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Produkt:
Et visionært byggeprogram for nyt 
håndværkskollegium. Byggeprogrammet er 
udarbejdet af Hele Landet i tæt samarbejde 
med BRFfonden. 

Programmets formål er at vise et koncept, 
der lever op til fondens vision og formål, og 
som samtidigt bygger på relevante aktørers 
behov, ressourcer og idéer til kollegiets 
fysiske, organisatoriske og sociale rammer. 

Byggeprogrammet beskriver vision og formål
med kollegiet, samt bygherrens og 
interessenternes ønsker og krav til kollegiet 
i form af nogle fysiske, organisatoriske 
og sociale principper, som udvalgte 
arkitekter efterfølgende skal udforme deres 
skitseforslag efter.

Opgave:
BRFfonden ønsker at etablere et nyt
håndværkerkollegium i Horsens. Kollegiet
bliver det første af 4-5 kollegier, som
fonden planlægger at etablere forskellige
steder i Danmark. Dermed bliver kollegiet
i Horsens et pilotprojekt, som skal afprøve
forskellige ideer og dermed generere
værdifulde erfaringer for de efterfølgende
kollegieprojekter.

BRF fondens vision er, at skabe gode

rammer for menneskers liv og aktiviteter
og fondens mission er, at skabe bolig og
bygningsmæssige forudsætninger
for menneskers trivsel, livskvalitet og
medborgerskab.

Med afsæt i vision og mission vil fonden
med de nye danske håndværkerkollegier
”skabe rammer for dem, der skaber rammer
for os”, dvs. de unge, som tager en
håndværksmæssig uddannelse indenfor
bygningsrelaterede fag, primært tømrer,
murer og snedkere, men også smede,
elektrikere, bygningsmalere, brolæggere
mv.

Tilgang:
Udviklingen af byggeprogrammet er 
sket i tæt dialog med dedikerede 
håndværksstuderende, mestre, undervisere 
og fondsmedlemmer. Udviklingen tog 
afsæt i en faciliteret proces omkring 
en udviklingsgruppe sammensat af 
ovenstående aktører. Processen omfattede 
en to dages studietur samt tre workshops, 
hvor udviklingsgruppen leverede input 
til byggeprogrammet. Inputtene er 
efterfølgende blevet bearbejdet og 
kvalificeret af Hele Landet i samarbejde med 
BRFfonden og Bisgaard & Ejsing.
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