
VELKOMMEN TIL  NESOS HØSTMØTE 

BODØ 27-29.  OKTOBER 2016



Seminar  - Torsdag  27. oktober

Fredag  28. oktober  

11:00 – 12:00 LUNSJ – SCANDIC HAVET

12:00 – 16:00 SEMINAR  | Tema: “Tekniske anlegg - prosjekter i sluttfasen” 

Det er stort fokus på test- og sluttfase i byggeprosjekter i bransjen for 
tiden – hva skal til for å lykkes med sluttfasen? 

En av grunnene er at byggeprosjekter blir stadig mer komplekse. Dette 
øker behovet for en rolle som kan styre, koordinere og ha et helhetlig 
ansvar. Tverrfaglig integrasjon, samhandling og kommunikasjon kan være 
løsningen på disse utfordringene, og det vil også være med på å gi et vel-
lykket prosjekt.

Mange opplever at bygg ikke fungerer som de skal ved overtakelse. Hva er 
grunnen til det?

Foredragsholder: Erik Østby

20:00 FELLES MIDDAG   
Scandic Havet Restaurant

08:30 – 11:00 FAGSEMINAR 
v/Gjensidige Forsikring  | Tema: «Ansvar – og Prosjektforsikring»

08:30 – 11:00 BEFARING/OPPLEVELSER I BODØ BY

11:00 - 12:00 LUNSJ
Scandic Havet (partnere – se eget program)

12:00 OFFISIELL ÅPNING
Åpningshilsen – Presentasjon av deltakere og program

12:30 FREMTIDENS BYGGENÆRING - ET BLIKK I KRYSTALLKULEN
v/ Lars Christian Christensen

Fremtidens byggeindustri vil representere et gjennombrudd i samspill  
og teknologibruk.

13:15 KAFFE

13:30 - 14:30 FREMTIDENS BYGGENÆRING - ET BLIKK I KRYSTALLKULEN FORTSETTER

v/ Lars Christian Christensen

14:30 - 16:00 JURIDISK TEMA
v/Karina Krane 

Beregning av tilleggskrav - særlig om tilfeller der det foreligger “taktisk 
prising “ av poster.

18:30 MIDDAG
Kjerringøy er «dekket» klar for NESO-gjengen. Her blir det mange opplevelser 
og servering på et uforglemmelig sted hvor historen vises og arbeidskarer 
tidligere har vandret.

Retur til Scandic Havet med ferge og buss kl. 22:30



Lørdag  29. oktober
08:30 - 10:00 LEAN

v/Kjetil Woje

Lean er i dag sannsynligvis verdens mest utbredte system for effektivisering 
og kontinuerlig forbedring. Lean benyttes i dag innenfor alle bransjer, både 
i privat og offentlig sektor. Lean Construction er en variant som er spesielt 
utviklet for bygg og anlegg, og som hensyntar de spesielle forutsetninger 
som ligger i byggeprosjekter med omskiftende organisering, bemanning, 
kompleksitet, leverandører etc. En rekke norske entreprenører og håndverks-
bedrifter (herunder flere av NESO’S medlemmer) har tatt i bruk Lean med 
gode resultater.

10:00 - 11:00 SIKKERHETSSTILLELSE RUTINER OG ARBEIDSFLYT
v/Reidar Meinstad og Karina Krane

11:00 - 12:00 LUNSJ
Scandic Havet

(partnere – se eget program)

12:00 - 12:30 NESO 1986 – 2016 

12:30 - 13:00 NYTT FRA NESO  

13:00 MINIMESSE
Vi er så heldig å få NESOs leverandører med oss. Vi gjennomfører messen 
som speed dating. 

Leskedrikke/kaffe/kaker serveres!

15:00 JUBILEUMSKONSERT
Halvdan Sivertsen med fullt band

20:00 JUBILEUMSMIDDAG
Storsalen er dekket til jubileumsfest!

Toastmaster: Kristian Figenschow tar oss igjennom middagen med taler 
og underholdning.

Underholdning med blant annet Wallmans Salonger

Underholdning etter mat:
• DJ

• Bar holder åpent til kl. 03:00



PARTNERPROGRAM

Fredag  28. oktober  

Lørdag  29. oktober  

11:00 – 15:00 KOKKELERING
Vi møtes til kokkelering med kokker.

Forskjellige retter skal lages og spises, litt leskedrikk blir det også til.

10:00 - 14:00 RIB-TUR GJENNOM SALTSTRAUMEN (turklær anbefales)
Turen går til Tuvsjyen (steinalderboplass)

Det serveres lunsj tilnærmet likt som de gjorde det på den tiden. 

Andre opplevelser underveis vil også dukke opp. 

Retur tilbake til Scandic med buss.

Vi er tilbake på hotellet for jubileumskonsert med Halvdan Sivertsen.

17:00 FRISØRTIME
Fisører kommer til hotellet og setter opp en forenklet frisørsalong for 
frisering av damene (og mennene om ønskelig) før jubileumsmiddagen.


