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Velkommen til Bygherreakademiet 

Bygherreforeningens udbud af kurser, arrange-
menter og uddannelser er de seneste år vokset 
kraftigt både i omfang og bredde, og fra 1. ja-
nuar 2023 byder vi velkommen til Bygherrefor-
eningens ”Bygherreakademi”.   

Med Bygherreakademiet vil vi sikre, at du som 
professionel bygherre altid har adgang til den 
nyeste viden og løbende kan få udvidet din fag-
lige horisont og udviklet dine kompetencer.   

Akademiet skal gøre det lettere for dig at finde 
vej til de mange tilbud om efteruddannelse 
og faglig opdatering, vi udbyder i Bygherrefor-
eningen. Vi vil gøre det tydeligt, hvilke kurser, 
seminarer, netværk og uddannelser som passer 
til den enkelte bygherre eller bygherreorganisa-
tion på forskellige kompetenceniveauer.  

Vi sigter med akademiet også på at oprette 
samarbejder med uddannelsesinstitutioner, 
hente inspiration fra internationale fora med 
fokus på bygherrekompetencer, og vi arbejder 
med analyser og værktøjsudvikling for at til-
byde den bedste og mest relevante efteruddan-
nelse for bygherrer.   

I dette katalog finder du et overblik over Byg-
herreforeningens udbud af kurser, konferencer, 
uddannelser, netværk og medlemstilbud i 2023.  

Vil du styrke dine kompetencer og din organi-
sations udvikling, kan du fx deltage på en af 
vores populære projektleder- og lederuddan-
nelser. Eller du kan tilmelde dig et af vores ud-
dannelsesforløb i byggeriets aftaler, styring og 
økonomi eller udbud og marked. Som noget nyt 
i år lancerer vi også et sammenhængende ud-
dannelsesforløb i bæredygtighed. 

Vi udbyder desuden en lang række aktuelle se-
minarer, konferencer og netværk, og vi annon-
cerer løbende nye aktuelle arrangementer, så 
du altid er på forkant med byggeriets seneste 
udvikling.   

Du kan finde programmer og praktisk infor-
mation om de mange aktuelle tilbud på vores 
hjemmeside. Og så er du selvfølgelig også altid 
velkommen til at kontakte os for at få et tilbud 
på et kursus direkte målrettet til jeres organisa-
tion eller med en god ide til et arrangement.  

Vi glæder os til at se dig i det kommende år.  
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Vores arrangementer i 2023 er inddelt i kategorierne:

Byggeriets aftaler

Udbud og marked

Styring og økonomi

 Strategi og ledelse

Byggeri, drift og anlæg 

Bæredygtighed

Velfærdsbyggeri og byudvikling

Faglige netværk

Bygherre, kend din 
AB18
De fleste bygherrer er nu i gang med 
projekter, som omfattes af byggeriets 
reviderede aftalesystem, AB18. Vi vil 
gerne klæde vores medlemmer på til 
at navigere i aftalesystemet og an-
vende det, så der skabes størst mulig 
gevinst for bygherren.  

På www.bygherreforeningen.dk/ab18 
finder du en online guide til bygher-
rens arbejde med AB18-systemet, 
herunder en række værktøjer og ska-
beloner, adgang til en AB18-hotline og 
mulighed for at tilmelde dig et AB18-
nyhedsbrev, så du bliver løbende op-
dateret på den seneste byggejura.  
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Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer 

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en 
grundig indføring i AB18 og en gennemgang af det nye 
aftalesystem - herunder de væsentligste ændringer og 
nyskabelser. Kurset sætter fokus på de muligheder, der 
ligger i det nye AB-system og succeskriterierne for at an-
vende dokumenterne, så der skabes størst mulig værdi. 
Alt sammen set fra bygherres perspektiv.  

Kursus den 25. januar 2023, København  
Kursus den 2. februar 2023, Aarhus  
Kursus den 5. september 2023, Aarhus  
Kursus den 27. september 2023, København 

ABR18: Bygherrens samarbejde  
med rådgiver 

Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kur-
sus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens 
perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- 
og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister 
om projekteringsfejl og mangler.  

Kursus den 13. marts 2023, Aarhus  
Kursus den 29. marts 2023, København  
Kursus den 3. oktober 2023, Aarhus  
Kursus den 12. oktober 2023, København 
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Totalentrepriser med ABT18 

Hvordan sikrer du, at en totalentreprise er det rette valg 
for dit byggeprojekt, og hvad er succeskriterierne for en 
vellykket totalentreprise? Denne kursusdag giver dig for-
ståelse for, hvordan du kan anvende totalentreprise efter 
ABT18, og hvordan du som bygherre opnår den bedste 
fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse. 

Kursus den 12. april 2023, Aarhus  
Kursus den 18. april 2023, København  
Kursus den 1. november 2023, København 

Grundlæggende entrepriseret  
for bygherrer 

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion 
til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de 
grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og 
giver dig en god platform til at overskue og navigere i de 
entrepriseretslige regler. Kurset henvender sig til dig, som 
har brug for en god basisintroduktion til AB-systemet. 

 Kursus den 7. juni 2023, København 

Konflikthåndtering, mediation  
og mægling 

Denne kursusdag sætter fokus på, hvordan du som byg-
herre kan arbejde aktivt med at håndtere konflikter i byg-
geprojekter. AB18-systemet byder på en række værktøjer 
til at forebygge og løse konflikter, før de eskalerer og må-
ske når hele vejen til Voldgiftsnævnet. Dette kursus ruster 
dig til at spotte og navigere i konflikter og giver råd og 
input til anvendelse af de værktøjer til konflikthåndtering, 
mediation og mægling, du finder i AB18. 

Kursus den 14. marts 2023, København  

Ydelsesbeskrivelse for  
bæredygtigt byggeri 

I oktober 2022 fik vi en ny ydelsesbeskrivelse for bæredyg-
tighed i byggeriet, som udruster rådgiver og bygherre med 
et langt stærkere aftalegrundlag for socialt, miljømæssigt 
og økonomisk bæredygtigt byggeri. På dette kursus får du 
indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, herunder processer, 
begreber, aftaler og særlige opmærksomhedspunkter, så 
du er klædt på til at navigere sikkert gennem de relevante 
ydelser og snitflader. 

Kursus den 23. marts 2023, København 

Ydelsesbeskrivelse for  
arbejdsmiljøkoordinering 

Den nye ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering 
beskriver de ydelser og rammer, der udgør fundamentet 
for aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. 
Denne kursusdag giver en grundig introduktion til ydelses-
beskrivelsen. Vi dykker ned i definitionen af ydelser i såvel 
projekterings-, som udførelsesfase og øvrige ydelser. Alt 
sammen med fokus på de områder, der kan kræve særlig 
opmærksomhed og særligt tæt samarbejde mellem byg-
herre og arbejdsmiljøkoordinator. 

Kursus den 27. april 2023, København 



YBB19 – Ydelsesbeskrivelse  
for Bygherrerådgivning 

Bliv fortrolig med Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgiv-
ning, YBB19, og hør hvordan du kan bruge den til at sætte 
rammen for et godt samarbejde. Kurset giver dig et godt 
overblik over ydelsesbeskrivelsen og gode råd til, hvordan 
du konkret anvender YBB19 i dine aftaleforhold. 

Kursus den 8. juni 2023, København  
Kursus den 9. november 2023, København  

 

YBL18 – Ydelsesbeskrivelse  
for Byggeri og Landskab 

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for 
Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har 
ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer 
du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du 
forbedre samarbejdet med rådgiveren? Dette er blot nogle 
af de spørgsmål, du får svar på her. 

Kursus den 14. september 2023, København  
Kursus den 5. december 2023, København

Byggeriets aftaler ABR18AB18 YBB19 YBL18

Ydelsesbeskrivelser

Øvrige kurser i Byggeriets aftaler

Uddannelsesforløb i Byggeriets aftaler

Ydelsesbeskrivelse  
for bæredygtigt byggeri 

Ydelsesbeskrivelse  
for arbejdsmiljøkoordinering

Konflikhåndtering
mediation og mæling

med AB18

Værktøjer til 
AB-systemet ABT18

Grundlæggende  
entrepriseret

FOR MEDLEMMER

Vi udbyder i 2023 et samlet uddannelsesforløb i Byggeriets aftaler. Det er desuden muligt at sup-
plere med et forløb om de nye ydelsesbeskrivelser om henholdsvis bæredygtighed og arbejdsmil-
jøkoordinering. Bemærk, at alle kurser fortsat også kan købes som enkeltkurser.
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Grundlæggende udbudsret for bygherrer 
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion 
til de udbudsretlige regler, som er væsentlige for dig 
som bygherre. Du får kendskab til de forskellige ud-
budsformer og overblik over centrale opmærksomheds-
punkter i udbudsprocessen. 

Kursus den 14. marts 2023, København  
Kursus den 28. september 2023, København 

Udbud med forhandling 
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, 
som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På 
dette kursus får du et godt indblik i muligheder og fald-
gruber i processen, og du får gode råd og tips til tilrette-
læggelsen af udbud og den efterfølgende dialog. 

Kursus den 27. april 2023, København  
Kursus den 26. oktober 2023, København 

Sådan bruger du tildelingskriterier og 
evalueringsmodeller i dit udbud 
Få indsigt i de forskellige muligheder, du har for at ar-
bejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i 
udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivnings-
mæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager og afgørel-
ser peger hen. 

Kursus den 10. oktober 2023, København 

Vælg den rette entrepriseform  
Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit pro-
jekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper 
og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så 
du er klædt på til at vælge den rette form til netop dit 
projekt. 

Kursus den 8. februar 2023, København 
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Strategiske partnerskaber i byggeriet  
De seneste år har de strategiske partnerskaber i bygge-
riet for alvor fået fat. Men hvordan går det med dem, og 
hvilke erfaringer fra både udbuds- og gennemførelsesfa-
sen kan vi lære af? Seminaret her tager fat i de forskel-
lige former for strategiske samarbejder. Du får blandt 
andet gode råd til, hvordan et strategisk partnerskab 
kan organiseres, hvad angår såvel kompetencer, som 
udbud og kontrakter. 

Seminar den 2. maj 2023, København 

Tidlig entreprenørinddragelse  
Her får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved 
de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. 
Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelse af pro-
cessen og ikke mindst succeskriterierne for at kunne 
høste gevinsterne af den tidlige inddragelse. 

Kursus den 30. maj 2023, København  
Kursus den 21. november 2023, København 

Grundlæggende  
udbudsret

Udbud med  
forhandling

Tildelingskriterier og  
evalueringsmodeller

Udbudsret for 
bygherrer

Uddannelsesforløb i Udbud og marked

Vi udbyder i 2023 et samlet uddannelsesforløb i Udbudsret for bygherrer.  
Bemærk, at alle kurser fortsat også kan købes som enkeltkurser.

Den delegerede bygherremodel 
Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev 
der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan 
opføre almene boliger i samarbejde med private udvikle-
re. Den delegerede bygherremodel begynder nu at vinde 
frem. Men hvad er det, denne samarbejdsform kan? 
Hvor kan den skabe værdi, og hvad er spillereglerne for 
de almene, private og kommunale aktører? 

Kursus den 12. september 2023, København

Øvrige kurser i Udbud og marked

Vælg den rigtige  
entrepriseform

Tidlig 
entreprenørinddragelse

Strategiske  
partnerskaber

Den delegerede  
bygherremodel
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Budgetplanlægning i byggeprojekter – 
dynamiske styringsværktøjer 
Bliv skarp på den tidlige budgetplanlægning og få inspi-
ration til, hvordan du som bygherre kan bruge den øko-
nomiske ramme for projektet aktivt. På dette kursus får 
du en introduktion til budgetlægning, økonomistyring og 
risikohåndtering gennem byggeriets forskellige faser, så 
du kan styre projektet sikkert i mål. 

Kursus den 30. marts 2023, København  

Byggeriets Business Case 
Få værktøjer til at italesætte dit projekts værdiskabelse. 
På dette kursus lærer du, hvordan du etablerer et robust 
fundament for dit byggeri ved at italesætte det som 
del af en større økonomisk sammenhæng gennem den 
gode Business Case. Du lærer at afdække potentialerne 
i projekterne, blandt andet gennem overvejelser om for-
mål, scenarieanalyse, gevinstrealisering og følsomheds-
analyse (påvirkning af nøgletal). 

Kursus den 10. maj 2023, København  

Økonomistyring og Contract Manage-
ment for bygherrer 
På dette kursus får du en introduktion til økonomisty-
ring i totaløkonomisk perspektiv. Du bliver klædt på til 
at overskue og navigere sikkert i den komplekse orga-
nisering af samarbejdspartnere og kontraktforhold i 
byggeprojektet og får råd til den effektive opfølgning 
undervejs. 

Kursus den 5. oktober 2023, København  

Robuste projekter og effektiv  
risikohåndtering 
Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og 
byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette 
kursus tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan 
indarbejde risikostyring i både udbud og processer, så 
du som bygherre får bedre projekter med færre overra-
skelser. 

Kursus den 16. november 2023, København

Styring og økonomi

Uddannelsesforløb i Styring og økonomi

Budget- 
planlægning

Robuste projekter  
og risikostyring

Byggeriets 
Business Case

Økonomistyring 
og Contract  

Management

Styring og 
økonomi

Vi udbyder i 2023 et samlet uddannelsesforløb i styring og økonomi for bygherrer. 
Bemærk, at alle kurser fortsat også kan købes som enkeltkurser.
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Samlede uddannelsesforløb  
i Bygherreakademiet  

Udover en bred portefølje af faglige 1-dags kurser og seminarer udbyder Bygherreforenin-
gen også en række samlede uddannelsesforløb. Her kan du tilmelde dig et helt forløb om fx 
byggeriets aftaler, udbud, økonomistyring eller bæredygtighed – alt sammen set fra bygher-
res perspektiv. Med et uddannelsesforløb sikrer du dig en plads på flere arrangementer om 
samme emne og deltager til en reduceret pris.  Uddannelsesforløbet giver en god platform, 
når du ønsker at udvikle dine kompetencer inden for et specifikt emne, og du får samtidig 
lejlighed til at styrke dit netværk i samspillet med forløbets øvrige deltagere.   

Kontakt konsulent Annemarie Maingot eller følg med på Bygherreforeningens hjemmeside, 
hvis du vil vide mere. 

Knapt 20 faglige netværk i Bygherreforeningen  
giver dig inspiration, viden og nye bekendtskaber  

I Bygherreforeningen har vi knapt 20 faglige 
netværk, som samles 2-4 gange årligt for at 
diskutere specifikke emner såsom samarbej-
der, udbudsstrategi eller anlæg og infrastruk-
tur.  

Her er en oversigt over udvalgte netværk. Du 
kan finde et netværk, der passer til netop dine 
behov på Bygherreforeningens hjemmeside. 
  

• Netværk for private bygherrer 

• Udbudsnetværk 

• Netværk om anvendelse af den frivillige 
bæredygtighedsklasse 

• Netværk for evaluering af byggeri 

• Netværk om anlæg, infrastruktur  
og landskab 

• Netværk om kommunikation og legitimitet 
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Ny i bygherrerollen 
Dette kursus giver en introduktion til bygherrerollen for 
dig, som er ny i bygherrefaget. Hvilken rolle indtager 
bygherren i projektet? Hvad indebærer rollen? Og hvad 
bør man være særligt opmærksom på i de første projek-
ter? Bliv klogere på bygherrens mange ansvarsområder 
og på, hvordan du bedst griber bygherrerollen an.  

Kursus den 28. marts 2023, Aarhus  
Kursus den 13. september 2023, København 

Bygherrernes Projektlederuddannelse 
med særligt spor for bygherrer i almene 
boligforeninger  
Bygherreforeningen har et stærkt samarbejde med BL- 
Danmarks Almene Boliger om Bygherrernes Projektle-
deruddannelse. Som almen bygherre anbefales det at 
tage Del 1 og 2 af Bygherrernes Projektlederuddannelse 
hos Bygherreforeningen og supplere med uddannelsens 
Del 3 – et spor specifikt målrettet til almene bygherrer 
hos BL. 

Læs mere på Bygherreforeningens hjemmeside 

Strategi og ledelse

Digitalisering og samarbejde  
– bygherrens lederskab i  
digitaliseringsprocessen 

Der er meget fokus på, hvordan teknologi og digitalise-
ring kan styrke byggeprojekter. Men digitale værktøjer 
og teknologier skaber kun værdi i et tæt samspil med 
understøttende samarbejdsmetoder og –processer. Der 
er derfor brug for, at bygherren tager lederskab på ambi-
tionerne om digitalisering i deres projekter. Det kræver 
både nye kompetencer og en anden type involvering, 
end de fleste bygherrer er vant til. Det emne belyser vi 
på denne seminardag med udgangspunkt i konkrete 
erfaringer og analyser fra det netop afsluttede demon-
strationsprojekt Bagsværd Observationshjem. 

Seminar den 15. marts 2023
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Sæt kryds i kalenderen den 25. maj, når 
Bygherreforeningen inviterer vores mere 
end 260 medlemsorganisationer til årets 
vigtigste samlingspunkt eksklusivt for 
bygherrer, Bygherrefestivalen 2023.  

Her samles private, almene, offentlige 
og statslige bygherrer for at netværke, 
udveksle viden og få ny inspiration. Med 
faglige debatter fra tre scener som om-
drejningspunkt, sætter vi aktuelle udfor-
dringer og muligheder op til diskussion.  

Årets tema er bæredygtighed og den 
tredobbelte bundlinje, og mere end 30 
markante stemmer fra branchen er invi-
teret indenfor til at kaste lys over nogle 
af bygherrernes største udfordringer.   

Gå ikke glip af denne festlige dag, hvor 
du både bliver klogere på bygherrens 
rolle nu og i fremtiden og får unik mulig-
hed for at udvide dit netværk i uformelle 
rammer.  

Følg med på bygherreforeningen.dk for 
program og nærmere information.

Bygherrernes nye mødested:  
Bygherrefestival 2023!
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Bygherrernes lederuddannelse
Uddannelse i strategi, forretning og personlig ledelse til ledere i bygherreorganisationer 

Bygherreforeningens lederuddannelse tager udgangs-
punkt i din særlige rolle som leder af en bygherreor-
ganisation og klæder dig på til at blive en strategisk 
sparringspart, der kan rådgive din organisations direk-
tion, bestyrelse eller politikere om værdiskabende inve-
steringer i samfundets fysiske rammer. 

Uddannelsen er bygget op om fire hovedtemaer i form af 
personlig ledelse, strategisk ledelse, tværgående ledelse 
og forretningsledelse. Med uddannelsen får du redska-
ber til at lede opad og påvirke beslutningsprocesser i dit 
politiske bagland eller i din bestyrelse og værktøjer og 
inspiration til at lede din bygherreorganisation på bedst 
mulig vis i forhold til fremtidens udfordringer i byggeriet. 

Undervejs kobles teori og praksis i uddannelsen gennem 
cases, øvelser og ved, at du får sparring af underviserne 
og din læringsgruppe, som består af andre ledere i byg-
herreorganisationer. Dermed kommer uddannelsen helt 
tæt på dine behov og din hverdag og udvikler dig i rollen 
som leder af en bygherreorganisation. Uddannelsen er 

specialudviklet til ledere af bygherreorganisationer på 
baggrund af analyser fra Bygherreforeningen. Lederud-
dannelsen er udviklet med fondsstøtte fra Realdania.  

På lederuddannelsen får du konkrete værktøjer til: 

• At sikre øget indflydelse i beslutningsprocesser 

• At skabe mere kvalitet i byggeprojekter gennem 
styrket ledelse af organisation og samarbejdspart-
nere 

• At lave effektiv strategisk implementering af nye 
tendenser som fx øget digitalisering og bæredygtig-
hed 

• At øge værdien og effekten af det byggede miljø til 
kunder og brugere af offentligt og privat byggeri

Vil du høre mere om uddannelsen, så kontakt kompeten-
cechef Christine Skovgaard Madsen.

Foto: Kontraframe
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 2 dage 2 dage 2 dage 2 dage

 1 2 3 4 

Det personlige 
lederskab

 Lederskabets 
 fem dimensioner

 Wholebrain

 Din lederrolle og  
 krydspres i 
 bygherre-
 organisationen

 Ledelse i teams

 Feedback 
 som ledelses-
 værktøj

Strategisk 
ledelse

 Strategisk styring 
 vs. strategisk 
 ledelse

 SWOT-model 
 for din case 

 Ledelse af  
 forandringer

 Værdiskabelse 
 i byggeriet 
 – Saxons model

 Public Value 
 – værdi for  
 fremtiden i 
 byggeriet

Tværgående 
ledelse

 Stakeholder 
 management

 Værdifortælling i 
 byggeriet

 Interessebaseret 
 samarbejde

 Proaktiv ledelse 
 og påvirkning

Forretnings-
ledelse

 Risikoledelse

 Scenarietænkning 

 Business cases 
 og Investerings-
 profiler og
 forskellige former 
 for værdiskabelse

 Du får større 
 klarhed over 
 forventninger og 
 krav til lederrollen i 
 bygherre-
 organisationer

 Du får kendskab til   
 wholebrain 
 modellen, samt 
 indsigt i egen 
 præference

 Du bliver 
 introduceret til 
 redskaber til at 
 definere og udfylde 
 eget ledelsesrum

 Du får teoretisk 
 forståelse, der 
 sætter dig i stand 
 til at definere få, 
 ambitiøse mål for 
 arbejdet i hele 
 forløbet sammen 
 med din lærings
 gruppe

 Du får forståelse for 
 strategibegrebers 
 betydning og 
 anvendelse i din 
 lederrolle

 Du får metoder til at 
 styrke din 
 bygherre-
 organisations 
 strategiske 
 position i forhold 
 til samarbejds-
 partnere

 Du får tilgange til 
 at implementere  
 forandringer og 
 arbejde din 
 bygherre-
 organisations 
 værdiskabelse

 Du får tilgange til 
 at identificere 
 kerneinteressenter 
 for din bygherre-
 organisation og 
 byggeprojekter

 Du får metoder til 
 at skabe en værdi-
 fortælling for din 
 bygherre-
 organisation

 Du får tilgange til 
 ledelse i uklare 
 sammenhænge

 Du får forståelse 
 for at arbejde med 
 påvirkning og 
 styrkelse af din 
 handlekraft

 Du får metoder 
 til at arbeajde 
 proaktivt med 
 risikoledelse på 
 dine bygge-
 projekter

 Du får kendskab til 
 scenarietænkning 
 og data

 Du får metoder 
 til at opstille 
 business cases 
 og det gode 
 beslutningsoplæg

 Du får forståelse  
 for investerings-
 profiler og værdi-
 skabelse på 
 økonomisk, 
 socialt og miljø-
 mæssigt plan

EKSAMEN OG 
AFSLUTNING

Individuel ledelsesstøtte: Deltagerne udarbejder en præferenceprofil som led i uddannelsen. 
Herudover støttes den enkelte med mulighed for individuel ledelsesstøtte fra underviserne og 
sparring i netværksgrupper. 

Modul 1 
gør dig bevidst om 
din personlige 
ledelsesstil i forhold 
til din bygherre-
organisation

Modul 2 
giver dig et 
strategisk blik på 
din bygherreorgani-
sations værditilbud

Modul 3 
klæder dig på til at 
påvirke beslutnings-
processer og styrker 
din gennemslags-
kraft 

Modul 4 
ruster dig til bruge 
viden om byggeri 
som et aktiv for din 
organisations 
forretning

15



Bygherrernes projektlederuddannelse  

Bygherrernes projektlederuddannelse er en uddannelse  
skræddersyet til projektledere i bygherreorganisationer.   

Datoer for uddannelsen i 2023  
København  

Del 1: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter 
(forår 2023)  

Dag 1: 2. marts  
Dag 2: 12. april   
Dag 3: 3. maj   
Dag 4: 7. juni  

Del 2: Strategisk ledelse, forretninger  
og processer (efterår 2023)  

Dag 1: 6. september   
Dag 2: 4. oktober   
Dag 3: 1. november   
Dag 4: 29. november 

Datoer for uddannelsen i 2023  
Aarhus 

Del 1: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter 
(efterår 2023) 

Dag 1: 10. oktober  
Dag 2: 11. oktober  
Dag 3: 14. november  
Dag 4: 15. november 

Del 2: Strategisk ledelse, forretninger  
og processer (forår 2024) 

Dag 1: 5. marts  
Dag 2: 6. marts  
Dag 3: 16. april  
Dag 4: 17. april

Med Bygherreforeningens projektlederuddannelse 
rustes du til at håndtere og tage ansvar for de mange 
forskelligartede opgaver og udfordringer, du møder som 
projektleder i bygge- eller anlægsprojekter.  Uddannel-
sen udbydes i samarbejde med Implement Consulting 
Group og er udviklet i nært samspil med nogle af lan-
dets mest professionelle bygherreorganisationer.   

Det betyder, at du får præsenteret de klassiske projekt-
ledelsesværktøjer gennem relevante erfaringer og ca-
ses fra byggeriet. Alt sammen med fokus på din særlige 
rolle som professionel bygherre.   

Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes pro-
blemstillinger og gennemarbejder disse gennem 
øvelser, teori, gruppearbejde og diskussion. Undervis-
ningsformen er involverende, engagerende og personlig, 
og vi lover dig, at du ser hverdagen og bygherrerollen 
med nye øjne, når du har gennemført forløbet.  

Uddannelsen strækker sig over i alt otte undervisnings-
dage og er delt op i to dele, som du kan tilmelde dig 
samlet eller hver for sig. Uddannelsen giver mulighed 
for at opnå IPMA-certificering i projektledelse. Der er 
ligeledes mulighed for at afslutte uddannelsen med ek-
samen på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). 

Som deltager på uddannelsen får du:  

• Stærke projekt- og procesledelsesredskaber til byg-
herrerollen  

• Overblik over rollen som projektleder i et bygge- el-
ler anlægsprojekt   

• Værktøjer til projektstyring og håndtering af risici  

• Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets 
værdikæde  

• Et stærkt netværk og indblik i andre bygherreorga-
nisationers arbejde 
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Bygherreforeningens projektlederuddannelse består af to dele:   

Del 1 Basis: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter

Dag 1
Sæt de rigtige 
rammer og 
forventninger 
til byggeriet

Dag 2
Projektets plan 
og organisering

Dag 3
Ledelse af projektets 
usikkerhed og 
kommunikation

IPMA
certificering

Valgfrit tilkøb

hos 
Dansk Projektledelse

Dag 4
Effektfuld 
mødeledelse og 
håndtering af 
styregruppe

Dag 1
Ledelse fremad 
og opad: Hvordan 
skaber vi strategisk 
udbytte?

Dag 2
Ledelse i værdikæden 
og sikring af 
opbakning

Dag 3
Ledelse bagud: 
Sikring af effekt 
og læring

Dag 4
Ledelse indad: 
Udvikling af dit 
lederskab

Valgfri eksamen

5 ECTS point

Den Offentlige 
Lederuddannelse 

Del 2 Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer 
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Byg til drift  
Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som 
investeringer i forhold til både den fremtidige brug og 
forvaltning af bygningerne, så ressourcerne udnyttes 
optimalt i hele bygningernes livscyklus. For at sikre, at 
bygninger bliver ved med at være attraktive og bære-
dygtige, er det vigtigt at tænke brug og drift ind allerede 
tidligt i designprocessen. Men hvordan sikrer vi den 
bedst mulige synergi mellem bygge- og driftsfase, og 
hvor ligger de vigtige snitflader? Det dykker vi ned i på 
denne seminardag. Seminaret udbydes i samarbejde 
med Dansk Facilities Management.  

Seminar den 1. marts 2023, København 

Det gode byggeprogram 
Byggeprogrammet er et af bygherrens vigtigste red-
skaber til at sikre, at visioner og krav i et projekt bliver 
fastlagt og kan overleveres til de parter, der skal stå 
for realiseringen af projektet. På dette kursus får du 
indblik i grundelementerne i det gode byggeprogram, 
og de nødvendige strategiske overvejelser bag, så du 
er rustet til at skabe den bedst mulige platform for dit 
projekt.  

Kursus den 7. marts 2023, København 

BR18 – roller og processer  
På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion 
til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage 
ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgiv-
ningen. Vi kommer omkring de administrative regler 
og tekniske forhold, myndighedsbehandling samt cer-
tificeringsordningerne for konstruktioner og brand. Un-
dervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv 
tilrettelæggelse af tværgående processer og samarbej-
der i projektet. 

Kursus den 31. maj 2023, København   
Kursus den 30. november 2023, København 

Renovering og transformation 
Sammenlignet med fokus på nybyggeri, så er der behov 
for mere spotlight på transformation og renovering.
Fokus på den eksisterende bygningsmasse er helt afgø-
rende for at nedsætte byggebranchens samlede klima-
aftryk. Bliv klogere på, hvordan man kan skabe nyt liv i 
gamle rammer og sikre en god proces omkring renove-
ring og transformation af eksisterende byggeri.  

Seminar den 21. september 2023, København 

Byggeri, drift og anlæg Fo
to

: M
ad

s 
En

eq
vi

st



19

Evaluering af byggeprocessen  
og byggeriets effekt  
Hvad kan vi lære af både de gode og mindre gode erfa-
ringer fra byggeprocesserne? Hvordan kan man evalu-
ere på sin byggeproces og bruge resultaterne optimalt? 
Og hvordan måler vi funktionen af byggeriet, og om det 
bruges efter hensigten? På dette seminar diskuterer vi 
evaluering af både byggeprocessen og byggeriets funk-
tioner fra forskellige vinkler. 

Seminar den 28. november 2023, København 

Ledningsarbejder og gæsteprincippet 
Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig 
overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget 
højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får 
du overblik over de grundlæggende regler inden for 
ledningsret og gæsteprincippet, og du får indblik i dine 
muligheder for at forebygge ubehagelige overraskelser, 
når du skal købe arealer og sikre rettigheder til dine 
projekter. 

Kursus den 6. juni 2023, København 

Kyst- og klimasikring 
Danmarks store kyststrækninger kan i fremtiden blive 
udfordrede af både stormfloder og vandstigninger. Det 
er derfor vigtigt at have kendskab til risikoen for skader 
på bygninger i kystnære områder, så bygherren proak-
tivt kan indtænke diverse foranstaltninger i både ny-
byggeri og renoveringsprojekter. Samtidig skal vi have 
fokus på kystnære arealer i byerne og sikre blandt an-
det havneområder mod klimaforandringerne. På denne 
seminardag sætter vi fokus på kyst og klimasikring af 
vores byggeri og byrum.  

Seminar den 11. oktober 2023, København

Bygherreforeningens efteruddan-
nelse til arbejdsmiljøkoordinatorer 
Succesfuld arbejdsmiljøkoordination er et væsent-
ligt aktiv for bygherreorganisationen. Men rollen 
som arbejdsmiljøkoordinator er ofte svær at sætte 
faste standarder for, og det kan være udfordrende 
at finde frem til en systematik, der sikrer, at indsat-
sen opnår den ønskede tyngde og effekt. At løfte 
rollen som arbejdsmiljøkoordinator, og indgå som 
proaktiv sparringspartner, kræver desuden høj be-
vidsthed om egen praksis og systematisering af 
relationer og processer.   

Derfor har Bygherreforeningen, i samspil med 
Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø og 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus, udviklet denne efter-
uddannelse. Forløbet ruster arbejdsmiljøkoordi-
natoren med effektfulde værktøjer, virkemidler og 
systematikker til at levere robuste arbejdsmiljøind-
satser og synliggøre indsatsens værdi.   

Undervisningen er opbygget omkring oplæg, cases 
og workshops og giver rig mulighed for at relatere 
nye input og værktøjer til egen praksis.  

Forløbet er udviklet til dig, som har minimum et 
par års erfaring som arbejdsmiljøkoordinator og 
ønsker indsigt i Best Practice på området eller 
til dig som erfaren arbejdsmiljøkoordinator, der 
ønsker at indtage en mere strategisk og proaktiv 
tilgang til din rolle og indsats.  

Uddannelsen består af to kursusdage og udbydes 
i efteråret 2023 

Efteruddannelse den 25. september  
og den 7. november 2023, København
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Bæredygtighed 

Frivillig bæredygtighedsklasse,  
LCA og LCC for bygherrer 
Fra og med 2023 strammes de tekniske krav til bære-
dygtighed i nybyggeri. På dette kursus får du sparring 
til, hvad I som bygherre forventes at levere på de nye 
krav. Hvilke dagsordener skal I være fortrolige med i 
nærmeste fremtid, og hvordan fremtidssikrer I orga-
nisationen, så I får opbygget og forankret viden og 
kompetencer til at løfte de aktuelle bæredygtigheds-
dagsordener? 

Kursus den 28. februar 2023, København 

Ydelsesbeskrivelse for bæredygtigt byg-
geri 
I oktober 2022 fik vi en ny ydelsesbeskrivelse for bæ-
redygtighed i byggeriet, som udruster rådgiver og byg-
herre med et langt stærkere aftalegrundlag for socialt, 
miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri. På 
dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, 
herunder processer, begreber, aftaler og særlige op-
mærksomhedspunkter, så du er klædt på til at navigere 
sikkert gennem de relevante ydelser og snitflader. 

Kursus den 23. marts 2023, København 

Bæredygtige udbud 
Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, 
så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter al-
lerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem 
til aflevering? På denne seminardag får du inspiration 
til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtig-
hedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer 
og andre dele af branchen. Seminaret udbydes i samar-
bejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. 

Seminar den 4. oktober 2023, København  
Seminar den 24. oktober 2023, Aarhus  

Dokumenteret bæredygtighed  
- fra ambition til effekt 
Kravene til bæredygtighed stiger i de kommende år. 
Der er flere tilgange til bæredygtighed at vælge mel-
lem, herunder krav til dokumentation, som i sidste ende 
afspejler organisationens bæredygtighedsambitioner. 
Hvilke effekter vil I opnå og, ikke mindst, hvordan vil I 
dokumentere? På dette kursus får du et godt indblik i, 
hvor langt man kan nå med den frivillige bæredygtig-
hedsklasse samt en introduktion til to af tidens mest 
anvendte certificeringer, DGNB og Svanemærket. Kurset 
afholdes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets 
Samfundsansvar. 

Kursus den 9. maj 2023, København 
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Bæredygtighed for bygherrer 
Behovet for at bygge bæredygtigt og finde på nye løs-
ninger bliver fortsat mere udtalt. På denne dag samler 
vi en række interessante emner med fokus på byg-
herrens arbejde med at skabe og drifte bæredygtige 
byggerier. Vi kommer blandt andet omkring byggepro-
grammet, LCA i den tidlige fase og de nye klimakrav i 
bygningsreglementet, det nye tillæg om bæredygtighed 
til ydelsesbeskrivelserne samt bæredygtige materiale-
valg.  

Seminar den 16. maj 2023, Aarhus   

Det skal du vide om EU’s taksonomi 
Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansie-
ring betyde for den danske byggebranche? Det belyser 
vi på dette seminar, der kombinerer oplæg og workshop 
omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og re-
noveringer med fokus på klima og CO2-forbrug. Du vil 
også blive klogere på, hvordan vi samtidigt sikrer, at der 
bliver bygget med den socialt bæredygtige dimension 
i tankerne. Seminaret udbydes i samarbejde med For-
eningen for Byggeriets Samfundsansvar. 

Seminar den 18. april 2023, Aarhus  
Seminar den 15. november 2023, København 

Bæredygtige byggematerialer 
Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige 
dagsorden stiller store krav til bygherrens materiale-
valg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye 
tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette se-
minar bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med 
byggematerialer, som tilgodeser miljøet. Dagen giver 
dig også rig mulighed for at indhente vigtig læring fra 
andre bygherrer, som arbejder bevidst med særligt ud-
valgte materialer. Seminaret udbydes i samarbejde med 
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. 

Seminar den 7. december 2023, København  

Få styr på ”S” i ESG med sociale  
risikovurderinger  
Social bæredygtighed bliver i ny international bæredyg-
tighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. 
Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerret-
tigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang 
til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså 
helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktivi-
teter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du 
blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer 
inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde 
den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes 
i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfunds-
ansvar.

Seminar den 31. oktober 2023, København

Uddannelsesforløb i Bæredygtighed

Vi udbyder i 2023 et samlet uddannelsesforløb i Bæredygtighed. 
Alle kurser kan stadig også købes som enkeltkurser.

Frivillig bæredygtigheds-
klasse, LCA og LCC

Bæredygtighed  
for bygherrer

Bæredygtige  
udbud

Dokumenteret  
bæredygtighed

Ydelsesbeskrivelse for  
bæredygtigt byggeri

Øvrige kurser i Bæredygtighed

Bæredygtige  
byggematerialer

Bæredygtighed  
for bygherrer

Få styr på dit  
"S" i ESG

EU’s  
taksonomi
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Nye gratis medlemsarrangementer:  
Bygherre Briefing og velkomstmøder 

I Bygherreforeningen inviterer vi i 2023 til en 
række spændende medlemsarrangementer 
om aktuelle emner, der vedrører din hverdag 
som bygherre. Arrangementerne er gratis og 
omfatter både fysiske og digitale velkomst- 
og morgenmøder, studieture og online arran-
gementer. 

Vi introducerer bl.a. et nyt online koncept, 
Bygherre Briefing, hvor du på en times digitalt 
morgenmøde kan blive opdateret på de dags-
ordner og udfordringer, der fylder mest hos 
bygherrerne netop nu. 

Desuden introducerer vi to årlige digitale 
velkomstmøder, som både er for nye med-
lemsorganisationer og for nye personer i ek-
sisterende medlemsorganisationer. Her får du 
en kort introduktion til foreningens politiske 
arbejde og de mange muligheder for at få ud-
viklet dine kompetencer i Bygherreakademiet.  

Alle medlemsarrangementer er gratis for dig 
som medlem af Bygherreforeningen og an-
nonceres løbende. Du kan se aktuelle datoer 
og programmer på vores hjemmeside og i vo-
res nyhedsbrev. 

Gratis medlemsnetværk i Jylland
Midtjysk bygherrenetværk og Nordjysk bygherrenetværk er vores særlige tilbud til medlemmer i 
Nordjylland og Vestdanmark. De to geografiske netværk mødes tre-fire gange om året. Fokus er 
på at udveksle erfaringer om aktuelle bygherreudfordringer og om de aktuelle initiativer i bran-
chen. 

Midtjysk bygherrenetværk og Nordjysk bygherrenetværk tilbydes som gratis medlemsgoder for 
vores medlemmer vest for Storebælt. Tilmelding sker via Bygherreforeningens hjemmeside. 

Foto: Julius
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Velfærdsbyggeri og byudvikling

Fede læringsmiljøer på  
erhvervsskolerne  
Hvordan kan vi indrette attraktive læringsmiljøer på 
både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til 
eleverne og giver dem lyst til at være på skolen? Med 
denne konference sætter vi fokus på erhvervsskolernes 
fysiske rum og diskuterer, hvordan man skaber identitet 
omkring fag og faglighed men samtidig formår at til-
trække bredere målgruppe.   

Konference den 9. marts 2023, København 

 
 

Innovative læringsmiljøer og fremtidens 
”klasserum”   
Nye former for undervisning er under udvikling i disse 
år, og flere og flere skoler indretter sig efter principper 
for innovative læringsmiljøer, hvor mere åbne lærings-
arenaer har erstattet det traditionelle klasserum. På 
denne konference ser vi på erfaringerne fra udlandet 
og fra praktikere i Danmark. Vi fokuserer på sammen-
hængen mellem de pædagogiske visioner og de fysiske 
rammer på skolerne, og vi diskuterer, hvordan vi kan 
sikre, at de understøtter hinanden. Konferencen ar-
rangeres i samarbejde med Dansk Center for Undervis-
ningsmiljø.  

Konference 25. april 2023, Nyborg 
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Kom godt i gang med skoleprojektet  
Med udgangspunkt i Bygherreforeningens dialogværk-
tøj til skolebyggeri får du på denne kursusdag indsigt i 
de strategiske overvejelser, du bør gøre dig, før du går i 
gang med dit skoleprojekt. Samtidig sætter vi fokus på 
overvejelser omkring pædagogik og didaktik og skolens 
rum og funktioner. På dagen får du også mulighed for 
at afprøve dialogværktøjet i praksis. 

Kursus den 26. april 2023, Nyborg 

Sunde daginstitutioner: Bæredygtighed, 
pædagogik og fysiske rum 
Som en af de første institutioner børn møder, har dag-
institutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. 
Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for 
børnene samtidig med, at omgivelserne og de fysiske 
rammer indbyder til udfoldelse, leg og udvikling. Det 
kan dog være en vanskelig opgave for bygherren at leve 
op til disse forventninger, når institutionerne samtidig 
skal overholde krav om pasningsgaranti, stramme 
kommunale budgetter og tilpasses den demografiske 
udvikling.  

Seminar den 29. marts 2023, Aarhus  
Seminar den 8. november 2023, København 

Hvordan bygger vi verdens  
bedste plejebolig? 
Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi 
boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og ar-
bejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfat-
tet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i 
byggeriet kombineret med en voksende andel pleje-
krævende borgere giver behov for nytænkning. Vi ser 
nærmere på, hvordan vi kan løse opgaven med plejebo-
ligbyggeri fremadrettet, og hvordan vi gennem plejebo-
ligens fysiske rammer kan øge trivslen og livskvaliteten 
og dermed skabe optimale løsninger til gavn for både 
brugere og samfund.   

Konference den 9. maj 2023, København  

Friplejeloven og friplejeboliger 
Mange kommuner skal i de kommende år udvide deres 
plejeboligkapacitet betydeligt. Det sker i en tid med 
stigende materialepriser, som gør det svært at bygge til 
det fastsatte rammebeløb og i en tid med rekrutterings-
udfordringer på plejeområdet. Flere kommuner kigger 
derfor mod alternative løsninger som for eksempel 
friplejehjem. Men lovgivning og regler omkring fripleje-
boliger er komplekse, og på denne kursusdag kan du få 
kendskab til reglerne på området, og hvad du skal være 
særligt opmærksom på i forhold til opførelse og drift af 
friplejeboliger. 

Kursus den 2. november 2023, København 

Fremtidens bolig og boligformer  
Vores måde at bo og organisere os på er under kon-
stant forandring. Og i disse år ses en række nye trends 
på boligmarkedet foranlediget af bl.a. urbanisering og 
bæredygtighed. Bl.a. vokser interessen for tiny houses 
og forskellige typer af bofællesskaber. Men vil interes-
sen for disse boligformer fortsætte? Og hvad kommer 
bagefter? Er det muligt at realisere vores ønsker og krav 
midt i inflation og energikrise? Og har det en indvirk-
ning på, hvordan fremtidens bolig ser ud? På denne dag 
diskuterer vi fremtidens boliger til unge, singler, familier 
og seniorer med fokus på både privat og alment bolig-
byggeri. 

Seminar den 10. maj 2023, København 

Det mest bæredygtige er det, vi ikke 
bygger: Flerbrugerhuse og multianven-
delse 
Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner 
sammen i én bygning. Dette skaber værdi for brugerne 
ved at opfordre til fællesskab, og samtidig udnytter vi 
vores kvadratmeter bedst muligt. Men hvornår giver det 
reel værdi for brugerne? Hvordan organiserer vi byggeri, 
anvendelse og drift? Og hvordan løser vi de udfordrin-
ger, der kan opstå på tværs af interessentgrupper? Det 
diskuterer vi på denne seminardag. 

Seminar den 22. marts 2023, København 



26

Udvikling af gode fællesskaber  
i byudvikling og byggeri
Fællesskaberne er blevet en vigtig del af byudviklingen 
og byggeri, hvor vi samler flere brugergrupper. Mange 
nye bofællesskaber opføres i disse år, og samtidig er 
fællesskabet i centrum i udvikling af nye byområder. 
Det lokale fællesskab bliver i dag tænkt med som en 
komponent i udviklingen, men hvordan opbygger man 
et fællesskab som en del af byggeprocessen og et fæl-
lesskab, som kan fortsætte i fremtiden? Vær med, når 
vi diskuterer selvbærende fællesskaber på denne spæn-
dende seminardag. 

Kursus den 1. juni 2023, København 

Spark gang i debatten om fremtidens 
idrætsfaciliteter og svømmebade 
At bygge idrætsfaciliteter og svømmebade kan ofte 
være udfordrende projekter at kaste sig ud i. For hvor-
dan sørger man for, at projektet lever op til forventnin-
gerne hos beslutningstagere og brugerne og sikrer en 
god anvendelse og drift efterfølgende? På denne semi-
nardag sætter vi fokus på, hvordan vi kan bygge de bed-
ste idrætsfaciliteter og svømmebade gennem en stærk 
projektstyring og brugerinddragelse og med fokus på 
multifunktionalitet og sundhed.

Seminar den 23. november 2023, København  

Universelt Design Dag 2023 
Hvordan kan vi skabe ligeværdig adgang for alle men-
nesker, når vi designer og bygger byer og bygninger? 
På denne seminardag sætter vi fokus på, hvorfor og 
hvordan bygherrer bør indtænke universelt design i byg-
ninger og byområder allerede helt tidligt i processen, 
og hvordan vi kan gøre universelt design konkret og 
fastholde de gode intentioner hele vejen gennem byg-
geprocessen. Dagen afholdes i samarbejde med BUILD 
og Danske Handicaporganisationer. 

Seminar den 22. november 2023, København 

Nærhospitaler og sundhedshuse 
Sundhedsvæsnet har haft politisk bevågenhed de se-
neste år, og nærhospitaler og sundhedshuse kan blive 
en vigtig del af den udvikling sundhedsvæsnet skal 
igennem de kommende år. Men hvordan skal vi bygge 
og drifte de nærhospitaler og lokale sundhedshuse, og 
hvad betyder bygningerne i forhold til samarbejdet mel-
lem kommuner og regioner? Bliv klogere på processen 
omkring de nye velfærdsbygninger og på, hvordan man 
skaber de bedste rammer for brugerne.  

Seminar den 24. oktober 2023, København
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Bygherreforeningens netværk om velfærdsbyggeri 
Bygherreforeningen ser bygherren som en 
værdiskabende samfundsaktør og sætter 
derfor fokus på bygherrens rolle i at skabe 
optimale rammer for det liv, der leves i og om-
kring bygninger – uanset alder, mobilitet eller 
behov.  

I vores netværk der handler om velfærdsbyg-
geri, kommer du typisk på inspirationsture og 
ser eksempler på fx inspirerende plejeboliger 
eller skolebyggerier.  

Netværksmøderne afholdes derfor landet over, 
og du kommer altid hjem med ny viden og in-
spiration fra konkrete byggerier. Du kan læse 
mere om netværket på vores hjemmeside.  

 

• Netværk om daginstitutioner 

• Netværk for skoler og læring 

• Netværk for studiemiljøer på ungdomsud-
dannelser og videregående uddannelser 

• Netværk for seniorboliger og seniorbofæl-
lesskaber 

• Netværk for plejeboliger 

• Netværk for universelt design og tilgænge-
lighed 

• Netværk om kontorarbejdspladser  
og kontorbyggeri 

• Netværk om boligbyggeri 

Få et kursus i din  
organisation
Du kan bestille mange af vores kurser 
som in-house kurser eller få et kursus 
skræddersyet til jeres behov og medarbej-
derstab. Flere bygherreorganisationer har 
fx kørt interne projektlederuddannelser 
i deres organisationer med stor succes 
gennem de seneste år. Brug denne mu-
lighed, hvis I gerne vil udvikle kompeten-
cerne internt i jeres organisation og sikre, 
at alle er på bølgelængde, når I fremover 
skal løse opgaver sammen.  

Kontakt konsulent Annemarie Maingot, 
hvis du vil høre mere om mulighederne.  

Foto: Kontraframe
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Styrk organisationen 
med et kompetence-
kompas 
Kompetencekompasset er et gratis analyse- og dialogværktøj til Bygherreforeningens 
medlemmer, der sætter fokus på jeres rolle som bygherre. Med kompasset får I en intro-
duktion til de kompetencer, der ligger i bygherrerollen. Herefter udfylder I en survey, som 
bruges til at illustrere de kompetencer, I besidder i jeres organisation, og de kompetencer 
I ønsker i forhold til jeres udvikling.  

I fællesskab sammenholder vi resultaterne, så I får overblik over jeres bygherrekompe-
tencer og kompetencebehov. Dermed får I et værktøj til dialog og overblik over, hvordan I 
kan udvikle jer yderligere som professionel bygherreorganisation. 

Kontakt kompetencechef Christine Skovgaard Madsen  
for at høre mere om kompetencekompasset.
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Har I styr på arbejdsmiljøet?  
Få et arbejdsmiljøsprint i jeres organisation 

Mange ulykker i byggeriet kan undgås, hvis vi sætter fokus på arbejdsmiljø. Som bygherrer har 
vi et ansvar for arbejdsmiljøkoordinering på vores byggepladser. Derfor har Bygherreforeningen 
sammensat et kompakt endagsseminar, som kan hjælpe jer til at sætte fokus på arbejdsmiljø. 
En ekspert i arbejdsmiljø fra Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg besøger jeres organisa-
tion og hjælper jer til at skabe et godt arbejdsmiljø gennem workshop, oplæg og dialog. 

Kontakt konsulent Annemarie Maingot, hvis du vil vide mere. 

Byg til velfærd:  
Værktøjer til skoler og  
andet velfærdsbyggeri
På www.bygherreforeningen.dk/bygtilvelfaerd 
kan du finde en række gratis værktøjer og inspi-
ration til processen omkring skolebyggeri og vel-
færdsbyggeri generelt med fokus på foranalyser, 
ibrugtagning og evaluering. Derudover kan du 
finde inspiration i en samling af rapporter på om-
rådet og konkrete cases.  

Kontakt kompetencechef Christine Skovgaard 
Madsen for at høre mere om værktøjer til vel-
færdsbyggeri 

Dialogværktøj til bedre skolebyggeri | 1

Dialogværktøj til 
bedre skolebyggeri
Tre skridt mod den gode skole

Foto: Kontraframe



Bygherreforeningens faglige netværk 
Bygherreforeningen har knapt 20 faglige netværk, som giver dig mulighed for at dykke ned i særligt udvalgte emner 
eller interessefelter sammen med en fagligt stærkt funderet netværksgruppe. Du kan dermed få ny viden, faglig 
sparring, erfaringsudveksling og deltage i studiebesøg sammen med ligesindede bygherrer og bygherrerådgivere fra 
hele landet.  

Netværkene faciliteres af sekretariatets faglige medarbejdere, og vi bygger møderne op omkring relevante oplæg, 
faglige diskussioner og inspirerende cases eller besøg.  

Netværk for private bygherrer  
Netværket diskuterer de særlige forhold, som følger 
med at opføre byggeri og drive ejendomme i private 
virksomheder og organisationer. Netværket har blandt 
andet fokus på den gode business case, samarbejde 
med politikere og myndigheder, udvælgelse af rådgivere 
og leverandørteam samt en række andre aktuelle em-
ner, der vælges fra gang til gang. Netværket mødes tre 
gange årligt. 

Netværk om anlæg, infrastruktur  
og landskab 
Anlægs- og infrastrukturprojekter er som hovedregel 
vitale for vores samfundsudvikling og påvirker typisk 
vores naturmiljø og landskaber. I dette netværk for an-
lægsbygherrer og bygherrerådgivere videndeler og dis-
kuterer vi, hvordan vi i fællesskab sikrer en bæredygtig 
udvikling inden for dette område.  Netværket mødes 4 
gange årligt. 

 Udbudsnetværk 

Bygherreforeningen har to udbudsnetværk, som hver 
består af 15-20 nøglepersoner fra kommunale, almene, 
regionale og statslige bygherreorganisationer. De to 
netværk drøfter udbudsstrategi ud fra eksterne indlæg 
og udveksler markedserfaringer på fortrolig basis. 
Hvert udbudsnetværk mødes fire gange om året. Be-
mærk: Udbudsnetværk er kun for Bygherreforeningens 
medlemmer.  

Netværk for samarbejde og  
rådgivningsydelser 
Netværket diskuterer fremtidens rådgivningsydelser og 
samarbejdsformer. Møderne suppleres med oplæg fra 
inviterede eksterne fageksperter og cases. Netværkets 
medlemmer er bredt repræsenteret fra branchen med 
bygherrer, entreprenører og rådgivere. Deltagerne mø-
des tre gange årligt.  

Foto: Kontraframe
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Netværk om kommunikation  
og legitimitet 
Legitimitet og opbakning er afgørende for at sikre den 
strategiske retning i store byggeprojekter. Netværket 
sætter derfor fokus på, hvordan man arbejder profes-
sionelt med blandt andet proaktiv kommunikation og 
interessevaretagelse i forhold til at sikre forståelse, ac-
cept og fremdrift i byggeprocessen. Netværket mødes 
tre gange årligt. 

Netværk for afprøvning af frivillig  
bæredygtighedsklasse  
Den frivillige bæredygtighedsklasse skal sikre mere 
bæredygtige byggerier i Danmark. Det er et succeskrite-
rium for klassen, at den finder relativt bred anvendelse, 
så erfaringerne med parametrene efter endt afprøv-
ningsperiode kan indarbejdes som krav i bygnings-
reglementet. I dette netværk kan du være med til at 
diskutere udfordringer og udpege fremtidige løsninger 
som input til et kommende bygningsreglement. Netvær-
ket mødes tre gange om året. 

Bygherrenetværket for flerefaglærte  
i byggebranchen 
Der er kommet flere lærlinge på de byggerier, hvor byg-
herren har sat fokus på at sikre flere lærlingepladser. I 
dette netværk vil projektledere og ledere fra bygherreor-
ganisationer inspirere og dele erfaringer med hinanden 
på området. Netværket mødes to gange om året. 

Netværk for bygherreledere 
Det er en kompleks opgave at være leder i en bygherre-
organisation. Lederen skal kunne agere i et krydspres 
og tage hensyn til mange interessenter, samarbejds-
partnere og relationer i og uden for organisationen. 
Med dette nye netværk får du mulighed for at drøfte 
din ledelsesrolle i en bygherreorganisation med andre 
ligesindede. Netværket er for tidligere deltagere på Byg-
herreforeningens lederuddannelse. Vi starter op ultimo 
2023 og mødes tre gange om året. 

Netværk for nye samarbejdsformer  
og entreprenørinddragelse 
Bygherreforeningen etablerer i 2023 et nyt netværk med 
fokus på entreprenørinddragelse og samarbejdsrela-
tioner i byggeprocesser. Vil du være del af en kreds af 
ambitiøse bygherrer, som vil gå foran og gøre brug af 
nye og mere relationsbaserede samarbejder i bygge- og 
anlægsprojekter, så er netværket en mulighed for at 
få ny viden og sparre med andre nytænkende bygher-
rer. Netværket starter op i løbet af 2023 og mødes fire 
gange om året. 

Netværk for evaluering af byggeri 
Byggeprojekter er ofte store forandringsprojekter, der 
skal igangsætte en ny praksis og hverdag for brugerne. 
For eksempel bedre arbejdsmiljø i kontorbyggeri, bedre 
læring i skolerne eller mere omsorg i plejeboligerne. 
Alligevel findes der ganske lidt formaliseret viden om, 
hvorvidt de ønskede intentioner og store investeringer 
bag et byggeri skaber den ønskede værdi for brugerne. 
Og samtidig har vi ikke tradition for at samle viden og 
læring op fra byggeriets processer. I dette netværk mø-
des vi to gange årligt for at diskutere, hvordan vi kan 
arbejde med evaluering af byggeri.  

Gratis netværkstilbud til Bygherre-
foreningens medlemmer i Jylland 

Midtjysk bygherrenetværk  
Midtjysk bygherrenetværk er et foreningstilbud til 
medlemmer i Midt- og Vestjylland. Netværket mø-
des tre-fire gange om året. Fokus er på at udveks-
le erfaringer om de aktuelle initiativer i branchen 
og aktuelle udfordringer som bygherrer.  

Nordjysk bygherrenetværk 
Nordjysk bygherrenetværk er et foreningstilbud til 
medlemmer i Nordjylland. Netværket mødes tre-
fire gange om året. Fokus er på at udveksle erfa-
ringer om aktuelle udfordringer som bygherrer og 
om de aktuelle initiativer i branchen.  

Nordjysk bygherrenetværk og Midtjysk bygher-
renetværk tilbydes som gratis medlemsgoder for 
vores medlemmer i Vestdanmark. 

NYHED
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Netværk om velfærdsbyggeri 
Bygherreforeningen ser bygherren som en værdiskabende samfundsaktør, og sætter derfor fokus på bygherrens rolle 
i at skabe optimale rammer for det liv, der leves i og omkring bygningerne – uanset alder, mobilitet eller behov. Net-
værkene tager ofte på inspirationsture, og møderne afholdes derfor landet over.  

Netværk for daginstitutioner  
De fysiske rammer kan have stor betydning for børns 
hverdag i daginstitutionen. I dette netværk sætter vi 
fokus på, hvordan vi bygger gode daginstitutioner. Her 
kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden fra 
eksperter og drøfte både udfordringer og muligheder 
med at udvikle gode og trygge rammer til leg og læring. 
Netværket mødes to gange om året. 

Netværk for skoler og læring 
Netværket sætter fokus på folkeskolens udvikling, og 
på hvilke krav fremtidens undervisningsformer stiller til 
de fysiske rammer. Derfor diskuterer både bygherrer og 
rådgivere i netværket, hvordan vi skaber gode rum for 
læring og trivsel. Netværket mødes to gange årligt. 

Foto: Kontraframe
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Netværk for studiemiljøer på  
ungdomsuddannelser og  
videregående uddannelser 
Netværket sætter fokus på ungdomsuddannelser, vok-
senuddannelse og videregående uddannelser. Hvordan 
sikrer vi gode studiemiljøer, arbejder aktivt med campus-
dannelse og attraktivitet på uddannelsesinstitutionerne? 
I netværket vil bygherrer og rådgivere diskutere, hvordan 
vi kan udvikle de fysiske rammer. Netværket mødes to 
gange årligt. 

Netværk om kontorarbejdspladser  
og kontorbyggeri 
Hvordan sikrer vi gode kontorarbejdspladser både i for-
hold til indretning, medarbejdernes trivsel og nutidens 
og fremtidens arbejdskultur? I netværket, der mødes to 
gange årligt, vil bygherrer og rådgivere diskutere, hvordan 
vi kan udvikle de fysiske rammer og indrette gode kontor-
arbejdspladser. 

Netværk for universelt design  
og tilgængelighed  
Netværket deler viden om gode designløsninger, nye 
boformer og indretning af arbejdspladser med fokus på 
tilgængelighed. Med studiebesøg og oplæg diskuterer vi 
sammenhængen mellem funktionalitet, fleksibilitet, kva-
litet og æstetik. Netværket mødes to gange om året og 
afholdes i samarbejde med BUILD, Aalborg Universitet.  

Netværk for seniorboliger og  
seniorbofællesskaber 
De seneste år er efterspørgslen af både gode seniorbo-
liger, og særligt bofællesskaber, vokset markant. I dette 
netværk fokuserer vi på byggeri, drift og indretning af se-
niorboliger og bofællesskaber, og på hvordan de fysiske 
rammer kan medvirke til højere livskvalitet og stærke fæl-
lesskaber. Netværket mødes to gange årligt. 

Netværk for plejeboliger 
Netværket henvender sig til dig, som i det daglige ar-
bejder med plejeboligbyggeri i en bygherrevirksomhed, 
kommunal myndighed eller som rådgiver. Her kan du 
blive inspireret og indhente ny faglig viden fra eksperter 
og drøfte både udfordringer og muligheder i at udvikle 
fremtidens hjem til ældre. Netværket mødes tre gange 
om året. 

Vil du vide mere om foreningens 
netværk, tilmelde dig eller dele 
dine gode idéer? 

Skriv til projektleder Emily Krygell Schrøder, 
hvis du vil høre mere om et netværk eller 
tilmelde dig. Du kan også tilmelde dig via vo-
res hjemmeside. 

Mange af Bygherreforeningens netværk er 
på studieture rundt omkring i landet. Tag 
fat i Emily, hvis du har gode idéer til besøgs-
steder, eller hvis du har et ønske om et nyt 
netværk.  

Netværk om boligbyggeri 
I dette netværk sætter vi fokus på boligbyggeri. De 
seneste år er der opstået mange nye trends og behov 
på boligmarkedet, og det gælder både de almene og 
private boligbyggerier. Men hvad betyder interessen for 
bl.a. bofællesskaber? Hvordan vil boligefterspørgslen 
udvikle sig? Og hvad betyder fx ambitioner om ”den 
blandede by” for måden, vi bygger boliger og nabolag 
på? Vi diskuterer desuden de økonomiske, lovmæssige 
og byggetekniske rammer omkring boligbyggeriet, når 
vi samler bygherrer, rådgivere og arkitekter. Netværket 
starter op i løbet af 2023 og mødes 2 gange om året. 

NYHED
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Gå ikke glip af årets spændende studieture!

Som medlem af Bygherreforeningen kan du hvert år komme med på gratis studieture, hvor vi 
besøger særligt udvalgte byggeprojekter. Du får her unik mulighed for at komme med bag ku-
lisserne på nogle af tidens mest omtalte eller banebrydende bygge- og anlægsprojekter.  

I 2023 besøger vi blandt andet Statens Naturhistoriske Museum den 10. maj.  

Du kan tilmelde dig studieturene på vores hjemmeside.  

Vi glæder os til at se dig! 

Foto: Kontraframe
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Bygherreforeningens 
rapporter
Bygherreforeningen har lavet mange 
spændende projekter, hvor du kan finde 
viden om bygherrerollen og værktøjer 
til at håndtere forskellige udfordringer. 

Husk, at du altid kan finde inspiration 
og opdatere din viden om bygherrerol-
len i vores rapporter. 

Du kan downloade dem fra vores hjem-
meside eller få et eksemplar tilsendt. 

Har du en god idé til  
et arrangement? 

I Bygherreforeningen vil vi altid gerne 
afholde højaktuelle arrangementer, der 
gør vores medlemmer klogere på de 
udfordringer, de står over for netop nu. 
Kontakt os, hvis der er et emne, som du 
ønsker, vi skal tage op til debat på et 
temamøde, morgenmøde eller på et kur-
sus.  

Kontakt projektleder Emily Krygell Schrø-
der, hvis du har en idé til et godt tema. 

 

BYUDVIKLING OG 
BLÅ BIODIVERSITET
Inspiration til udvikling af havnebyer og kystnære 
områder i samspil med naturen og livet i havet

Taskforce for digitalisering af byggeriet | 1

Taskforce for  
digitalisering  
af byggeriet
Forpligtelser for topledere i byg- og driftsherre- 
organisationer og behov for handling fra  
branchen og det politiske niveau

Foto: Kontraframe
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