TIL ALLE I
BYGGENÆRINGEN
I TRØNDELAG
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Byggekostnadsprogrammet inviterer til et spennende seminar med
oppdatert kunnskap om praktiske forhold knyttet til det å planlegge,
styre, bygge og overlevere byggeprosjekter. Lett servering underveis.
Pizza ved avslutning.

Tirsdag
27. april
kl 14.15–17.3
0
R 2 Realfagby
gget

En invitasjon du ikke bør si nei til!
Tid og sted: Tirsdag 27. april kl 14.15 – ca. kl 17.30
R2 Realfagbygget
Vi inviterer på lunsj underveis.
Påmelding til Leo Nygænen innen 23. april (leo.nygaenen@bnl.no).
For spørsmål, ring 92 25 11 20

Et matnyttig program
På seminaret tar vi for oss hele prosessen fra byggherren får en idé
til et prosjekt, gjennom planleggings- og prosjekteringsfasen, bygging,
overlevering og drift. Programmet er bygget opp med forelesninger,
enkle gruppeoppgaver og diskusjoner. Omtrent slik ser dagen ut:
kl 14.15

Orientering om Byggekostnadsprogrammet
Et prosjekt blir til – fra behov til den rette løsning
Byggherren i hovedrollen
Idéfasen – skisseprosjekt
Universell Utforming
Prosjektering
Bygging
Overlevering – drift
Nasjonal database for byggkvalitet
Oppsummering

kl 17.30

Vi inviterer på pizza

Et seminar som passer for alle!
Byggekostnadsprogrammets har siden 2005 igangsatt 40 ulike prosjekter
som har involvert rundt 200 norske selskaper og organisasjoner.
Programmets formål: å heve kvaliteten på det som bygges, og samtidig
øke lønnsomheten i næringen.
I løpet av seminaret “Nyttig, stolt og lønnsom” vil du få innblikk i
resultater og funn fra ﬂere av prosjektene som dekker sentrale
forhold og tema for alle som arbeider innen byggenæringen (byggfeil,
arbeidsprosesser, lederskap og kunden). Du vil også få et innblikk i
et tema som de ﬂeste av oss kan altfor lite om – Universell utforming
– og ikke minst Ny teknisk forskrift!
La oss gjøre dette til en møteplass for alle fag og bransjer i byggenæringen!
Arrangeres i samarbeid mellom:

