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Styrk din viden  
og dit netværk  
i Bygherreforeningen
Bygherreforeningens aktivitetskatalog
Arrangementer, kurser og netværk 2021
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Styrk dine kompetencer som bygherre  
i Bygherreforeningen
Velkommen til Bygherreforeningens aktivitetskatalog 2021.

Vi glæder os til at tage hul på et nyt år og håber på, at COVID-19 vil fylde langt mindre i 2021. 
Pandemien har sat tunge spor og haft indvirkning på alles hverdag i 2020. Det gælder også i 
forhold til Bygherreforeningens aktiviteter, og selvom vi hurtigt fandt fodfæstet og fik rykket 
eller omlagt vores arrangementer til et digitalt format, håber vi på mere stabilitet i 2021. 

Med de bedste ønsker for det nye år har vi for første gang valgt at lave et samlet arrange-
mentskatalog med et overblik over hele året. Vi har denne gang sat ekstra fokus på blandt 
andet bæredygtighed, verdensmål og velfærdsbyggeri. Men du finder naturligvis også vores 
klassiske kurser om AB-systemet, udbud, økonomi og styring i det nye år. 

Vi udsender dette aktivitetskatalog i håbet om, at 2021 bliver et år, hvor vi igen kan mødes fy-
sisk og netværke på kryds og tværs. Men vi holder samtidig fast i udbuddet af digitale forma-
ter – både fordi det er et effektivt medie til bestemte typer af møder, men også fordi det gør 
det lettere at nå de medlemmer, der er bor rundt omkring landet med gode tilbud uden lang og 
klimatung rejsetid. 

Vi følger altid seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og står klar til at tilpasse vores ar-
rangementer fra dag til dag afhængigt af den seneste udmelding. Det betyder, at du trygt kan 
tilmelde dig både kurser, seminarer, konferencer, studieture og netværk hos os.  Uanset om 
det bliver fysisk eller digitalt, står vi klar med et væld af tilbud til at give dig viden og inspira-
tion med gode eksempler fra andre bygherrer i det kommende år. 

Hold derfor øje med vores hjemmeside, hvor vi løbende annoncerer nye aktuelle arrangemen-
ter og vores målrettede gratis medlemsarrangementer. 

På hjemmesiden finder du også programmer, praktisk information og priser på de forskellige 
tilbud, som blandt andet dækker over vores projektlederuddannelse, kurser skræddersyet din 
egen organisation og faglige netværk. 

Vi glæder os meget til at se dig det kommende år.

Med venlig hilsen  
Kompetenceteamet i sekretariatet

Christine Skovgaard Madsen 
Kompetencechef 
csm@bygherreforeningen.dk 
Tlf: 23952143 

Maria Jordy Madsen 
Eventkoordinator 
mjm@bygherreforeningen.dk 
Tlf: 31379387

Emily Krygell Schrøder 
Kommunikationsmedarbejder 
eks@bygherreforeningen.dk 
Tlf: 20123828
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Vores arrangementer i 2021 er inddelt i kategorierne:

Byggeriets aftaler

Udbud og marked

Økonomi og styring

Proces og strategi

Byggeri og drift

Bæredygtighed  
og verdensmål

Velfærdsbyggeri  
og byudvikling

Netværk

COVID-19 og arrangementer i Bygherreforeningen 

Vi følger altid seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med vores arran-
gementer både i forhold til hygiejne, værnemidler og afstand. 

Vi ved, at alting kan ændre sig meget hurtigt, og skulle det ske, at vi alligevel ikke kan mø-
des, kan vi nu hurtigt omlægge vores arrangementer og uddannelser til virtuelle møder. 
Derfor kan du trygt tilmelde dig både kurser, seminarer, konferencer, studieture og netværk.
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Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du 
får en introduktion til AB18 og en gennemgang af afta-
lesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du 
særligt skal kende til som bygherre. Kurset er både for 
dig, som skal kende til AB18 og dig, som trænger til at få 
genopfrisket din viden om AB-systemet.

Kursus den 28. januar 2021, København 
Kursus den 9. februar 2021, Aarhus 
Kursus den 8. september 2021, København 
Kursus den 21. september 2021, Aarhus

ABR18: Bygherrens samarbejde  
med rådgiver

Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi 
ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både 
i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen 
og i forbindelse med eventuelle tvister om projekterings-
fejl og mangler. 

Kursus den 10. marts 2021, Aarhus 
Kursus den 13. april 2021, København 
Kursus den 5. oktober 2021, København 
Kursus den 12. oktober 2021, Aarhus

Totalentrepriser med ABT18

Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentre-
prise i dit byggeprojekt, og hvordan du som bygherre får 
den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og 
indflydelse. Dette kursus giver dig en forståelse for, hvor-
dan du kan anvende totalentreprise efter ABT18. 

Kursus den 8. april 2021, København 
Kursus den 30. november 2021, København

APP18: Appendikser til AB18

På dette kursus får du overblik over de fire appendikser til 
AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og 
Incitamenter.

Kursus den 26. oktober 2021, København

AB18 og ABR18 forenklet

Her får du en introduktion til de forenklede former i for-
hold til grunddokumenterne i AB18 og ABR18. Hvad inde-
holder de, hvor er bestemmelserne fastholdt, og hvor er 
de udeladt? 

Kursus den 2. december 2021, København 
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AB-systemet AB18 ABR18 ABT18 APP18

YBB19YBL18Ydelsesbeskrivelser

AB18 i praksis
Konflikthåndtering,  

mediation og  
mægling

Værktøjer til 
AB-systemet

Kursusforløb i AB-systemet 

AB18 og ABR18 
forenklet

Konflikthåndtering, mediation og  
mægling

På denne kursusdag lærer du, hvordan du som bygherre 
aktivt kan forebygge og løse konflikter i byggeprojekter. 
Med AB18-systemet er der kommet nye muligheder for at 
forebygge og løse konflikter, før de eskalerer og risikerer 
at ende som voldgiftssag. Dette kursus giver dig værktøjer 
til konflikthåndtering ved opstart, udførelse og afslutning 
af projektet. 

Kursus den 11. marts 2021, København 
Kursus den 23. november 2021, København

Praktiske værktøjer til AB-systemet

Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske 
værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-
systemet. På dette online kursus bliver du introduceret til 
de praktiske værktøjer, og hvordan du bruger dem bedst.

Online kursus den 20. april 2021

Introduktion til AB18

På dette korte online kursus får du en introduktion til 
AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste ele-
menter, du særligt skal kende til som bygherre.

Online kursus den 15. december 2021

YBB19: Ydelsesbeskrivelse  
for Bygherrerådgivning

Bygherrerådgiveren er en af bygherrens strategiske sam-
arbejdspartnere. I Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgiv-
ning, YBB19, ligger fokus på det kontraktlige forhold mel-
lem bygherre og bygherrerådgiver. På dette kursus får du 
en introduktion til ydelsesbeskrivelsen, og til hvordan du 
kan bruge den til at sætte rammen for et godt samarbejde.

Online kursus den 19. januar 2021 
Kursus den 23. september 2021, København

YBL18: Ydelsesbeskrivelse  
for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for 
Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, 
hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til 
opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med 
rådgiveren.

Kursus den 28. april 2021, København  
Kursus den 14. oktober 2021, København 

YBL18 og YBB19 

På denne kursusdag får du mulighed for at stifte bekendt-
skab med både YBL18 og YBB19. Du får en introduktion 
til hver af ydelsesbeskrivelserne og forslag til, hvordan du 
som bygherre kan bruge dem til at sætte rammen for et 
godt samarbejde.

Kursus den 24. november 2021, Aarhus



Udbud og marked

Grundlæggende udbudsret for bygherrer

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til 
de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som 
bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer 
og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

Kursus den 17. marts 2021, København 
Kursus den 16. september 2021, 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 faldgruber i 
processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen 
af udbud og den efterfølgende dialog. 

Kursus den 27. januar 2021, Aarhus  
Kursus den 19. maj 2021, København 
Kursus den 7. oktober 2021, København
 

Sådan bruger du tildelingskriterier og 
evalueringsmodeller i dit udbud

Få viden og indsigt i de forskellige muligheder, du har for 
at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i 
udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæs-
sige rammer, og vi drøfter, hvor klager og afgørelser peger 
hen.

Kursus den 7. april 2021, 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 bliver 
klædt på til at vælge den rette form til dit projekt.

Kursus den 2. juni 2021, København
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Tidlig entreprenørinddragelse 

Her får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved 
de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. 
Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af proces-
sen og de rammer, det giver for at samarbejde.

Seminar den 26. april 2021, København 
Seminar den 10. november 2021, København 

Strategiske partnerskaber i byggeriet 

De seneste år har de strategiske partnerskaber i byggeriet 
for alvor fået fat, men hvordan går det med dem, og hvilke 
erfaringer fra både udbuds- og gennemførelsesfasen kan 
vi lære af? Seminaret tager fat i de forskellige former for 
strategiske samarbejder. Du får blandt andet gode råd til, 
hvordan et strategisk partnerskab kan organiseres, hvad 
angår både kompetencer, udbud og kontrakter.

Seminar den 17. november 2021, København

Grundlæggende 
udbudsret

Vælg den rigtige 
entrepriseform

Udbud med for-
handling

Tidlig entrepre-
nørinddragelse

Tildelingskriterier 
og evaluerings-

modeller

Strategiske part-
nerskaber

Udbud og marked

Entreprise og  
samarbejde

Kursusforløb i udbud og marked



Budgetplanlægning i byggeprojekter  
– dynamiske styringsværktøjer

Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration 
til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske 
ramme for projektet aktivt og tænke i totaløkonomi. Her 
får du også en indføring i, hvordan du kan bruge risiko-
analyser og totaløkonomiske beregninger med LCC-byg 
til økonomisk planlægning og som dynamisk styringsred-
skab i byggeprocessen.

Kursus den 24. marts 2021, København 

Byggeriets business case

Dette kursus giver dig hjælp til at italesætte dit projekts 
værdiskabelse. Du lærer således, hvordan du kan etablere 
et robust fundament for dit byggeri ved at italesætte det 
som en del af en større økonomisk sammenhæng gen-
nem en god business case. På kurset får du derfor me-
toder til at afdække potentialerne i projekterne gennem 
blandt andet overvejelse om formål, scenarie-analyse, 
gevinstrealisering og følsomhedsanalyse.

Kursus den 4. maj 2021, København 

Styring og økonomi

Kursusforløb i styring og økonomi

Budget- 
planlægning

Robuste projekter  
og risikostyring

Byggeriets 
business case

Økonomistyring 
og contract  

management

Styring og 
økonomi

Økonomistyring og contract management

Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere 
en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering al-
lerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i 
byggeprojektet. På denne dag får du en introduktion til dit 
arbejde med økonomistyring i kontraktfasen. 

Kursus den 22. september 2021, København

Robuste projekter og effektiv  
risikohåndtering

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

Kursus den 3. februar 2021, København  
Kursus den 18. november 2021, København 

9
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Proces og strategi

Bygherrernes projektlederdag 2021

Vi inviterer tidligere deltagere på projektlederuddannelsen 
til frokost med netværk og faglige indlæg om, hvor rollen 
som projektleder i bygherreorganisationer bevæger sig 
hen.

Frokost den 4. oktober 2021, København

Bygherrernes projektlederuddannelse 
med særligt spor for bygherrer i almene 
boligforeninger 

Bygherreforeningen samarbejder med BL, Danmarks al-
mene boliger, om Bygherrernes Projektlederuddannelse. 
Dermed er det muligt som almen bygherre at tage spor 
1 og 2 af Bygherrernes Projektlederuddannelse hos Byg-
herreforeningen og et særlig målrettet spor 3 til almene 
bygherrer hos BL.

Læs mere på Bygherreforeningens hjemmeside

Det lærende projektteam:  
Evalueringskultur & videndeling

Få enkle metoder til at opbygge en professionel feedback 
og feedforward kultur i byggeprojektet, hvor I med simple 
processer kan frigøre projektteamets viden, erfaring, kom-
petencer og potentiale. På dette kursus sætter vi fokus 
på det lærende projektteam, og hvordan du skaber en god 
evalueringskultur og videndeling i dine byggeprojekter.

Kursus den 25. februar 2021, København

Møder med resultater:  
Værktøjer til mødefacilitering

Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i sam-
spil med projektgruppen ved hjælp af nogle effektive og 
strukturerede metoder til din mødefacilitering. Her får du 
værktøjer til at bringe projektgruppen effektivt fra idé til 
beslutning med en tydelig struktur.

Kursus den 14. april 2021, København

Politisk interessevaretagelse  
i byggeprocessen 

Byggeprojekter er ofte under politisk indflydelse og bevå-
genhed, og et afgørende spørgsmål er, hvordan du som 
privat eller offentlig bygherre og ejendomsudvikler spiller 
ind i den politiske beslutningsproces for dermed at sikre, 
at der opnås ”license to operate”. På dagen bliver du in-
spireret af en række stærke cases og nøglespillere inden 
for politisk interessevaretagelse. 

Seminar den 3. november 2021, København
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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 
effektfuld 
mødeledelse

IPMA
certificering

Valgfrit tilkøb

hos 
Dansk Projektledelse

Dag 4

Kommunikation og 
grundlaget for 
forandring

Valgfri eksamen

5 ECTS point

Diplom i Ledelse

Dag 1

Ledelse fremad og 
opad – hvordan 
skaber vi strategisk 
udbytte?

Dag 2

Ledelse i 
værdikæden og 
sikre opbakning

Dag 3

Ledelse bagud: 
Sikre effekt og 
læring

Dag 4

Ledelse bagud: 
Udvikling af dit 
lederskab

Valgfri eksamen

5 ECTS point

Diplom i Ledelse 

Del 2 Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer 

Bygherrernes Projektlederuddannelse 
 
Bygherrernes Projektlederuddannelse er en uddannelse skræddersyet til projektledere i bygherreorganisationer.  

Med Bygherreforeningens projektlederuddannelse får du 
en direkte tilgang til rollen som projektleder i et bygge- el-
ler anlægsprojekt med en særlig bygherrevinkel. Uddan-
nelsen er udviklet i nært samspil med nogle af landets 
mest professionelle bygherreorganisationer og udbydes i 
samarbejde med Implement Consulting Group. 

Det betyder, at du får præsenteret de klassiske projektle-
delsesværktøjer gennem erfaringer og eksempler fra byg-
geriet. Alt sammen med fokus på din særlige rolle som 
professionel bygherre. 

Uddannelsen strækker sig over i alt otte undervisningsda-
ge og er delt op i to dele, som du kan tilmelde dig samlet 
eller hver for sig. Efter hver del i uddannelsen er det mu-
ligt at gå til eksamen i Diplom i Ledelse og opnå 5 ECTS 
point. Derudover er det muligt at supplere uddannelsen 
med en IPMA certificering i projektledelse.

Som deltager på uddannelsen får du:

• Stærke projekt- og procesledelsesredskaber til byg-
herrerollen

• Overblik over rollen som projektleder i et bygge- eller 
anlægsprojekt 

• Værktøjer til projektstyring og håndtering af risici
• Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets 

værdikæde
• Et stærkt netværk og indblik i andre bygherreorgani-

sationers arbejde
 
Datoer for uddannelsen i 2021: 

Del 1: 
16. marts 
15. april 
20. maj 
22. juni

Del 2:
30. september
28. oktober
25. november
16. december
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Ny uddannelse til ledere i Bygherreorganisationer
I efteråret 2021 udbyder Bygherreforeningen en helt ny lederuddannelse særligt målrettet 
ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen fokuserer på tre hovedområder: Personlig 
ledelse, strategisk ledelse og forretningsledelse og udbydes i samarbejde med Implement 
Consulting Group. 

Med uddannelsen får du en række værktøjer til at udvikle og implementere strategier for fx 
bæredygtighed og digitalisering i din organisation, ligesom du får hjælp til at lede opad og 
påvirke beslutningsprocesser i dit politiske bagland eller i din bestyrelse. 

Formålet er at styrke dine lederevner og gøre dig i stand til at øge værdiskabelsen i din 
organisation som en proaktiv sparringspartner. Uddannelsen bliver udviklet med fonds-
støtte fra Realdania, og det betyder, at det første hold kommer til at køre med en favorabel 
deltagerpris. 

Vil du høre mere om uddannelsen, så kontakt kompetencechef Christine Skovgaard Madsen.



Byggeri og drift

Evaluering af byggeri 

Byggeriets tekniske aspekter gennemgås ved afleveringen 
og ved 1- og 5- års gennemgangene, men giver ikke viden 
om, hvorvidt byggeriet lever op til den vision og de inten-
tioner, der lå forud for byggeriet. På denne seminardag 
diskuterer vi, hvordan vi måler effekten af byggeriet. Bru-
ges det efter hensigten og passer det til de brugere og den 
hverdag, der foregår i det? 

Seminar den 8. april 2021, København

Det gode byggeprogram 

Visionen for et byggeri skal manifesteres i byggeprogram-
met, men samtidig skal det konkretiseres, hvilket byggeri 
du som bygherre ønsker dig, uden at alle løsningerne be-
skrives. På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan 
du laver et godt byggeprogram, der sikrer, at visionerne 
bliver omsat til virkelighed, og hvad du bør have med i 
overvejelserne, når du går i gang.

Seminar den 1. juni 2021, København

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig over-
raskelse i et byggeprojekt og i bygningsdrift, især hvis der 
ikke er taget højde for det i anlægs- eller driftsbudgettet. 
På dette kursus giver vi dig overblik over de grundlæg-
gende regler inden for ledningsret og gæsteprincippet, og 
du får et indblik i dine muligheder for at forebygge ubeha-
gelige overraskelser.

Kursus den 16. marts 2021, København

Byg til drift 

Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som 
investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i 
forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid , hvor 
vi ikke bruger unødvendige ressourcer. På dette seminar  
sætter vi driften i centrum, og du får inspiration til, hvordan 
du kan arbejde mere strategisk med at bygge til drift og 
tænke den effektive anvendelse af byggeriet ind fra begyn-
delsen. 

Seminar den 9. september 2021, København

BR18 – roller og processer 

Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de 
administrative regler og tekniske forhold omkring brand, 
energi og tilgængelighed. Vi kommer omkring certifice-
ringsordningerne og sætter fokus på, hvordan du tilrette-
lægger processer og samarbejder i projektet.

Kursus den 11. maj 2021, København  
Kursus den 16. november 2021, København 
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Verdensmål for begyndere 

Alle brancher arbejder aktuelt på at leve op til FNs 17 
verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i sti-
gende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du 
arbejde konkret med verdensmålene i din bygherreorga-
nisation og omsætte målene til praksis? Det får du viden 
om på denne kursusdag, hvor en af de absolutte pionerer 
på området giver dig et godt sted at starte med en præ-
sentation af processer og værktøjer. Kursus udbydes i 
samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfunds-
ansvar.

Kursus den 21. januar 2021, København 
Kursus den 14. september 2021, København

Bæredygtighed og verdensmål

Verdensmål 8: Den sociale bundlinje i 
FN’s verdensmål – om løn, arbejdsvilkår 
og uddannelse i byggeriet 

I den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche foku-
seres der ofte på de grønne aspekter af bæredygtighed, 
mens potentialet i den sociale dimension i mange tilfæl-
de undervurderes. Men løn, arbejdsvilkår og uddannelse 
er vigtige elementer at inddrage i byggeprocessen – for 
organisationen og for samfundet. På denne seminardag 
får du indblik i konkrete værktøjer til, hvordan du kan 
arbejde med verdensmål 8. Seminaret udbydes i samar-
bejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Seminar den 11. februar 2021, København
 



Verdensmål 12: Den grønne bundlinje i 
FN’s verdensmål: Bæredygtige byggema-
terialer og miljøvenlig affaldshåndtering

Verdensmål 12 stiller skarpt på ansvarligt forbrug og 
produktion. Særligt de delmål, der beskæftiger sig med 
affaldshåndtering og byggematerialer er vigtige for bygge-
branchens aktører, da branchen udleder en stor del af Dan-
marks samlede CO2. På dagen vil vi derfor zoome ind på 
byggeriets forskellige processer fra et cirkulært perspektiv 
med fokus på bl.a. materialepas og LCA-analyser. Semina-
ret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets 
Samfundsansvar.

Seminar den 9. marts 2021, København 

Fra strategi til praksis: Kom i mål med 
bæredygtighed

Det kan være svært som bygherre at navigere på bæredyg-
tighedsområdet, og der er meget at tage fat på lige fra pro-
jektets spæde idéfaser til driften af det færdige byggeri. 
Dette seminar giver dig inspiration til at arbejde strategisk 
med bæredygtighed og få implementeret en bæredygtig-
hedsstrategi, der gavner både den sociale og økonomiske 
bundlinje. 

Seminar den 15. april 2021, København 

Verdensmål 17: Partnerskaber for hand-
ling – et opgør med silotænkning  
i byggeriet

Verdensmål 17 om partnerskaber for handling er es-
sentielt for bygge- og anlægsbranchen, der i mange til-
fælde oplever udfordringer i samarbejdet på tværs, hvor 
en mangel på tidlig involvering af partnere kan lede til 
manglende fokus på bæredygtighed, dyrere budgetter og 
forsinkelser i byggerierne. Partnerskaber på tværs, natio-
nalt såvel som internationalt, er derfor afgørende for at 
styrke branchens samarbejde og skabe innovation mel-
lem værdikædens aktører, der fremmer det bæredygtige 
byggeri. Seminaret udbydes i samarbejde med Forenin-
gen for Byggeriets Samfundsansvar.

Seminar den 5. maj 2021, København 

Bæredygtige udbud

Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine ud-
bud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes 
ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne 
seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe 
fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste 
erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. 
Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for 
Byggeriets Samfundsansvar.

Seminar den 11. maj 2021, Aarhus  

Find vej i bæredygtighedscertificeringer

Det kan være svært at komme godt fra start, når man 
gerne vil bygge bæredygtigt. På dette seminar bliver 
du introduceret til forskellige bæredygtighedsklasser, 
-mærkninger og -certificeringer, som fx DGNB, Svane-
mærket, Cradle-2-Cradle og den frivillige bæredygtig-
hedsklasse. Du bliver dermed klædt på til at arbejde 
kvalificeret med forskellige former for bæredygtighed, 
som passer til netop dit projekt og dine bæredygtigheds-
ambitioner. 

Seminar den 12. oktober 2021, København

Bæredygtige byggematerialer

Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige 
dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. 
Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag fin-
des på byggematerialeområdet? Der er meget at tage fat i, 
og på denne seminardag bliver du klogere på, hvordan du 
kan arbejde med byggematerialer, der tilgodeser miljøet. 
Desuden vil der være oplæg fra bygherrer, som arbejder 
bevidst med særligt udvalgte materialer.

Seminar den 7. december 2021, København
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Styrk organisationen med et kompetencekompas

Kompetencekompasset er et gratis dialog-
værktøj til Bygherreforeningens medlemmer, 
der sætter fokus på jeres rolle som bygherre. 
Med kompasset får I en introduktion til de 
kompetencer, der ligger i bygherrerollen. Her-
efter udfylder I en survey, som bruges til at 
illustrere de kompetencer, som I besidder i 
jeres organisation.

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

Kontakt Christine Skovgaard Madsen for at 
høre mere om kompetencekompasset.

Har I styr på arbejdsmiljøet?  
Få et arbejdsmiljøsprint i jeres organisation
Mange ulykker i byggeriet kan undgås, hvis 
vi sætter fokus på arbejdsmiljø. Som byg-
herrer har vi et ansvar for arbejdsmiljøkoor-
dinering på vores byggepladser. Derfor har 
Bygherreforeningen sammensat et kompakt 
endagsseminar, som kan hjælpe jer til at 
sætte fokus på arbejdsmiljø. En ekspert i ar-
bejdsmiljø fra Bygherreforeningens Arbejds-
miljøudvalg besøger jeres organisation og 
hjælper jer til at skabe et godt arbejdsmiljø 
gennem workshop, oplæg og dialog.

”Bygherreforeningens arbejdsmiljøsprint 
har været en stor hjælp til at åbne for vores 
forståelser. Det gør, at vi kan blive mere ko-
ordinerede og skarpere på vores funktioner 
som bygherre i forhold til arbejdsmiljø”, siger 
Jens Boye Ravn, koordinerende arbejdsmiljø-
leder i Vejle Kommune. 

Kontakt Maria Jordy Madsen, hvis du vil vide 
mere.



Universelt design og ligeværdig  
adgang for alle

Verdensmålenes tværgående mål handler om ikke at 
lade nogen tilbage, og når vi sætter fokus på universelt 
design i vores bygninger, er det netop dét, vi arbejder på 
at undgå. Universelt design handler om meget mere end 
tilgængelighed, ramper og handicaptoiletter. Det handler 
om ligeværdig adgang for alle mennesker. På denne dag 
sætter vi fokus på, hvordan du kan bruge verdensmålene 
som løftestang til at indføre universelt design i byggeri.

Seminar den 18. maj 2021, København  

Drømmen om det gode skolebyggeri

Når vi skal i gang med at bygge eller ombygge en skole 
er det vigtigt, at vi stiller os selv de rigtige spørgsmål helt 
fra begyndelsen af projektet. På denne konferencedag 
sætter vi fokus på, hvordan vi kan indrette nye og eksi-
sterende skoler, så de lever op til undervisningen i det 21. 
århundrede. Og hvordan vi bygger skoler, som kan tilpas-
ses tidernes skiftende krav om gode læringsmiljøer og 
nye undervisningsformer, samtidig med at vi har fokus 
på et godt undervisningsmiljø og elevernes trivsel. 

Konference den 27. maj 2021, København 

Velfærdsbyggeri og byudvikling

Det mest bæredygtige er det, vi ikke byg-
ger: Flerbrugerhuse og multianvendelse

Mange steder arbejder man på at lægge flere funktio-
ner sammen i en bygning, både for at skabe værdi for 
brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for 
at tænke i kloge kvadratmeter. Men hvornår giver det 
reel værdi? Hvordan organiserer vi byggeri og drift? Og 
hvordan løser vi de udfordringer, der kan opstå på tværs 
af interessentgrupper? Det diskuterer vi på denne semi-
nardag.

Seminar den 9. juni 2021, København

Fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

I idrætsbyggeri gemmer der sig store potentialer i for-
hold til blandt andet sociale indsatser og sundhed. Ikke 
mindst hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber 
og nye brugergrupper sammen. På denne temadag sæt-
ter vi fokus på, hvordan vi kan skabe forandring med 
idræts- og fritidsfaciliteter og komme godt igennem pro-
cessen.

Seminar den 25. august 2021, København 
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Bygherrens brede ansvar: Bæredygtige 
byer og lokalsamfund 

Bygherren har ikke alene ansvar for en bygning, men 
også for at skabe værdi i det omkringliggende byom-
råde. Verdensmål 11 fokuserer på inkluderende, sikre, 
robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund og er 
derfor vigtigt, når det kommer til bygherrens udviklende 
rolle. På dette seminar tager vi fat i eksemplerne og dis-
kuterer, hvordan vi skaber gode, trygge by- og boligom-
råder, som indbyder til fællesskab og giver liv omkring 
bygningerne.

Seminar den 15. september 2021, København 

Hvordan bygger vi verdens  
bedste plejebolig? 

Når vi bygger plejeboliger, skal vi leve op til en række 
lovgivningsmæssige krav. Samtidig skal vi tænke i til-
gængelighed, demensvenlig indretning, fleksibelt byggeri, 
hjemlighed, digitale løsninger og en god arbejdsplads. Vi 
ser nærmere på, hvordan vi gennem plejeboligens fysi-
ske rammer kan øge trivslen og livskvaliteten og dermed 
skabe optimale løsninger til gavn for både brugere og 
samfund. Samtidig ser vi på eftereffekten af COVID-19 og 
de smittereducerende tiltag, der fulgte.

Konference den 11. november 2021, København

Fremtidens bolig og boligformer 

Interessen for bofællesskaber og nye måder at organisere 
vores boliger på er vokset støt de seneste år. Både senior-
bofællesskaber, bofællesskaber og blandende boligtyper i 
samme område er vokset frem i hele landet. På denne se-
minardag diskuterer vi fremtidens boliger til unge, singler, 
familier og seniorer med fokus på både privat og alment 
boligbyggeri.

Seminar den 24. november 2021, København 



Velkommen til spændende medlemsmøder  
og studieture i 2021
I Bygherreforeningen inviterer vi i 2021 til en række spændende medlemsarrangementer 
om aktuelle emner, der vedrører din hverdag som bygherre. Arrangementerne omfatter 
både masterclasses, morgenmøder, eftermiddagsmøder, studieture og online arrange-
menter.

Alle medlemsarrangementer er gratis for dig som medlem af Bygherreforeningen, og 
vi annoncerer arrangementerne løbende, så du kan se datoer og programmer på vores 
hjemmeside og i vores nyhedsbrev.

Vi glæder os til at se dig!

 
Årets første studietur er på Nyt Hospital Herlev den 9. marts 2021.

Foto: Britt-Mai Bak
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BygherreNetværk Nord  
(gratis medlemstilbud)

Bygherrenetværk Nord er et tilbud til medlemmer i Nord-
jylland. Netværket mødes tre til fire gange om året. Fokus 
er på at udveksle erfaringer om aktuelle udfordringer som 
bygherre og om de aktuelle initiativer i branchen. Netvær-
ket tilbydes som gratis medlemsgode for vores medlem-
mer vest for Storebælt.

BygherreNetværk Vest  
(gratis medlemstilbud)

Bygherrenetværk Vest er et tilbud til medlemmer i Midt- 
og Vestjylland. Netværket mødes tre til fire gange om 
året. Fokus er på at udveksle erfaringer om de aktuelle ini-
tiativer i branchen og aktuelle udfordringer som bygherre. 
Netværket tilbydes som gratis medlemsgode for vores 
medlemmer vest for Storebælt.

Bygherreforeningens faglige netværk
I Bygherreforeningens netværk har du mulighed for at netværke med andre bygherrer om aktuelle emner, få ny viden, 
faglig sparring, erfaringsudveksling og deltage i studiebesøg. Netværkene faciliteres af sekretariatets faglige medar-
bejdere, og vi kombinerer møderne med relevante oplæg og diskussion. 
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BygherreNetværk Øst

Bygherrenetværk Øst er et netværk for bygherrer i Øst-
danmark, som ønsker at dele erfaringer med andre lige-
sindede. Fokus er på at udveksle erfaringer om aktuelle 
initiativer i branchen og aktuelle bygherreudfordringer 
gennem oplæg, studiebesøg og dialog. Netværket mødes 
tre gange årligt. 

Netværk for samarbejde og  
rådgivningsydelser

Netværket diskuterer fremtidens rådgivningsydelser og 
samarbejdsformer. Møderne suppleres med oplæg fra 
inviterede videnspersoner og cases. Netværkets medlem-
mer er bredt repræsenteret fra branchen med bygherrer, 
entreprenører og rådgivere. Deltagerne mødes tre gange 
årligt. 

Netværk for private bygherrer 

Netværket diskuterer de særlige forhold, som følger med 
at opføre byggeri og drive ejendomme i private virksomhe-
der 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 emner, der vælges fra gang 
til gang. Netværket mødes tre gange årligt.

Netværk om kommunikation og  
legitimitet

Legitimitet og opbakning er afgørende for at sikre den 
strategiske retning i store byggeprojekter. Netværket sæt-
ter derfor fokus på, hvordan man arbejder professionelt 
med blandt andet proaktiv kommunikation og interes-
sevaretagelse i forhold til at sikre forståelse, accept og 
fremdrift i byggeprocessen. Netværket mødes fire gange 
årligt.
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Tilmelding til netværk 
 
Skriv til Emily Krygell Schrøder, hvis du vil 
høre mere om et netværk eller tilmelde dig. 
Du kan også tilmelde dig via vores hjemme-
side.

Udbudsnetværk

Bygherreforeningen har to udbudsnetværk, som hver 
består af omkring 20 nøglepersoner fra kommunale, al-
mene, regionale og statslige bygherreorganisationer. De 
to netværk drøfter udbudsstrategi ud fra eksterne indlæg 
og udveksler erfaringer på fortrolig basis. Hvert udbuds-
netværk mødes fire gange om året
.
Netværk for plejeboliger

Netværket henvender sig til dig, som i det daglige arbejder 
med plejeboligbyggeri i en bygherrevirksomhed, kommu-
nal myndighed eller som rådgiver. Her kan du blive inspi-
reret 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.

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 mø-
des to gange om året.

Netværk for universelt design og  
tilgængelighed 

Netværket deler viden om gode designløsninger, nye 
boformer og indretning af arbejdspladser med fokus 
på tilgængelighed. Med oplæg fra forskningens verden 
diskuterer vi sammenhængen mellem funktionalitet, flek-
sibilitet, kvalitet og æstetik. Netværket mødes to gange 
om året og afholdes i samarbejde med BUILD/Aalborg 
Universitet. 

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 råd-
givere i netværket, hvordan vi skaber gode rum for læring 
og trivsel. Netværket mødes to gange årligt.

Netværk for studiemiljøer på  
ungdomsuddannelser og  
videregående uddannelser 

Netværket er et nyt tiltag i Bygherreforeningen og sæt-
ter fokus på ungdomsuddannelser, voksenuddannelse 
og videregående uddannelser. Hvordan sikrer vi gode 
studiemiljøer, arbejder aktivt med campusdannelse og 
attraktivitet på uddannelsesinstitutionerne? I netværket vil 
bygherrer og rådgivere diskutere, hvordan vi kan udvikle 
de fysiske rammer. Netværket mødes 2 gange årligt. 

Netværk for seniorboliger og  
seniorbofællesskaber 

De seneste år er efterspørgslen på gode seniorboliger 
og særligt bofællesskaber vokset markant. Derfor sætter 
vi i Bygherreforeningen et nyt netværk i gang, som skal 
fokusere på byggeri, drift og indretning af seniorboliger 
og bofællesskaber, og på hvordan de fysiske rammer kan 
medvirke til højere livskvalitet og stærke fællesskaber. 
Netværket mødes 2 gange årligt og første gang i foråret 
2021. 

Netværk for afprøvning af  
Frivillig Bæredygtighedsklasse 

Den frivillige bæredygtighedsklasse skal sikre mere bæ-
redygtige byggerier i Danmark. Det er et succeskriterium 
for klassen, at den finder relativ bred anvendelse, så erfa-
ringerne med parametrene efter endt afprøvningsperiode 
kan indarbejdes som krav i bygningsreglementet. I dette 
nyopstartede netværk kan du være med til at diskutere 
udfordringer, og udpege fremtidige løsninger som input til 
et kommende bygningsreglement. 

NYHED

NYHED

NYHED



Bygherreforeningens rapporter
Bygherreforeningen har lavet mange spændende projekter, hvor du kan finde viden om 
bygherrerollen og bygherrens udfordringer. 

Husk at du altid kan finde inspiration og opdatere din viden om bygherrerollen i vores rap-
porter.

Du kan downloade dem fra vores hjemmeside eller få et eksemplar tilsendt.

SPILD OG VÆRDI I  
UDBUDSPROCESSERNE 
ANBEFALINGER TIL LAVERE  
TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED  
INDKØB AF RÅDGIVNINGSYDELSER

 

Bygherrernes erfaringer
med udbudsloven 
Forslag til forbedringer af regelgrundlaget og  
kulturen blandt bygherrer

Bygherremanifest 
 
Den professionelle bygherres stillingtagen til og implementering  
af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
 
Den professionelle bygherre har en særlig rolle og et særligt ansvar for at bidrage til en mere bæredygtig 
udvikling gennem planlægning, indkøb og gennemførelse af bygge-, renoverings- og anlægsprojekter samt 
i den efterfølgende drift af bygninger og anlæg. Gennem sin kravstillelse og opstilling af kvalitative kriterier 
for udvælgelse kan bygherren bidrage til at drive udviklingen i bygge- og anlægsbranchen på tværs af sine 
projekter i hele deres livscyklus – og med baggrund i de værdier og prioriteringer, der kendetegner egen or-
ganisation og dens interessenter.

Den professionelle bygherre kan gøre en positiv forskel i forhold til bæredygtighed i forbindelse med skabel-
sen af fysiske rammer for menneskelig aktivitet. Bygherren har afgørende indflydelse på forhold som men-
neskers sundhed, komfort, trivsel, indlæring, produktivitet og sameksistens. Dertil er bygherrer ansvarlige for 
betydelige økonomiske aktiviteter og værdier i samfundet, herunder investeringer, beskæftigelse og national-
formue. Den professionelle bygherre har således eksplicit adgang til kobling af ansvarlighed og udvikling af 
byggeriet – herunder indfrielse af brugernes forventninger til ansvarligt frembragte produkter, samt nye for-
retningsmodeller – og dermed skabelse af en direkte sammenhæng mellem samfundsansvar og forretning.

Den professionelle bygherre er gennem sine bygge- og anlægsaktiviteter og den tilhørende drift heraf også 
ansvarlig for et væsentligt aftryk i forhold til klima og miljø samt trækket på klodens ressourcer. Dette gælder 
ikke mindst i velhavende lande som Danmark, at der i forbindelse med opførelse og drift af bygninger sker 
et overforbrug af begrænsede ressourcer og en betydelig udledning af drivhusgasser, som er til skade for 
klimaet. 

BYGHERREFORENINGEN ANBEFALER
På bagsiden er angivet en række forslag og ideer til tiltag i relation til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig 
udvikling, som Bygherreforeningen anbefaler1 professionelle bygherrer at anvende som pejlemærker i deres 
stillingtagen til og implementering af verdensmålene og de underliggende delmål. 

Forslagene til oversættelsen af de enkelte verdensmål til bygherrens univers er bevidst angivet i ”skal”-form 
som en bevidstgørelse om, hvilke muligheder man som professionel bygherre har for at forfølge målene. 
Nogle af målene er udvalgt og grafisk markeret som særligt oplagte for bygherrer at starte med at overveje. 
Men grundtanken er, at man som bygherre forholder sig til alle målene, sætter dem i forhold til egen organisa-
tion og forsøger at tænke sammenhænge og afhængigheder mellem de forskellige mål og delmål og dermed 
komme hele vejen rundt om egne muligheder for at bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling.

HVIDBOG 
OM BYGNINGSDRIFT

Få et kursus i din  
organisation
Du kan bestille alle vores kurser som interne kurser, 
eller få et kursus skræddersyet til jeres behov. Brug 
denne mulighed, hvis I gerne vil udvikle kompetencerne 
internt i jeres organisation og sikre, at alle er på bølge-
længde, når I fremover skal løse opgaver sammen. 

Kontakt Maria Jordy Madsen, så finder vi en løsning, 
som passer til netop din organisation.
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Din forening!

Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer.
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