første direktør. Blandt væsentlige kunder
fra perioden skal nævnes Toldvæsenet, Undervisningsministeriet
og EU.
Arbejdsfelterne var it-konsulentassistance samt systemudvikling, og området voksede udelukkende ved organisk vækst frem
til 1998, hvor antallet af medarbejdere toppede med ca. 250.
Som i andre vækstorienterede udviklingsmiljøer var det vanskeligt samtidig at opnå en tilfredsstillende indtjening, og sidst i
1990’erne blev det nødvendigt at reducere udviklingstakten og
dermed medarbejderantallet.
Chefkonsulent Torben Juul Petersen, der har været med fra
begyndelsen, fortæller om opgaverne:
”Et af de mere spektakulære projekter fra den første periode
var udviklingen og idriftsættelsen af det nyetablerede TV 2s
første folketingsvalgsystem. I efteråret 1990 havde Rambøll &
Hannemann en konsulentopgave med at specificere kravene til
et nyt økonomisystem til TV 2, da daværende statsminister Poul
Schlüter udskrev folketingsvalg med syv ugers varsel.
Vores opgave blev pludselig ændret fra en specifikationsopgave
til, ud over at specificere, også at designe, udvikle, implementere og idriftsætte et nyt folketingsvalgsystem på syv uger. Den
nuværende TV 2-redaktør på Christiansborg, Kaare R. Skou, udarbejdede en sublim kravspecifikation, hvad angår funktionalitet
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”Vi er en del af en stor
virksomhed og ikke
alene en virksomhed på
160-170 ansatte – det må
man godt mærke.”

og beregningsregler. Det blev stort set generalprøve for åben
skærm – og med succes. Alt klappede, og vores registreringer
samt prognoser kunne nemt måle sig med DRs ditto. Efter at
udsendelsen var slut og kameraerne slukkede, gav TV 2s medarbejdere os en applaus for god indsats. Det er første - og indtil
videre eneste - gang, at jeg har oplevet en kunde tilkendegive
sin tilfredshed med en ydelse ved at klappe spontant”.
I 1994 blev Rambøll Informatik udskilt som selvstændig division
i Rambøll, Hannemann & Højlund, og i 2000 blev det et selvstændigt aktieselskab.
Selskabet Rambøll Informatik beskæftiger i dag ca. 160 personer. Ydelserne fordeler sig på it, herunder udvikling, uddannelse
og drift, og virksomheden leverer til både private kunder i form
af større og store virksomheder samt til en lang række offentlige
institutioner og virksomheder. Virksomheden opererer på det
danske marked, og den administrerende direktør Thorleif Mortensen mener, at man først må vurdere, hvordan virksomheden
kommer til at operere i den nordiske kontekst, før man for alvor
kan drage nytte af dette nye geografiske område.
Kunderne er kommuner, offentlige institutioner og andre
kendte virksomheder, bl.a. Undervisningsministeriet og Arbejdstilsynet, Justitsministeriet, PostDanmark og Mærsk. Blandt
aktuelle projekter fremhæver virksomheden et care-system til
ældreplejen, der betragtes som en adgangsbillet til det kommunale område.
Thorleif Mortensen er selv bygningsingeniør og kender
ingeniørsiden af Rambøll. Han mener, at virksomhedskulturen i
Rambøll Informatik, ligesom i Rambøll Management, adskiller sig
noget fra ingeniørvirksomheden, bl.a. på grund af medarbejdersammensætningen med mange dataloger. Han peger konkret
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på, at Rambøll Informatik har udviklet sig meget markedsorienteret. Men selv om direktøren mener, at der er forskelle til ingeniørvirksomheden, så fremhæver han, at ”vi har stadig mange
rødder tilbage i Rambøll.”
Han betragter Rambøll-navnet som et væsentligt aktiv for
informatikvirksomheden: ”Jeg forbinder det klart med den
etiske holdning, og den kender folk godt her. Til at begynde
med kæmpede vi med, at Rambøll-navnet for vores kunder var
ensbetydende med ingeniører; men i dag synes jeg, vi har mere
glæde af det. Folk ved godt, hvad Rambøll er. Det er et stærkere
brand, og de ved godt, hvad Rambøll Informatik er. Vi er en del
af en stor virksomhed og ikke alene en virksomhed på 160-170
ansatte – det må man godt mærke.”
Grænsefladen mellem Rambøll Management
og Rambøll Informatik
PLS Consult, der fungerede som et selvstændigt datterselskab af Rambøll & Hannemann, og området Informatik, der i
1980’erne indgik som en afdeling i Rambøll & Hannemann, var
undertiden i direkte konkurrence. Der var eksempler på kunder,
som ønskede tilbud både fra PLS Consult og fra Informatik. Det
sikrede selvfølgelig virksomheden ”to lodder i konkurrencen”,
som Leif Flyndersøe udtrykker det, men det var ikke uden problemer at afgrænse arbejdsområderne.
Leif Støy konstaterer, at: ”Det har da været problematisk indimellem. På et tidspunkt blev managementvirksomheder opkøbt
af de store it-firmaer, og da var der en debat i ledelsen, om PLS
Consult skulle fusionere med Informatik. Der var lagt op til en
beslutning om at gøre det. Men vi blev enige om, at det ville
være forkert, fordi vores orientering i markedet var forskellig.

Og i dag kan vi så se, at den beslutning var korrekt.” Han opfatter i vid udstrækning konkurrencen mellem Management og
Informatik som medvirkende til at skærpe de to virksomheders
profil.
Thorleif Mortensen er enig: ”Vi har fokuseret vores ydelser,
sådan at vi faktisk har fjernet en række af de management-områder, som vi forsøgte at arbejde med. Der er meget lidt direkte
konkurrence, men det kan ske, at vores kunder ønsker, at vi leverer noget på managementområdet – og så foreslår vi, at Rambøll
Management udfører arbejdet, f.eks. at de kommer med på
vores hold eller omvendt.”
Indfaldsvinklen til opgaverne har også været forskellig. PLS tog
ofte den organisatoriske synsvinkel, hvorimod Informatik som regel tog afsæt i det teknologiske. Fra midt i 1980’erne kunne man
opleve den holdning i modervirksomheden, at PLS burde sælges
og de tilsvarende ydelser opdyrkes internt i virksomheden. Leif
Støy fortæller, at ”da jeg kom til som leder i 1990’erne, var der en
dialog, om vi skulle være selvstændige eller en division i Rambøll
& Hannemann. Det fortsatte helt op til 2000. Diskussionen kunne
opfattes lidt hårdt fra vores side, men det var jo positivt, fordi
man på det tidspunkt kunne se, at vores branding begyndte
at fylde så meget, at vi var blevet en væsentlig del af Rambøllvirksomheden. Derfor opstod diskussionen om navnet. Hvorfor
markedsføre som PLS og ofte blive nævnt i radio og fjernsyn, når
værdien kun kom PLS til gode?” I 2000 blev PLS Consult derfor
til Rambøll Management og senere et selskab på linje med de
nordiske selskaber i Rambøll Gruppen.
Fra ulandsprojekter til kommercielle opgaver udenlands
Gennem 1960-70’erne var projekter i udviklingslandene i vækst,
og denne type opgaver passede naturligvis fint med Rambøll &
Hannemanns almindelige filosofi. I 1970-80’erne havde Rambølls
udlandsomsætning nået omtrent 20 %, men andelen forblev
længe den samme.
Rambøll Gruppens koncernchef, Flemming Bligaard Pedersen,
peger på, at trods 1980’ernes udtrykte ønske om internationalisering blev den udenlandske andel af opgaver ikke øget, men fik
naturligvis et langt større volumen: ”Det var ikke fordi virksomheden ikke voksede internationalt, men den voksede også nationalt og blev jo i løbet af de følgende år den største virksomhed
på det danske marked. Det var ligesom et kapløb mellem to
vækstelementer, som nogenlunde balancerede hinanden, og
derfor stod andelen på 20 % i mange, mange år.”
De fleste udenlandske opgaver var bistandsprojekter for
DANIDA, Verdensbanken og African Development Bank m.fl.
Flemming Bligaard Pedersen erkender, at ”på det kommercielle

udenlandske marked har vi ikke haft nogen særlig fremtrædende
profil set i forhold til de andre store danske. Men det understregede sådan set kun, at Rambøll-virksomheden som den største
danske havde behov for en skarpere internationalisering. Ser vi
på Scandiaconsult, så er sandheden jo om den svenske del af
virksomheden, at den har været langt, langt mere international.
Den har jo været en vældig kendt international konkurrent gennem mange år.”
Rambøll & Hannemann havde dog egentligt kommercielle projekter uden for Norden. Det første rigtige projekt kom via et brev
fra stålvalseværket Elfouladh i Tunesien. Under sin ferie samme
sted holdt Børge Rambøll møde med virksomheden, og i 1969
rejste Jørgen Leisner til Tunesien med sin familie og oprettede
kontor. Projektet bestod i at rådgive om fabrikation af rundjernskonstruktioner og betragtes som startskuddet på Rambølls internationale projekter. Mange Rambøll-medarbejdere arbejdede
i de følgende år i Tunesien og projekterede forskellige opgaver,
bl.a. en flyhangar for Tunis Air.
Et karakteristisk træk ved de danske rådgivere i 1970’erne
var, at de prøvede at gøre entreprenørerne kunsten efter og
etablere samarbejder med henblik på at styrke muligheden
for at få udenlandske opgaver. Rambøll & Hannemann deltog
i Dangroup, som var et samarbejde indgået i 1974 mellem en
række danske rådgivere for at kunne klare sig på det internationale marked. Tilsammen havde de ca. 2.000 medarbejdere, lidt
mindre end nutidens store danske virksomheder, men på det
tidspunkt en betydelig samlet størrelse. Med de store danske
virksomheders vækst i de følgende år løb tiden fra denne type
konstruktioner. De store multidisciplinære virksomheder havde
hver for sig nået en størrelse og en bredde, hvor de ikke følte, at
der var behov for danske alliancer.
Et mislykket forsøg på internationalisering
Rambøll-virksomheden og flere andre danske rådgivere havde
allerede i et vist omfang selv gjort forsøg på internationalisering
af virksomhederne. Rambøll havde ikke held med opkøb i Berlin,
London, Østrig og Tjekkiet. Flemming Bligaard Pedersen peger
på, at den strategi, der arbejdes efter i dag, bygger på erfaringer tilbage fra 1980’erne, hvor der første gang blev talt om
virksomhedens internationalisering.
Strategien var at købe mindre virksomheder rundt omkring,
”men vi måtte senere erkende, at det ikke var måden at gøre det
på. Vi havde jo rigtig mange små virksomheder rundt omkring i
Europa. Vi valgte at lukke alle otte virksomheder over et enkelt år
midt i 90’erne. Det gav jo nogle lussinger, og for ledelsen – ja for
alle parter – er det selvfølgelig en meget ubehagelig situation at
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Fra venstre top

Telekommunikation, etablering af mobilnet, siteacquisition, design og projekt- og byggeledelse. På Syd Arne planlægger Olie & Gas

forbedringer af platformens drift. Rambøll Informatik vedligeholder administrationssystemer. Ryaverket, Göteborg, forbedring af nitrogen- og fosforbehandling på spildevandsanlægget. Fra Ørestad – i 2000 blev en allé i Ørestad opkaldt efter I.G. Hannemann. Ny nationalpark på Møn, Miljø & Natur.
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”Det er kun et spørgsmål
om tid, før større udenlandske
rådgiverfirmaer vil etablere sig
på det danske marked.”
måtte erkende, at de tanker, man har arbejdet efter i mange år,
har svigtet. Men alle kunne nu se, at var man en stor virksomhed,
så måtte man i vores branche også have mulighed for at arbejde
direkte i udlandet. Der findes ingen dansk standard for rådgivning. Det er international standard og internationalt baseret
viden, kunderne efterspørger.”

Vejen frem mod nutidens Rambøll
Et rådgivende miljø i opbrud
Efter Orrje & Co.’s navneændring til Scandiaconsult fortsatte
opkøbene af andre rådgivende virksomheder i Sverige og nu
også i udlandet. De danske rådgivere var også på opkøb både
hjemme og i udlandet. Historien om opkøb på tværs af de nordiske landegrænser handler ikke kun om svenske Scandiaconsult
og danske Rambøll, men om en række store virksomheder i de
nordiske lande, primært Sverige og Danmark: Sweco, Carl Bro,
COWI, Rambøll og Scandiaconsult.
Hvorfor fandt disse sonderinger og overvejelser sted, og
hvorfor blev virksomhedsopkøb og sammenlægninger gennemført som de gjorde? Først og fremmest har der gennem en del
år været tendenser i retning af en internationalisering eller en
egentlig globalisering af branchen. Frem til 2003 var der praktisk
taget ingen firmaer uden for Norden, der havde etableret sig i
de nordiske lande.
Men kendere af branchen vidste, at det ikke kunne vare ved.
I marts 2001 udtalte Rambøll Danmarks direktør Søren Holm
Johansen, at ”det er kun et spørgsmål om tid, før større udenlandske rådgiverfirmaer vil etablere sig på det danske marked.”

Han fik ret: I 2001 købte det store rådgiverfirma Atkins Banestyrelsens projekteringsafdeling. En rådgivende virksomhed med
14.000 ansatte på verdensplan havde nu etableret sig i Danmark
med ca. 300 medarbejdere lokalt.
Opkøb og omstrukturering af branchen
Gennem 1980’erne skete der en polarisering i den rådgivende
branche. Virksomheder blev opkøbt gennem 1980’erne og
90’erne, og nutidens store rådgivende virksomheder tog form.
Samtidig blev gruppen af mellemstore virksomheder meget mindre, bl.a. som følge af opkøb. I Norden består den rådgivende
branche i dag overvejende af et stort antal små virksomheder
med særlige specialer eller et lokalt arbejdsfelt og et mindre
antal meget store virksomheder.
Hvor der i de øvrige nordiske lande var en tradition for, at
større rådgivende virksomheder var børsnoterede aktieselskaber – Scandiaconsult blev noteret på den stockholmske børs i
1991 – var situationen en anden i Danmark. Aktieselskaber blev
almindelige blandt rådgivende danske virksomheder i 1960’erne
og 70’erne, men de største danske virksomheder var oprindelig
privatejede og overgik typisk til en lidt større ejerkreds udvalgt
blandt virksomhedens ledende medarbejdere. Nogle virksomheder blev selvejende institutioner i fondseje, men de var ikke
børsnoterede.
I de senere år har mange opfattet fondenes fundatser som
snærende bånd, der f.eks. hindrede kapitaltilførsel via aktiesalg. En hård kritik har været formodningen om, at fondsejede
selskaber giver dårligere resultater end aktieselskaber. Syv af de
største danske rådgivende virksomheder var ved årtusindskiftet
fondsejede, heriblandt Rambøll. Det udelukkede dog ikke fusioner, eller at andre ejere kunne komme på tale.
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”Børge Rambølls tanke
var vel, at det ikke skulle
være kapitalen, der skulle
være ejeren.”

Den virksomhed, man indledte et forhold til, Scandiaconsult, var
derimod et svensk børsnoteret aktieselskab, hvis aktiemajoritet
var på danske hænder. Flemming Bligaard Pedersen konstaterer,
at ”vi prøver jo virkelig at lære det bedste af de to sider, fordi
det er to forskellige verdener, vi egentlig står over for her, når
vi taler om ejerskabet mellem fond henholdsvis børsnotering”.
Han fortsætter: ”Børge Rambølls tanke var vel, at det ikke skulle
være kapitalen, der skulle være ejeren, at de penge, der blev
tjent, ikke gik til udenforstående, men alene til at investere i
virksomhedens fortsættelse og udvikling. Dermed bliver fondsejerskabet jo netop karakteriseret ved noget meget langsigtet.
Børsnoteringen er ofte præget af nogle markante investeringer,
der skal give afkast, det vil sige, der skal trækkes penge ud hele
tiden.”
Han understreger, at der ikke er nogen model, der kun har
fordele og ingen ulemper, og nævner en vis uro hos Scandiaconsult over at blive opkøbt af en fondsejet virksomhed: ”Der var fra
visse sider i Scandia-koncernen en øjeblikkelig positiv tilgang,
det fine match, der var mellem de to virksomheder, det kunne
alle se. Men der var også en angst for fondsejerskab, fordi det
netop i Sverige og i det nordiske har fået et lidt rustent image, et
image af ikke-forretningsmæssige argumenter. Det har taget en
vis tid at komme over det.”
En anden væsentlig forskel mellem de nordiske rådgivere var,
at indtjeningen var bedre i de øvrige nordiske lande med finnerne som de mest succesfulde. Omkring årtusindskiftet kunne
de fleste danske rådgivende virksomheder kun drømme om et
afkast på de 5-7 %, som var normen hos de andre nordiske virksomheder.
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En anden bejler
I 1999 forventede den tredjestørste danske rådgiver, Carl Bro,
med ca. 1.900 medarbejdere, at blive børsnoteret i løbet af
fem år, men det krævede en større virksomhed, dvs. enten ved
opkøb, fusion eller ved selv at blive opkøbt. Helt typisk havde
Carl Bro selv opkøbt mellemstore danske virksomheder af flere
omgange.
Carl Bro indledte forhandlinger med Scandiaconsult, men
måtte i 1999 opgive at komme videre. Kastede man blikket på
de tre største danske rådgivere, var de ikke langt fra hinanden
i størrelse – måske kunne en dansk fusion blive løsningen? Det
afviste alle, fordi en samling af to danske virksomheder i en
fusioneret ny rådgivende virksomhed forventedes at ville tabe
markedsandele. I forhold til COWI og Carl Bro havde Rambøll
en betydelig mindre omsætning i udlandet, og bl.a. ugeskriftet
Ingeniøren vurderede, at Rambøll havde de færreste fordele ved
at fusionere.
Adspurgt om den slags overvejelser løfter koncernchefen lidt
af sløret: ”Det har bestemt været diskuteret, vi kan vel godt være
ærlige og sige, at der var da diskussioner mellem de tre store
lidt på kryds og tværs om sammenlægning. Hvis vi går ud fra en
dansk markedssynsvinkel, ville vi stort set kun gavne konkurrenterne. Set uden for landets grænser var der megen fornuft i det
– vi kunne have skabt en rigtig stærk dansk virksomhed internationalt. Men det var samlet set ikke en god idé. Det kan illustreres
ved at se på Rambøll-Scandiaconsult-situationen, hvor der jo intet
overlap var. Der var ingen mennesker, der skulle afskediges, og
ingen umiddelbar rationalisering. Hvis vi var gået sammen med
en af de danske, havde der været en masse rationaliseringer.”

Omkring år 2000 var det svært at vide, hvor hurtigt udviklingen ville gå, og hvilken form den ville tage. Flemming Bligaard
Pedersen udtalte dengang, at ”inden for fem-ti år er Rambøll
globaliseret i en eller anden form”. Der skulle gå endnu kortere
tid, før udviklingen tog fart.
Rambøll og Scandiaconsult
En af de mere dramatiske historier i denne række af opkøb og
fusioner gennem to årtier er netop, hvordan Scandiaconsult blev
opkøbt af Rambøll i 2003. Glemslen sænker sig hurtigt over et
historisk forløb, og er en fusion vellykket, er der ikke mange, der
husker en stenet vej frem mod resultatet.
Det var ikke nyt med samarbejder eller partnerskaber. I 1998
indgik Rambøll i et succesfuldt partnerskab med det store entreprenørfirma Larsen & Toubro Ltd. i Indien. Larsen & Toubro har
en baggrund i den danske ingeniørhistorie. Virksomheden blev
oprindelig til i et partnerskab indgået i 1938 mellem to danske
F.L. Smidth-ingeniører og er siden vokset til betydelig størrelse.
I dag er Rambølls danske medarbejdere placeret i L&T-Rambølls
hovedkvarter i Chennai. Rambøll Gruppen består desuden af en
række andre datterselskaber og såkaldte repræsentationskontorer ude omkring i verden.
Én, der ikke har glemt processen frem mod nutidens Rambøll,
er koncernchef Flemming Bligaard Pedersen. Selv om købet af
Scandiaconsult var det, man omtalte som ”det gode match”, var
det bestemt ikke problemfrit. Købet blev for det første i Sverige
præsenteret som et fjendtligt opkøb og i pressen beskrevet som
risikabelt for Rambøll. Men var der overhovedet andre muligheder, kunne processen have taget en anden form eller drejning?
Flemming Bligaard Pedersen fremhæver, at der egentlig var
planer om et helt tredje navn. Scandiaconsult var ikke åbenlyst
begejstret for sit eget navn, som efterhånden var blevet til SCC,
og det kunne måske få det hele til at glide lettere at vælge et
helt nyt navn. Tankerne var også i en periode, at den børsnoterede virksomhed SCC skulle købe Rambøll, eller at et helt nyt
firma skulle konstrueres. Kunne det være gået anderledes?
”Det kunne det sagtens,” siger koncernchefen og afviser
ikke, at det i stedet kunne have været et hollandsk eller engelsk
selskab, man havde købt eller fusioneret med. I dag mener han
dog, at ”som det er gået med sammensmeltningen mellem
Scandiaconsult og Rambøll, står vi meget stærkt, og derfor er
perspektivet måske drejet en smule. Men principielt ville det
bestemt have været en mulighed.” Han kan ikke undgå at tænke
på, at i begyndelsen af 1990’erne fik Rambøll-virksomheden
tilbudt aktieposten i Scandiaconsult til en noget lavere pris, men
takkede nej. ”Prisforskellen? Der er tale om en faktor 10.”

Rambølls strategi for udvikling af virksomheden
Den nye strategi for udvikling af virksomheden blev grundlagt i
slutningen af 1990’erne, og Norden blev ikke blot valgt tilfældigt
som næste område for ekspansion. Rådgivernes honorarer var
bedst i USA, men den næstbedste region at drive rådgivning
i var Norden. Dertil kom det kulturelle fællesskab på trods af
individuelle forskelle. Som Flemming Bligaard Pedersen fremhæver, så ”tænker vi på mange måder ens, i dagligdagen og i den
måde, man håndterer projekter og kunder på, jamen dér ligner
vi hinanden fuldstændig. Det tredje argument skal lige nævnes,
at det er den del af verden, der er mindst præget af korruption.
Med den politik og filosofi, vi har haft, lå det os nær at vælge
dette område som udgangspunkt.”
Vejen mod en egentlig globalisering går nu over en ekspansion
i det, som Rambøll i dag kalder nærzonen, dvs. nordvestlige
Rusland, Baltikum, Polen, Centraleuropa, UK og Irland. ”Det er
vores fokusområde for vækst,” konstaterer Flemming Bligaard
Pedersen. ”I år forestiller vi os i den optimistiske version af
scenariet, at vi har etableret os i Rusland, i de tre baltiske stater
og i Irland.” Dette område, håber virksomheden, kan på længere
sigt få status af en slags ”hjemmemarked”. Fjernzonen – dvs. den
egentlige globalisering – er et mål længere ude i horisonten,
men ”der tager vi de opgaver, vi kan få,” påpeger han.

Rambøll Gruppen i dag
Forskellen mellem virksomheden Rambøll Gruppen i dag og
Rambøll & Hannemann i 1945 er kolossal. Ikke bare arbejdsområderne – som et resultat af den teknologiske udvikling – men
også virksomhedsstrukturen og måden at tænke rådgivning på
er væsentlig forandret.
Multidisciplinær og multinational
Rambøll Gruppen er i dag en multidisciplinær virksomhed med
arbejdsområder, som rækker langt ud over de traditionelle tekniske opgaver, der blev varetaget af de rådgivende ingeniører blot
få årtier tilbage. Med fjorten hovedområder, der spænder fra
rådgivning inden for byggeri over affaldshåndtering til management og it, arbejder Rambøll med rådgivning på en lang række
samfundsmæssigt centrale felter.
”For at udnytte virksomhedens potentiale fuldt ud er det vigtigt, at vi udveksler de erfaringer og kompetencer, vi har i de enkelte enheder,” siger Ralf Granlund, Rambøll Finland. ”For at få
det meste ud af den store viden og mængden af erfaringer, som
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virksomheden indeholder, er det vigtigt, at vi kender hinanden.
Man skal vide, at der sidder én med lige den ekspertise og erfaring, man står og mangler. Det kendskab opbygges langsomt,
gennem information om projekter og gennem sociale kontakter
på tværs af landene.”
Med opkøbet af Scandiaconsult i 2003 blev virksomheden med
ét den største nordiske rådgivende ingeniørvirksomhed.
Selv om Rambølls nuværende, primære forankring er Norden
og det nære Europa, er virksomheden involveret i projekter
andre steder i verden. Med kontorer i omkring 50 ikke-nordiske
lande er Rambøll godt repræsenteret internationalt. Nogle af
de – for skandinaver – mere eksotiske steder er Bhutan, Malawi,
Indien og Qatar.
Rambøll Gruppen
– i et nordisk og internationalt perspektiv
Med sine omkring 4.000 ansatte er Rambøll i dag Nordens
største tekniske rådgiver, og internationalt set rangerer virksomheden på en samlet 24. plads blandt verdens ingeniørvirksomheder. I dag kan der være forholdsvis betydelige dele
af rådgivernes aktiviteter, der ikke kan betragtes som klassisk
rådgivning, og det er derfor ikke helt ligetil at indplacere rådgiverne efter størrelse, hvis det alene er den tekniske rådgivning,
man tager udgangspunkt i. Ser man imidlertid bort fra det og
alene vurderer efter antallet af medarbejdere, var finske Jaakko
Pöyry Group ved årsskiftet på en europæisk 18. plads med 4.697
ansatte og Rambøll nr. 24 med 4.050 ansatte. Svenske SWECO
var nr. 28 med 3.609 medarbejdere fulgt af danske COWI Group
med 3.501. Derefter er der en afstand til de øvrige nordiske firmaer med danske Carl Bro Group som nr. 43 med 2.689, svenske
ÅF Group som nr. 45 med 2.599 ansatte og endelig som nr. 50
svenske Teleca AB med 2.496 ansatte. Det største norske firma er
Norconsult, der ligger som nr. 149 med 800 ansatte.
Den store bredde har gjort virksomheden mindre sårbar over
for udsving inden for afgrænsede tekniske eller geografiske
områder. Der er altså ikke bare tale om et nordisk multidomestic
marked, men nærmere et multiglobal marked, hvor Rambøll
nyder godt af en stor diversitet i både kompetenceområder og
geografisk dækning.
Rambøll – en virksomhed som de andre?
Rambøll Gruppen er nu en sammensat helhed af en række
virksomheder og med bevidst fokus på medarbejder- og brancheetik. De etiske retningslinjer i forhold til kunderne er i vidt
omfang gældende for branchen som helhed, men Rambøll har
i en række sammenhænge hørt til dem, der lagde særlig vægt
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på disse forhold, bl.a. med hensyn til at agere i udviklingslande
uden at indgå i projekter, hvori der indgår bestikkelse.
Noget meget synligt for Rambøll har været fokus på medarbejdernes velbefindende, arbejdsvilkår og klima samt respekten
for og blandt dem. Andre af de nordiske virksomheder, som i
dag indgår i Rambøll Gruppen, har haft lignende træk og en
ånd, som ofte blev skabt eller havde sin oprindelse fra stiftere
og ledelse. Selv om det er diffuse træk, og der kan sikkert findes
undtagelser, definerer det på mange måder Rambøll-virksomheden, og de mange medarbejderjubilæer i disse år taler også
deres eget sprog.
Hersker der en særlig ånd i Rambøll, noget som er virksomhedens særkende? Det vil der formentlig altid være nogle i en
virksomhed, der mener at kunne pege på, men i Rambøll synes
det at være en udbredt opfattelse blandt medarbejderne. Der er
ingen tvivl om, at nogle af de markante holdninger, som rækker
helt tilbage til etableringsårene, har sat sig spor og vel at mærke
spor, der stadig kan mærkes.
Koncernchef Flemming Bligaard Pedersen har levet sit arbejdsliv i Rambøll og har således selv et langt perspektiv på virksomheden: ”Fra første gang jeg kom her, har jeg følt en samklang
med mine egne værdier – et værdifællesskab. Jeg kunne lide de
grundlæggende måder, man gjorde tingene på, den grundlæggende respekt for medarbejdere og kolleger – for mennesket.
Det gjorde et indtryk på mig. Og sådan tror jeg i øvrigt, at
mange af mine kolleger har haft det.”
Kan man drive en moderne forretning, hvis man holder fast i
de værdier? Er der reelt noget tilbage af det gamle Rambøll?
”Hvis man søger ind til kernen i de oprindelige værdier, så er
de der alle sammen – også i dag. Men jeg må indrømme, at den
slags værdier har det med at blive misbrugt hen ad vejen eller
få fortolkninger, der er lidt tendentiøse. Man kan sige, at Børge
Rambølls filosofi tog sit udgangspunkt i, at tilfredse medarbejdere er målet, og det udsagn er blevet misbrugt og brugt på alle
mulige leder og kanter, fordi det kan bruges helt specifikt, helt
lokalt og individuelt. Og det har jo aldrig været meningen med
det. Men hvad er egentlig værdierne? Det bliver lidt højtravende, men i virkeligheden er det meget simpelt: Opfør jer ordentligt, mod hinanden, over for kunderne; opfør jer ordentligt over
for samfundet. Forstå, at I er en del af et langsigtet perspektiv.
Det er det, der står i Filosofien, og det gælder også i dag. Jeg
føler, at hele den tankegang, der ligger i Filosofien og omkring
ejerskabet, på mange måder har været styrken – og årsagen til,
at vi sidder her i dag.”
Børge Rambøll fremhæver i sit 95. år, at det aldrig har været
hans tanke, at virksomheden skulle nå en sådan størrelse. Han
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ville ikke bryde sig om at være i spidsen i dag, men han har
respekt for opgaven, og den kræver at kunne begå sig i det, han
kalder globaliseringsjunglen: ”Hvis jeg havde stået i spidsen,
var det aldrig kommet så langt, det kan jeg roligt sige. Det er
fremragende gjort, og de er på vej ud i den store verden – der
skal både mod og dygtighed til. Men de har altså gjort det – og
på en fantastisk god måde. Det er mit indtryk, at der er et godt
forhold mellem dem og Norge, Finland og Sverige.”

Fremtiden for Rambøll Gruppen
v. Flemming Bligaard Pedersen
Læsning af denne komprimerede historie kunne næsten få én til
at tabe pusten over udviklingen gennem tiden. Så mange ting
er hændt, så mange planer er ført ud i livet. En del er slået fejl,
men har givet erfaringer og ny viden. Rambøll-virksomheden er
vokset med mere end samfundets almindelige vækstrater og
ser i dag ud til at have etableret sig på en markedsmæssig solid
platform. Rambøll Gruppen klarer sig alt i alt udmærket i sammenligning med kolleger og konkurrenter. Er der ikke behov for
at puste ud og hvile lidt i sig selv? Er målet ikke nået?
”Jo, de kortsigtede mål – men ikke de langsigtede!” Et sådant
svar ville være standardsvaret fra alle virksomhedsledere og er
det naturligvis også fra mig. Men for helt at forstå virksomhedens ambition og selvopfattelse må vi igen tage udgangspunkt i
de historiske udviklingsforudsætninger for vores udgangspunkt i
dag.

Da jeg startede i virksomheden som ”yngste mand” i midten af
1970’erne, omfattede den ca. 300 medarbejdere, og virksomheden havde i et par år haft ansættelsesstop samt vanskelige
driftsvilkår på grund af den store energikrise i begyndelsen af
70’erne. Virksomhedens relative placering på det danske marked
blandt konkurrenterne var vel dengang en fjerdeplads efter størrelsen målt på antal medarbejdere.
Strategien og målet for virksomhedens videre udvikling blev
i slutningen af dette årti formuleret kort og godt som ”at blive
blandt de bedste.” Dette var for så vidt ikke en ny idé eller plan,
men snarere en videreførelse af de tanker og filosofier, som virksomhedens stiftere altid havde stået for – og som senere blev
nedskrevet i 1986 i ”Rambøll Filosofien”.
I praksis udmøntede strategien sig først og fremmest i en stærk
fokusering på faglige kompetencer, både for så vidt angår videre
udbygning og supplering af allerede eksisterende specialer,
men også opmærksomhed på muligheden for at inddrage nye
rådgivningsområder. Virksomheden oprettede selv eksamensgivende, interne uddannelsesforløb og sendte medarbejdere på
universitet i arbejdstiden til oplæring i ny viden. Man ser i dette
den daværende tætte tilknytning til undervisning og forskning,
specielt i relation til Danmarks Tekniske Universitet, som repræsenteredes af de to tekniske doktorer, der stiftede virksomheden.
At blive blandt ”de bedste” betød i praksis, at man i respekt for
og i erkendelse af rådgivningsprocessens særlige personlige og
lokale natur – behovet for at være nær på kunderne – etablerede
sig med flere og flere lokalkontorer rundt omkring i det geografisk begrænsede Danmark. Nærhed i denne sammenhæng
knytter sig til begreber som forståelsen for kundens problem-

Strategien og målet for virksomhedens
videre udvikling blev i slutningen af
dette årti formuleret kort og godt som
”at blive blandt de bedste.”
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Det langsigtede mål er en
fortsat globalisering.

stillinger, loyalitet, tillid, personligt bekendtskab, viden om den
lokalpolitiske situation og baggrund, løbende kommunikation
og geografisk tilgængelighed samt det at være integreret i det
lokale samfund økonomisk og forretningsmæssigt.
At satse på viden og nærhed til kunderne skulle vise sig at blive
et lykkeligt valg.
Strategierne blev ubrydeligt knyttet til selve kernen i den
forretningsproces, som en rådgivnings- eller videnvirksomhed
bygger på. Og hermed var grundlaget skabt for vækst og videre
udvikling. Virksomheden voksede kraftigt – også relativt sammenlignet med konkurrenterne. Omkring 1990 var resultatet,
at virksomheden var blevet størst i branchen på det danske
marked. – og vel også ”blandt de bedste”.
Men der var naturligvis også en ”bagside af medaljen”.
Virksomheden havde som nævnt fokuseret på nærheden til
det omgivende marked og var således blevet en meget dansk
virksomhed. De store konkurrenter som COWI og Carl Bro, som
samlet set på det tidspunkt var større end Rambøll, var måske
nok mindre på det danske marked, men de havde til gengæld
begge betydelige aktiviteter uden for Danmarks grænser. Rundt
regnet halvdelen af disse virksomheders medarbejdere var nemlig beskæftiget med projekter i udlandet, enten via produktion i
Danmark eller via udstationering og lokale småkontorer.
Rambølls ledelse måtte midt i 1980’erne erkende, at tiden var
inde til også at fokusere på en egentlig internationalisering af
virksomheden. Ikke blot fordi konkurrenterne gjorde det, men
fordi verden som sådan blev mere og mere internationalt fokuseret. En international direktør og mange internationalt erfarne
medarbejdere blev ansat i sidste halvdel af 80’erne til at forestå
udviklingen og gennemførelsen af internationale projekter.
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Endelig startede man opkøb af en række mindre virksomheder
rundt omkring, specielt i Europa og Østeuropa efter murens
fald.
Rambøll-virksomheden erhvervede helt nye erfaringer gennem det internationale engagement, og både medarbejdere
og hjemlige projekter nød godt af tilførslen af internationale
erfaringer og kompetencer. Det lå i tiden, at der ikke længere
skulle gælde nogen form for særlig dansk standard for indholdet
i eller måden, hvorpå rådgivningsopgaver skulle løses i Danmark.
Alle kunder fordrede et internationalt kompetenceniveau og
videnindhold i projekterne. Og et sådant kunne kun leveres, hvis
rådgivningsvirksomheden selv opererede internationalt i dagligdagen.
Virksomhedens vækst stod alligevel lidt i stampe. De mange
små lokale virksomheder rundt omkring i Europa krævede stor
styringsmæssig opmærksomhed fra ledelsens side, og endvidere viste de sig ofte at være økonomisk og driftsmæssigt svage.
Man kan vel sige, at Rambølls ledelse generelt lærte, hvorfor
netop disse virksomheder havde været til salg til en relativ billig pris, og hvor vanskeligt og kostbart det ville blive inden for
overskuelig tid at udvikle dem til store, betydende operationer.
Eksporten af rådgivningsopgaver bidrog ikke væsentligt til yderligere vækst. Årsagen her var, at mange af de lande og områder,
hvor eksporten havde floreret tidligere, nu enten var selvforsynende med dygtige ingeniører eller krævede lokal tilstedeværelse – nærhed – i forbindelse med projekternes gennemførelse.
Erkendelsen af disse forhold førte ved slutningen af 1990’erne
til, at virksomheden måtte sætte nye mål. De spredte, små
virksomheder rundt omkring blev afviklet. Fokus blev flyttet fra
eksporten tilbage til den gamle lærdom om nærhed til kunden

og markedet. Lige uden for vores daværende hjemmemarked lå
vores nye interesseområde: Norden.
I 2001 blev kontakten mellem det daværende Rambøll og det
lige så store Scandiaconsult etableret. Og som vi har set, lever
den sammenlagte virksomhed perfekt op til den tidligere succesfulde filosofi : ”Local partner – global knowledge”! Et delmål
på vejen er nået, et skridt i retning af egentlig internationalisering er hermed taget. Men på langt sigt er dette kun en ny
begyndelse. Det langsigtede mål er en fortsat globalisering. Det
er for os alle den nye dagsorden.
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