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FREMTIDENS BOLIGBYGGING
Det selges og bygges boliger og fritidsboliger som aldri før. Vi må tilbake til 70-80-tallet for å finne et tilsvarende aktivitetsnivå
som vi hadde i 2016. Til tross for dette er det viktigere enn noen gang å tenke langsiktig. Høy boligprisvekst medfører at mange
har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Et stadig mer komplisert regelverk medfører at plan- og byggeprosessen tar
lengre tid, og at kostnadene øker. Samtidig ser vi at det kommer nye aktører i markedet som ikke følger Boligprodusentenes krav
til regeletterlevelse, kvalitet og seriøsitet. Fremtidens boligbyggere må også tenke smartere når det gjelder industrialisering og
digitalisering. På årets boligkonferanse tar vi opp viktige tema for bolig- og fritidsboligbyggere. Velkommen til et nyttig bransjetreff!

DU MØTER BLANT ANNET

Kristin Skogen Lund

Jan Tore Sanner

Kjersti Haugland

Baard Schumann

Mah-Rukh Ali

Johan H. Andresen

ARRANGERES PÅ
Ullevaal Business Class
Ullevaal Stadion, Sognsveien 77c , 0855 Oslo
- via Thon Hotel Ullevaal Stadion

PRISER
Medlemmer, Boligprodusentene kr 1 750 + mva
Øvrige deltagere (ikke medlemmer) kr 3 750 + mva
Festmiddag kr 1 650 + mva

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:

TIRSDAG 2. MAI
10:00

Møteleder: Aslak Bonde

Velkommen til Boligkonferansen
Baard Schumann, adm. direktør Selvaag Bolig ASA, formann Boligprodusentenes Forening

10:15

Fremtidens boligbygging
Per Jæger, adm. direktør Boligprodusentenes Forening

10:30

Regjeringens boligpolitikk
Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

10:50

Samtale om boligpolitiske prioriteringer
Jan Tore Sanner og Per Jæger. Send forslag til spørsmål på twitter #boligkonferansen.

11:10

Hvordan skaffe boliger til fremtidens boligkjøpere
Boligpolitisk debatt med unge politikere

12:00

Lunsj

13:00

Industrialisering og digitalisering i boligbransjen
Hvilke trusler og muligheter ser vi for oss? Hvordan vil dette påvirke bransjen?
• Digitalisering i praksis - Demonstrasjon av informasjonsflyten i et byggeprosjekt ved bruk av BIM.
• Hvilke flaskehalser finnes og hvilke effekter er mulig å ta ut i dag?
Oppsummering og diskusjon med:
- Stene Bergsløkken, Optimera Byggsystemer
- Jon Karlsen, Glava
- Johannes Rasmussen, NorDan
- Dag Runar Båtvik, Norgeshus
- Per Jæger, Boligprodusentene

14:00

Pause

14:30

Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid
Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO

15:00

Utsikter for norsk økonomi
Kjersti Haugland, sjeføkonom DNB

15:30

Hvorfor er det viktig med system for regeletterlevelse og etiske retningslinjer i en bedrift?
Johan H. Andresen, Eier og styreleder i Ferd

16:00

Trusselen fra IS
Hva la grunnlaget for IS, hvordan vokste IS frem, og hvordan bruker IS kvinner i sin propaganda?
Mah-Rukh Ali, journalist og forfatter

16:30

Sosialt samvær - Quiz

19:00

Aperitiff

19:30

Festmiddag m/prisutdeling og underholdning
Årets småhusprosjekt • Årets blokkprosjekt • Årets fritidsbolig • Årets medlem • Årets bidragsyter • underholdning

Onsdag 3. mai: Generalforsamling og fagdager for Boligprodusentenes medlemmer

Det kan forekomme endringer i programmet.

