
Strategisk 
konflikthåndtering 
i byggeri og anlæg

Dato 19. marts 2015

Sted  Bella Sky Comwell  
Hotel, København

Tid Kl. 9.00 – 17.00

Pris  1.000 kr.

Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet 
inviterer bygge- og anlægsbranchen til 

konference om strategisk konflikthåndtering



For alle aktører på bygge- og anlægsområdet er det afgørende at forebygge og be-

grænse de konflikter, der kan opstå om for eksempel betalinger, leverancer, kvalitets-

krav og tidsfrister. Sådanne konflikter kan forsinke projektet og medføre et ofte dyrt 

og opslidende efterspil i en voldgiftssag.  

Mange i branchen har allerede italesat behovet for alternative muligheder, og det vil 

blive et emne under forhandlingerne i forbindelse med den igangsatte revision af AB 

systemet.    

Hvilke ”produkter” til håndtering af konflikter ønskes der på hylden? Og hvordan flyttes 

visionen om nye muligheder for konflikthåndtering til praktisk virkelighed? 

Løsningen er ikke kun at få de nyere kontrakts- og konfliktløsningsmodeller frem i ram-

pelyset. Modellerne kendes nemlig, men bruges bare sjældent. Måske handler det også 

om at rykke ved den skepsis, der i Danmark er knyttet til bl.a. mediation. Under konfe-

rencen vil vi få konkrete og praktiske eksempler på bordet til inspiration i dagligdagen, 

og vi vil høre om erfaringerne fra indland og fra udland. 

Målgruppen er alle, der beskæftiger sig med byggeri og anlæg; bygherrer, entreprenø-

rer, rådgivere, advokater, det private og det offentlige. På den måde kommer alle vink-

ler og gode input med i en bred debat. Udbyttet skulle gerne være et bidrag til en mere 

strategisk, strømlinet og effektiv tilgang til konfliktforebyggelse og konfliktløsning til 

fordel for alle i branchen. 

Konferencen gennemføres med økonomisk støtte fra Realdania.  

Vi håber, at du vil sætte et kryds i kalenderen den 19. marts 2015 og tilmelde dig kon-

ferencen på www.konfliktstrategi.dk. 

Med venlig hilsen

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

v/direktør Lene Ahlmann-Ohlsen 

Mediationsinstituttet 

v/direktør Louise Lerche-Gredal

Forord



08.30-09.00  Indregistrering og morgenkaffe

09.00-09.10 Velkomst ved erhvervskorrespondent og facilitator  
 Nina Munch-Perrin

09.10-09.25 Indledning ved klima-, energi- og bygningsminister  
 Rasmus Helveg Petersen (RV)   

09.25-10.30  Udfordringer i konflikthåndtering  
Adm. koncerndirektør Torben Biilmann, MT Højgaard 
Forretningschef Anders Kirk Christoffersen, NIRAS  
Knud Erik Busk, Adm. direktør i Kuben Byg A/S

10.30-10.45 Kaffepause

10.45-12.00  Eksisterende muligheder, erfaringer og metoder  
Advokat, partner  Liv Helth Lauersen, SIRIUS advokater 
Advokat, partner, voldgiftsdommer og mediator Jan Einar Barbo, Norge 
Advokat, partner og mediator Jes Anker Mikkelsen, Bech-Bruun

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.45 Tanker om fremtidens konflikthåndtering 
  Juridisk direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri 

Direktør Henrik L. Bang, Bygherreforeningen  
Chef for Erhvervsjura Kim Haggren, Dansk Industri  
Kontorchef Bo Kobber Petersen, formand for Voldgiftsnævnet

13.45-14.45   Mediation i entreprisesager 
Direktør og advokat Louise Lerche-Gredal, Mediationsinstituttet 
Advokat og mediator Nicholas Gould, Storbritannien

14.45-15.00 Kaffepause

15.00-15.30 Tid til eftertanke ... en lille surprise

15.30-16.00 Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift  
 Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen, Voldgiftsnævnet

16.00-16.45 Paneldebat

16.45-17.00  Opsamling og afslutning ved Nina Munch-Perrin

Program



Vesterbrogade 32
1620 København V
Tlf. 50 77 84 27
Mail: kontakt@mediationsinstituttet.dk

Vesterbrogade 2 B, 3.sal
1620 København V
Tlf. 33 13 37 00
Mail: voldgift@voldgift.dk


