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Konferansen er et kontaktforum for byggherrer, arkitekter,
rådgivere, leverandører og utførende bedrifter
innen bygg- og anleggsnæringen på Vestlandet.

PROGRAM FOR VBA
Del 1

Ankomst og åpning

09.00 - 09.10

Åpning
Konstituert fylkesordfører Pål Kårbø

Del 2

Oversikt - vi løfter blikket

09.50 - 10.30

…som å trykke penger selv, eller?
Bjørn Erik Øye, partner Prognosesenteret

10.30 - 10.45

Kaffe

Del 3

Case

11.45 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.00

Helleren heller! - kommentarer
Tor Harald Nævdal, eier J. H. Nævdal bygg AS
Ingmar Austevoll, reg dir Veidekke Entreprenør
Svein Å. Valen, advokat på vegne av Bergen kommune og
Hordaland Fylkeskommune

13.00 - 13.45

Tapetets triumf!
Ny arkitektur i Bergen, tre eksempler; Mathallen, Helleren og
Kunsthøgskolen
Ulf Grønvold, Arkitekturhistoriker

Del 4

Filosofisk blikk på byggebransjen

14.45 - 15.00

Kaffe

Del 5

Byggebørsen - materielt og digitalt

15.20 - 15.40

Opptakt til Byggebørsen
Bjørn Erik Øye - Hans Martin Moxnes, dir EBA Vestenfjelske

15.40 - 16.30

Byggebørsen

Del 6

Sosialt og avslutning

17.00

Tapas

08.15 - 09.00

09.10 - 09.50

10.45 - 11.45

13.50 - 14.45

15.00 - 15.20

16.30
www.netprint.no

2017

Mingling, registrering og kaffe

På tide for byggebransjen å bli voksen?
Jon Sandnes, adm dir Byggenæringens Landsforening

Helleren heller! – om grunnforhold, prosjektering og annen
elendighet. Fire rettssaker forteller historien om en saftig
bergensk budsjettsprekk.
Alf Johan Knag, advokat og partner SANDS

Skammen over fysisk arbeid
- en filosofisk betraktning over rekrutteringen til byggebransjen
Einar Øverenget, filosof

Alt skal digitaliseres - hva pokker gjør vi?
Preben Høeg Hafsaas, manager AVO Consulting

Aperitiff

Programleder: Solveig Holm, NOR PR

MURMESTER- OG ENTREPRENØRFORRETNING
Leirvikflaten 23,
Postboks 2433 Drotningsvik, 5834 Bergen
Telefon 55 15 42 00 – Telefax 55 15 42 01
post@ulveseth.no - www.ulveseth.no
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Kanalveien 105 B
Postboks 3 Kristianborg
5822 BERGEN
Telefon 55 20 62 00
www.lab.no

BYEN É BERGEN OG
ENTREPRENØREN É:
Lonaleitet 2,
5267 Espeland,
136Eidsvåg
Indre Arna
Eidsvågveien
150,P.B.
5105

T EL EFON: 55 3 9 45 00
www.sivertsenas.no - Mail:post@sivertsenas.no

Strand AS

Entreprenørforretning
Telefon 55 20 76 50

Espehaugen 45,
5258 Blomsterdalen
E-post: post@strand-as.no

www.ncc.no

GODKJENT RØRLEGGERFIRMA MED BUTIKK

TELEFON 55 98 48 50

WWW.OGARKITEKTER.NO

www.vestrheim.no
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Postnr.: .................................................................................................................................................................................
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Påmelding sendes senest torsdag 19. oktober 2017 til Sekretariatet,
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E-post: torhild.holgersen@ebav.no

Bygg for
generasjoner

TOTAL VVS-ENTREPRENØR
E-post: anders.o@grevstad.no
www.grevstad.no

 
 
www.origoark.no,
origo@origoark.no

Samspill som skaper verdier
Samspill gjør helheten større enn summen av enkeltinnsatser.
Det merker våre kunder. På det ferdige resultat, men også underveis.
www.veidekke.no

Praktiske og effektive entrepriseadvokater
www.kluge.no

www.consto.no

c. sundts gt. 1, 5004 bergen, tlf 55 55 04 00
www.hlm.no - hlm@hlm.no

PROSJEKTADMINISTRASJON, PROSJEKT – OG BYGGELEDELSE

Fylkesnes AS
Tlf.: 55 55 32 00 • E-post: firmapost@fylkesnes.no

VESTLANDSKE BYGG- OG ANLE

Er du riktig forsikret?
Ring 04040
eller gå inn på
www.tryg.no

"Med beina på jorden og
hodet i himmelen"

leverer Byggentrepriser og Boliger selskapene hver for seg - eller sammen

Samarbeid - i alle ledd

www.cowi.no

www.skanska.no

www.sweco.no

www.linkarkitektur.com

Telefon 55 37 55 00
www.norconsult.noo

www.bydrift.no

