
NORDIC BUILD KONFERENCE:

BÆREDYGTIG DRIFT 
AF BYGNINGER

  Den 04 . 02 . 2016
  kl. 9.30 - 16.00

Sted: Københavns Erhversakademi 
  Frederikkevej 8, 2900 Hellerup

arrangører:



Nordic Built

InvItatIon - til en konference om 
Bæredygtig drift med fokus på planlægning, idriftsættelse og drift af renoverede 
bygninger set i et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. 

Denne konference er en del af et Nordic Built projekt med det formål at klarlægge hvorledes 
Bæredygtigt drift i dag udføres i de nordiske lande, udveksle nye/andre metoder og hvordan 
vi eventuelt kunne gøre det endnu mere effektivt fremadrettet.

Til denne konference er der således indbudt et bredt udsnit af professionelle drifts- 
og bygherrer, rådgivere, forskere, entreprenører, leverandører og undervisere der alle               
beskæftiger med commissioning, FM og drift i bred forstand.

Konferencen vil består af korte oplæg samt en række målrettede workshops hvor del- 
tagerne dels kortlægger, diskuterer og idegenererer metoder og principper inden for den 
pågældende workshops emnefeltet. 

Gratis deltagelse* 
Tilmelding inden: 21. januar 2016

til :  amalie@kf.dk

*Ved udeblivelse opkræves et gebyr på 300 kr. Såfremt du bliver forhindret                                                                                                     
efter afmeldingsfristen er du velkommen til at sende en anden person fra virksomheden.

Projektet er en del af det overordnede formål at, i overensstemmelse med Nordic Built 

Chartret, at videreudvikle og styrke nordiske Facility Management kompetencer. Vi vil 

gerne med dette projekt rette fokus på, hvordan man i et samarbejde med Københavns 

Erhvervsakademi, VIA University College, Chalmers i Sverige og NTNU i Norge, kan styrke 

implementeringen af den nyeste forskningsviden om bæredygtighed i forhold til FM-funk-

tionens opgaver og processer i alle byggeriets faser - fra idé til driftsfase og byggeriets 

livscyklus.

Projektet er finansieret af Nordisk Råd og projektets samarbejdes parter. 

Se evt. 

www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/  



Program for dagen 

9.30   Indskrivning og kaffe

10.00   Præsentation af konferencen og Nordic Built   

10.30   Oplæg om Bygningsaflevering- en vej til bæredygtige driftsvenlige   

   bygninger  v/ Susanne Balslev Nielsen fra Center for Facilities   

   Management, DTU Management Engineering, Danmark og HiOA, Oslo  

   Business School, Norge.

10.55   Oplæg v/  Tor Ingebrigt Hoel fra Åf Advansia, Norge

11.20   Workshop bæredygtigt drift- erfaringer, metoder og perspektiver. 
   Hvor er vi lige nu?

12.30   Frokost

13.30   Oplæg om Driftsstrategi - byggeri til drift v/ projektleder Fanny   
   Dencker fra Kejd, Danmark

13.55   Oplæg om Hard facility management and green services v/ Coor 
   service management, Sverige

14.20   Workshop bæredygtig drift- fremtidsscenarier, behov og                      
   kompetencekrav, Hvordan kunne det gøres bedre?

15.30   Afslutning


