
 Voldgiftsnævnet 
 Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet 
 Anne Buhl, erhvervsmediator og cand.jur. 

 inviterer til: 

 Konference den 10. marts 2016 
 Konfliktløsning i dansk byggeri 
Konflikter er både tidskrævende og dyre, ligesom de udfordrer et godt samarbejdsklima. Bygge- og 
anlægsbranchens parter har derfor en fælles interesse i at forebygge og minimere antallet af konflikter. 
I en dynamisk branche er uoverensstemmelser om tekniske og økonomiske udfordringer samt uforudsete 
hændelser selvfølgelig uundgåelige, og netop derfor skal der være et klart og enkelt system til at gribe og 
finde løsninger på dem. 

Konferencen er målrettet alle aktører i branchen, dvs. bygherrer, entreprenører, rådgivere, 
materielleverandører og advokater, fra både små, mellemstore og store virksomheder og lægger op til en 
drøftelse af de udfordringer branchen oplever og de konfliktløsningsmuligheder, der allerede benyttes før, 
under og efter opgavens udførelse. 

Oplægsholdere med praktisk erfaring fra branchen vil fortælle om deres udfordringer og erfaringer med 
konflikter og med fokus på det, der fungerer godt, herunder brug af mediation og mægling. Oplæggene 
skal skabe refleksion og grundlag for debat blandt deltagerne.

Konferencen foregår på Navitas i Aarhus og er arrangeret i et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen, 
Aarhus Universitet, Voldgiftsnævnet og erhvervsmediator og cand.jur. Anne Buhl.

Pris:     600 kr. (inkl. frokost)

Dato:    10. marts 2016

Adresse:    Navitas Aarhus, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Parkering:   Offentlig parkering under Navitas

Tilmelding og betaling:  konference@voldgift.dk senest den 1. marts 2016

Kontakt:    Anne Gro Jacobsen, Voldgiftsnævnet, på  konference@voldgift.dk 

 



Program

08.45  –  09.15  Indskrivning og morgenkaffe
 
09.15  –  09.20  Introduktion v. facilitator og journalist Morten Jastrup   

09.20  –  11.00  Typiske tvister og konflikter i byggeriet
   Hvad er de typiske årsager, hvor er der muligheder for at ”handle”, 
   og  hvor ligger de bedste eller mulige løsninger i praksis?

   Koncerndirektør Klaus Toustrup, C.F. Møller
   Bygningschef Carsten Kronborg, Region Midtjylland   
   Afdelingsdirektør Jesper Kristian Jacobsen, Per Aarsleff A/S 
   Projekt- og udviklingsdirektør Charlotte Nørbak, COWI  
   Direktør Bitten Warmdahl, Erik Møller Arkitekter
   Projektdirektør, Lars Peder Pedersen, Rambøll Danmark A/S 

11.00 – 11.15  Kaffepause

11.15 – 11.45  Konfliktløsning i byggeriet gennem 40 år 
   ved advokat (H), dr.jur.h.c. Erik Hørlyck, NJORD Advokatpartnerselskab

11.45 - 12.00  Proaktiv forebyggelse af konflikter 
   ved direktør Anette Storm, Enemærke og Petersen (vest).

12.00 - 13.00  Frokost

13.00 – 13.40  Voldgift og alternativ konfliktløsning 
   ved Voldgiftsnævnet ved formand for nævnet Bo Kobber Petersen 
   og direktør Lene Ahlmann-Ohlsen

13.40 - 14.20  Metoder for konfliktløsning, herunder primært mediation 
   ved erhvervsmediator og cand.jur. Anne Buhl

14.20 - 14.40  Retsmægling ved de danske domstole 
   ved byretsdommer ved Retten i Aarhus Vivi Kahr Rasmussen

14.40 – 15.00  Kaffepause

 
15.00 – 15.45  Paneldebat
 
15.45 – 16.00  Afrunding 
   ved facilitator og journalist Morten Jastrup 


