
 
 

 

 
   Invitasjon til dialogmøte / workshop: 

Innovative anskaffelser av Grønne bygg i Skien og Porsgrunn  
 
 

Tid:  6. september, kl. 09.30 – 14:45  
Sted:  Hotell Vic 
Adresse:  Skolegata 1, Porsgrunn, https://www.vichotel.no/her-finner-du-oss 

    
Påmelding: PÅMELDING  

Påmeldingsfrist 4.sept. 2018 
 
DEL 1:    Ambisjoner, planer og mål om grønne bygg med anskaffelser som verktøy 

 
09:30-10:45  Velkommen ved Porsgrunn/Skien kommune og Leverandørutviklingsprogrammet 

 
Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling  
v/Kristin saga, Regiondirektør NHO Telemark/Vestfold  
 
Porsgrunn og Skien - kommunenes klima- / miljøambisjoner  
v/Eigil Movik, miljøvernsjef Skien kommune 
v/Porsgrunn kommune  
 
Porsgrunn og Skien - kommunes forestående bygganskaffelser/rehabiliteringsprosjekter i et  
5 års perspektiv 
v/ Anita Ballestad, eiendomssjef Skien kommune 
v/ Ole Henrik Lia, eiendomssjef Porsgrunn kommune 
 
Innovative anskaffelser - et verktøy for anskaffelse av klimasmarte, fremtidsrettede bygg 
v/Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling 

 
10:45 – 11:00  PAUSE 
 
DEL 2: Mulighetsrommet i anskaffelse av et bærekraftig bygg 
 
11.00 – 12.00  -       hva eksisterer av klimavennlige løsninger? 

                                               (stikkord: materialvalg, energiløsninger, fossilfri byggeplass) 
- hvilke klimaambisjoner kan vi oppnå? 
- hvordan kan vi rigge anskaffelsesprosessen av et bærekraftige bygg? 
 
Erfaringer fra den dialogpregede, grønne anskaffelsen av Horten vgs 

-  sett fra oppdragsgivers ståsted v/Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef VFK 
    -  sett fra leverandørens ståsted v/ Erland Johansen, prosjektleder Veidekke 
 

Materialvalg - bruk av tre - erfaringer fra ulike byggeprosjekter  
v/ Per Arild Åsheim, Tredriver i Telemark 

https://www.skien.kommune.no/
https://www.vichotel.no/her-finner-du-oss
https://event.nho.no/skjema/?event=10331


 

 

 

12.00 – 12.45  LUNSJ 
 
 

12:45 – 14:45  2 delt WORKSHOP 
 
Del 1: Vi diskuterer mulighetsrommet for hvordan kommunene kan nå sine klima- og 

miljøambisjoner i sine forestående bygganskaffelser / rehabiliteringsprosjekter. 
Hva eksisterer av mulige bærekraftige løsninger? Hva kan kommunene etterspørre /hvor skal 
de «legge listen»? Hva er utfordringene – og hvordan kan de best mulig «møte» de? 

 
Del 2:  CASE: Ibsenbiblioteket   

«Ibsenbiblioteket» - en samlokalisering av et nytt bibliotek, et Ibsen besøkssenter og et 
utvidet servicesenter – er i støpeskjeen. Et prosjekt stipulert til 330 mnok (2017-tall).  
Prosjektet skal bidra til sentrumsutvikling, være nyskapende innenfor biblioteksektoren, det 
offentlige Norge og i et byutviklingsperspektiv. 
Prosjektet er nå i slutten av fase 1 - hvor lokalisering skal besluttes. Rom- og 

funksjonsprogram skal utarbeides i fase 2. Prosjektet har et overordnet mål om å fremme 

innovative og bærekraftige løsninger og ønsker å gjennomføre anskaffelsen som en innovativ 

anskaffelse. 

 

 
Som en første dialog med markedet presenterer prosjektleder Gunn Marit Christenson mål og 
ambisjoner om et bærekraftig «Ibsenbibliotek» og trekker frem noen behov som vi ønsker å 
diskutere mulighetsrommet rundt og få innspill på. 
 

 
 Oppsummering workshop, takk for dialogen og vel hjem! 

https://www.porsgrunn.kommune.no/no/
https://www.skien.kommune.no/

