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Styrk dine kompetencer som bygherre i  
Bygherreforeningen

Velkommen til Bygherreforeningens aktivitetskatalog 2022.

Her finder du et overblik over Bygherreforeningens udbud af kurser, konferencer, uddannelser 
og netværk i 2022.

På vores hjemmeside finder du programmer, praktisk information og priser på de forskellige 
tilbud.  

Du er altid velkommen til at kontakte os med en gode idé til et nyt arrangement, eller for at få 
et tilbud på et kursus direkte målrettet til jeres organisation. 

Året igennem annoncerer vi også løbende nye aktuelle arrangementer og særligt vores mål-
rettede gratis medlemsarrangementer, der bringer dig på forkant med byggeriets udvikling. 

Som noget nyt i 2022 introducerer vi også samlede kursusforløb, så du har mulighed for at 
tilmelde dig et helt forløb i for eksempel AB-systemet, udbudsret eller økonomi og styring.

Med kursusforløbene tager vi de første skridt henimod et Bygherreakademi, hvor vi samler 
vores kurser og uddannelser under et nyt navn. Vi lancerer Bygherreakademiet i løbet af 
2022 og glæder os til at fortælle mere om det og gå i dialog med medlemmerne om udvik-
lingen af akademiet.  

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

Mange hilsner 
Bygherreforeningens kompetenceteam

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

Annemarie Maingot 
Konsultent 
amm@bygherreforeningen.dk 
Tlf: 28340182

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

Vibe Lund 
Studentermedhjælper 
vlu@bygherreforeningen.dk

Majbritt Kofoed 
Eventkoordinator 
mko@bygherreforeningen.dk 
Tlf: 31548441

Emily Krygell Schrøder 
Projektleder 
eks@bygherreforeningen.dk 
Tlf: 20123828
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Vores arrangementer i 2022 er inddelt i kategorierne:

Byggeriets aftaler

Udbud og marked

Økonomi og styring

Proces og strategi

Byggeri og drift

Bæredygtighed og verdensmål

Velfærdsbyggeri og byudvikling

Faglige netværk

Samlede kursusforløb i Bygherreforeningen  
Som noget nyt udbyder vi i 2022 samlede 
kursusforløb, så du kan tilmelde dig et helt 
kursusforløb om enten AB-systemet, udbud 
for bygherrer eller økonomistyring for byg-
herrer. Med et kursusforløb sikrer du dig en 
plads på flere arrangementer om samme 
emne og deltager til en reduceret pris. Det 
er en optimal måde at udvikle dine kompe-

tencer inden for et specifikt emne, samtidig 
med at du styrker dit netværk, når du følger 
forløbet sammen med de andre deltagere.
 

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

NYHED
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AB18 for bygherrer

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

Kursus den 1. februar 2022, Aarhus 
Kursus den 8. februar 2022, København 
Kursus den 6. september 2022, Aarhus 
Kursus den 20. september 2022, 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 2. marts 2022, Aarhus 
Kursus den 29. marts 2022, København 
Kursus den 5. oktober 2022, Aarhus 
Kursus den 12. oktober 2022, København

Byggeriets aftaler Fo
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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 vellyk-
ket totalentreprise? Denne kursusdag giver dig forståelse 
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 5. april 2022, København 
Kursus den 1. november 2022, København

APP18 – Appendikser til AB18

På dette kursus får du overblik over de fire appendikser til 
AB18; Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og 
Incitamenter - alt sammen med udgangspunkt i bygher-
rernes muligheder og behov.

Kursus den 16. november 2022, København

Forenklet AB18 og ABR18 

Her får du en kort introduktion til de forenklede former af 
grunddokumenterne AB18 og ABR18. Hvordan anvendes 
de, hvad indeholder de og hvor er bestemmelserne fast-
holdt eller udeladt?

Online kursus den 7. december 2022

Introduktion til AB18

Få en kort og komprimeret introduktion til AB18-aftalesy-
stemet med nedslag i de væsentligste elementer, du som 
bygherre skal være særligt opmærksom på.

Online kursus den 13. december 2022

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 måske 
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, me-
diation og mægling, du finder i AB18.

Kursus den 15. marts 2022, København 

Praktiske værktøjer til AB-systemet

Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værk-
tøjer, som kan hjælpe dig til at få det størst mulige udbytte 
af de mange muligheder, der ligger integreret i AB-systemet. 
På dette online kursus får du en introduktion til de forskellige 
værktøjer, så du er godt klædt på til at anvende aftalesyste-
mets regler proaktivt som professionel bygherre.

Online kursus den 21. april 2022

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 31. maj 2022, København 
Online kursus den 25. oktober 2022 

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 kan få svar på her.

Online kursus den 25. januar 2022  
Kursus den 13. september 2022, København
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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 8. november 2022, Aarhus

Ydelsesbeskrivelse for bæredygtigt  
byggeri

I foråret 2022 lanceres 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 opmærksomheds-
punkter, så du er klædt på til at navigere sikkert gennem 
de relevante ydelser og snitflader.

Kursus den 30. august 2022, København

Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljø- 
koordinering

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 11. maj 2022, København

Vi udbyder i 2022 to forskellige kursuspakker i AB18-systemet:  
Entrepriseaftaler og Rådgiveraftaler. Rådgiveraftalen kan suppleres med de nye  
ydelsesbeskrivelser om arbejdsmiljø og bæredygtighed. Alle kurser kan stadig også  
købes som enkeltkurser.

Se priser og muligheder på Bygherreforeningens hjemmeside.

AB-systemet 
Entreprenøraftaler

AB18 ABT18 APP18

ABR18 YBB19 YBL18
Ydelsesbeskrivelse 

arbejdsmiljø
Ydelsesbeskrivelse 
bæredygtigt byggeri

AB-systemet 
Rådgiveraftaler

Øvrige kurser i 
AB18-systemet

Konflikthåndtering,  
mediation og mægling 

med AB18

Værktøjer til 
AB-systemet

AB18 og ABR18  
forenklet

Kursusforløb i byggeriets aftaler
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7 nyopstartede netværk i  
Bygherreforeningen 

 
I Bygherreforeningen har vi knapt 20 faglige netværk, som samles 2-4 gange  
årligt for at diskutere specifikke emner som plejeboligbyggeri, udbudsstrategi  
eller universelt design. 

I 2021 blev en række nye netværk planlagt og opstartet, det gælder blandt andet: 

• Netværk for studiemiljøer på ungdomsuddannelser og videregående  
uddannelser

• Netværk for seniorboliger og seniorbofællesskaber
• Netværk om kontorarbejdspladser og kontorbyggeri
• Netværk for evaluering af byggeri
• Bygherrenetværket for flere faglærte i byggebranchen
• Netværk om sundhedsbyggeri
• Netværk om anlæg, infrastruktur og landskab

Find et netværk der passer til dine behov på Bygherreforeningens hjemmeside. 

Foto: Kontraframe
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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 udbudsformer og overblik 
over centrale opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

Kursus den 17. marts 2022, København 
Kursus den 22. september 2022, 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 6. april 2022, København 
Kursus den 26. oktober 2022, København

Sådan bruger du tildelingskriterier og  
evalueringsmodeller i dit udbud

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

Kursus den 19. maj 2022, København 
Online kursus den 11. oktober 2022 

Vælg den rette entrepriseform 

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

Online kursus den 18. maj 2022

Udbud og marked Fo
to

: A
nd

er
s 

H
ol

m
 J

en
se

n



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 proces-
sen og ikke mindst succeskriterierne for at kunne høste 
gevinsterne af den tidlige inddragelse.

Kursus den 9. juni 2022, København 
Kursus den 21. november 2022, 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 såvel kompetencer, som udbud og kontrakter.

Seminar den 29. november 2022, København
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Grundlæggende udbudsret

Vælg den rigtige 
entrepriseform

Udbud med forhandling

Tidlig  
entreprenørinddragelse

Tildelingskriterier og  
evalueringsmodeller

Strategiske
partnerskaber

Udbudsret 
for bygherrer

Øvrige kurser i  
udbud og marked

Kursusforløb i udbud og marked

Vi udbyder i 2022 et kursusforløb i udbudsret for bygherrer. Alle kurser kan stadig også købes som enkeltkurser. 

Se priser og muligheder på Bygherreforeningens hjemmeside. 
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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 
risikoføring gennem byggeriets forskellige faser, så du kan 
styre projektet sikkert i mål.

Kursus den 30. marts 2022, 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 pro-
jekterne, blandt andet gennem overvejelser om formål, 
scenarieanalyse, gevinstrealisering og følsomhedsanalyse 
(påvirkning af nøgletal).

Kursus den 3. maj 2022, København 

Økonomistyring og Contract Management 
for bygherrer

På dette kursus får du en introduktion til økonomistyring 
i totaløkonomisk perspektiv. Du bliver klædt på til at over-
skue og navigere sikkert i den komplekse organisering af 
samarbejdspartnere og kontraktforhold i byggeprojektet 
og får ikke mindst råd til effektiv opfølgning undervejs.

Kursus den 29. september 2022, København 

Robuste projekter og effektiv risiko- 
håndtering

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 både i udbud og processer, så du 
som bygherre får bedre projekter med færre overraskelser.

Kursus den 17. november 2022, København

Styring og økonomi Fo
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Budgetplanlægning Byggeriets  
business case

Økonomistyring  og  
contract management

Robuste projekter  
og risikostyring

Styring og økonomi

Kursusforløb i styring og økonomi 

Vi udbyder i 2022 et samlet kursusforløb i økonomi og styring. Alle kurser kan stadig også købes som enkeltkurser.

Se priser og muligheder på Bygherreforeningens hjemmeside.
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Styrk organisationen med  
et kompetencekompas

 
Kompetencekompasset er et gratis dialogværktøj til Bygherreforeningens medlem-
mer, der sætter fokus på jeres rolle som bygherre. Med kompasset får I en intro 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 øn-
sker i forhold til jeres udvikling. 

I fællesskab sammenholder vi resultaterne, så I får overblik over jeres bygherrekom-
petencer 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 kompe-
tencekompasset.

Foto: Kontraframe



13

Bygherrernes projektlederdag 2022

Er du tidligere deltager på Bygherreforeningens Projektle-
deruddannelse? Kom med til den årlige frokost for tidligere 
deltagere, få styrket dit netværk, og hør hvor rollen som 
projektleder i bygherreorganisationer er på vej hen.

Frokost den 3. oktober 2022, København

Bygherrernes projektlederuddannelse med 
særligt spor for bygherrer i almene bolig-
foreninger 

Bygherreforeningen samarbejder med BL, Danmarks al-
mene boliger, om Bygherrernes Projektlederuddannelse. 
Som almen bygherre anbefales det at tage del 1 og 2 af 
Bygherrernes Projektlederuddannelse hos Bygherrefor-
eningen og supplere med uddannelsens del 3 – et spor 
specifikt målrettet til almene bygherrer hos BL. 

Læs mere på Bygherreforeningens hjemmeside

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 udviklere. 
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 almene, 
private og kommunale aktører?

Kursus den 10. februar 2022, København 

Møder med resultater: Værktøjer til  
mødefacilitering

Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil 
med projektgruppen. Med dette kursus introduceres du til 
en række effektive metoder til bedre mødefacilitering, så 
du er rustet til at bringe projektgruppen fra idé til færdigt 
projekt med en tydelig struktur.

Kursus den 10. marts 2022, København

Ny i bygherrerollen

Dette kursus giver en introduktion til bygherrerollen for dig, 
som er ny bygherrefaget. Hvilken rolle indtager bygherren 
i projektet, hvad indebærer rollen, og hvad bør man være 
særligt opmærksom på i de første projekter? Bliv klogere 
på bygherrens mange ansvarsområder, og på, hvordan du 
bedst griber bygherrerollen an. 

Kursus den 31. marts 2022, København
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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 projekt-
ledelsesværktøjer gennem relevante erfaringer og cases 
fra byggeriet. Alt sammen med fokus på din særlige rolle 
som professionel bygherre.   

Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes problem-
stillinger og gennemarbejder disse gennem øvelser, teori, 
gruppearbejde og diskussion. Undervisningsformen 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.  

Som deltager på uddannelsen får du:

• Stærke projekt- og procesledelsesredskaber til  
bygherrerollen

• 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 2022 
København 

Del 1: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter 
(Forår 2022)   

Dag 1: 3. marts 
Dag 2: 7. april 
Dag 3: 12. maj 
Dag 4: 14. juni 

Del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer  
(Efterår 2022)   

Dag 1: 8. september 
Dag 2: 6. oktober 
Dag 3: 3. november 
Dag 4: 8. december 

Datoer for uddannelsen i 2022 og 2023  
Aarhus 

Del 1: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter  
(Efterår 2022)   

Dag 1: 14. september 
Dag 2: 15. september 
Dag 3: 26. oktober 
Dag 4: 27. oktober

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

Dag 1: 13. marts 
Dag 2: 14. marts  
Dag 3: 19. april 
Dag 4: 20. april
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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 

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

Del 2 Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer 

Foto: Julius
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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 direktion, 
bestyrelse eller politikere om værdiskabende investeringer 
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 ved, at 
du får løbende individuel sparring på dine udfordringer. 
Dermed kommer uddannelsen helt tæt på dine behov og 
hverdag og udvikler dig i rollen som leder af en bygherre-
organisation. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Im-
plement Consulting Group og er specialudviklet til ledere 

af bygherreorganisationer på baggrund af analyser fra 
Bygherreforeningen. Lederuddannelsen er blevet udviklet 
med fondsstøtte fra Realdania, og forårets uddannelses-
forløb har derfor en lavere pris. 

På lederuddannelsen får du konkrete værktøjer til:

• At sikre øget indflydelse i beslutningsprocesser

• At skabe mere kvalitet i byggeprojekter gennem styr-
ket ledelse af organisation og samarbejdspartnere

• At lave effektiv strategisk implementering af nye ten-
denser som fx øget digitalisering og bæredygtighed

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

Uddannelsen opstartes den 20. april 2022. 

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

Før samtale 
og kick-off

Det personlige
lederskab
• Ledere af en
 bygherreorganisation – 
 hvad er din rolle?
• Hvad er god ledelse som 
 leder af en bygherre-
 organisation?
• Personlig udviklingsplan
• Udvikling og samarbejde
 med tillid og feed back

Strategisk ledelse
• Strategisk forretnings-
 forståelse, hvordan 
 er du relevant som 
 bygherre
• Implementering
• Forandringsledelse

Tværgående
ledelse og
påvirkning
• Proaktiv ledelse af det 
 eksterne samarbejde
• Sikre beslutningskraft i
 en kontekst, hvor
 mandatet ikke er givet
• Samarbejdets
 infrastuktur: Roller og
 spilleregler

Forretningsledelse
• Business cases og
 effektanalyse
• Investeringsprofiler og
 forskellige former for
 værdiskabelse
• Kommunikation og
 italesættelse

• Klarhed over 
 forventninger og krav til 
 lederrollen i bygherre-
 organisationer
• Redskaber til at definere
 og udfylde eget ledelses-
 rum
• Øget selvindsigt og
 definition af få, men klart
 definerede mål for
 arbejde i hele forløbet

Individuel ledelsesstøtte: Deltagerne udarbejder en Hogan-test og 360 graders feedback forud for deltagelse i
uddannelsen. Herudover støttes den enkelte med coaching på personlig udviklingsplan, sparring i netværksgrupper 
og 1:1 sparring med anden deltager.

• Forståelse af strategi-
 begrebets relevans for 
 din lederrolle
• Måder hvorpå du kan
 styrke din enheds strate-
 giske position i forhold 
 til samarbejdspartnerne
• Tilgang til implemen-
 tering af strategi og
 strategisk mindset

• Tilgange til ledelse i
 uklare sammenhænge
• Ledelse på tværs
 igennem retning,
 koordination og
 commitment
• Tilgange til styrkelse af
 handlekraft

• Metoder til at opstille
 business cases og 
 analysere effekt
• Forståelse for investe-
 ringsprofiler, risici og
 værdiskabelse på øko-
 nomisk såvel som socialt 
 og bæredygtigt plan
• Tilgange til kommunika-
 tive redskaber, der kan 
 skabe legimitet og tillid

Moduler

2 dage 2 dage

Læ
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r

2 dage 2 dage

Eksamen og
aflsutning

1 2 3 4

Afprøvning Afprøvning Afprøvning Afprøvning

EKSAMEN OG
AFLSUTNING

KICK-OFF
2 TIMER
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Evaluering af byggeriets effekt

Byggeriets tekniske aspekter gennemgås ved 1- og 5- års 
gennemgang, men giver ikke viden om, hvorvidt byggeriet 
lever op til den vision og de intentioner, der lå forud for 
byggeriet. På denne seminardag diskuterer vi, hvordan 
vi måler den sociale effekt af byggeriet. Bruges det efter 
hensigten, og passer det til de brugere og den hverdag, 
der foregår i det?

Seminar den 12. oktober 2022, København

Evaluering af byggeprocessen

Byggeprocessen kan være lang og udfordrende, da mange 
aktører er med på rejsen fra idéfase til det nøglefærdige 
byggeri står klart. Men hvad kan vi lære af både de gode 
og mindre gode erfaringer fra byggeprocesserne? Hvor-
dan kan man evaluere på sin byggeproces, og hvordan 
bruger man evalueringsresultatet? På dette seminar skal 
vi tale om evaluering af byggeri, særligt i forhold til byg-
geprocessen og bygningens tekniske kunnen. Vi disku-
terer evaluering fra forskellige vinkler og stiller skarpt på 
bygherrens rolle i byggeprocessen, og på hvordan denne 
forløber bedst muligt.

Seminar den 20. april 2022, København

Det gode byggeprogram

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

Seminar den 15. september 2022, København

Lad byggeriet skabe optimale rammer for 
lys og lyd

Lyskilder og lysniveau er sammen med akustikken vig-
tige parametre, når vi skal skabe et godt indeklima og 
øge trivslen i en bygning. Hvad enten bygningen danner 
rammer for en bolig, et kontor, et klasselokale eller noget 
helt fjerde, er lys og lyd vigtige faktorer for, at brugerne 
får det bedste ud af rammerne. På denne seminardag får 
du indblik i den viden, du har brug for som bygherre for 
at kunne sikre et godt indeklima med lys og lyd. Du kan 
vælge at deltage hele dagen eller kun den del af dagen, 
der er relevant for dig. 

Seminar den 9. marts 2022, København

Byggeri og drift
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Luft og termiske forhold i dit byggeprojekt 

Et godt indeklima i forhold til luftskifte og temperaturer er 
alfa og omega, når vi skal sikre trivslen i et byggeri. Begge 
parametre har enorm effekt på hverdagen i byggeriet, for 
eksempel i forhold til koncentrations- og indlæringsevne 
eller søvnkvalitet. På denne seminardag får du indblik i den 
viden, du har brug for som bygherre for at kunne sikre et 
godt indeklima med høj luftkvalitet og gode temperatur-
forhold. Du kan vælge at deltage hele dagen eller kun den 
del af dagen, der er relevant for dig. 

Seminar den 27. april 2022, København

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig over-
raskelse 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 24. maj 2022, København 
Online kursus den 7. november 2022

Byg til drift 

Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som in-
vesteringer både i forhold til den fremtidige forvaltning 
af bygningerne, men også som en vigtig del af en mere 
bæredygtig fremtid. På dette seminar får du inspiration 
til, hvordan du kan arbejde strategisk med at bygge til 
drift og indtænke den effektive anvendelse af byggeriet 
helt fra start. Udbydes i samarbejde med Dansk Facilities 
Management.

Seminar den 1. marts 2022, København

Introduktion til BR18 

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 byggelovgivningen. Vi kom-
mer omkring de administrative regler og tekniske forhold 
og omkring certificeringsordningerne for konstruktioner 
og brand. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne 
for effektiv tilrettelæggelse af tværgående processer og 
samarbejder i projektet.

Kursus den 23. maj 2022, København 
Kursus den 24. november 2022, København 
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Bygherreforeningens efteruddannelse  
til arbejdsmiljøkoordinatorer

 
Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering er et væsentligt aktiv 
for bygherreorganisationen. Både i forhold til sikkerhed 
og sundhed i projekterne, men også i forhold til at sikre 
kvalitet og økonomi i projektet. Forskning viser, at projek-
ter med god arbejdsmiljøledelse generelt skaber bedre 
økonomi i bygge- og anlægsprojekter.

At kunne løfte rollen som arbejdsmiljøkoordinator og indgå 
som proaktiv sparringspartner kræver høj bevidsthed om 
egen praksis, beføjelse og systematisering af relationer 
og processer. Det kræver også modenhed både internt i or-
ganisationen og hos den enkelte arbejdsmiljøkoordinator.

 

 
Dette efteruddannelsesforløb er udviklet i samarbejde 
mellem BamBus, Det Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø og Bygherreforeningen. Forløbet giver arbejds-
miljøkoordinatoren indsigt i nyeste viden på området og 
i de centrale værktøjer og praksisser, der skal til for at 
føre bygherreorganisation og medarbejdere sikkert ind i 
fremtiden.

Forløbet henvender sig til såvel nye, som erfarne arbejds-
miljøkoordinatorer og afvikles over to dage i foråret 2022.

Efteruddannelsesforløb den 4. og 18. maj 2022,  
København

Foto: Kontraframe
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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 Bygherre-
foreningen sammensat et kompakt endags-
seminar, som kan hjælpe jer til at sætte fokus 
på arbejdsmiljø. En ekspert i arbejdsmiljø fra  
 

 
Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg be-
søger jeres organisation og hjælper jer til at 
skabe et godt arbejdsmiljø gennem workshop, 
oplæg og dialog.

Kontakt konsulent Annemarie Maingot, hvis 
du vil vide mere.

Foto: Kontraframe

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 kursus. 

Kontakt projektleder Emily Krygell Schrøder, hvis du har en idé til et godt tema. 
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Bæredygtige udbud

Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, 
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 Samfunds-
ansvar.

Seminar den 5. maj 2022, København 
Seminar den 4. oktober 2022, Aarhus

Find vej til dokumenteret bæredygtighed

Det kan være svært at komme godt fra start, på trods af de 
bedste intentioner om at bygge mere bæredygtigt. På dette 
kursus bliver du introduceret til forskellige bæredygtig-
hedsklasser, -mærkninger og -certificeringer, som fx DGNB, 
Svanemærket, Cradle to Cradle og den frivillige bæredyg-
tighedsklasse. Du bliver klædt på til at arbejde kvalificeret 
med forskellige former for bæredygtighed, som passer til 
netop jeres projekt og bæredygtighedsambitioner. 

Kursus den 13. oktober 2022, 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? På dette seminar bliver du 
klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer, 
som tilgodeser miljøet. Dagen giver selvfølgelig også rig 
mulighed for at indhente vigtig læring fra andre bygherrer, 
som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer. 
Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byg-
geriets Samfundsansvar.

Seminar den 6. december 2022, København 

Diversitet i byggebranchen 

Kun 9 procent af de ansatte i byggebranchen er kvinder, 
og når det handler specifikt om håndværkerfagene er tallet 
nede på 4 procent. Alle undersøgelser viser, at diversitet er 
vejen til øget innovation, bedre arbejdsmiljø og produktivi-
tet. Derfor ønsker Bygherreforeningen og Foreningen for 
Byggeriets Samfundsansvar at sætte større fokus på en 
kønsskæv branche. Vær med til at forme morgendagens 
byggebranche, når vi på dette seminar diskuterer diversi-
tet og kommer med konkrete bud på bygherrens rolle i at 
styrke denne.  

Seminar den 7. september 2022, København

Bæredygtighed og verdensmål Fo
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CO2-regnskab

Som del af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri 
indføres der fra 2023 faste rammer for CO2-udledning i 
større nybyggerier og fra 2025 for alt nybyg. Kurset gen-
nemgår, hvad dette vil indebære for virksomheder i bran-
chen på tre niveauer. Der vil blive stillet skarpt på, hvordan 
sænker du dit eget CO2-forbrug, hvordan sænker du dit 
CO2-forbrug på dine projekter, og hvordan samarbejder vi 
bedst i branchen mod en CO2-fri fremtid?  

Kursus den 1. december 2022, København

Den grønne omstilling - nye risici og  
dynamikker i byggeriet 

Den bæredygtige omstilling med nye krav, materialer, me-
toder og dynamikker sætter markant pres på byggeriet. 
For nytænkning og innovation medfører også usikkerhed 
og en ny balance i den risiko, byggeriets parter påfører sig 
selv og hinanden. Dette seminar giver et bud på, hvordan 
vi forholder os proaktivt til de nye risici og konflikter, den 
grønne omstilling bringer med sig og ikke mindst, hvordan 
vi som branche når godt i mål. Seminaret udbydes i sam-
arbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Seminar den 10. maj 2022, København

EU’s taksonomi

Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering 
betyde for den danske byggebranche? Det vil vi belyse i 
et kursus, der kombinerer oplæg og workshop omkring de 
nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer 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.

Seminar den 25. oktober 2022, København
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Bygherreforeningens  
medlemsfestival 2022! 
 

Sæt kryds i kalenderen den 1. september 2022, hvor 
Bygherreforeningen afholder en festival for vores 
medlemmer. Gå ikke glip af denne festlige dag, hvor 
du både bliver klogere på bygherrens rolle nu og i 
fremtiden og får en unik mulighed for at udvide  
dit netværk i uformelle rammer. 

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

Foto: Kontraframe

Velkommen til spændende medlemsmøder 
og studieture

 

I Bygherreforeningen inviterer vi i 2022 til en række spændende medlemsarran-
gementer om aktuelle emner, der vedrører din hverdag som bygherre. Vi glæder 
os til at se dig på arrangementerne, der omfatter både master classes, morgen-
møder, eftermiddagsmøder, studieture og online arrangementer.
 
Alle medlemsarrangementer er gratis for dig som medlem af Bygherreforeningen, 
og du kan løbende se datoer og programmer på vores hjemmeside og i vores  
nyhedsbrev. Årets studieture bringer os blandt andet til Danmarks Nationalbank 
og KAB's nye kontorhus, og du kan tilmelde dig studieture og andre medlems-
arrangementer på vores hjemmeside.

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 bygherrerollen  
i vores rapporter.

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

Bygherre, kend din AB18
De fleste bygherrer er nu i gang med projekter, som omfattes af byggeriets revi-
derede aftalesystem, AB18. Vi vil gerne klæde vores medlemmer på til at navi-
gere i aftalesystemet og anvende dette, så bygherren får størst mulig gevinst. 

På www.bygherreforeningen.dk/ab18 finder du en online guide til bygherrens  
arbejde med AB18-systemet, herunder en række værktøjer og skabeloner, ad-
gang til en AB18-hotline og mulighed for at tilmelde dig et AB18-nyhedsbrev,  
så du bliver løbende opdateret på den seneste byggejura. 

Foto: Khanh Lam
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Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne 

Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både 
eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge 
og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne kon-
ference sætter vi fokus på erhvervsskolernes fysiske rum 
og diskuterer, hvordan man skaber identitet omkring fag 
og faglighed, men samtidig formår at tiltale en bredere 
målgruppe. 

Konference den 8. marts 2022, København

Spark gang i debatten om fremtidens 
idræts- og fritidsfaciliteter

I idrætsbyggeri gemmer der sig store potentialer i forhold 
til blandt andet sociale indsatser og sundhed. Ikke mindst 
hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye 
brugergrupper sammen. På denne seminardag sætter vi 
fokus på, hvordan vi kan skabe forandring med idræts- og 
fritidsfaciliteter og komme godt igennem processen.

Seminar den 22. marts 2022, København

Er klasseværelset dødt? Læringsmiljøer i 
det 21. århundrede

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 
projektets begyndelse. På denne konferencedag sætter vi 
fokus på, hvordan vi kan indrette nye og eksisterende sko-
ler, så de lever op til undervisningen i det 21. århundrede. 
Og hvordan vi bygger skoler, som kan tilpasses tidernes 
skiftende krav om gode læringsmiljøer og nye undervis-
ningsformer, samtidig med at vi har fokus på et godt un-
dervisningsmiljø og elevernes trivsel.

Konference den 26. april 2022, København

Kom godt i gang med skoleprojektet 

Med udgangspunkt i Bygherreforeningens dialogværktøj 
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 overve-
jelser omkring pædagogik og didaktik og skolens rum og 
funktioner. På dagen får du også mulighed for at afprøve 
dialogværktøjet i praksis.

Kursus den 27. april 2022, København

Velfærdsbyggeri og byudvikling Fo
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Udvikling af gode fællesskaber i  
byudvikling

Fællesskaberne er blevet en vigtig del af byudviklingen. 
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 kompo-
nent i udviklingen, men hvordan opbygger man et fælles-
skab som en del af byggeprocessen, og et fællesskab som 
kan fortsætte i fremtiden? Vær med, når vi diskuterer selv-
bærende fællesskaber på denne spændende seminardag. 

Seminar den 25. april 2022, København

Hvordan håndterer vi ældreboomet og det 
øgede plejeboligbehov?

De ældre generationer vokser sammen med behovet for 
gode plejeboliger. Men hvad har fremtidens ældre brug for, 
og hvilke krav stiller de til deres plejeboliger? Det stiller 
store krav til bygherrer og rådgivere at tænke i tilgænge-
lighed, demensvenlig indretning, fleksibelt byggeri, hjem-
lighed, digitale løsninger og en god arbejdsplads. Vi ser 
nærmere på, hvordan vi gennem plejeboligens fysiske ram-
mer kan øge trivslen og livskvaliteten og dermed skabe 
optimale løsninger til gavn for både brugere og samfund. 

Konference, 17. maj 2022, København  

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

Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner 
sammen i én bygning, både for at skabe værdi for brugerne 
ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke i 
hvordan vi udnytter vores kvadratmeter bedst muligt. Men 
hvornår giver det reel værdi for brugerne og i forhold til 
bygningsdrift? Hvordan organiserer vi byggeri, anvendelse 
og drift? Og hvordan løser vi de udfordringer, der kan op-
stå på tværs af interessentgrupper? Det diskuterer vi på 
denne seminardag.

Seminar den 13. september 2022, København

Fremtidens bolig og boligformer 

 Vores måde at bo og organisere os på er under konstant 
forandring. Og i disse år ses en række nye trends på bo-
ligmarkedet, blandt andet er der stor interesse for tiny 
houses og bofællesskaber, hvor generationer er sammen-
sat på tværs. Men vil interessen for disse boligformer fort-
sætte? Og hvordan ser fremtidens bolig ud? På denne dag 
diskuterer vi fremtidens boliger til unge, singler, familier og 
seniorer med fokus på både privat og alment boligbyggeri.

Seminar den 6. oktober 2022, København 

Universelt design og ligeværdig adgang 
for alle

Verdensmålenes tværgående mål og ambition handler om 
ikke at efterlade nogen, og når vi sætter fokus på univer-
selt design i vores bygninger, er det netop dét, vi arbejder 
på at undgå. Denne seminardag sætter fokus på, hvorfor 
og hvordan bygherrer bør indtænke universelt design i 
bygninger og byområder allerede helt tidligt i processen, 
og hvordan du kan bruge verdensmålene som løftestang 
for at tale om universelt design i byggeriet. Dagen afholdes i 
samarbejde med BUILD og Danske Handicaporganisationer

Seminar den 22. november 2022, København
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Byg til velfærd:  
Værktøjer til skoler og  
andet velfærdsbyggeri 
På www.bygherreforeningen.dk/bygtilvelfaerd kan du 
finde en række gratis værktøjer og inspiration til proces-
sen omkring skolebyggeri og velfærdsbyggeri generelt 
med fokus på foranalyser, ibrugtagning og evaluering. 
Derudover kan du finde inspiration i en samling af rap-
porter på området og konkrete cases. 

Kontakt kompetencechef Christine Skovgaard Madsen 
for at høre mere om værktøjer til velfærdsbyggeri.

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 bølgelængde, når I fremover skal løse opgaver sammen. 

Kontakt konsulent Annemarie Maingot, så finder vi en løsning, som passer til netop din  
organisation.

Foto: Kontraframe



Bygherreforeningens faglige netværk
Bygherreforeningen har i alt 19 netværk, som giver dig 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 medarbejdere, og vi kombinerer møderne med relevante oplæg og diskussion.

BygherreNetværk Vest  
(gratis medlemstilbud)

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

BygherreNetværk Nord  
(gratis medlemstilbud)

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

Bygherrenetværk Sjælland  
(gratis medlemstilbud)

Bygherrenetværk Sjælland er et af Bygherreforeningens 
helt nye netværk. Her samles bygherrer på tværs af Region 
Sjælland, som ønsker at dele erfaringer med andre lige-
sindede. Her udveksles erfaringer om aktuelle initiativer 
i branchen og såvel generelle som regionale udfordringer 
gennem oplæg, studiebesøg og dialog. Netværket mødes 
to gange årligt og tilbydes som gratis medlemsgode for 
vores medlemmer i hele Region Sjælland.

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 emner, der vælges fra gang 
til gang. Netværket mødes tre til fire gange årligt.
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Netværk om anlæg, infrastruktur  
og landskab

Anlægs- og infrastrukturprojekter er som hovedregel vi-
tale for vores samfundsudvikling og påvirker typisk vores 
naturmiljø og landskaber. I dette netværk for anlægsbyg-
herrer og bygherrerådgivere videndeler og diskuterer vi, 
hvordan vi i fællesskab sikrer en bæredygtig udvikling 
inden for dette område. Netværket mødes tre gange årligt.

Udbudsnetværk

Bygherreforeningen har to udbudsnetværk, som hver be-
står af 15-20 nøglepersoner fra kommunale, almene, re-
gionale og statslige bygherreorganisationer. De to netværk 
drøfter udbudsstrategi ud fra eksterne indlæg og udveksler 
markedserfaringer på fortrolig basis. Hvert udbudsnet-
værk mødes fire gange om året.

 

Netværk for samarbejde og  
rådgivningsydelser

Netværket diskuterer fremtidens rådgivningsydelser og 
samarbejdsformer. Møderne suppleres med oplæg fra invi-
terede videnspersoner og cases. Netværkets medlemmer 
er bredt repræsenteret fra branchen med bygherrer, entre-
prenører og rådgivere. Deltagerne mødes tre gange årligt. 

Netværk om kommunikation og legitimitet

Legitimitet og opbakning er afgørende for at sikre den stra-
tegiske retning i store byggeprojekter. Netværket sætter 
derfor fokus på, hvordan man arbejder professionelt med 
blandt andet proaktiv kommunikation og interessevareta-
gelse i forhold til at sikre forståelse, accept og fremdrift i 
byggeprocessen. Netværket mødes tre gange årligt.

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 relativt 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 
et kommende bygningsreglement. Netværket mødes to 
gange årligt.

Bygherrenetværket for flere faglærte  
i byggebranchen

Der er kommet flere lærlinge på de byggerier, hvor bygher-
ren har sat fokus på at sikre flere lærlingepladser. I dette 
nye netværk vil projektledere og ledere fra bygherreorganisa-
tioner inspirere og dele erfaringer med hinanden på området.
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Netværk om velfærdsbyggeri

Netværk for daginstitutioner 

De fysiske rammer kan have stor betydning for børns hver-
dag 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 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 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 ung- 
domsuddannelser og videregående  
uddannelser

Netværket er et nyt tiltag i Bygherreforeningen og sætter 
fokus på ungdomsuddannelser, voksenuddannelse og vi-
deregående uddannelser. Hvordan sikrer vi gode studiemil-
jøer, arbejder aktivt med campusdannelse og attraktivitet 
på uddannelsesinstitutionerne? I netværket vil bygherrer 
og rådgivere diskutere, hvordan vi kan udvikle de fysiske 
rammer. Netværket mødes to gange årligt.
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Netværk for seniorboliger og senior-
bofællesskaber

De seneste år er efterspørgslen af både gode seniorboliger 
og særligt bofællesskaber vokset markant. I dette netværk 
fokuserer vi 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 to gange årligt.

Netværk om kontorarbejdspladser og 
kontorbyggeri

Hvordan sikrer vi gode kontorarbejdspladser både i forhold 
til indretning, medarbejders trivsel og nutidens og fremti-
dens arbejdskultur? I netværket vil bygherrer og rådgivere 
diskutere, hvordan vi kan udvikle de fysiske rammer og 
indrette gode kontorarbejdspladser. Netværket mødes to 
gange årligt.

Netværk om sundhedsbyggeri

Hvordan bygger og driver vi bedst sundhedsbyggeri nu 
og i fremtiden? Og hvordan kan vi skabe videndeling på 
tværs af forskellige typer sundhedsbyggeri i Danmark? 
Det diskuterer vi i dette netværk, hvor bygherrer, bygher-
rerådgivere, arkitekter m.fl. erfaringsudveksler om gode 
sundhedsbyggerier. Netværket mødes to gange årligt.

Netværk for universelt design og  
tilgængelighed 

Netværket deler viden om gode designløsninger, nye bofor-
mer og indretning af arbejdspladser med fokus på tilgæn-
gelighed. Med oplæg fra forskningens verden diskuterer 
vi sammenhængen mellem funktionalitet, fleksibilitet, 
kvalitet og æstetik. Netværket mødes to gange om året 
og afholdes i samarbejde med BUILD, Aalborg Universitet. 

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. I dette netværk 
diskuterer vi, hvordan vi måler effekten af byggeri. Net-
værket mødes tre gange årligt.
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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 til-
melde dig. Du kan også tilmelde dig via  
vores 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. 
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Din forening.

Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer.


