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«Fra kaos til struktur»

17. sept. 2015 | Velkommen!

«Fra kaos til struktur»
Velkommen til Fagdagen 2015!
Det er stor fokus på manglede effektivitet i byggebransjen. På årets Fagdag ønsker vi å ta tak i denne utfordringen
og skape en arena for erfaringsutveksling.
Hva kan vi gjøre for å få et mer effektivt byggeri?
Vi har fått foredragsholdere fra ulike deler av bransjen, som vil belyse effektivitet, innovasjon og nye tanker om hvordan vi
kan bygge med prefabrikkering. Vi har utvidet årets arrangement slik at vi får med oss flere interessante foredragsholdere.
Vi håper din deltakelse gir deg innspill til løsninger som du kan ta med i ditt neste prosjekt.
På Fagdagen vil du i tillegg til faglig påfyll, treffe nye og gamle bekjentskaper i bransjen.
Vi håper temaene gjør at du setter av tid til å delta på årets Fagdag.

Velkommen!

For online påmelding trykk her

Påmelding!

PROGRAM 17. sept
Møteleder Ingunn Gjermundnes, Tevas
09.50

Registrering og mingling

11.40

Lunsj

10.00

Velkommen og innledning
v/ Tom Chr. Eide,Tevas

12.40

10.10

Hvilke fokus har 			
byggebransje på effektivitet
Hvilke grep gjøres for å bli mer
effektiv. Hvilke utfordringer og
muligheter kan gjøres for å få ned
byggekostnadene og samtidig
bygge mer smart og effektivt.
v/ Sverre Tiltnes, Bygg21

Kokstadflaten - Passivhus 		
til halv pris
Erfaring med bruk av 			
industriell produksjon, redusert 		
antall bygningsdeler som 		
bygges på stedet, mer “plugg 		
and play” samt valg av 			
riktig entrepriseoppdeling. Kan en
industriell produksjon også gi 		
arkitektoniske bygg?
v/Frode C. Hoff,
Kokstad Næringspark AS

10.40

11.10

Erfaring med bruk av 			
innovative løsninger
Hvordan tenker bransjen? 		
Hvilke barrierer og muligheter 		
har OBOS støtt på når de 		
velger bygninger med andre		
løsninger
v/Jon Erik Lunøe, OBOS
Er byggebransjen en 			
effektiviseringssinke?
Hvilke utfordringer står 			
byggebransjen overfor? 			
Hva er de tallfestede
verdiene fra byggebransjen?
v/Bjørn Erik Øye, 				
Prognosesenteret

13.30
Pause
		
13.45
Prefabrikkert tekniske 			
løsning - Avansert Enkelt
Eksempler på tekniske 			
løsninger hvor produksjon/		
bygging flyttes fra byggeplass 		
til fabrikk
v/Tom Chr. Eide, Kay Ulvestad, 		
Ingunn Gjermundnes, Tevas
14.30

Pause

14.50

Fabrikkbygd sykehus i 			
Kirkenes
Hvorfor gjør vi det og 			
hvordan gjør vi det?
v/Gunnar Stumo,
OEC Gruppen

15.10

Sykehus fra fabrikk, er det brukbart?
Arkitektens blikk. Byggemetoder,
muligheter, begrensninger,
modenhet og standard på deler
av markedet
v/Michael Ramm Østgaard, 		
Momentum Arkitekter AS

15.30

Pause

15.40

Førpremiere på film:
“BØLGEN”
Slutt ca 17.45

Teknisk Fagdag tilbyr deg:
•
•
•

Seminar
med faglig oppdatering
Lunsj/mingling
Filmframvisning av
“BØLGEN”

Pris pr. deltaker kr. 750,- inkl. mva.
Sted: Bergen Kino,
Magnus Barfotsgt. 12
Påmeldingsfrist:
28.08.2015, kl.12.00.
Hvis spørsmål, ta gjerne kontakt
på tlf. 55 11 69 90
www.tevas.no
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