
 
 
 

Udbud og Bæredygtighed - WS1  

 
 

Workshop d. 26. august kl. 13.00-16.00  

 

 
 

Hvordan bliver bygherren skarpere til at 
stille krav om bæredygtighed i udbud? 

 

Udvikling ∙ Innovation ∙ Viden ∙ Matchmaking ∙ Energi ∙ Samarbejde ∙ Netværk ∙ Bæredygtighed 



Workshop-serie:    
Udbud og bæredygtighed 

WS 1 
d. 26/8-13 

Introduktion til WS 
serien & Indeklima  
 

• Program: 
• Indledning til serien 
• Oplæg fra ATP og KAB 
• Arbejde i grupper 
 

• Output: 
• Sætninger/vendinger 
der kan bruges i udbud, 
formuleret i forhold til 
ØSM-bæredygtighed 

 
• Input: 
• Egne erfaringer - 
eksemplificeret på  
sætnings niveau 
(omkring Indeklima) 
• Temaerne for de næste 
workshops bekræftes 

 
 

WS 2 
d. 7/10-13 

 
Materialer 

 

 
 

WS 3 
d. 27/11-13 

 
Arkitektur og 

Proces 
 

 
 

WS 4 
d. 14/1-14 

 
Hvordan omsættes 
de stillede krav til 

det ønskede 
 

Vær med til at påvirke arbejdet med en vejledning til bygherrer omkring hvilke krav, 
der kan og bør stilles i forbindelse med udbud af bæredygtige byggerier. 



Udfaldskrav vedrørende 
bæredygtighed 

Miljøet 

Det sociale 

Økonomisk 

I dag: 
Indeklimaet 

Energi 



Dagens Program 
Kl. 13.00 Velkomst ved projektleder Carsten Rode, DTU Byg  
 Introduktion til arrangementet og dagens program 
 

Kl. 13.10 Oplæg om inddragelse af bæredygtighed i udbud - i bygherrens 
 perspektiv 
 - ATP Ejendomme v/Christian Mølholm 
 - KAB v/Pernille Egelund Johansen 
Kl. 14.05 Kaffepause    
 

Kl. 14.15 Workshop - drøftelser i mindre grupper 
 - Introduktion ved Kim Haugbølle SBi/Aalborg Universitet 
 - Erfaringer med krav til indeklima i udbud 
 - Formulering af krav    
Kl. 15.45 Opsamling på dagen og det videre arbejde 
 - Efterfølgende møderække om bæredygtighedskriterier i udbud 
 

 Kl. 16.00 Afslutning 



Deltagere 
I dag er repræsenteret: 
 

• Bygherrer  
• Rådgivere 
• Entreprenører 
• Vidensinstitutioner 
• Andre.. 
 



Arbejdsform i dag 
 
Efter foredrag og pause: Det er jeres workshop! 
Drøftelse i grupper vil fylde meget 
 
Aflevering: Annoterede noter på ”hvidt papir” 
 
Efterfølgende: Output fra workshopserien samles  
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