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Byggepolitik: Mennesker før mursten



Forord, mission og vision



De 10 bud og de tre overordnede principper



Det gode boligliv: Hvad handler det om?



Det gode boligliv: Hvorfor og hvordan?



Kvalitet i byggeriet: Hvad handler det om?



Kvalitet i byggeriet: Hvordan?



Bæredygtighed: Hvad handler det om?



Bæredygtighed: Hvorfor er det vigtigt og hvordan?



Bæredygtighed: Hvordan? (fortsat)



Det er byggepolitikken



Plan for implementering af byggepolitikken

Dec 16 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli - november 17 Dec

17/12
Medarb. workshop
om bæredygtighed

24/1
Pixi-bog

kommenteres
22/3

Lancering 
af pixi-bog

18/5
Workshop 

implementering

2. oplag

31/5
Intro til 

kundechefer

Juli - november
Implementering i alle 
jeres byggeprojekter

1. oplag

1/12
Evaluering

Ny plan for 2018



Aktuelle succeskriterier for medarbejdere i Byggeri i 2017

1. Alle medarbejdere i Byggeri kender 
byggepolitikken

2. Alle i Byggeri har mindst ét eksempel på, 
at de har anvendt byggepolitikken i praksis

3. Byggepolitikken er et fast punkt på alle 
teamleder-møder i Byggeri

4. Byggepolitikken har været anvendt 
i 25 procent af igangværende byggesager

5. Byggepolitikken er evalueret

6. Ny plan for fortsat implementering i 2018 er 
udarbejdet



Sådan implementerer vi byggepolitikken

a) Pixi-bogen anvendes som dialogværktøj 
i alle nye byggesager ved opstartsmøder med 
org.bestyrelser, byggeudvalg samt rådgivere 
og leverandører

b) Byggepolitikken indarbejdes i alle udbud, 
med offentliggørelse efter august 2017

c) Byggepolitikken anvendes som tjekliste 
gennem byggeprocessen

d) Byggepolitikken præsenteres ved 
nyansættelser i Byggeri

e) Byggepolitikken er evalueret

f) Ny plan for fortsat implementering 
i 2018 er udarbejdet

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVm7j4ibjJAhWGCiwKHUyEAf4QjRwIBw&url=https://www.domea.dk/aktuelt/nyheder/sider/borgerrepraesentationen-godkender.aspx&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNHHRaugMBRdm3yaPIOsoF-f73A2oQ&ust=1448970501324146


Eksempel fra Randers: Hvordan arbejdes med de 10 bud?

Det gode boligliv (1-6)

• Procesplan for 
aktivering af 

- Styregruppe

- Arbejdsgruppe

Kvalitet (7-8)

• Bygherre-risici er 
minimeret i købsaftale 
om grund => Flere 
midler til entreprisen

Bæredygtighed (9-10)

• GENbrugets Virtuel
Reality Pilot Projekt om 
fælleshus (Modellering)

• BR 2020

• Genbrug af gener fra
gamle sorter af danske
æble- og pæretræer



Hvad siger Boligselskabet Domea Randers?

De første erfaringer

•Kan I mærke forskel?

• Føler I jer bedre involveret?

•Hvad er godt?

•Har I nogle gode ideer?




