
Energismarte Bygg Konferansen 2020

TIRSDAG 11. FEBRUAR 
09:00 - 10:00

Registrering og besøk i utstillingen 

10:00 - 11:30

Velkommen 
Åpning ved IEEs styreleder Thomas Liland-Vik, KE Automasjon 

Digitalisering og elektrifisering av bygninger
Frank Jaegtnes, adm. direktør EFO

TEK 20 – nye energikrav gir bedre bygninger 
Statssekretær Heidi Nakken

Nye kundeforventninger – nye rammebetingelser 2020
Tore Strandskog, næringspolitisk direktør Nelfo

Samtale på scenen
Vil endringene i TEK og øvrige regelendringer motivere bygg- og eiendomsbransjen til å investere i smart energiforvaltning? Og vil det 
bidra til at vi når målet Stortinget har vedtatt om at det skal spares 10 TWh i eksisterende bygninger? Er virkemidlene gode nok?
Diskusjon med innlederne m fl

Kl 11:30 
Lunsj og besøk i utstillingen

Kl 12:30 – 13:30

AUTOMATISERING ER DIGITALISERING I PRAKSIS

Lysgården – Sluppen i Trondheim, teknologiutvikling i samarbeid 
Ida Stokkan, prosjektsjef Kjeldsberg Eiendom 

Eiendomsbransjen pepres med løfter om kunstig intelligens og stordata i skyen. Hva betyr det egentlig, og 
hvordan får vi dataene ned fra skyen til nytte for byggeierne og brukerne?
Sverre Benjaminsen, kommersiell direktør JM Hansen

Hvordan møter vi nye krav til bærekraftig energibruk? 
Noova AS gir oss et makroperspektiv på endringer i energimarkedet, og presenterer hvordan innsamling og analyse av data gir 
verdifull innsikt i bærekraftig energi- og eiendomsforvaltning.
Even Gjesdal, daglig leder Noova

Kl 13:30 
Pause og besøk i utstillingen

Kl 13:50 - 15:10

ELEKTROTIMEN – LÆR AV DE BESTE!
Gode og praktiske råd om samarbeid, dialog og gode erfaringer. 

Nytt lysanlegg finansiert gjennom energisparing
Kjell Eirik Tengesdal og Andreas Grotli, Elektroskandia

Samspill og godt samarbeid legger grunnlaget for det gode resultatet – og en hyggelig arbeidsdag! 
Ove Eggen, avd.leder prosjekt

Gi kunden gode brukeropplevelser og effektiv drift. Snakk med dem og forstå deres behov
Erik Schou, salgsdirektør, Sønnico

Smart belysningsløsning reduserer parkeringshusets energiforbruk med 92%.
Glen Møller, Key Account Manager Glamox

Teknisk oppgradering av skole med selvlærende SD-anlegg. Internasjonal defakto-standard forenkler 
maskinlæring.
Åsmund Holand, daglig leder ISI-Tech

BRANSJEN ER I ENDRING
Bransjen er i endring. Hvordan kan Construction City som klynge bygge opp under dette på en måte som gir 
økt konkurransekraft og samtidig løse bærekraftsutfordringene 
Benedicte Økland, CEO Construction City

Kl 15:10 
Pause og besøk i utstillingen

Kl 15:30 
Internet of things (IoT) gir brukeren unike muligheter og et enklere liv, men representerer også en trussel 
sikkerhetsmessig 
Nils Roald, Jazz Networks

Digitale revolusjon med futuristisk perspektiv – et ”elektrisk” innlegg om nåtid og fremtid 
Andreas Ekström – journalist, forfatter og foreleser

Kl 17:00 
Slutt

Kl 18:00 
Mingling og middag

ONSDAG 12. FEBRUAR
kl 08:30 – 12:00 

KORTE FAGSEMINAR OM HELT AKTUELLE TEMAER

Enova svarer deg! 
Konkret om Enovas støtte til næringsbygg, hvordan du utformer søknaden og hvilke tiltak som utløser økonomiske støtte fra Enova. 
Anders Solem, Senior rådgiver Enova

Energieffektivisering – hvordan dokumentere lønnsomhet?  
Jørgen Festervoll, Adapt Consulting

Energieffektivisering er automatisering i praksis 
Nariman Fakhraee, Schneider Electric 

Påmelding

https://events.provisoevent.no/nho/events/energismartebyggkonferansen2020/register

