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Det gode byggeri
Vi ønsker alle et bedre, billigere og mere effektivt byggeri. Gennem tre overordnede temaer sætter
konferencen fokus på byggeriets planlægning og på selve byggeprocessen. Desuden behandles
emner som byggepriser, byggeriets kvalitet samt indsamling og formidling af erfaringer. Konferencen
veksler mellem indlæg fra fagpersoner og gruppearbejder med fremlægning og diskussion i plenum.
Naalakkersuisoq for Boliger, Siverth K. Heilmann, udtaler:
– ”Vi skal ikke længere acceptere, at vores klima og andre specielle udfordringer
stiller sig i vejen for at opføre byggeri i en standard, der er mindst på højde med
andre steder i verden. Vi skal med andre ord have forbedret kvaliteten i
byggeriet, så vores børn og efterfølgende generationer ikke skal stå med de
udfordringer, vi i dag har med en alt for tidligt nedslidt boligmasse. Dette skal
ske ved, at byggeriets parter i højere grad samarbejder om at nå det fælles mål
om det gode byggeri.
Det er desuden vigtigt for vores land, at vi udvikler byggemetoder, der passer til
klimaet. Byggemetoder, der på bæredygtig vis også kan gøre brug af lokalt
fremstillede materialer og arbejdskraft til gavn for miljøet og beskæftigelsen.”
Direktør i Grønlands Arbejdsgiverforening, Brian Buus Pedersen, supplerer:
– ”Det er forbundet med store udfordringer at drive bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland. Alene klimaet og en kort udendørs byggesæson stiller særlige
krav til såvel planlægning og materialevalg som til faglige kompetencer på alle
niveauer. Ikke mindst en grundig planlægning og koordinering af de offentlige
bygge- og anlægsarbejder vil have stor betydning for branchens muligheder for
at tilrettelægge optimale processer. Alle involverede parter - fra politikere og
myndigheder til rådgivere, bygherrer og bygge- og anlægsvirksomheder - skal
have en fælles holdning til kvaliteten af byggeriet.
Byggebranchen i Grønland har gennemført mange vellykkede projekter, men der
er desværre også eksempler på byggeri, der kunne være udført bedre. At opnå
bedre kvalitet i opførelsen og ikke mindst vedligeholdelse af fx boliger er således
et fælles anliggende og en fælles interesse. Derfor kan konferencen ”Vejen til det
gode byggeri” blive en vigtig milepæl”.

Temaer:

1. Byggeriets planlægning.
2. Byggeprocessen – fra kontrakt til aflevering.
3. Pris/kvalitet og erfaringer.

Hvem bør deltage?

Konferencen er rettet mod alle byggeriets aktører, herunder både offentlige og
private bygherrer, rådgivere og udførende. Aktører og beslutningstagere
indenfor kommunal- og landspolitik, fra offentlige myndigheder og fra private
virksomheder opfordres til at deltage.

Sprog:

Konferencesproget er dansk. Tolkning fra dansk til grønlandsk tilvejebringes.

Sted:

Hotel Hans Egede, konferencelokalerne.

Gebyr:

Kr. 750,- for deltagelse i konferencen og konferencemiddagen og inkluderer
frokost samt formiddags- og eftermiddagskaffe begge dage, eller
Kr. 500,- for at fravælge deltagelse i konferencemiddage inkluderer frokost samt
formiddags- og eftermiddagskaffe begge dage.
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Tilmelding:

Tilmelding til konferencen sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten bagest i
denne indbydelse og sende den til ”Konferencesekretariatet”, Departementet for
Boliger, Postboks 909, 3900 Nuuk, eller ved at sende mail til in@nanoq.gl med
oplysning om navn, stilling, firma/institution, adresse og tlf. nr. samt om du
deltager i konferencemiddagen eller ej.

Frist for tilmelding

Den 15. september 2014, hvor vi skal have din tilmelding.
Der er begrænset antal pladser.
Man er tilmeldt konferencen, når gebyret er indbetalt på konto nr. 6471-1000028
i GrønlandsBanken. Husk at anføre: IN-”navn” ved indbetalingen!

Med venlig hilsen på vegne af organisationskomiteen
Jesper Johannesen, Anlægschef i Departementet for Boliger

Konferencen arrangeres af Departementet for Boliger i samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening
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Program
09:00-09:05
09:05-09:20
09:20-09:30
Tema 1:
09:30-10:00
10:00-10:20
10:20-10:55

Tirsdag 23. september
Velkomst v/ organisationskomiteens formand
Åbningstale v/ Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann
Indledning og præsentation af program v/ ordstyrer

13:35-14:00
14:00-14:10
14:10-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:45
16:45-16:55
16:55-17:20
17:20-17:30
18:00-

Byggeriets planlægning
Finanslovsprocessen – samspillet mellem investeringsplanlægningen og sektorplanlægningen
Kaffepause
Nogle betragtninger over den aktuelle investeringsplanlægning, præsentation af rapport om
A&R-fonden
Den detaljerede planlægningsproces – problemløsning og udfordringer i projekteringsfasen
Pause
Panel-/plenumdiskussion
Frokost
Udviklingen af nationale bygge-, energi- og vedligeholdelsespolitiske initiativer –
rammebetingelser for offentligt byggeri
Case stories – det gode projektforløb, flaskehalse, risikohåndtering
Pause – fordeling i grupper
Gruppearbejde
Kaffepause
Fremlæggelse af gruppearbejder: Gruppe A-D (ca. 5-7 min. til hver)
Panel-/plenumdiskussion
Pause
Fremlæggelse af resultatet af byggefagligt seminar 3.-4. maj 2014 i Sisimiut
Afslutning for 1. dag
Konferencemiddag

09:00-09:10

Onsdag 24. september
Indledning og præsentation af dagens program

10:55-11:20
11:20-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-13:35

Tema 2:
09:10-09:40
09:40-10:10
10:10-10.30
10:30-11.00
11:00-11:10
11:10-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

Byggeprocessen (fra kontrakt til aflevering)
Byggeprocessen – problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen
Den gode aflevering – Commissioning
Kaffepause
Præsentation af rapporten ’Analyse af byggeledelse i Grønland’ og ’Vejledning i styrket
byggeledelse i Grønland’
Pause – fordeling i grupper
Gruppearbejde
Frokost
Fremlæggelse af gruppearbejder: Gruppe A-D (ca. 5-7 min. til hver)
Panel-/plenumdiskussion

Tema 3:
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15.00
15:00-15:25
15:25-15:50
15:50-16:00

Pris/kvalitet og erfaringer
Præsentation af rapporten ’Byggematerialeundersøgelse’, marts 2013
Alternative byggematerialer
Kaffepause
Nye krav i byggeriet: Fugtteknisk dokumentation
Introduktion af BYG-ERFA i Grønland
Afslutning
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Tilmelding
Navn:
Stilling:
Firma/ Institution:
Adresse:
Telefon:
E-mail:

Sæt kryds:
[

]: Deltager i konferencen inkl. middagen tirsdag aften (kr. 750,-)

[

]: Deltager i konferencen, men fravælger middagen (kr. 500,-)

Konferencegebyret indbetales senest den 15. september 2014 på konto nr. 6471-1000028 i
GrønlandsBanken
Husk at anføre: IN-”navn” og firma/institution ved indbetalingen!
Tilmelding foretages senest 15. september 2014 og sendes til mail-adressen in@nanoq.gl eller med post
til:
”Konferencesekretariatet”, Departementet for Boliger, Postboks 909, 3900 Nuuk
___________________________
Organisationskomite:
Anlægschef Jesper Johannesen (formand), Departementet for Boliger
Konsulent Dan Sørensen Budek, Sulisitsisut – Grønlands Arbejdsgiverforening
Professor Arne Villumsen, Nutaaliorfik – Grønlands Innovationscenter
Akademiingeniør Sten Egede, Departementet for Boliger
Sektionsingeniør Janus Køster, Departementet for Boliger
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