BUILDING GREEN 2017 I FORUM – FREDERIKSBERG………………………...
Learning session den 1. november 2017 kl. 12.30-13.30

Bæredygtige bygninger skal driftes!
Gennemtænkte driftsstrategier og -aktiviteter er en forudsætning for,
at bygninger fungerer og udnyttes optimalt, at indeklimaet og komforten er i orden, at driftsudgifter til fx energiforbrug, løbende udskiftning
af komponenter og rengøring er fornuftige, og at der ikke fremkommer
ubehagelige, uforudsete udgifter.
Økonomiske analyser viser, at driftsøkonomien gennem eksempelvis
en erhvervsbygnings levetid typisk overstiger byggeomkostningerne
med 1.000%!
På denne learning session inspirerer erfarne fagfolk til bedre bygningsdrift ud fra en bæredygtighedsvinkel. Sessionen henvender sig til
personer, der gerne vil blive klogere på bygningsdrift anno 2017 –
både strategisk og operationelt.

Program:
12.30

Velkomst – formål med sessionen og afgrænsning af temaet
v/Graves Simonsen, Bygherreforeningen

12.35

Driftsstrategier – hvorfor, hvornår og hvordan?
v/Flemming Wulff Hansen, DATEA A/S

12.55

Når driften gør en forskel – case med fokus på energiforbrug
v/Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen

13.10

Bygningsdrift som en serviceydelse – erfaringer med outsourcing/rightsourcing
v/Christian Lau Jensen, Danske Bank

13.30

Slut på session

Det er gratis at deltage, men det kræver adgang til messen. Registrer dig her
”Hvidbog om bygningsdrift”, der udgives i forbindelse med Building Green - messen, udleveres på sessionen.

Om Renovering på Dagsordenen:
Renovering på Dagsordenen er et branchepartnerskab, hvor en række centrale aktører inden for byggeriet siden 2011 har samarbejdet om
at fremme mere og bedre bygnings- og energirenovering. Partnerne tæller Akademisk Arkitektforening, Bygherreforeningen, COWI, Dansk
Byggeri, DANSKE ARK, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Ingeniørforeningen (IDA), Konstruktørforeningen, MT Højgaard, NCC
og Realdania. Initiativet er stiftet af Grundejernes Investeringsfond (GI), og finansieres med støtte fra GI og Realdania.
Partnerskabet har i 2017-2018 fokus på emner som energipolitik, produktivitet i bygningsrenovering, indeklima, livskvalitet, værdiskabelse,
kompetencer, bæredygtighed og bygningsdrift. Læs mere om Renovering på Dagsordenen og følg os via bloggen #renoverdk, hvor det også
er muligt at blive gæsteblogger, hvis man har noget på hjerne og hjerne i forhold til bygningsrenovering og/eller – drift.

