Meld deg på her

VKE ÅRSKONFERANSE

⇨

– hvordan lykkes med prosjektgjennomføring
og verdiskaping i alle ledd
23. mai 2019 ‒ Holmen Fjordhotell, Nesbru

Kl. 13.00

Åpning av Årskonferansen 2019
Thor Lexow, administrerende direktør VKE

Kl. 13.10

Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå?

Sammendrag av fire workshop'er for byggenæringen gjennomført høsten 2018. Hvordan kan vi
sammen gjøre bransjen bedre, effektiv og lønnsom, og med god kvalitet?
Jan Olaf Dukan, advokat EBA

Kl. 13.40

Valg av kontrakter – risiko og fallgruver

Om balanserte kontrakter, generelt om avvik fra standardkontrakter, "Back-to-back"-prinsippet,
endringshåndtering og konfliktløsning
Jørgen Birkeland, senioradvokat Arntzen de Besche

Kl. 14.10

Hva gjør de beste prosjektvirksomhetene,
de som leverer gode resultater hver gang?

Hvorfor går for mange prosjekter dårlig? Hva kjennetegner de beste prosjektvirksomhetene? Krav
til kompetanse, prosjektmodellen, prosjekteierstyring og kontinuerlig forbedring
Halvard S. Kilde, administrerende direktør Metier OEC
Kl. 14.40

Pause

Kl. 15.10

Underentreprenør – en særlig utsatt rolle?

Tekniske underentreprenører påtar seg ofte stort ansvar og høy risiko i byggeprosjekter.
Samtidig har de i mange tilfeller liten påvirkningskraft på viktige avgjørelser som kan påvirke
gjennomføringen og økonomien i prosjektet.
Innlegget tar sikte på å belyse de utfordringer underentreprenører møter og hvilke forhold det i
den forbindelse er viktig å fokusere på.
Skule Bakka, advokat Caverion Norge AS

Kl. 15.40

Tillit – en grunnleggende forutsetning for kontrahering,
prosjektgjennomføring og verdiskaping i alle ledd

Hva kjennetegner et tillitsfullt prosjektsamarbeid? Hvilke innkjøpsmodeller kan virke befordrende
for tillitsfullt prosjektsamarbeid? Hva er vanlige fallgruver i bygge- og anleggsprosjekter? Hvilke
forventninger kan- og bør man ha til de enkelte aktører og individer i prosjektene?
Linda Hårvik, avdelingsleder Sweco Norge AS

Kl. 16.10

En teknisk entreprenørs betraktninger rundt standardkontrakter og spesielt
«modifiserte» standardkontrakter
En svært krevende øvelse for en teknisk entreprenør som i hovedsak har fokus på teknisk
kompetanse å møte innfløkte kontraktstekster.

Stein Terje Brekke, administrerende direktør Therma Industri AS
Kl. 16.30

Tekniske entreprenører – urimelig utsatt for prosjektrisiko?

Tekniske entreprenører kan komme i krysspress mellom byggherre og hovedentreprenør som
kommer sent inn i verdikjeden og bærer flere konsekvenser av forutgående arbeider (forsinkelser,
feilprosjektering, byggbarhet, etc). Hvor i verdikjeden ønsker byggherren å involvere tekniske
entreprenører?
Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg

Kl. 17.00

Slutt

Kl. 19.00

Aperitiff og festmiddag på Holmen Fjordhotell

