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BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme 
 

BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompe-

tencer i bygningsrenovering på de forskellige fagskoler i Danmark. Nærmere 

om grundlagt kan ses i bilag A, B, C og D. BVU*net udpeger i den forbindel-

se i kompetencegruppe, der dækker de forskellige uddannelser. BVU*net gi-

ver desuden i det efterfølgende nogle ideer til spørgsmål, som Advice kan 

indarbejde i spørgerammen som grundlag for interview med kompetence-

gruppen og andre lærere på fagskolerne. For at sikre bredte og koordinering 

med lignende initiativer forslår BVU*net følgende med reference til bilag B: 

– at analysen koordineres med energiprojektet ’Build Up Skills’ 

– at den dækker uddannelse af arkitekter, ingeniører, konstruktører og 

håndværkere 

– at den dækker både grund- og efteruddannelse samt virksomheds- og 

byggepladsforlagt undervisning. 

 

Gennem kompetencegruppen vil BVU*net desuden gerne bidrage med kon-

struktiv kritik til analysemetoden, udpegning af andre interviewpersoner på 

fagskolerne og konstruktiv kritik af den færdige analyserapport. 

BVU*nets kompetencegruppe 

BVU*net foreslår en kompetencegruppe med følgende personer, som har re-

lation til de forskellige uddannelser: 

– Arkitekter: Ander Hermund, Kunstakademiets Arkitektskole, København, 

tlf. 32 68 66 63, e-mail Anders.Hermund@kadk.dk  

– Ingeniører: Lisbeth Lindbo Larsen, Ingeniørhøjskolen København, Balle-

rup, tlf. 44 80 53 22, e-mail lll@ihk.dk 

– Konstruktører: Lars Hartmann-Petersen, Københavns Erhvervsakademi, 

København, tlf. 40 13 07 40, e-mail lha@kea.dk  

– Håndværkere: Jan Ejlerskov Petersen, Byggeriets Uddannelse, Køben-

havn, tlf. 35 87 87 26, e-mail jep@bygud.dk  

– Tovholder for BVU*net: Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforsknings-

institut, Hørsholm, tlf. 51 78 16 02, e-mail nhb@sbi.dk  

Ideer til spørgeramme for interview 

BVU*net foreslår, at følgende ideer til spørgsmål indgår i den spørgeramme 

Advice udarbejder og anvender til interview af kompetencegruppen og andre 

lærere på de forskellige fagskoler. 

Spørgsmål 1:  

Hvilke skoler og faguddannelser har du kendskab til, og hvad er din rolle i 

den forbindelse? 

Spørgsmål 2:  

I studie- og semesterplaner for grunduddannelse, hvad tilbydes af uddannel-

se i de forskellige semestre indenfor følgende områder: 

1. Renovering og fornyelse af konstruktioner og bygninger? 

2. Energiforbedring, indeklima og bæredygtigt byggeri i tilknytning hertil? 

3. Effektivisering og produktivitetsforbedring i tilknytning hertil? 

4. Anvendelse af nye konstruktioner og digitale værktøjer i tilknytning hertil? 
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Side 2 af 6 sider. 5. Metoder til bedre læring, udvikling og innovation i tilknytning hertil? 

6. Andre relevante kompetencer? 

Spørgsmål 3: 

Hvad tilbydes af efteruddannelse på de forskellige områder i spørgsmål 2, 

og hvor stor er søgningen? 

Spørgsmål 4: 

Hvad tilbydes af virksomheds- og byggepladsforlagt uddannelse på de for-

skellige områder i spørgsmål 2, og hvor stor er søgningen? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Haldor Bertelsen 

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 

 

 

 
  



 

 

Side 3 af 6 sider. Bilag A: Opfordring til samarbejde fra Advice 27/1 2012 

 

Forslag til BVU*net om samarbejde i forbindelse med un-

dersøgelse af kompetencer på danske byggerelaterede ud-

dannelser 

 

Som et led i målsætning om at sætte ’Renovering på dagsordenen’ 

ønsker Bygherreforeningen og Grundejernes Investeringsfond at 

gennemføre en undersøgelse blandt de af de danske uddannelser, 

som relaterer sig til byggeri. Det vil primært dreje sig om de byg-

gefaglige erhvervsskoler, konstruktørskolerne, ingeniøruddannel-

serne og arkitektuddannelserne.  

 

Baggrunden for undersøgelsen er en interesse i en kortlægning af, 

hvor højt renovering og energirenovering prioriteres på de grund-

uddannelser, som har med byggeri at gøre. 

  

Partnerne bag ’Renovering på dagsordenen’ er interesseret i denne 

kortlægning, fordi en høj og stigende andel af byggeriets omsæt-

ning handler om renovering og energirenovering. Spørgsmålet er i 

hvor høj grad de byggefaglige kompetencer til at løfte renove-

ringsopgaver matcher den stigende renoveringsindsats. 

 

Medio 2011 gennemførte ’Renovering på dagsordenen’ en interes-

sentanalyse blandt byggeriets parter. Den analyse pegede på en 

kompetencemæssig mangel i forhold til netop renovering og ener-

girenovering. Måske er der hold i den vurdering, men måske er det 

en myte. Det er det, som vi gerne vil undersøge. 

 

Undersøgelsen 

Konkret forestiller vi os at lave en spørgeramme i samarbejde med 

BVU*net, så vi sikrer en kvalificeret undersøgelse. Denne spørger-

amme skal bredt afdække, hvordan renovering indgår i studiepla-

nerne og den konkrete undervisning. 

 

Dernæst vil vi ringe direkte til de forskellige uddannelsesinstitutio-

ner og gennemføre undersøgelsen.  

 

Endelig vil vi offentliggøre resultaterne i en eller anden form. 

Sandsynligvis som pressemeddelelse. 

 

Det vil være ’Renovering på dagsordenen’ ved GI og Bygherrefor-

eningen, som afholder udgifterne til undersøgelsen.  

 

 

  



 

 

Side 4 af 6 sider. Bilag B: Rammer for samarbejde fra BVU*net til Advice den 3/2 2012 

 

Kortlægning af byggeriets uddannelser - GI og BHF ’Renovering’ 
 

BVU*net fik den 20/1 2012 en henvendelse fra Advice ved Thomas Uhd
1
 om 

hjælp til en kortlægning af byggeriets uddannelser og kompetencer indenfor 

bygnings- og energirenovering. Kortlægningen er sat i værk af BHF
2
 og GI

3
 i 

tilknytning til projektet ’Renovering på dagsordenen’. Advice har uddybet det 

i notat af 30/1 2012, som er vedlagt som bilag A. Det fremgår heraf, at de 

ønsker at se på de byggefaglige erhvervsskoler, konstruktørskolerne, 

ingeniøruddannelserne og arkitektuddannelserne, og at de ønsker 

et samarbejde med BVU*net om kortlægningen.  

 

BVU*net behandlede henvendelsen på Koordineringsrådsmøde 5 

den 2. februar 2012 i Aarhus med baggrund i bilag A, som blev 

omdelt, og en begrundelse fra Niels Haldor Bertelsen.  

 

Koordineringsrådet besluttede, at BVU*net meget gerne vil indgå i 

samarbejdet, og at BVU*net foreslår følgende rammer for samar-

bejdet: 

– At det omfatter kompetencer for håndværkere, hvor man an-

vender erfaringerne fra ’Build Up Skills’ ved Energistyrelsen 

– At det omfatter kompetencer for konstruktører, ingeniører og 

arkitekter 

– At det omfatter kompetencer tilegnet i grunduddannelser, efter-

uddannelser og virksomhedsforlagt undervisning og læring 

– At det omfatter udvikling af lærebogsmateriale, uddannelser og 

læring, lærerkompetencer og innovation på byggesager 

– At BVU*net bidrager med en kompetencegruppe på 3-6 perso-

ner, som dækker de forskellige uddannelsesområder 

– At BVU*nets kompetencegruppe deltager i et planlægningsmøde 

af kortlægningen og et evalueringsmøde af slutrapporten 

– At BVU*nets kompetencegruppe kan give forslag til interview-

personer, relaterede kortlægninger og supplerende analyser 

– At BVU*nets omkostninger ved arbejdet kan honoreres. 

 

 

Med venlig hilsen 

BVU*net 

 

Niels Haldor Bertelsen 

Formand 

  

                                                      
1 Thomas Uhd, kommunikationsrådgiver, mobil 2557 2139,  e-mail thomas.u@advicias.dk, 
Advice, Gammel Kongevej 3E Baghuset, 1610 København V. 
2 Henrik Bang, Bygherreforeningen (BHF), Borgergade 111, 1300 København K, tlf. 7020 

0071, e-mail info@bygherreforeningen.dk.  
3 Lars Axelsen, Grundejernes Investeringsforening (GI), Ny Kongensgade 15, 1472 Køben-

havn K, tlf. 8232 2300, e-mail gi@gi.dk. 
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Side 5 af 6 sider. Bilag C: Bekræftelse af samarbejde og aftale fra Advice den 23/2 2012 
 
Vi har netop haft projektmøde og vil meget gerne gå videre i samarbejde med 
BVU*net.  
 
Det første som vi skal have lavet er 1) en mere grundig beskrivelse af formål, og 
det som skal undersøges, jfr. vores og jeres oplæg. Dernæst skal der laves 2) en 
spørgeramme. Parallelt dermed skal 3) kontaktpersoner kortlægges. Så skal 4) 
interviewene bookes og gennemføres. Og endelig skal der laves 5) en afslut-
tende rapport. 
 
Jeg forestiller mig, at I primært er involveret i anden og tredje fase vedr. spør-
gerammen og kontaktpersoner, samt i evalueringsfasen i forbindelse med af-
rapporteringen. 
 
Jeg vil foreslå, at vi laver udkast til spørgeramme evt. med initiale input fra jer, 
hvorefter vi tager møde med jer for at få spørgerammen kvalificeret, samt for 
at få kortlagt kontaktpersonerne. 
 
Vi forestiller os, at jeres engagement i opgaven honoreres med 20.000. Håber 
den beløbsramme er tilstrækkelig ift. jeres ressourceindsats. 
 
Lad os lige snakke sammen om proces, mm., således vi kan komme i gang med 
arbejdet. 
 

Med venlig hilsen 
THOMAS UHD 
KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER PA/PR 
  

 
  
 

E-mail fra Advice til nhb@sbi.dk den 23/2 2012, kl. 10:50 
I henhold til vedhæftede oplæg fra BVU*net indgår Advice på vegne af Bygher-
reforeningen og Grundejernes Investeringfond samarbejde omkring undersø-
gelse af kompetenceniveau på byggeriets uddannelser, hvilket BVU*net samlet 
bliver honoreret 20.000 kr. for. 
 

Med venlig hilsen 
THOMAS UHD 
KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER PA/PR 
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Side 6 af 6 sider. Bilag D: Projektbeskrivelse fra Advice den 28/2 2012 

 
Undersøgelse af kompetencer på danske byggeuddannel-
ser 

 
 

Som et led i målsætningen om at sætte ’Renovering på dagsordenen’ øn-

sker Bygherreforeningen og Grundejernes Investeringsfond at gennemføre 

en undersøgelse blandt de af de danske uddannelser, som relaterer sig til 

byggeri. Det vil primært dreje sig om de byggefaglige erhvervsskoler, kon-

struktørskolerne, ingeniøruddannelserne og arkitektuddannelserne.  

 

Baggrunden for undersøgelsen er en interesse i en kortlægning af, hvor højt 

renovering og energirenovering prioriteres på de grunduddannelser, som har 

med byggeri at gøre. 

 

 

Medio 2011 gennemførte ’Renovering på dagsordenen’ en interessentanaly-

se blandt byggeriets parter. Den analyse pegede på en kompetencemæssig 

mangel i forhold til netop renovering og energirenovering. Måske er der hold 

i den vurdering, men måske er det en myte. Det er det, som vi gerne vil un-

dersøge. 

 

 

Undersøgelsen vil ske i et samarbejde mellem Advice A/S og BVU*net. 

Spørgerammen til undersøgelsen vil blive udarbejdet i samarbejde med 

BVU*net for at sikre en kvalificeret undersøgelse.  

 

Denne spørgeramme skal bredt afdække, hvordan renovering indgår i stu-

dieplanerne og den konkrete undervisning. Desuden skal undersøgelsen 

omfatte og afdække følgende: 

-  

 Kompetencer for håndværkere, hvor man anvender erfaringerne fra 

’Build Up Skills’ ved Energistyrelsen 

 Kompetencer for konstruktører, ingeniører og arkitekter 

 Kompetencer tilegnet i grunduddannelser, efteruddannelser og virk-

somhedsforlagt undervisning og læring 

 Udvikling af lærebogsmateriale, uddannelser og læring, lærerkom-

petencer og innovation på byggesager 

 

Advice A/S vil gennemføre undersøgelsen ved at ringe direkte til de forskel-

lige uddannelsesinstitutioner.   

 

BVU*net vil bidrage til undersøgelsen med en kompetencegruppe på 3-6 

personer, som dækker de forskellige uddannelsesområder. Kompetence-

gruppen vil deltage i et planlægningsmøde af kortlægningen og et evalue-

ringsmøde af slutrapporten og kan bidrage med forslag til interviewpersoner, 

relaterede kortlægninger og supplerende analyser.  

 

 


