energismarte bygg
KONFERANSE
8. og 9. februar 2017, Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROGRAM ONSDAG 8. FEBRUAR
09:00	Ankomst – registrering – kaffe og lett

DEL 2 - LØSNINGENE

10:00	
Åpning – velkommen
	Frank Jaegtnes, styreleder IEE og Adm direktør EFO

12:30	ROM Eiendom jobber systematisk med

DEL 1 - 10TWh I EKSISTERENDE
BYGG – SLIK FÅR VI DET TIL!

	
Lise Kristin Sunsby, ROM Eiendom, dir. teknisk stab

servering. Besøke utstillere

Stortinget har pålagt regjeringen å sette et mål om 10TWh
energieffektivisering i eksisterende bygg. Hvordan skal
målet nås og hva trengs av virkemidler - pisk eller gulrot,
eller begge deler?

	
Et forpliktende mål om energieffektivisering

i eksisterende bygg – hva betyr det?

	Bakgrunn, klimautfordringer og elektrifisering
som løsningen. Hvorfor er det så viktig med et
konkret mål, hva innebærer det for samfunnet og
næringsaktørene, hvor er potensialet størst, hvordan
kan næringen bidra?
	
Nina Jensen, generalsekretær WWF
	
Enova er ett av regjeringens verktøy for å

bedre energieffektiviteten i bygg. Hvordan
skal Enova bidra for å nå målet?

	Om Enovas mandat, og hvordan Enova rigger sine
støtteprogrammer for å motivere og støtte private
og proffe byggeiere.
	
Nils Kristian Nakstad, adm. direktør Enova
	
Hvilke virkemidler mener bransjen bør settes

inn for at Norge skal nå målet om 10 TWh
spart energi i eksisterende bygg?

	
Even Leira, Adm direktør GK Elektro
	
Trond Simonsen, fagsjef miljø og teknikk i Entra
11:30	Lunsj

energieffektivisering. Hva er viktig for
oss, og hvilke forventninger har vi til våre
leverandører?

13:20 Gode løsninger på konkrete problemer
	Hvilke utfordringer ser vi, og hvordan kan vi løse disse?
Energiforbruk, effektforbruk og elbillading.
	Manuel Carreno, ABB
Fredric Carlsson, Eaton
Kjetil Hulbach, Schneider Electric
14:00 Besøk hos utstillerne
15:00 Kahoot – kunnskapsquiz med premiering
15:20 	Digitalisering og nye teknologier åpner et

”hav” av muligheter

	Energi og IKT smalter sammen. Hele verdikjeden
digitaliseres – helt hjem til folk. Kundene driver
utviklingen og nye aktører melder seg på.
	
Eli Ystad, konserndirektør org.utvikling NTE
15:45	Hvorfor er energieffektivisering vanskelig i

praksis? - samarbeidsmodeller som fremmer
smarte energiløsninger – hvordan velge riktig
entrepriseform?

	Hvordan kan godt samarbeid fremme innovasjon,
hvorfor konserveres gamle løsninger, hvordan kan vi
samhandle til beste for våre kunder?
	
Roar Smelhus, markedsdirektør Hjellnes Consult AS
17.00 Oppsummering og avslutning
18:30 Vordrink og konferansemiddag

PROGRAM TORSDAG 9. FEBRUAR
08:30 Konferansestart

10:00	Pause – besøke utstillingene

DEL 2 - UTVIKLINGSTREKK PÅ
LENGRE SIKT

10:20	Strømkundens rolle i morgendagens marked
	– etter AMS og elhub, forretningsmodeller,
aktørbildet, ordninger.
Cathrine Åsegg Hagen, rådgiver NVE

	

Eiendomsbransjens veikart mot 2050

	Veikartet er ment som en anbefaling til norske eiere
og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør
gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren
skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Hvordan
påvirker dette elektrobransjen på kort og lang sikt?
	
Erlend Simonsen, nestleder styret Grønn
Byggallianse og direktør teknisk forvaltning DNB
Næringseiendom

null?

	Hva mener vi med passivhus, nesten nullenergi
og plusshus? Hvordan kan vi oppfylle kravene i
eksisterende bygninger?
Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver Skanska
11:05	Citycon - kjøpesentereier med

energiambisjoner!

	
Solenergi er en del av fremtidens

energisystem

	Asko har som mål å bli klimanøytral, og fokuserer på
energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare
ressurser.
	Aleksander Jørgenrud, økonomisjef ASKO Norge

	Solenergi for folk flest!

10:40	Hva er et passivhus, og hvor lite er nesten

	Strømleverandøren LOS og Norges største operatør
av solpanelanlegg for privatboliger, Otovo, har
inngått et strategisk og eksklusivt samarbeid på
privatkundemarkedet. Alle privatkunder til LOS som
ønsker å produsere strøm fra sitt eget solcelleanlegg
kan nå få dette gjennom samarbeidet med Otovo.
	Andreas Thorsheim, adm. direktør Otovo

	God kontroll på inneklima, aktiv oppfølging ute hos
leietakere og benchmarking mellom egne sentre er
noe av det som gjorde at Citycon stakk av med prisen
for Årets Grønne Driftsteam. Hør mer om hva vi gjør
og har gjort for å energi effektivisere våre bygg, samt
hvordan vi ser på framtiden og samarbeid med de
tekniske leverandørene.
	Bill Engeness, Citycon, Technical Director / Head of
Property Management
11:30	Oppsummering og avslutning

	Lunsj

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

