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Vi hylder de gode
løsninger for
et bæredygtigt
og miljøbevidst
byggeri
FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det er temaet for efterårets store arrangement Building Awards 2018, som Licitationen
– Byggeriets Dagblad arrangerer sammen med Bygherreforeningen
■■ Af Anne Kathrine S. Rosener

Danmarks store byer bliver større, befolkningstætheden stiger og nye byområder skyder frem. Byggeriet har travlt med de store
opgaver, der skal imødekomme efterspørgslen på boliger, institutioner og infrastruktur.
Og samtidig skal byggerierne leve op til høje
krav og ambitiøse mål for bæredygtigt og
miljøbevidst byggeri.
Globalt ser man samme udvikling, og
med FN’s Verdensmål for en bæredygtig
udvikling er der også fokus på fremtidens
byområder, som overalt i verden bliver udsat
for et enormt pres på klima, energi og ressourcer.
Her skal Danmark være et foregangsland
for intelligente løsninger og levedygtige byer.

Hylder den danske byggebranche

Sammen med Bygherreforeningen er Licitationen med til at sætte en tyk streg under
den danske byggebranches indsats for det
bæredygtige byggeri.
Det gør vi sammen med Boligfonden

Kuben og Lean Construction Danmark ved
for første gang at afholde BA18 - Building
Awards den 9. november 2018 på Langelinie
Pavillonen i København.
Her byder vi på konference, prisoverrækkelse og gallamiddag med plads til 700
deltagere.
Hovedtemaet på konferencen er FN’s
Verdensmål, ligesom vi hylder den danske
byggebranche med tolv Building Awards til
de danske bygherrer, rådgivere, arkitekter
og entreprenører, der har gjort en ekstraordinær indsats med alt fra nye måder at bruge
materialer til energisparende projekter med
fokus på miljø og cirkulær økonomi.

Pres på ressourcerne

På dagens konference er inviteret nogle af
verdens førende specialister til en fremtidssnak om FN’s Verdensmål og om visionerne for
fremtidens udvikling i byggeriet i Danmark.
- Vi er meget stolte af at kunne invitere til
så stort og væsentligt et arrangement som
Building Awards bliver. Der er globalt fokus
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Building Awards 2018 hylder det bæredygtige byggeri.
Et eksempel på det er Navitas-bygningen ved Aarhus havn.

på urbaniseringen og det bæredygtige byggeri, og vi ser meget frem til at præsentere
udviklingen i det danske byggeri, siger Licitationens chefredaktør, Morten Asmussen.
Taler for hovedtemaet er professor Katherine
Richardson. Hun er leder af Sustainability
Science Centre på Københavns Universitet
og sidder i ledelsen i FN’s bæredygtighedsnetværk UNSDSN i Nordeuropa.
– At bygge for fremtiden er ikke som noget,
vi tidligere har prøvet, siger Katherine Richardson som optakt til konferencen.

Gallamiddag og prisuddeling

Eventafdelingen i Nordiske Medier, der
udgiver Licitationen, står for arrangementet
i samarbejde med Bygherreforeningen, og
eventchef Michael Gejel ser frem til dagen,
der samler de største bygherrer, arkitekter,
rådgivere og entreprenører.
– Vi hylder de virksomheder, der arbejder
for et bedre byggeri i Danmark. Den danske
byggebranche er førende på viden og udførelsen herhjemme, men som land er Dan-

mark ikke forud. Det er for eksempel Singapore, så derfor har vi sammensat et stærkt
program med talere fra udlandet, som vil
give inspiration og viden. Vi får et kig ind i
fremtidens byggerier for de kommende 10
–20 år, siger Michael Gejel.

”

At bygge for fremtiden
er ikke som noget, vi
tidligere har prøvet
Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Centre på Københavns Universitet, og i ledelsen hos FNs bæredygtighedsnetværk.

Rambøll er hovedsponsor

Aftenens gallamiddag har Lise Rønne som
konferencier, og hun vil i løbet af aftenen
guide forsamlingen gennem uddelingen af
de i alt tolv priser.

– Både ved konferencen og ved gallamiddagen har vi plads til 700 deltagere, så det er
først-til-mølle for at få billetter. Hele temaet
om bæredygtigt byggeri er højaktuelt, og det
er første gang, at der afholdes så suverænt et
stort arrangement, siger Michael Gejel.
Building Awards har Rambøll som hovedsponsor, og hele arrangementet afvikles i et samarbejde mellem Licitationen
(Nordiske Medier), Bygherreforeningen,
Boligfonden Kuben og Lean Construction
Danmark.	
///

Building Awards 2018
BA18 den 9. november 2018 afholdes på Langelinie
Pavillonen, Langelinie 10, 2100 København Ø.
Konferencen afholdes kl. 9.00 – 14.30. Gallamiddag
er kl. 18.30 – 23.00.
Det er muligt at tilmelde sig konferencen og gallamiddag enkeltvis. Tilmelding sker via hjemmesiden
www.licitationen.dk/buildingawards.

27
FRE s026 109 ARKBYG 2505.indd 27

16-05-2018 10:25:26

BÆRE
Building Awards 2018

Jorden skal bære en
milliard nye bygninger
På konferencen på BA18 er der viden og inspiration fra internationale eksperter om
fremtidens byudvikling og moderne Smart Buildings
■ Af Anne Kathrine S. Rosener

– Alle samfund har altid været under kontinuerlig udvikling, men der er en stigende
forståelse for, at ”business as usual” ikke kan
blive ved med at understøtte en bæredygtig
udvikling, siger Katherine Richardson.
Hun er leder af Sustainability Science
Centre på Københavns Universitet og sidder
i ledelsen i FN’s bæredygtighedsnetværk
UNSDSN i Nordeuropa. Og som optakt til Licitationens konference Building Award den
9. november lægger Katherine Richardson
vægt på, at jordens ressourcer er under pres
af den stigende befolkningstilvækst.
Katherine Richardson vil indlede konferencen med sin tale om FN’s Verdensmål,
hvoraf flere har indflydelse på byggesekto-
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ren, som med hendes ord skal forholde sig
til, at snart 9-10 milliarder mennesker på
kloden skal deles om ressourcerne.
Hun er første hovedtaler ved konferencen, hvor Danmarks førende branchefolk
blandt arkitekter, bygherrer, rådgivere og
entreprenører vil høre flere internationale
specialister tale om byggeriets fremtid med
stigende pres på miljø, klima og ressourcer.

En milliard flere bygninger

Hele dagens program er bygget om op FN’s
Verdensmål for en bæredygtig udvikling,
der blev vedtaget i 2015 og har visioner for
alle landes udvikling frem mod 2030.
Med 17 konkrete mål har FN’s medlemslande forpligtet sig til at arbejde for at
afskaffe sult og fattigdom og at skabe uddan-

nelse og bæredygtige jobs og vækst. For byggeriet handler nogle af de konkrete mål om
byudvikling, energiudnyttelse, offentlige
rum og klimatilpasning.
En af verdens førende eksperter, ingeniør
Peter Head, grundlægger af og administrerende direktør for Ecological Seguestration
Trust, er også blandt talerne på Building
Award konferencen.
- Der er omkring to milliarder bygninger
i verden, og da befolkningen stiger til 10
milliarder i 2050, skal vi bygge omkring en
milliard flere bygninger. Efterhånden som
ressourcerne bliver mere knappe og vi skal
håndtere den globale opvarmning, er vi
bevidste om, at vi skal ændre bygningernes
funktioner, så de bliver en del af løsningen i
og ikke problemet, udtaler Peter Head.

FN’s Verdensmål blev vedtaget i 2015 og har
17 konkrete mål frem mod 2030, som blandt
andet skal sikre bæredygtig økonomisk vækst,
uddannelse og ligestilling og afskaffe sult og
fattigdom. For byudvikling og byggeri er der
blandt andet mål for at sikre adgang til bæredygtig energi og at bygge robust infrastruktur.
(Illustration: FN)
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Katherine Richardson
er leder af Sustainability Science Centre
på Københavns
Universitet, og sidder
i ledelsen i FNs bæredygtighedsnetværk
Unsdsn i Nordeuropa.
Hun vil indlede konferencen med en tale
om FNs Verdensmål.
(Foto: Klimarådet)
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Verdens storbyer – her Singapore – bliver megabyer, hvor infrastruktur og boliger skal opfylde behovet fra indbyggerne uden at udtømme ressourcer. Energi og klima er nøgleord for fremtidens byggesektor. (PR-foto)

Han vil på konferencen bidrage med
sin viden om tekniske løsninger indenfor
temaet ”Globalisering”, hvor bygninger kan
bidrage til energiudnyttelse og sundhed.

Smarte huse og byer

Konferencier på dagen er professor og sektionsleder for SDU Civil and Architectural
Engineering, Mikkel Kragh, som skal guide
alle gennem et spændende program, der når
omkring de fire temaer: FN’s Verdensmål,
globalisering, byudvikling og Smart Building.
Byudviklingen præsenteres af Tobias
Bauer direktør for Rambøll Dreiseitl, Singapore. Den asiatiske storby har ambitiøse mål
for miljø og bæredygtighed. Tobias Bauer

taler blandt andet om biophilic design, som
handler om at binde byen, beboerne og
naturen sammen i løsninger til både bygninger, infrastruktur og rekreative områder.
Direktør Jesper Schou, Building Technologies, Siemens A/S, præsenterer tilhørerne
for, hvor langt udviklingen er med de intelligente bygninger og hvad de næste skridt
vil være.
For hvert tema byder programmet på yderligere oplæg, og i løbet af dagen kan deltagerne også opleve fagrelevant udstilling.
Se mere om programmet for konferencen, der
opdateres løbende på www.licitationen.dk/
buildingawards.
///
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INNOVATIONSPRISEN
– for en innovativ løsning til
byggeriet.

Prisen gives til den virksomhed som
har formået at sætte ny viden, processer eller teknologi i spil til gavn
for byggeriets værdiskabelse – hvad
enten det er kommet byggeriets
parter, brugerne eller samfundet til
gavn. Virksomheden skal have bidraget til at sætte nye standarder i branchen. Virksomhedens bidrag til det
aktuelle projekt skal være igangsat
eller færdiggjort indenfor de seneste
fem år.
Lise Rønne er aftenens konferencier
og skal holde styr på uddelingen
af de mange priser til byggeriets
aktører.

KLIMAPRISEN

– for deltagelse i et klimavenligt
projekt

De tolv priser
ved Building
Awards 2018

Prisen gives til den virksomhed, som
på nye, spændende eller innovative
måder eller med helt ny konsekvens
er med til at sikre Danmark mod
begyndende og fremtidige klimaforandringer. Virksomhedens bidrag
til det aktuelle projekt skal være
igangsat eller færdiggjort indenfor
de seneste fem år.

Gallamiddag og prisuddeling afslutter den ambitiøse
temadag om byggeriets bæredygtige udvikling
■ Af Anne Kathrine S. Rosener

Ved aftenens gallamiddag er tv-vært Lise
Rønne konferencier for aftenens uddeling af
i alt tolv priser. Bygherrer, rådgivere, arkitekter og mange andre er i spil til at modtage
hæderen for deres arbejde med projekter,
som udmærker sig ved nye løsninger, særlige
indsatser og værdiskabende resultater.
På en aften med middag, musik, underholdning i smukke omgivelser på Langelinie
Pavillonen kan man se frem til en god afslutning på årets store event.
For hver af priserne er en sponserende
samarbejdspartner, der også optræder på
udstillingen i løbet af konferencen. Bygherreprisen og ProcesPrisen uddeles dog
særskilt af Boligfonden Kuben, Bygherreforeningen og Lean Construction Danmark.
For alle tolv priser gælder ansøgningsfrist
fredag 15. juni.
>>>

Nominering sker på www.licitationen.dk/buildingawards, hvor man
blandt andet redegør for vision og
målsætning, og hvordan projektet har
brugt nytænkning for at skabe værdi.

30
FRE s026 109 ARKBYG 2505.indd 30

16-05-2018 10:25:47

Selvfølgelig
Selvfølgelig
Selvfølgelig
Selvfølgelig
kan
vi
bygge
moderne
huse
med
kan
vi
bygge
moderne
huse
med
kan
vi
bygge
moderne
huse
med
Selvfølgelig
kan vi bygge moderne huse med
kan vi bygge moderne huse med

Byg
Bygcementfrit
cementfritmed
med
Byg
Bygcementfrit
cementfritmed
med

VITRUV
VITRUV
VITRUV
Byg cementfrit med

Detmiljørigtige
miljørigtigevalg
valg til
til bæredygtigt
bæredygtigt nybyggeri
Det
nybyggeri
Detmiljørigtige
miljørigtigevalg
valg til
til bæredygtigt
bæredygtigt nybyggeri
Det
nybyggeri
This product is

This
isis
Thisproduct
product
Cradle
to
Cradle
Certified™
Det miljørigtige
valg
bæredygtigt nybyggeri
This
product
is tilCertified™
Cradle
to
Cradle
Cradle to Cradle Certified™

at the Silver
level Certified™
Cradle
to Cradle
at
level
atthe
theSilver
Silver
level
at the Silver level

This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Silver level

Slut
med
skadelig
maling
–
inde
og
ude!
Slut
med
skadelig
maling
–
inde
og
Slut med skadelig maling – inde ogude!
ude!

Slut REN
med
maling
maling skadelig
er helt fri for mikroplast,
biocider – inde og ude!

REN maling
maling er
mikroplast,
biocider
REN
er helt
helt fri
frifor
forblødgørere,
mikroplast,toksiske
biocider
forbindelser,
tungmetaller,
komponenter etc.
forbindelser,
tungmetaller,
blødgørere,
toksiske
komponenter etc.
REN
maling
er
helt
fri
for
mikroplast,
biocider
forbindelser, tungmetaller, blødgørere, toksiske komponenter etc.
This product
is
forbindelser, tungmetaller, blødgørere, toksiske komponenter
etc.
ThisCertified™
product is
Cradle to Cradle
This
product
Cradle to Cradle
Certified™
at the
Gold
level is
This
product
Cradle to Cradle
Certified™
REN maling er helt fri for mikroplast, biocider
at the
Gold
level is

Slut med skadelig maling – inde og ude!

Cradle to Cradle
Certified™
at the
Gold level
forbindelser, tungmetaller, blødgørere, toksiske komponenter
etc.
at the Gold level
This product is
Cradle
to
Cradle
Læs meget mere om vores mange miljørigtige produkter til både nybyg Certified™
at the Gold level
Læs meget mere om vores mange miljørigtige produkter til både nybyg

og restaurering
www.kalk.dk
og miljørigtige
www.renmaling.dk
Læs
meget merepå
om
vores mange
produkter til både nybyg
og
restaurering
på
www.kalk.dk
og
www.renmaling.dk
Læs meget mere om vores mange miljørigtige
produkter til både nybyg
og restaurering på www.kalk.dk og www.renmaling.dk
og restaurering på www.kalk.dk og www.renmaling.dk

Læs meget mere om vores mange miljørigtige produkter til både nybyg
og restaurering på www.kalk.dk og www.renmaling.dk
Bredeløkkevej 12 • 4660 Store Heddinge • Tlf.: 5650 3000 • info@kalk.dk • www.kalk.dk • www.renmaling.dk
Bredeløkkevej 12 • 4660 Store Heddinge • Tlf.: 5650 3000 • info@kalk.dk • www.kalk.dk • www.renmaling.dk

Bredeløkkevej 12 • 4660 Store Heddinge • Tlf.: 5650 3000 • info@kalk.dk • www.kalk.dk • www.renmaling.dk
Bredeløkkevej
12 • 314660 Store Heddinge • Tlf.: 5650 3000 • info@kalk.dk • www.kalk.dk • www.renmaling.dk
FRE
s031 109 ARKBYG 2505.indd
16-05-2018

08:02:41

BÆRE
Building Awards 2018

De tolv priser
ved Building
Awards 2018

INFRASTRUKTURPRISEN
– for deltagelse i et projekt for
innovativ infrastruktur

MATERIALEPRISEN

– til en organisation, virksomhed
eller et projekt med fokus på
bæredygtige materialer

Prisen gives til den virksomhed, som
har udnyttet et materiales egenskaber på en ny og innovativ måde og
sat det i spil i byggeriet. Det nye materiale (eller den nye anvendelse af
eksisterende materiale) bidrager til
byggeriets værdiskabelse og tilgodeser slutbrugernes behov på både kort
og lang bane. Virksomhedens bidrag
til det aktuelle projekt skal være
igangsat eller færdiggjort indenfor
de seneste fem år.

Prisen uddeles til den virksomhed
som på en særlig måde har formået
at understøtte mobiliteten og fremkommeligheden i Danmark til gavn
for den enkelte og den fælles samfundsøkonomi. Gennem nytænkning
og konsekvens har virksomheden
eksempelvis skabt muligheder for
vækst og arbejdspladser i et område
eller givet nyt liv til et lokalområde
eller region. Virksomhedens bidrag
til det aktuelle projekt skal være
igangsat eller færdiggjort indenfor
de seneste fem år.

ENERGIPRISEN

– for deltagelse i energibesparende
projekt

Prisen uddeles til den virksomhed,
som på en særlig måde har sat fokus
på energibesparelser i byggebranchen og bidrager aktivt til at reducere
energiforbruget i byggeprocessen
eller i det færdige byggeri. Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt
skal være igangsat eller færdiggjort
indenfor de seneste fem år.
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Belægningsfuger til alle behov
Belægningsfuger til alle behov
• Professionelle styrkefuger, til alle trafikbelastninger
• Professionelle styrkefuger, til alle trafikbelastninger
•FUGEMØRTEL
Permeable fuger til LAR-løsninger
TIL ALLE BEHOV
• Permeable fuger til LAR-løsninger

MILJØPRISEN

– for deltagelse i et projekt med
fokus på miljø og cirkulær økonomi

·•
·•
·

Prisen uddeles til den virksomhed,
som på en særlig måde har formået
at indtænke hensynet til miljøet eller
naturen i løsningen og som fremstår
som særligt bæredygtigt. Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt
skal være igangsat eller færdiggjort
indenfor de seneste fem år.

Gør-det-selv produkter til haven

Belægningsfuger til alle behov

let til tungprodukter
trafik til haven
•FraGør-det-selv

Kontakt Lithomex
for rådgivning
til netop jeres projekt
eller tætte
løsninger
•Permeable
Kontakt Lithomex
for rådgivning
til netop jeres projekt
• Professionelle styrkefuger, til alle trafikbelastninger
For professionelle
og private TIL ALLE BEHOV
•FUGEMØRTEL
Permeable fuger til LAR-løsninger
·•
·•
·

Gør-det-selv
produkter
Fra
let til tung
trafik til haven
Kontakt
Lithomex
for rådgivning
til netop jeres projekt
Permeable eller tætte
løsninger
For professionelle og private

Vores mål er at levere produkter der opfylder kvalitetskravene i gældende normer, standarder og egne deklarationer, samt opfylde eventuelle relevante kvalitetskrav fra kunder/ma

Kvalitet til bygge- og anlæg..

Vores mål er at levere produkter der opfylder kvalitetskravene i gældende normer, standarder og egne deklarationer, samt opfylde eventuelle relevante kvalitetskrav fra kunder/ma

Telefon +45Telefon
86 22+45
11 86
2222 11 22
info@lithomex.dk
info@lithomex.dk
www.lithomex.dk
www.lithomex.dk

Beto n A /

· Fundamentblokke
· Lecablokke
· Leca-termblokke

Gamm

· Fundamentblokke
· Lecablokke
· Leca-termblokke

Byggeblokke:

Bet on A /

Færdigblandet beton:

Byggeblokke:

Gamm

Specialløsninger
i beton
Kvalitet
tilog
byggeog anlæg..
Kvalitet
til byggeog anlæg...
Kantsikring
Kvalitet
til
byggeanlæg..

ærdigblandet beton:

on:

Kvalitet til bygge- og anlæg..

Nominering sker på www.licitationen.dk/buildingawards, hvor man
blandt andet redegør for vision og
målsætning, og hvordan projektet har
brugt nytænkning for at skabe værdi.

Byggeblokke:

Kvalitet til bygge- og anlæg...
Kvalitet
tilog
bya
Kvalitet
til
byggeKvalitet
til
byggeog
anlæg...
litet til bygge- og anlæg...

ærdigblandet beton:

Byggeblokke:
Vores
mål erder
at levere
produkter
der opfylder
kvalitetskravene
i gældendeog
normer,
og samt
egne
deklarationer,
samtrelevante
opfylde eventuelle
relevante
kvalitetskrav fra kunder/ma
Vores mål er at levere
produkter
opfylder
kvalitetskravene
i gældende
normer, standarder
egne standarder
deklarationer,
opfylde
eventuelle
kvalitetskrav
fra kunder/ma

Dancert

Dancert

· Passiv
·F
Vores
mål erder
at levere
produkter
der opfylder
kvalitetskravene
i gældendeog
normer,
og samt
egneopfylde
deklarationer,
samtrelevante
opfylde eventuelle
relevante
kvalitetskrav Vores
fra kunder/ma
Vores mål er at levere
produkter
opfylder
kvalitetskravene
i gældende
normer, standarder
egne standarder
deklarationer,
eventuelle
kvalitetskrav
fra kunder/ma
mål er at levere produkter der opfylder kvalitetskravene i
· Moderat
· Lecablokke
Passiv
·F
Vores mål
er at levere
der opfylder kvalitetskravene i
· Aggressiv
· Leca-termblokke
ores mål er at levere
produkter der opfylder kvalitetskravene i gældende normer, standarder og egne deklarationer, samt opfylde eventuelle relevante
kvalitetskrav
fraprodukter
kunder/markedet.
Moderat
· Lecablokke
· Ekstra
aggressiv
Færdigblandet
beton:
beton:
Byggeblokke:
Aggressiv
· Leca-termblokke
Afløb:
produkter der opfylder kvalitetskravene i gældende
normer,
standarder og egne deklarationer, samt opfylde eventuelleFærdigblandet
relevante kvalitetskrav
fra kunder/markedet.
Ekstra aggressiv · Industribelægning
Færdigblandet beton:
· Passiv
Færdigblandet beton:
Byggeblokke:
· Passiv
· Fundamentblokke
Afløb:
· Rør
· Moderat
· Moderat
· Lecablokke
· Vibrationsfri
· Brønde
· Passiv
· Passiv
·
Fundamentblokke
·
Aggressiv
·
Aggressiv
· Leca-termblokke
Færdigblandet beton:
Byggeblokke:
· Rør
· Stålfiberarmeret
· Bygværker
· Moderat
· Moderat
· Lecablokke
· Ekstra aggressiv · Ekstra aggressiv
Vibrationsfri
· Brønde
·
Aggressiv
·
Aggressiv
·
Leca-termblokke
Færdigblandet beton:
Byggeblokke:
· Passiv
· Fundamentblokke
Stålfiberarmeret
· Bygværker · Vibrationsfri
· Ekstra aggressiv · Ekstra aggressiv
· Vibrationsfri
Produktcertificeret af

Produktcertificeret af

Kvalitet
tilog
byggeogKvalitet
anlæg..til by
Kvalitet
til
byggeanlæg..
Kvalitet
byggeogKvalitet
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BÆRE
Building Awards 2018

De tolv priser
ved Building
Awards 2018

BYUDVIKLINGSPRISEN

– for deltagelse i lokalt projekt

Prisen gives til den virksomhed, som
på en særlig måde har skabt lokal
værdi i udviklingen af en by eller et
område. Virksomheden balancerer
hensynet til den enkeltes behov om
fællesskabets udvikling. Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt
skal være igangsat eller færdiggjort
indenfor de seneste fem år.

IVÆRKSÆTTERPRISEN

TALENTPRISEN

– for største personlige talent

Prisen gives til en yngre person,
som har udvist særlige faglige, ledelsesmæssige evner eller resultater
inden for byggeriet det seneste år.
Personen sætter ved sin tilgang eller
indsats en dagsorden eller standard
i branchen, som er repræsentativ for
en ny ung generation. Personen er
maksimalt 35 år.

– for ny organisation og virksomhed
i byggeriet

Prisen gives til en nystartet organisation eller virksomhed, som har
arbejdet mod et mere bæredygtigt både miljømæssigt, socialt og økonomisk – byggeri. Organisationen eller
virksomheden er startet indenfor de
seneste fem år.

PROJEKTPRISEN

– for et bæredygtigt projekt

Prisen gives til et konkret projekt
i byggeriet, der på en særlig måde
har udmærket sig og som står som
et forbillede for hele branchen. Prisen gives til et projekt, hvor både
planlægning, proces og det færdige
resultat er gået op i en højere enhed
til gavn for alle involverede parter,
brugerne og det omkringliggende
samfund. Det aktuelle projekt skal
være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Nominering sker på www.licitationen.dk/buildingawards, hvor man
blandt andet redegør for vision og
målsætning, og hvordan projektet har
brugt nytænkning for at skabe værdi.
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BÆRE
Building Awards 2018

BYGHERREPRISEN

Bygherreforeningen uddeler i år
Boligfonden Kubens Bygherrepris
på Building Awards. Med Bygherreprisen 2018 sættes fokus på byggeri
som flytter grænser. Det er bygge- og
anlægsprojekter, som inden for de seneste fem år har skabt høj merværdi
for brugere og det omkringliggende
samfund. Vinderen vil blive fundet
blandt projekter, der udfordrer de
gængse dogmer og sætter nye standarder for anvendelse af byggeriet.
Det kan være alt lige fra bæredygtighed, socialt ansvar, digitalisering,
smartere anvendelse af eksisterende
kvadratmeter, nye boformer mm.
Således at byggeriet opleves som
mere end blot en bygning. Bemærk:
Bygherreprisen har egen jury.

PROCESPRISEN

Lean Construction Danmark uddeler
Boligfonden Kubens ProcesPrisen
2018 på Building Awards. Prisen
har to kriterier, som vinderen må
opfylde for at komme i betragtning;
vinderen skal have sikret succesfulde
byggeprocesser i praksis, og de bedre
byggeprocesser er kommet flere til
gode.
Formålet med ProcesPrisen er at
sætte fokus på processerne i byggeriet, som er altafgørende for, om byggeriet bliver godt og effektivt udført.
Det er syvende gang, at ProcesPrisen
uddeles.
Bemærk: ProcesPrisen har eget
bedømmelsesudvalg.

Prisuddelingen og gallamiddag foregår 9. november
i festlige omgivelser i Langelinje Pavillonen, bygget i
årene 1956-58 ved arkitekterne Nils og Eva Koppel.

Nominering sker på www.procesprisen2018.dk, hvor indstillingen begrundes med
blandt andet hvordan projektet har udvist
særlig professionel processtyring.
Ansøgningerne vurderes af en jury bestående af:
• Kristian Hartmann,direktør ATP Ejendomme
• Peter Rahbæk Juel, borgmester Odense
Kommune
• Line Røtting Dornan, adm. Direktør Kuben
Byg
• Torben Möger Pedersen, adm. Direktør
Pension Danmark
• Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør Sund
og Bælt
• Peter Merring, senior advisor Danica Ejendomme
• Kurt Reitz, byggechef Region Sjælland
• Joy Mogensen, borgmester Roskilde Kommune
• Peter Munk, ejendomschef Aalborg Kommune
• Uffe Gebauer Thomsen, projektchef Børneriget, Rigshospitalet
• Jørgen Lang, direktør FEAS Aarhus
• Morten Asmussen, chefredaktør Licitationen
///
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