
 

Bærekraftige kommunale bygg  
- Samling 2 i nettverket for bærekraftige bygg i Trøndelag 

 
 
Skal din kommune bygge ny skole, nye omsorgsboliger, nytt helsehus, ny barnehage, 
nytt kulturhus, ny idretts- eller svømmehall? Nytt næringsbygg? 
Skal dere bygge ut eller rehabilitere?  
 
Hvordan bli gode bestillere av fremtidsrettede, miljøvennlige bygg? 
 
Dato: 20. september, kl 10-15  
 
– Hovedtema: Hvordan setter vi gode bærekraftsmål for nye bygg? 

 
Sted: Statens Hus/Fylkesmannen, Prinsens gt 1A, Trondheim – møterom Rissa 
Det er usikkert om vi får til å streame samlinga, så det beste er å belage seg på fysisk oppmøte. 

 
Påmelding snarest og senest 10. september til: hilde.satertro@nho.no 
Det er gratis å delta i nettverket.  
 
Mål for nettverket og deltakende kommuner: 
Det bygges flere og enda mer bærekraftige bygg. 
 
Program 
 
10.00-10.15 
Kort intro om forankring av nettverket og fordelen med kontinuerlig deltakelse.   
Om nettverkets planer og deltakernes påvirkning.  
v/ Hilde Sætertrø, prosjektleder Leverandørutviklingsprogrammet 
 
10.15-11.30 
Hvordan setter vi gode bærekraftsmål for nye bygg? 
Innlegg I: Målbare mål og krav til materialvalg  
v/ Arvid Eriksen Skjervik, prosjektleder HR Prosjekt AS, tidligere prosjekt- og utviklingssjef i Sit 
(Studensamskipnaden Trondheim). 
 
11.30 – 12.15 Lunsj 
 
12.15-13.30 
Hvordan setter vi gode bærekraftsmål for nye bygg? 
Innlegg II: Målbare mål og krav til energibruk – eksempler på ambisjoner, definisjoner og 
resultater Research Centre on Zero Emission Buildings 
v/Arild Gustavsen, professor og senterdirektør ved Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) 
 
13.30-14.00 
Bærekraftsmål i et byggeprosjekt.  
Eksempel Nye Lade skole i Trondheim - løsninger som er bærekraftige både i forhold til miljø og 
økonomi. 
v/Mona Åsgård, utbyggingssjef Trondheim kommune 
 
14.00-14.45 
Gruppearbeid: Sett mål for byggeprosjektene dere jobber med. 
Diskusjon rundt problemstillinger 
 
14.45 
Plenumsdiskusjon: Planlegging av neste samling: Hva vil vi lære og gjøre?  
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Slutt kl 15.00 

 
 
Om nettverket for bærekraftig bygg: 
 
På den første samlinga 10. juni i Trondheim deltok kommunene Steinkjer, Skaun, Malvik, 
Melhus, Orkdal, Trondheim og utbyggingsavd. i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det er et mål at 
minst 10 kommuner deltar forpliktende og kontinuerlig for å oppnå mest mulig effekt. 

 
Nettverket skal være mest mulig brukerstyrt, dvs at kommunene selv må engasjere seg i 
nettverkets form og innhold etter hvert som det "skrider frem". Noen grunnleggende prinsipper 
for mest mulig effekt av deltakelse er at kommunene arbeider med konkrete byggeprosjekter 
underveis, og at disse brukes aktivt i samlingene. Kommunene vil bli utfordret på "oppgaver" 
imellom / før samlinger og å presentere sine case, problemstillinger, best practice osv. på 
samlingene. Pt er initiativtakere og "sekretariat" for nettverket Leverandørutviklingsprogrammet, 
Trebyen Trondheim, Tredriver'n Trøndelag og regional utvikling i Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. 

 
 
 
Initiativtakere og sekretariat: 
 
Trebyen Trondheim / Trondheim kommune: Satsing på bl.a bærekraftige bygg med 
høye krav til energieffektivitet og Co2-reduksjon. Prosjektleder Turid Helle, 
turid.helle@trondheim.kommune.no 
Les mer om Trebyen Trondheim her 
 
Tre-driver Trøndelag: En pådriver for økt bruk av tre og innovativt bruk av tre, 
mobilisator og sparringspartner i bruk av tre. Prosjektleder Roar Gylland, 
rgylland@rgbs.no. Disse står bak: Innovasjon Norge Trøndelag, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  
Les mer om tredriver'n her 
 
Nasjonalt / regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag: 
Pådriver for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Programmet har 
kompetanse på gjennomføring av gode offentlige anskaffelsesprosesser som legger til 
rette for bedre løsninger. Et satsingsområde er bærekraftige bygg som innebærer bl.a. 
bistand og fasilitering av anskaffelsesprosesser i kommunene. Disse står bak i 
Trøndelag: begge trøndelagsfylkene, Trondheim kommune, Innovasjon Norge i 
Trøndelag, KS i Trøndelag og NHO Trøndelag. 
Les mer om Leverandørutviklingsprogrammet her og her   
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