
 REBO 
Avslutningskonferanse 
Trondheim 9. april 2013  
Rica Nidelven Hotel,  kl 10.00-16.00 

Universell utforming og miljøvennlig energibruk 
 

Tilfeldig rehabilitering eller 
planmessig oppgradering ? 

 

Forskningsprogrammet REBO er et 4-årig program (2008-2012) som ser på 
bærekraftig oppgradering av  boligblokker i  borettslag eller kommunalt 
eierskap. Prosjektet er gjennomført av SINTEF Byggforsk i samarbeid med 
NTNU samfunnsforskning og finansiert av Husbanken.  
Programmets hovedfokus er : 

• en kostnadseffektiv oppgradering mht. miljøvennlig energibruk og 
universell utforming  sett i lys av nasjonale målsettinger  

• en flerfaglig tilnærming som også ser på hvordan forvaltnings- og 
beslutningsprosesser og beboermedvirkning påvirker måloppnåelsen.  

Programmet er rettet mot å øke kunnskapsnivået hos kommunale etater, 
eiendomsforvaltere, borettslag/ boligbyggelag, samt prosjekterende, og 
bistå dem med kunnskap  og eksempler på gode og kostnadseffektive 
løsninger ved oppgradering av boligmassen.  
 
Programmet er tilknyttet  
FME-senteret Zero Emission Buildings – ZEB. 

 

• Hvordan kan kommuner og borettslag møte 
eldrebølgen og klimautfordringene? 

• Hvilke prioriteringer finner sted mellom universell 
utforming og miljøvennlig energibruk?  

• Hva er suksesskriteriene for en vellykket oppgradering? 
• Hva betyr ulike former for eierskap forvaltning og 

brukermedvirkning for måloppnåelsen?  

Påmelding til SINTEF Byggforsk:  
http://bks.byggforsk.no/CourseInfoPage.aspx?CourseInfoId=187 
Påmeldingsfrist 22.03.2013  
Deltageravgift kr 1000,- 



 
Program 
Rica Nidelven hotell, Trondheim – 9. april 2013 

09.30 Registrering – kaffe og frukt 

10.00 Velkommen 
v/ SINTEF byggforsk/REBO 

10.10 Fra nasjonale mål til offentlige virkemidler  
• Bakgrunn og mål for prosjektet 
v/Husbanken – regiondirektør Britt Tove Welde 

Helhet 

10.40 Tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering? 
• Hvilke løsninger vil være optimale mht å sikre en bærekraftig fornyelse av 

boligblokker?  
v/programleder Kari Hovin Kjølle, SINTEF Byggforsk 

Energi 

11.00 Energioppgradering:  Fra behov og argumenter til realisering. 
• Hva er suksesskriteriene for vellykket rehabilitering? 
v/ seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien, SINTEF Byggforsk 

 
11.30 

 
Lunsj 

12.30 Gode energikonsepter for oppgradering av boligblokker . 
• Hvilke ambisjoner og  konsepter  har prioritet i arbeidet med å nå 

energimålene? 
v/ seniorforskerTommy Kleiven, SINTEF Byggforsk  

  

  

Universell utforming 

13.00 Universell utforming i oppgraderingsprosjekter  
• Hva har prioritet i arbeidet med å møte eldrebølgen? 
• Hvilke prioriteringer finner sted mellom de ulike kvalitetsområdene?  

v/ seniorforsker Karine Denizou, SINTEF Byggforsk 
  

13.30 Prosjektet  Nordahl Bruns gt.  
• UU som strategi tidligfase/arkitektkonkurranser  

v/ seniorforsker Karine Denizou, SINTEF Byggforsk  
  

14.00 Pause - benstrekk 

Medvirkningsprosesser og kommunalt eierskap 

14.15 Ambisjonsnivå og medvirkningsprosesser  
• Hvordan skal man avdekke og fremme de ulike vanskeligstilte gruppene sine 

behov og sikre deres innflytelse gjennom plan- og byggeprosessen?  
• Hvilke drivere/hindringer knyttet til oppgradering av boligmassen finner vi i 

kommunale forvaltnings- og beslutningsprosesser?  
v/ seniorforsker Eva Magnus, NTNU Samfunnsforskning/HiST  
  

14.40 Brukermedvirkning: Fra Dalegata til Tollåsenga - og Tempokjelleren  
v/ miljøvaktmester Frode Tømmervåg / leder for Tempokjelleren, Eva Gjersvold/ 
prosjektleder Svein Arve Sivertsen, Kristiansund kommune 
  

15.10 Kommunal forvaltning og beslutningsprosesser - Kristiansund kommune  
 v / prosjektleder Svein Arve Sivertsen, Kristiansund kommune 

15.40 Oppsummering: Helhet – hva må til? 
v/  SINTEF Byggforsk 

16.00 Slutt 
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