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Hvor bransjen går avhenger av hvor kundene – hvor 
Eiendomsselskapene og andre fører bransjen hen 

 

Andre = Standard Norges komité 025, ulike 
bransjeorganisasjoner, myndigheter, stor og små aktører m.fl 
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SN K/025 er tildelt nytt mandat 

• Markedsrelaterte aktiviteter som fremmer forståelsen og 
bruken av standarder som understøtter målet for «Riktig 
med en gang» (NS 3935, NS EN15232, NS6450) 

• Kartlegge behovet for en Norsk Standard for drift 

• Utvikle felles terminologi for bransjen 
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Riktig med en gang Tour 2016, et landsdekkende 
konferansekonsept - for private og offentlige eiendomsselskaper, 
driftsselskaper, deres rådgivere og leverandører av 
bygningsautomatisering/tekniske installasjoner 

Konferansen favner bredt - vektlegger spesielt hvordan gjøre 
lønnsomme og bærekraftige valg av tekniske 
bygningsinstallasjoner -  er tilrettelagt for mest mulig læring, mye 
dialog, mer inspirasjon og aktivt bidrag fra deltagerne   
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Trondheim – 13. april – Kjeldsberg Eiendom 

Bergen – 19. april – Høgskolen i Bergen 

Oslo – 26. april – NHO  

Tromsø – 25. mai 

Lillestrøm – 02 juni -Norges Varemesse, Eliaden 
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• Hva innebærer grønt skifte/ økt bærekraft - konkret for aktørene i byggenæring  

• Bygg21s bidrag/planer til det grønne skifte  

• Betraktninger om hvordan oppnå Riktig med en gang - innlegg fra Tour-partnerne  

• Lokalt byggeprosjekt – erfaring med kontinuerlig forbedring  

• Metoder og midler for energieffektivisering i yrkesbygninger  

• Redskap for å oppnå det grønne skifte/bærekraftige tekniske løsninger : 

• Erfaringer ved drift av komplekse og moderne Yrkesbygg  
• BREEAM in USE – redskap for miljøeffektiv drift  
•  Det enkle er ofte det beste. Komplekse løsninger må føre til rasjonell drift  
• NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner  
• Overføring av driftserfaringer til neste prosjekt 
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Mer informasjon om Touren hos: 

Turarrangørene og 

Erik A Hammer i Grønn Byggallianse 

Arne Eggen i Integra 

 

MELD dere på Turkonferansen – meld dere på i dag! 


