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Medlemsmøter, Bygg Enkelt og høring på Stortingsmelding 28
Mye er på gang og vi har gjennomført to gode medlemsmøter som illustrerer viktige
satsningsområder for NBEF, «Samhandling i byggeprosesser – med BIM som katalysator» i
Trondheim i forrige og «Høringsmøte prNS 3454 Livssykluskostnader for byggverk» hos
Statsbygg i Oslo i dag. De første dagene over helgen vil jeg tilbringe i regi av DIBK på
workshopen «Bygg Enkelt», der målet er å bidra til forenkling av byggesaksprosesser og
regelverk for øvrig. I går ble det klart at Stortinget gjennomfører høring av Stortingsmelding 28,
Gode bygg for et bedre samfunn den 11. oktober, og som leder av BAE-rådet har jeg tatt
initiativet til at vi sammen presenterer hvordan BAE-næringen ser på meldingen. I tillegg vil
NBEF presentere sine syn på utfordringene gjennom et eget innspill.
Internasjonale nettverk viktig for økt FM-forståelse
De siste to ukene har jeg deltatt på møter både i EuroFM i Trondheim og i styremøte i
NordicFM i København. Slike nettverk er viktig for å øke kompetansen og forståelsen for
Facilities Management, og noen av de sentrale aktørene i disse nettverkene vil du kunne møte
på vår hjemlige FM-konferanse i Oslo, 24. oktober. Sjekk programmet og benytt denne
anledningen til å oppdatere deg!
Flere av nyhetene under er publisert på vår nye hjemmeside www.nbef.no . Vi tar gjerne imot
kommentarer og innlegg fra deg. Det er høy aktivitet og som du ser av nedenstående saker,
arbeider vi aktivt for å oppnå foreningens målsetninger.
Her er sakene denne gang (klikk på tittel for mer info):

Eva Kartholm i DFM tar over som ny leder i NordicFM
Dansk Facilities Management netværk (DFM) overtar vervet etter at
NBEF ved Håkon Kvåle Gissinger har hatt det de to siste år. NordicFM
spiller en viktig rolle i å utvikle økt kompetanse og en felles forståelse
for FM. NBEF gratulerer Eva med vervet og håper på et fruktbart og
lærerikt samarbeid henne. Våre FM-kolleger i Danmark har sannsynligvis
det mest modne FM-markedet i Norden, med en lang rekke profesjonelle
aktører i alle deler av verdikjeden. Les mer

Styrets tur til Munchen: Faglig engasjerende og sosialt!
Valget av reisemål for NBEFs strategisamling var ikke tilfeldig; München
representerer selve motoren i den tyske industrimaskinen, der svært
det er et sterkt faglig miljø for FM. For å planlegge turen for styrets
strategisamling hadde vi svært god hjelp av de FM-kontaktene som Olav
Egil og Svein har der nede. En spesielt stor takk til Paul Stadlöder iFacility
Management Consulting, som organiserte vår første møtedag hos EADS
og Cassadian. Professor Antje Junghans ved NTNU, som er fra München,
satt oss i kontakt med Wolfgang Haller, Head of Competence Center ved
Flughafen München (bildet)... Les mer

DIBK varsler oppstart av Bygg21 med Eiken i spissen

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kunngjør i dag at Petter Eiken
(bildet) er innleid som prosjektleder for satsningen Bygg21. NBEF håper
programmet vil omfatte hele bygge- og eiendomsnæringen og ønsker
bidra aktivt. Stortingsmeldingen om bygningspolitikk (Meld. St. 28 (20112012) «Gode Bygg for eit betre samfunn») varslet at regjeringen ønsker å
invitere byggenæringen til et bredt samarbeid for et kunnskapsløft i
byggenæringen. Initiativet er kalt Bygg21. Meldingen skal behandles i
Stortinget i høst, og det er varslet at høringen vil foregå 11. oktober....
Les mer

Følg et virutelt 0-energibygg i regi av Statsbygg og Lavenergiprogrammet
I 2020 skal alle nye bygg være nesten nullenergi bygg. Men hva
innebærer det å bygg et 0-energibygg? Gjennom et virtuelt
byggeprosjekt ønsker Statsbygg og Lavenergiprogrammet å undersøke
dette. Du inviteres til å bidra, startskuddet går 17. oktober! Gjennom de
kommende to år inviterer Statsbygg og Lavenergiprogrammet,
interesserte til å følge prosjektering og gjennomføring av et virtuelt
nullenergibygg. Bygget vil etter hvert framtre visuelt på en egen nettside.
Les mer

- Klimaendringer bør få betydning for materialvalg i skolebygg
Alt for mange norske skoler sliter i dag med et dårlig inneklima. Riktig
valg av byggmateriale kan ha en vesentlig innvirkning på mye av det
som plager norske elever i dag, sier Svein Bjørberg. Debatten om
innemiljø i skolebygg har fått ytterligere oppmerksomhet etter at
Brennpunkt-redaksjonen i NRK laget et program om temaet. Blant dem
som ble intervjuet i programmet (men som ble redigert bort), var
styremedlem i NBEF Svein Bjørberg.... Les mer

Les tidligere utgaver av NBEF-nytt her: http://www.nbef.no/kompetanse/nbef-nytt/ . Se våre
kommende kurs og aktiviteter her. Logg deg på våre medlemssider for tilgang til
dokumentasjon, Standard Online m.m. Ta kontakt med meg om du ikke husker brukernavn og
passord.
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