Bærekraftige kommunale bygg
-

Samling 3 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: 10. januar 2017, kl 10-15
Hovedtema: Hvordan kan dialog med markedet i forkant av konkurranse-utlysinger gi oss mer
miljøvennlige bygg?

Sted: Statens Hus/Fylkesmannen, Prinsens gt 1A, Trondheim – møterom Rissa
Samme sted og rom som sist

Påmelding snarest 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
10.00-10.25
Velkommen og innledning
Hvordan kan dialog med markedet i forkant av konkurranse-utlysinger gi oss mer funksjonelle og
miljøvennlige bygg? Bruk av markedsdialog i flere faser før konkurranse om entreprise – effekter / hva
kan vi oppnå? v/ Hilde Sætertrø, prosjektleder Leverandørutviklingsprogrammet
10.25 – 10.35
Orientering om søknad Klimasatsmidler hos Miljødirektoratet
v/ Per Erik Sørås, regional utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune
10.45-11.30
Eksempel-prosjekt Helse for framtida, Vikna kommune – Rørvik helsesenter
Vikna har lagt til grunn metodikk for innovative anskaffelser med tidlig markedsdialog gjennom hele sitt
prosjekt – hvilken betydning har det hatt for gjennomføringen så langt?
v/ Anne-Ruth Jangaard, prosjektleder Vikna kommune
11.30 – 12.15 Lunsj
12.15-12.40
Eksempel-prosjekt Ny omsorgsstruktur, Røros kommune – Røros Bo- og velferdssenter
Erfaringer og forventninger til markedsdialog i forkant av anskaffelse arkitekt- og rådgivertjenester
– Røros er midt i sin dialogfase med gjennomført dialogkonferanse 20. des., og har planlagt en-til-enmøter med leverandørene medio januar.
v/ Dag Øyen, teknisk sjef Røros kommune
12.45-13.15
Utslippsfrie byggeplasser
Omsorgsbygg Oslo KF har etterspurt utslippsfrie (CO2) byggeplasser i sine byggeprosjekter. Hvordan
gikk de frem, og hva har de oppnådd? Hvordan kan vi gjøre det samme i Trøndelag?
v/ Flemming Idsøe, teknisk koordinator Omsorgsbygg KF
13.15-13.30

Pause

13.30 – 13.50
Et innspill til hvordan kommuner kan redusere klimafotavtrykk i bygg-anskaffelser
v/ Christian Solli, gruppeleder Energi og Miljø, Asplan Viak
14.00 - 14.45
Workshop: Hvilke utfordringer knyttet til å bygge miljøvennlige bygg kan vi spørre markedet og
leverandørene om? Hva trenger vi å vite, og hva kan vi utfordre på?
v/Tina Hageberg Sølvberg, prosjektleder klima og miljø Leverandørutviklingsprogrammet
Oppsummering - slutt kl 15.00

Om nettverket for bærekraftig bygg:
På den andre samlinga 20. september i Trondheim deltok kommunene Steinkjer, Skaun, Malvik,
Melhus, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Frøya, Røros og Vikna, og utbyggingsavd. i SørTrøndelag fylkeskommune. Det er plass til flere ☺
Initiativtakere og "sekretariat" for nettverket er 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 program for leverandørutvikling:
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 eier programmet i
Trøndelag: begge trøndelagsfylkene, Trondheim kommune, Innovasjon Norge i
Trøndelag, KS i Trøndelag og NHO Trøndelag, NTNU og Trondheimsregionen.
Les mer om Leverandørutviklingsprogrammet her og her

