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Tenk deg en ideell verden, hvor alt er akkurat
som du kunne ønske deg og hvor alt er mulig
- hvor det er lov å tenke annerledes og nytt,
hvor alle verktøy er tilgjengelige og alt
henger sammen…
»
»
»
»
»
»
»

hvordan er det å være menneske i byggene du oppholder deg i?
hvordan ser byggene du omgir deg med ut?
hvordan fungerer de?
hvordan ser hele prosessen, fra behov til ferdig bygg ut?
hvordan er informasjonsflyten, samarbeidet og anbudsprosessene?
hvordan fungerer teknikk, infrastruktur og drift?
hvordan får vi bedre, økonomisk bærekraftige bygg?

Hvordan kan vi sammen rigge en byggenæring som preges av
stolthet, tillit, samarbeid, kreativitet, nytenking og helhetlige,
sømløse prosesser?

i samarbeid med

Statsbygg og Bergen kommune utfordrer etablerte strukturer i
byggenæringen, og ser på muligheter for å ta i bruk nye metoder for
å oppnå bedre bygg gjennom bedre prosesser. Digitalisering er en
viktig premiss i dette bildet.
Vi inviterer både etablerte og helt andre, nye aktører til å skape
fremtidsrettede løsninger for næringen. Vi ser etter deg som enten
»
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har erfaring fra innovasjonsprosesser eller startups
har erfaring fra IT eller gaming
har erfaring fra yrkesfag
aldri har vært med i eller tenkt på byggeprosessen, men
har kompetanse fra et helt annet felt som kan gi spennende
overføringsverdi til byggeprosjekter.
har erfaring fra eiendomsforvaltning og -utvikling
har erfaring fra kreativ næring
er ung og initiativrik
har erfaring fra rådgiver eller entreprenørbransjen
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Gjennom dagen vil deltakerne jobbe sammen i en styrt workshop.
Formålet er å høre ulike leverandørers perspektiv, og starte å tenke
nytt sammen. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for nettverksbygging
og mulige nye bedriftskonstellasjoner, som senere kan gå sammen
om å gi tilbud på konkrete innovasjonsprosjekter som skal
utlyses i nær fremtid. Resultatene fra Dialogkonferansen vil bli
brukt som underlag i disse utlysningene.
Tverrfaglighet, mangfold, skaperglede og entusiasme er avgjørende
for dialogkonferansens suksess og vi vil velge ut deltakere som sikrer
dette. Søk om deltakelse via lenken under, og skriv kort hvorfor du
ønsker å delta, og hva du kan bidra med inn i en slik prosess. Én
bedrift kan maks stille med to personer.
Dialogkonferansen er et arrangement i regi av Statsbyggs
Digibygg-satsing og Bergen kommunes prosjekt
”Paradigmeskifte i byggebransjen”.
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Påmeldingsfrist:

30.november*

Jeg vil
søke!
* Innen 15.desember får du tilbakemelding på
hvorvidt du har fått plass eller ikke.

Vi tilbyr reisestøtte til små
aktører fra andre steder i landet.

