Bærekraftige kommunale bygg Samling 4 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. mai 2017, kl 10-15
Sted: Statens hus, Prinsens gt. 1A, Trondheim. Møterom Melhus (1. etg.)
Påmelding: snarest mulig til hilde.satertro@nho.no, eller på denne lenke
(Det er gratis å delta)
Hovedtema:
Entreprisemodeller, valg av entreprisemodeller, konkurransedokumenter med miljøkrav,
tre som byggmateriale og (igjen) ledelsesforankring avgjørende for å gjennomføre bygganskaffelser med miljøambisjoner.
Mål for nettverket og deltakende kommuner: Det bygges flere og enda mer bærekraftige
bygg i Trøndelag.

Program:
10.00 – 10.45

Velkommen. Status på bærekraftig bygg i Trøndelag
Hvordan planlegger og gjennomfører vi bygg-anskaffelser slik at vi bygger
bærekraftig? Hva er suksesskriteriene, og hva er utfordringene?
Tilbakemelding fra bygg-prosjektene i kommunene (Steinkjer, Skaun, Stjørdal).
v/ Hilde Sætertrø, prosjektleder Leverandør-utviklingsprogrammet

10.45 – 11.15

Bygging av miljømessig bærekraftig bygg må være ledelsesforankret.
v/ Randi Lile, miljøkoordinator byggeprosjekter, Trondheim kommune

11.15 – 12.00

Lunsj

12.00 – 13.00

Tre som byggmateriale gir bærekraftige bygg. v/ Thomas Orskaug, rådgiver
Treteknisk

13.00-13.30

Valg av entreprisemodeller som legger mest til rette for miljøvennlige bygg.
v/ Kenneth Olafsen, daglig leder / fagansvarlig bygg og anlegg, Opverkis

13.30 – 13.45

Pause

13.45-14.40

Konkurransedokumenter med miljøkrav i bygg-anskaffelser
v/ Torild Engh, advokat offentlige anskaffelser i EBA (Entreprenørforeningen
Bygg og Anlegg)

14.40 – 15.00

Diverse: Konkurransedokumenter med krav om kompetanseheving på miljøløsninger
hos leverandører, lokal tre-industri og status utslippsfrie byggeplasser i
Trøndelag. Avslutning v/ Hilde Sætertrø

Om nettverket for bærekraftig bygg:
Initiativtakere og "sekretariat" for nettverket er Leverandørutviklingsprogrammet,
Trebyen Trondheim, Tredriver'n Trøndelag og regional utvikling i Sør-Trøndelag
fylkeskommune.
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

