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KONFERANSE
14. og 15. mars 2018, Vulkan Arena, Oslo

Slik blir bygg, områder og byer energismarte

PROGRAM ONSDAG 14. MARS KL. 10 – 18
10:00

Velkommen – ved IEEs styreleder

Thor Bergli, Styreleder IEE og daglig leder Smart Elektro

10:10 – 12:30

Digitalisering og ny teknologi
– hva betyr det for vår verdikjede?
De tradisjonelle bransjeskillene forsvinner og
digitaliseringen påvirker også byggsektoren. Smelter IT og
elektro sammen? Hvordan ser landskapet ut og hvilke muligheter
gir det?
Ove Guttormsen, adm. direktør Nelfo
Hvordan vil digitalisering påvirke eiendomsbransjen og
hvilke muligheter ser eiendomsaktøren?
Isak Oksvold, direktør miljø og samfunnsansvar Aspelin Ramm
Hvem er fremtidens leverandører av smarte bygg?
Alle snakker om smarte bygg, men hva kan vi gjøre for å få
utviklingen til å gå raskere?
Dagfinn Ringås, adm. direktør Schneider Electric
11:10 Pause, besøk utstillinger
Fremtidens bygg kommer uten kabler – hva gjør
installatørene da? Løsningene og behovene, hva krever
utviklingen av morgendagens installatør?
Trygve Thøgersen,adm. direktør Sønnico AS
Fremtiden er tjenester. Skal vi forsvare de tradisjonelle
forretningsmodellene – eller selv skape de nye? Hvordan tenke
nytt i tilnærmingen til markedet?
Ranvir Rai, PhD Kristiania University College
Panelsamtale: Hva betyr det vi har hørt for elektrobransjen, og
hvilke grep må aktørene ta?
TBA
Kl 12:30 Lunsj og besøk utstillere

13:30

Effekttariffene kommer og AMS er snart på plass
– blir konsekvensen at alle bygg får sol på taket og
batterier i kjelleren?
Effekttariffen kommer for privathusholdningene. Om
hvordan den er utformet og hvilken effekt den vil ha. Hvordan vil
effekttariffen påvirke husholdningene?
Velaug Mook, seniorrådgiver NVE
AMS blir innført i løpet av året. Hvilke muligheter ser
nettselskapene og hvordan henter vi ut nytten i byggmarkedet
(bolig og næring)?
Stig Frode Mære, Bedriftsrådgiver NTE
Bidrar effekttariffer til energismarte bygg? Hvilke muligheter
og trusler ser bransjen i forslaget som nå foreligger?
Andreas Strømsheim-Aamodt, Nelfo/ EFO
15:10 Pause, besøk utstillinger
Utviklingen av solkraft i Norge har bare så vidt begynt!
Om utviklingen og mulighetene for byggeiere, utviklere og
leverandørene.
Bjørn Thorud, Solenergispesialist Multiconsult
Rema 1000s bygg på Jæren blir smekkfullt av teknologi for å
kutte energiforbruket. Solceller, batteribank og vanntank, alt styrt
av værdata for å forutse hvordan bygget trenger å bruke energi.
Sven Myrdal Opalic, Evotek
Snart har alt en sensor – det kan gi byggeiere store
driftsbesparelser.
Steinar Holm, direktør eksisterende bygg, GK Norge
Dagen avsluttes med et fengende foredrag om hva som vil skje
fremover, og hvordan teknologi vil endre måten vi jobber på.
Stefan Hyttfors, en av Nordens ledende forelesere om fremtidens
trender, innovasjon og forretningsutvikling
Kl 17:30 Avslutning – besøk i utstillingen
Kl 19:00 Mingling og middag
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PROGRAM TORSDAG 15. MARS KL. 08.30 – 12.00
08:30

Velkommen – Tema: Energiledelse og drift
Fang energityven! – potensialet for energisparing og
hvordan komme i gang.
Kjell Petter Småge, seniorrådgiver Grønn Byggallianse

Enorme forskjeller i energibruk i samme type bygg
avhengig av driftspersonell. Hvordan jobber de gode
drifterne? Mustad Eiendom ble kåret til Årets grønne driftsteam
i 2017!
Arnstein Stamnes, direktør eiendomsdrift Mustad Eiendom AS
09:20 Pause, besøk utstillinger

Er det mulig å engasjere innbyggerene til energi
effektivisering? Erfaringer og lærdom fra ENØK-kampanje i
Nittedal og Skedsmo kommuner.
Bjørge Sandberg-Kristoffersen, Energiportalen AS
10:50 Benstrekk

11:00

Kahoot med premiering
Det offentlige må gå foran!
Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten, Oslo Kommune

09:40

Eksempelets makt

Slik sikrer byggeiere et lønnsomt energispareprosjekt.
Marte Aaltvedt, teamleder energi Caverion

Hvordan gjør vi hverandre gode? – om samspillet mellom
drift og leverandørene.
Geir Pedersen, daglig leder Spider Industrier

Avslutningsinnlegg!
Frederic Hauge, faglig leder Bellona
Slutt kl. 12 – vandrelunsj

Arrangør:
Nelfo, IEE og EFO i samarbeid med RIF
Målgruppe:
Elektrobransjen, eiendomsaktører, - utvikling og drift, rådgivere
#smartere

