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Bergen 13. og 14. november 2017
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Entrepriseretten i utvikling
Virkninger av endret klima, nye aktører og ny teknologi

Kai Krüger ble født den 4. mai 1940 i København. Han ble cand.jur. ved Universitet i Oslo i 1966 og dr. jur.
samme sted i 1973 med avhandlingen «Transportomlegging – særlig om deviasjon i sjøtransport».
Samme år ble han utnevnt til professor ved Universitet i Bergen, en stilling han hadde frem til 2010.
Hans juridiske produksjon er svært omfattende slik det bare delvis fremgår av forsidebildet i dette
programmet. I tillegg har han i 38 år vært medlem av Byggebransjens Faglig Juridiske Råd. Han ledet
Forbrukertvistutvalget fra 1978 til 1992, og var medlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
i 13 år.

Program:
Dag 1 – MANDAG DEN 13.11.17
10:00

Registrering mv.

10:30:
		

Velkommen og introduksjon til symposiet
Advokat Harald S. Kobbe, Leder for Byggebransjens Faglig Juridiske Råd

11:00 – 12:30 Første tema: Utenlandske aktører i en norsk virkelighet
			
			
• Leder av sesjonen: Professor dr. juris Knut Kaasen, Universitetet i Oslo
			
• Byggherreperspektivet: Kontraktsdirektør Michael Bors, Statsbygg, tidligere JBV
			
• Entreprenørperspektivet: Adm. dir. Jon Sandnes, BNL
			
• Det danske perspektivet: Advokat (H) Torben Steffensen, tidligere MT Højgaard
			
• Rettslige implikasjoner: Advokat dr. juris Jan Einar Barbo, BA-HR
		

Innlederne sitter i panel og det vil etter innleggene bli spørsmål og diskusjon med salen.

12:30 – 13:30

Lunsj

13:30 – 15:00 Annet tema: Bygg- og anleggsprosjekter i en digitalisert verden
			
			
• Leder av sesjonen: Advokat Johnny Johansen
			
• Bakgrunn og teknisk perspektiv: Director Mikkel Nielsen, Accenture
			
• Byggherreperspektivet: Prosjektdirektør Jan Myhre, Statsbygg
			
• Rådgiverperspektivet: Senior prosjekteringsleder Geir Juterud, Multiconsult
			
• Entreprenørperspektivet: Advokat Gjertrud Helland, Veidekke Entreprenør
			
• Rettslige implikasjoner: Professor dr. juris Lasse Simonsen, Universitetet i Oslo
			
		
Innlederne sitter i panel og det vil etter innleggene bli spørsmål og diskusjon med salen.
15:00 – 15:30: Pause med servering							

>

Sted: Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen
Tid: Mandag 13. og Tirsdag 14. november 2017

BFJR

Kai Krüger har siden tidlig på 1970-tallet bidratt til rettsutviklingen innenfor en rekke sider ved
kontraktsretten i Norge, i videste forstand. Vesentlige sider av hans arbeid og publikasjoner i disse årene
har også hatt stor betydning for rettsspørsmål knyttet til bygge- og anleggsbransjen.
I dette symposiet vil vi dels sette lys på temaer som Krüger har vært opptatt av og skrevet om, men særlig
gå inn i temaer som følger som en naturlig utvikling av slike problemstillinger. Det er helt i hans ånd å
være nysgjerrig på nye utviklingstrekk og forhold, og hvorledes disse kan utfordre tradisjonelle rettslige
synspunkter og tilnærmingsmåter.

Dag 1 – MANDAG DEN 13.11.17 (forts)
>

15:30 – 17:00: Tredje tema: Bygg og anlegg under endrede klimatiske forhold
			
			
• Leder av sesjonen: Førsteamanuensis Ph.D Herman Bruserud
			
• Bakgrunn og perspektiv: Universitetslektor Ph.D Kjersti Granås Bardal, 		
				 Handelshøgskolen Nord Universitetet
			
• Byggherreperspektivet: Adm. dir. Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom
			
• Rettslige implikasjoner: Kontraktsrettslig håndtering av klimatiske forhold:
				 Advokat Ola Ø. Nisja, Wikborg Rein
		

Innlederne sitter i panel og det vil etter innleggene bli spørsmål og diskusjon med salen.

19:30:

Aperitiff

20:00:

Festmiddag

Dag 2 – TIRSDAG DEN 14.11.17
09:00-10:00:

Foredrag ved f.h.v Højesteretspræsident Børge Dahl: Rettsutvikling

10:00-10:30:

Pause m/utsjekk

10:30-12:15
Fjerde tema: Produktansvar i en industrialisert bygge- og anleggsvirksomhet
			
			
• Leder av sesjonen: Advokat Espen Nyland, Kluge
			
• Dansk perspektiv: Professor dr. juris Mads Bryde Andersen, Universitet i København
			
• Svensk perspektiv: Professor dr. juris Jori Munukka, Stockholm Universitet
			
• Norsk perspektiv: Advokat dr. juris Amund Bjøranger Tørum, Schjødt
		

Innlederne sitter i panel og det vil etter innleggene bli spørsmål og diskusjon med salen.

12:15-12:30

Avrunding ved advokat Harald S. Kobbe

12:30-13:30:

Lunsj og vel hjem

Påmelding:
Sted: Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen
Tid: Mandag 13. og tirsdag 14. november 2017
Bestilling av rom skjer direkte til hotellet, pac-kode BFJR
Pris pr. rom pr. døgn: 1.295,-, link for påmelding: http://bit.ly/2rEiOuT
Frist for påmelding 12. oktober
Pris for Symposiet: 6.750,- som inkl. kursmappe, Kaffe/te og lunsj begge dager, samt ettermiddagsbuffe. Festmiddag 13. november kr. 1350,Påmelding til Symposiet med påskrift om deltakelse på festmiddag til post@bfjr.no
Påmelding bekreftes med betaling til : 6501 06 57304
Spørsmål: post@bfjr.no, eller mobil Andersen 911 29 729 eller Bauge 920 37 503

Bergen er en av Norges eldste og mest interessante byer.
De gamle og naturskjønne smugene ved Bryggen, det
fargerike Fisketorget, den nydelige utsikten fra Fløibanen
som klatrer seg opp Fløyfjellet er bare noen av mange
attraksjoner.
Beliggende på Bryggen, i hjertet av Bergen, er Radisson Blu
Royal Hotel innen gangavstand fra både historiske steder så
vel som moderne shoppingområder.

