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Medlemskab  
i Bygherreforeningen
Bliv en del af et stærkt netværk af professionelle bygherrer.  
Og få relationer, viden og værktøjer, der gør din hverdag lettere.  
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Bygherreforeningen arbejder for, at din 
hverdag som professionel bygherre  
bliver lettere 
Vi tilbyder ikke kun interessevaretagelse, vi skaber 
også fora, hvor du kan dyrke dit interessefælles-
skab med andre bygherrer. I Bygherreforeningen 
får du gennem netværk, kurser, uddannelser og 
arrangementer et sted at styrke din faglighed,  
udveksle erfaringer og videndele med andre  
professionelle bygherrer. 

Bygherreforeningen er din forening

Bygherreforeningen er din interesse- 
organisation som professionel bygherre. 
Vi er en central og uafhængig spiller i 
byggeriets udvikling, og vi arbejder for  
at forbedre dine vilkår og fremme byg-
herrernes interesser både politisk og  
på tværs af byggebranchen.
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Få ny viden og konkrete værktøjer
Som forening har vi fokus på dine behov som 
bygherre, og med en række projekter skaber vi 
viden og værktøjer, der klæder dig på til at være på 
forkant med udviklingen i bygherrerollen. Derud-
over kan du få målrettede uddannelsestilbud og 
en bred palette af både kurser og arrangementer, 
der kan sikre både din egen og din organisations 
fortsatte faglige udvikling som bygherre.

”Det er min oplevelse, at vi bygherrer 
har indtaget en underspillet rolle i for-
hold til den store samfundsmæssige 
betydning, vi i virkeligheden har. Vi har 
en stor samfundsmæssig opgave, og 
den kræver, at vi taler sammen.”

Peter Fangel Poulsen  
Bestyrelsesformand i Bygherreforeningen  
og direktør, BAUHERR

”Bygherreforeningen arbejder for professio-
nalisering af bygherrefunktionen hos private 
og offentlige bygherrer og for at styrke ram-
mebetingelserne og det værdiskabende sam-
arbejde med hele værdikæden. Foreningen 
understøtter således den strategiske udvik-
ling af bygherrefunktionen i vores kommune, 
og på det faglige og operationelle niveau har 
vi stor glæde af de mange kursustilbud og 
faglige netværk.”

Peter Munk  
Bygningschef, Aalborg Kommune
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I Bygherreforeningen har du rig mulighed for at 
styrke dit netværk, skabe nye forbindelser i bran-
chen og diskutere aktuelle temaer og udfordringer 
i bygherrerollen med andre bygherrer. Vi afholder 
mere end 100 årlige arrangementer og net-
værksmøder – fysisk såvel som digitalt.

Vores netværksmøder og arrangementer kredser 
om aktuelle udfordringer, du kan opleve i hverda-
gen som bygherre. Vores perspektiv er bredt, og vi 
tilbyder derfor et mødested om temaer, der spæn-
der over byggeteknik, jura og udbud til de øvrige 
udfordringer, der kan være forbundet med at være 
en professionel indkøber af byggeri, herunder de 
forretningsmæssige og strategiske kompetencer, 
som dette kræver.

Vores fornemmeste opgave som forening er at 
skabe et fundament for, at vores medlemmer kan 
mødes, danne relationer og udvikle deres viden og 
kompetencer. 

Styrk dit netværk med andre  
bygherrer og få nye relationer 

”Jeg bruger Bygherreforeningen til at dyrke 
netværk med andre bygherrer, fordi der altid 
er masser af inspiration at hente, når vi 
deler vores erfaringer.”

Rasmus Brandt Lassen 
Direktør, Bygningsstyrelsen

”Bygherreforeningen tilbyder løbende viden-
deling gennem informationer og kurser til 
medlemmerne om nye trends, lovkrav, vær-
diskabende byggeprocesser m.m.”

Carsten Schlein 
Ejendomschef, Esbjerg Kommune

Som medlem af Bygherreforeningen får du 

	30 % rabat på alle kurser, seminarer  
og konferencer

	30 % rabat på alle faglige netværk
	Gratis adgang til fysiske og digitale  

medlemsmøder
	Gratis adgang til online Bygherre Briefings 

der sætter fokus på et aktuelt bygherre- 
tema på et højt fagligt niveau

	Gratis adgang til fyraftensrundvisninger  
på nye og spændende byggerier

	Gratis adgang til foreningens syv  
forskellige udvalg

	Adgang til medlemsfestival med fagligt 
indhold og netværk i uformelle og festlige 
rammer

https://bygherreforeningen.dk/kurser-arrangementer/
https://bygherreforeningen.dk/kurser-arrangementer/
https://bygherreforeningen.dk/kurser-arrangementer/netvaerk/
https://bygherreforeningen.dk/om-bygherreforeningen/udvalg/
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”Bygherreforeningen samler vores interes-
ser som professionel bygherre og deltager 
i debatten med en samlet stemme. Som 
ansvarlig for en lille aktør i branchen er det 
vigtigt for mig, at vi har en forening, der kan 
agere talerør i offentligheden og deltage i 
dialogen med byggeriets øvrige parter.”

Line Røtting Dornan 
Adm. direktør, Kuben Byg

”Vi synes det er vigtigt at støtte op om byg-
herrens indflydelse i den faglige og politiske 
dialog med andre interesseorganisationer, 
styrelser og ministre. Bygherreforeningen 
løfter en tung opgave på fællesskabets veg-
ne, som den enkelte ikke kan på samme vis.”

Charlotte Nørbak 
Direktør, byggeri og byudvikling, Domea.dk

Bygherreforeningen repræsenterer dine interesser 
som bygherre og varetager dem politisk og på 
tværs af branchen. Det har vi fx gjort ved revisio-
nen af byggeriets nye aftalesystem (AB18), som 
har resulteret i et solidt bygherreaftryk i det nye 
system. 

Bygherreforeningen er dermed din stemme som 
bygherre, når vi deltager i høringer og møder 
vedrørende opdateringer af byggeriets ramme-
betingelser, herunder bygningsreglementet, ydel-
sesbeskrivelserne med mere. Ligesom vi var en 
aktiv part i regeringens klimapartnerskab og er 
repræsenteret i en række råd, nævn og bestyrelser. 
Enten via medlemmer eller sekretariatets medar-
bejdere. 

Vores tilgang er inddragende, og derfor anvender 
vi i høj grad vores syv forskellige udvalg som 
arbejdsgrupper for, hvordan vi kan varetage dine 
bygherreinteresser politisk og på tværs af bran-
chen. Private og almene såvel som offentlige 
bygherrer er engagerede i vores udvalg, og som 
medlem har du derfor også mulighed for at del-
tage i byggepolitisk arbejde og præge byggebran-
chens fremtidige retning ved at indgå i et af vores 
udvalg. Udvalgene mødes 4-6 gange i løbet af året 
for at diskutere byggeriets udvikling og arbejde på 
konkrete mærkesager.

Bygherreforeningen arbejder i øjeblikket  
med følgende mærkesager
	Verdensmål for bæredygtig udvikling
	Bæredygtige og genanvendelige materialer, 

herunder cirkulær økonomi
	Arbejdsmiljø og sikkerhed

 

Få varetaget dine interesser  
som bygherre  
 

Bygherreforeningens udvalg

	Arbejdsmiljøudvalg
	Bæredygtighedsudvalg
	Digitaliseringsudvalg
	Kompetenceudvalg
	Markedsudvalg
	Porteføljeudvalg
	Rammebetingelsesudvalg



Vi
de

n 
og

 
væ

rk
tø

je
r



Medlemskab i Bygherreforeningen | 9

I Bygherreforeningen arbejder vi for at styrke med-
lemmernes faglige fundament. Derfor udarbejder 
vores sekretariat i tæt samarbejde med medlem-
merne forskellige undersøgelser, publikationer og 
værktøjer, som kan hjælpe dig i din hverdag som 
bygherre. 

Vores medlemmer indkøber og opfører byggeri og 
infrastruktur for ca. 50 mia. kr. årligt. Derfor skal 
man som professionel bygherre besidde en ræk-
ke kompetencer, der ikke blot tæller byggefaglig 
viden, men som også kræver strategisk og forret-
ningsmæssig indsigt, når det gælder om at føre de 
mest optimale investeringer i samfundets fysiske 
rammer ud i virkeligheden. 

I Bygherreforeningen skaber vi et fundament for, at 
du som medlem kan udvikle dine kompetencer og 
din viden som bygherre. Vi tilbyder specialudvik-
lede uddannelser til både projektledere og ledere 
i bygherreorganisationer, og vi har en stor pro-
jektportefølje, som løbende undersøger, hvordan 
byggeriet udvikler sig, og hvilken betydning det har 
for vores medlemmer. Gennem vores projektaktivi-
teter udvikler vi guides og værktøjer, som er direkte 
anvendelige i din hverdag – fx til at håndtere FN’s 
verdensmål i et bygherreperspektiv, implementere 
AB18 i din bygherreorganisation eller drifte og 
opføre bedre velfærdsbyggerier

Opbyg viden og få nye værktøjer

Som medlem får du fx adgang til

	Publikationer der undersøger relevante 
temaer i et bygherreperspektiv

	Digitale guides til at håndtere AB18, digi-
tale krav i udbud og markedsdialog

	Konkrete værktøjer med gode råd og 
inspiration til fx FN’s verdensmål, udbud 
og hvordan du kan skabe opbakning og 
legitimitet til dit byggeprojekt

	Gratis kompetencekompas, der giver 
overblik over din organisations bygherre-
profil

	Specialudviklede virksomhedskurser, der 
kan skabe en fælles forståelsesramme i 
din organisation

	Uddannelser til ambitiøse projektledere  
og ledere i bygherreorganisationer

”Bygherreforeningen er det centrale talerør 
for at skabe forståelse for bygherresyns-
punkter. Foreningen bidrager med kritisk 
konstruktive analyser af lovgivningsmæssi-
ge tiltag og tager initiativer til at gå nye veje 
at tilgå rammerne for byggeriet på. KAB gør 
løbende brug af de værktøjer og vejlednin-
ger, som foreningen udvikler.”

Rolf Andersson 
Udviklingsdirektør, KAB og fhv. bestyrelsesformand 
i Bygherreforeningen

”I Bygherreforeningen har vi adgang til en 
god faglig sparring omkring væsentlige em-
ner i forhold til vores bygge- og udviklings-
projekter. Som kommerciel bygherre kan vi 
desuden deltage i og have indvirkning på 
den offentlige debat via foreningen - uden 
selv at blive eksponeret i medierne.”

Peter Mering 
Senior Advisor, Danica Ejendomme

https://bygherreforeningen.dk/aktuelt/
https://bygherreforeningen.dk/kurser-arrangementer/kompetencetjek-2/
https://bygherreforeningen.dk/virksomhedskurser-2/
https://bygherreforeningen.dk/kursus/bygherrernes-projektlederuddannelse-2021/
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Bygherrernes samfundsrolle

Bygherreforeningen blev stiftet den 17. juni 1999 
af 28 store danske bygherrer. Foreningen skulle 
repræsentere alle typer bygherrer og bygherre- 
interesser og skabe en mere markant profil for den 
professionelle bygherre. Siden starten er for-
eningen vokset hastigt, og i dag repræsenterer vi 
hovedparten af de danske bygherrer. Som medlem 
indgår du dermed i en kreds af over 260 offentlige, 
almene og private bygherreorganisationer, der 
samlet set indkøber og opfører byggeri og infra-
struktur for mere end 50 mia. kr. årligt. 

Det betyder, at foreningens medlemmer er fælles 
om at sikre rammerne om danskernes liv – fra 
kælder til kvist og fra vugge til grav. Det kræver sin 
bygherre at indtage den store samfundsrolle, der 
ligger i at sørge for rammer, som alle i det danske 
velfærdssamfund kan trives i. Det kan ingen byg-
herre eller bygherreorganisation gøre alene, det er 
en opgave vi skal løfte i forening. 

”Vi har en stor samfundsopgave som byg-
herrer. Vores byggerier har indflydelse på 
mennesker – deres trivsel og effektivitet. 
Vores investeringer har også betydning for 
nationaløkonomien, så kvaliteten af det vi 
bygger, har betydning for vores lands pro-
duktivitet. Det er en opgave, som forpligter 
i forhold til at udvikle fagligheden omkring 
bygherrerollen. Derfor er vi medlemmer.”

Gitte Elefsen 
Centerchef, Furesø Kommune

Bygherreforeningens formål er at fremme en po-
sitiv, samfundsansvarlig udvikling i dansk byggeri, 
herunder en forbedring af arkitektur, kvalitet og 
produktivitet i bygge- og anlægssektoren. Sam-
men arbejder foreningens medlemmer for de 
bedst mulige politiske, organisatoriske og kom-
petencemæssige betingelser for deres arbejde 
med at fremtidssikre økonomi, klima, velfærd og 
produktivitet i det danske samfund.

Bygherreforeningens medlemmer skaber således 
byggeri for mennesker. Og foreningen er møde-
sted for faglige diskussioner om, hvordan vi kan 
sikre en fortsat udvikling af bygherrerollen, der 
skaber værdi for både brugere og samfund.

”Vi skal som bygherrer bidrage til at udvikle 
fremtidens boliger og skabe en mere kunde-
fokuseret tilgang. Jeg håber Danmark kan 
blive et foregangsland og gå forrest i verden 
i forhold til at skabe bedre løsninger i byg-
geriet.”

Olli Fischer  
Investment Director, NREP og næstformand i 
Bygherreforeningen
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Vi bygger Danmark
Bygningsejere og bygherrer har afgørende indflydelse på beskæftigelse og økonomi. Forenin-
gens medlemmer står for udbygning og modernisering af vores hjem, arbejdspladser, vejnet, 
forsyning og velfærdsinstitutioner. Deres beslutninger og projekter påvirker i høj grad udviklin-
gen af byer, som alle kan færdes i og mellem - hvor der er adgang og plads til alle.

Byggeaktiviteterne udgør 5-8 % af Danmarks BNP, og bygninger og infrastruktur udgør 80 % af 
vores nationalformue. Bygherrer og bygningsejernes projekter beskæftiger ca. 260.000 perso-
ner. Det svarer til ca. 10 % af beskæftigelsen i Danmark.

Stort ansvar for miljø og klima
Byggeriet er en vigtig del af løsningen på mange af Danmarks og verdens udfordringer i dag 
og i fremtiden. Bl.a. i forhold til at håndtere fremtidens klima- og ressourceudfordringer. Byg-
gebranchen står fx for 40 % af landets energiforbrug og producerer mere end en tredjedel af 
alt affald. 

Betydning for indeklima, sundhed og produktivitet
Danskerne opholder sig 90 % af tiden indendørs i de bygninger, som vores medlemmer opfø-
rer. Bygningers indretning og indeklima er afgørende for befolkningens sundhed, velbefinden-
de og tilgængelighed. Det er rammerne for samvær og sammenhængskraft, men det er også 
grundlaget for bedre indlæring i skolerne og øget produktivitet på arbejdspladsen.

+100 mia. kr. 
årligt i offentligt 
og privat byggeri 

og anlæg
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Bliv medlem af Bygherreforeningen og bliv en del 
af foreningens store netværk af professionelle 
bygherrer. 

Læs mere:  
www.bygherreforeningen.dk/medlemskab 

Kontakt
Vil du gerne høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig 
og din organisation? Så kontakt vores medlems-
ansvarlige og hør om dine muligheder.

Meld dig ind

Lars Bertelsen
Medlemsansvarlig
Tlf.: +45 6174 2233
Mail: lb@bygherreforeningen.dk

Adresse: 
BLOX Bryghuspladsen 8
Indgang C, 3. sal
1473 København K

http://www.bygherreforeningen.dk/medlemskab

