
 

Skanderborg Fælled – det 

gode byggeri? 

 
Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer medlemmer og andre 

interesserede til en spændende temaeftermiddag om ”det gode byggeri”. 
Hvordan sikrer man det gode byggeri? Hvad skal der til og koster det 

ekstra? Med udgangspunkt i Skanderborg Fælled ser vi på, hvordan man 
har arbejdet med at sikre det gode byggeri i alle faser – fra første ide til 

aflevering. 
 

Tid: Torsdag d. 16. maj, kl. 13-16 

Sted: Skanderborg Fælled (Mødelokale 1.S.06) Skanderborg Fælled 1, 8660 

Skanderborg 

Når de første streger til en ny bygning tegnes, er der en masse håb, ønsker 

og funktioner i spil. Ambitionerne om kvalitet, gode priser, lavt energi-

forbrug, godt indeklima og bæredygtighed er selvfølgeligheder, på lige fod 

med de skuffelser, tvister og kortsigtede beslutninger, der kommer i den 

efterfølgende proces. 

 

Men der er faktisk eksempler på, at vi kan gøre det bedre. På Skanderborg 

Fælled er der fx rigtig mange ting, der er lykkedes, og derfor vil vi med 

udgangspunkt i Skanderborg Fælled høre om nogle af de elementer, der kan 

være med til at sikre det gode byggeri.  

 

Deltag d. 16. maj og hør om 

 

● Hvordan commissioning som værktøj kan hjælpe til et godt byggeri 
● Hvordan godt byggeri starter i ide- og designfasen 

● Hvilke elementer i planlægning, der har størst betydning for det gode 
byggeri 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og introduktion til dagens tema 
v/ Frank Plith, EBAS og Energiforum Danmark i Midtjylland  

 
 
Kl. 13.15 

 
 
Godt byggeri starter i ide- og designfasen 
Et gammel ordsprog siger at ”godt begyndt er halvt fuldendt”, og det passer også på 
byggeri. Med udgangspunkt i Skanderborg Fælled hører vi om hvordan den grundige 
forberedelse kan være med til at sikre succesen.  
v/ Knud Sørensen, Occasio (tidligere Bygherre ved Skanderborg Kommune) 
  

Kl. 14.00 Commisioning som en del af det gode projekt 
Om grundprincipperne i commisioning, vist med eksempler fra byggeriet af 
Skanderborg Fælled, samt den efterfølgende drift 
v/ Jasper Nielsen, MOE (Jasper har gennemført commissioning processen på 
Skanderborg Fælled)  
 

Kl. 14.30 Pause med lidt sødt 
  
Kl. 15.15 Det gode byggeri 

Vejen til det gode byggeri, set med bygherrerådgiverens øjne. Hvordan skal du som 
bygherre planlægge det gode byggeri, fra idefase til bygningen i driftsættes? 
v/ Lars Storr, Kuben Management 
 

Kl. 15.45 Debat, opsamling og farvel 
 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest 8. maj.  
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 8. maj opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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