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25. april 2017: Riktig med en gang-
konferansen i Oslo

Grønn Byggallianse, Integra, Norsk Eiendom, NGBC, Bygg 21 og Standard
Online inviterer til årets "Riktig med en gang" i Oslo

Konferansen er for ansatte i private og offentlige eiendomsselskaper,
driftsselskaper, deres rådgivere og leverandører av
bygningsautomatisering/tekniske installasjoner.

«Riktig med en gang 2017» ønsker å bidra til åpen dialog og mer læring med
og mellom partene i byggesaker. Ditt bidrag under konferansen vil danne
grunnlaget for forbedring i bransjen.



Bærekraftige og miljøvennlige tekniske løsninger 
i yrkesbygg
Dette vil vi oppnå i nybygg og rehabiliteringsprosjekter gjennom riktig
prosjektering, gjennomføring og drift.

Konferansen favner bredt og vektlegger spesielt hvordan gjøre lønnsomme
og bærekraftige valg av tekniske bygningsinstallasjoner.

Programmet og konferansemodellen vil bli spesielt tilrettelagt for mest mulig
læring, mye dialog, mer inspirasjon og aktivt bidrag fra deltagerne.

Konferansen starter kl 9.00 og varer til kl 16.00 med påfølgende sosial
sammenkomst. Målet er at deltagerne etter konferansen drar hjem mer
begeistret og med en klar plan «for neste mandag».

Meld deg på her
Deltageravgift kr 2.900,- dekker konferanseinnhold og bevertning
MVA tilkommer

Program - Last ned som pdf
08:30 Registering

09:00 Velkommen ved Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

09:15-10:45 S1: Fra Prosjekt til drift – forventninger fra drift/forvalter

• Erfaringer fra overtagelse og idriftsettelse av bygg v/ Kjell Petter
Småge i Grønn Byggallianse

• Hva innebærer god drift for forvalter v/ Roger Kongerud i OBOS
Forretningsbygg

• Målsetninger for drift v/ Hallvard Ekker i ROM Eiendom

Diskusjon blant deltagerne: Hvordan oppleves dette i dag og hvordan kan det
forbedres

10:45-11:00 Kaffepause

11:00-12:30 S2: Metoder for å sikre ønskede resultater – tilgjengelige
verktøy

https://event.nho.no/skjema/?event=7774
http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2017/03/Program-Riktig-med-en-gang-Oslo-2017.pdf


• Hvordan BREEAM NOR sikrer at vi får det til «Riktig med en
gang» v/Anders Nohre-Walldén i NGBC

• Strukturert ferdigstillelse – metoden for suksess v/Tor I Hoel i ÅF
Advansia

• På vei mot digital eiendomsledelse v/Carl Henrik Borchsenius i
Norsk Eiendom

Diskusjon blant deltagerne: Hva bør fortsatt forbedres

12:30-13:15 Lunsj

13:15-14:45 S3: Forenklinger – hva annet kan gjøres for å sikre god drift

Forenklinger – hva kan gjøres enklere for å oppnå mer funksjonell drift.
Presentasjon av Grønn Byggallianse og Integras innspill til forenklinger

• Arne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse / Ingeniørhøjskolen i
Aarhus Universitet

• Roy Frivoll i Avantor
• Kjetil Kolltveit i Siemens

Diskusjon blant deltagerne: Hva kan med fordel forenkles

14:45-15:00 Kaffepause

15:00-16:00 S4: Suksesshistorier – hva vi kan lære av disse

3 prosjekter hvor Riktig med en gang metoder er benyttet. Hvordan gjorde de
dette? Hva var nøkkelen til suksess?

• Case 1: Entra Eiendom
• Case 2: Oslo kommune Omsorgsbygg v/Magnus Evje
• Case 3: CG Rieber Bergen v/Gunnar Hernborg

16:00-17:30 S5: Vi hygger oss med god mat og godt drikke med litt
underholdning før vi drar hjem 

Meld deg på her

Deltageravgift kr 2.900,- dekker konferanseinnhold og bevertning

https://event.nho.no/skjema/?event=7774


MVA tilkommer

Tid og sted

25. april kl 9-16 (17.30)
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i
bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og
eiendomssektoren. 

Kontaktpersoner

Morten Nordskag
Pressekontakt
Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon
Morten.Nordskag@byggalliansen.no
901 800 27 

Katharina Th. Bramslev
Pressekontakt
Daglig leder
katharina.bramslev@byggalliansen.no
+47 977 58 897
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