
NfN - NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM  
Norwegian Real Estate and Facility Management Network 
 
 
NfNs faggruppe for Workplace Management                    
 
Invitasjon til fagmøte nr. 01/2019   UTKAST 3 
 
Tid:   Onsdag 8. Mai 2019, kl. 09.00 registrering, kl. 09.30-15.00 
Sted:  Norges Bank, Bankplassen 2, Oslo 

Fremmøte i resepsjon, husk legitimasjon med foto.  
Vertskap:  Alain Clerambault,  Norges Bank 
 
Møteleder:  Johannes Snilstveit, Skatteetaten 
 
Programkomite: Hanne Nesteby, Norges Bank, Ulrika Staugaard, Statsbygg, Lillian Barstad, 

Equinor, Gro Jofrid Aarli, Helse Bergen, Johannes Snilstveit, Skatteetaten,  
Richard Karlsen, Nordea Bank, Henning Verløy og Kirsten Faye Jordan, NfN 

 
Tema: Digitalisering  
 
09.00-09.30 Ankomst, registrering. 
  
09.30   Velkommen til fagmøte, praktiske opplysninger. 
  v/Møteleder. 

 
09.35-10.30 «Fra Big Data til Big Meaning – hvordan utnytte den digitale 

arbeidsplassen til å oppnå strategiske mål».  
vJørund Kjøsnes og Kadir Ünwer, SIGNAL Arkitekter 

  • •  Vi vil i dette se på 2 hovedtemaer;  
o Kan man måle hvorvidt en arbeidsplass er produktiv?  

 Hvordan gjør vi Top Management KPI’er målbare? 
 Hvordan analyserer vi data, og gjør innsikt tilgjengelig for utforming av bygg? 
 Hvordan gjør vi før- og etter-målinger, for å kunne dokumentere evidens på 

hvilken endring som faktisk har skjedd.  
o Teknologi og bygg som drivere og muliggjører av produktivitet på arbeidsplassen  

 Om kartlegging av bruker-reiser og strategisk design av optimale bruker-
opplevelser. 

 Fra Facility Management til Experience Management 
•  Om oss:  

o Jørund Kjøsnes – Daglig leder ved SIGNAL Arkitekters norske kontor. Utdannet økonom fra NTNU, og 
MA Change Management fra USA. Han er mangeårig spesialist innen strategisk arbeidsplassutforming, og 
har jobbet med mange store norske virksomheter – statlige og kommunale, universiteter og høyskoler, samt 
private bedrifter.  

o Kadir Ünwer – direktør SIGNAL Benchmark. Utdannet sivilingeniør fra DTU og direktør for SIGNAL 
Benchmark. Han har arbeidet med endringsprosesser i organisasjoner som Danske Bank, Maersk og ISS, 
hvor teknologi, transformasjon og riktig utforming av arbeidsplassen har vært sentralt. 

o SIGNAL Arkitekter er en tverrfaglig rådgiver som jobber innen feltet Strategi & Analyse, Endringsledelse 
& Brukerprosess og Arkitektur & Design. Virksomheten er nå et heleid datterselskap av ISS Group i 
København, og jobber med både store globale virksomheter og lokale prosjekter her i Oslo. Vi teller ca 50 
medarbeidere, med kontorer i København, Oslo og London, men med aktive prosjekter i ca 10 land. 

 (ansv: Ulrika) 
 

10.30-10.45 Kort pause 



 
10.45-11.40 Digitalisering v/CBRE  Tittel på foredraget?(ansv. Henning ) 
  A. Presentasjon av to rapporter, techtrender og deres innvirkning på bransjen 

v/NN 
B. Presentasjon av prosjekt med Telia – hvordan jobbe med smart teknologi 
som bestiller. 

 v/foredragsholder NN?? 
  

11.40-11.50 Kort Pause 
 
11.50-12.15 Økern Portal?? 

(Henning avtaler med Lise i CBRE – ikke bekreftet ) 
Dersom det ikke lykkes å avtale dette foredraget, så økes tiden på foredrag 
1 og 2. 
 

12.15-13.00 Lunsj  
 

13.00-13.45 Digitale og bærekraftige bygg for fremtiden 
v/Anett Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg  
Hvordan kan dagens teknologi bidra til at vi kan bruke, drifte og utvikle byggene våre bedre og 
mer bærekraftig? I dag vet vi at om lag 50% av alle næringslokaler står ubrukt innenfor normal 
arbeidstid, samtidig som byggene står for bortimot 40% av klimagassutslippene og 
energiforbruket. Statsbygg har som stor statlig byggherre et ansvar i å være en pådriver for 
utvikling i næringen.  
  
Anett Andreassen er direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg og leder statsbygg sin digitale satsning 
Digibygg. Hun har jobbet i Statsbygg i 13 år, både i prosjekter, strategi, virksomhetsstyring og eiendomsforvaltning. 
Anett er utdannet siviløkonom fra handelshøgskolen i nord.  
 (ansv. Ulrika) 
 

13.45-14.00 Kort pause 
 
14.00-14.45 Telenor – erfaringsbasert utvikling og samlokalisering på hovedkontoret 

på Fornebu  
v/ Richard Tatlow, Product Owner Smart Buildings, Telenor Norge 
- Bruk av teknologi i «Planning fase» for samlokalisering av Telenor i hovedkontoret på 
Fornebu. 

                        - Erfaring med bruk av teknologi for å vurdere/analysere arbeidsplassmodeller i sanntid. 
- Hvordan bruker vi teknologi for å hjelpe medarbeidere til å være mest produktive og tilfredse 
på jobb. 

  
Richard diskuterer temaet med representanter for Telenor Eiendom, og inviterer de eventuelt med for si 
noe om hovedrammene for samlokalisering og arealoptimalisering av Telenors virksomhet på 
Fornebuanlegget/Snarøyveien 30. 

    (ansv. Henning) 
  
 
14.45-1500 Innspill til nye temaer, hva ønsker deltakerne at faggruppen skal ta opp? 
 
15.00  Avslutning. 
 
 
Påmelding til Norges Bank…..innen 2 


