
0900 – 1000 Registrering og besøk i utstillingen

1000 – 1150 DEL 1 • MARKEDSUTVIKLING 
 Trender, teknologi og endringer

 Pause 1115 – 1135 Besøk i utstillingen

 Velkommen
 Møteleder Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo

 Åpning av konferansen 
 Nikolai Astrup, digitaliseringsminister

  Elektrifisering og digitalisering – nye muligheter i et marked i endring  
 Ove Guttormsen, adm. direktør i Nelfo

 Det helelektriske samfunnet – hva er driverne? Prosjekt Agder Energi – helelektrisk region 
 Unni Farestveit, konserndirektør samfunnskontakt Agder Energi

 Utslippsfrie byggeplasser i Oslo innen 2025  
 Marthe Scharning Lund, næringsbyråd Oslo kommune

 Strømtilførsel og batterilagre 
 Nelfo-bedrift

  Ruters satsing på elektrisk transport - planer og barrierer frem mot utslippsfri kollektivtransport 
 Bernt Reitan Jenssen, adm. direktør Ruter 

  Elektrifisering med solceller og markedsutvikling. Solceller i landbruk, havbruk etc. Gode 
eksempler 

 Stanislas Merlet, seniorrådgiver solenergi, Multiconsult 
 

1150 – 1430  DEL 2 • HVA SLAGS KOMPETANSE OG SERTIFISERINGER ER 
NØDVENDIG FOR Å MØTE MARKEDSUTVIKLINGEN? 

  De tekniske fagene øker i omfang og avanserer i verdikjeden samtidig som krav til samarbeid og samspill
modeller skjerpes. Hvilke krav stilles til kompetanse og kvalifikasjonsstruktur for å ta denne rollen? 

 1300 – 1400 Lunsj og besøk i utstillingen

 Hvordan oppstår konflikter? Kan entrepriseformer med samspill løse opp i konfliktnivået? 
 Oslo Storbylegevakt: Ambisiøs entrepriseform for godt samspill – om erfaringene 
  Tor Hoel, prosjektleder ÅF Advansia, og leder av den europeiske standardiseringskomiteen for bygningsautomasjon 

  EnergiKontakten NTNU – hvordan bidra til at energi og miljøstudiet er i tråd med teknologisk 
utvikling samtidig som behov til næringsliv, forvaltning, forskning og fremtidens energiløsninger 
ivaretas?

 Fredrik Christensen, daglig leder Energikontakten

 Hvordan forbereder NTNU-studentene seg på næringslivets behov og den raske utviklingen?
 Kjell Sand, prodekan nyskaping NTNU

  En innføring i IOT-verden, herunder risikoen med “ting”. IOT gir brukeren unike muligheter og et 
enklere liv, men representerer også en trussel sikkerhetsmessig. 

 Nils Roald, CISCO Systems Norway AS 
 

1430 – 1600  DEL 3 • HVA SKJER POLITISK OG REGULATORISK?  
Plan- og bygningsloven, sertifisering på flere områder og samspill politikk/marked 

 1510-1530 Pause og besøk i utstillingen

  Hvem får selge og kjøpe strøm i fremtiden? NVEs mandat og nettselskapenes rolle i fremtidens 
energisystem. Hvordan legge til rette for elektrifisering regulatorisk? Nettariffering, samspill 
foran og bak AMS

 Ove Flataker, direktør NVE

 Elektrifiseringen må gå raskere – vi trenger smarte systemer og sterke sentralnett
 Auke Lont, adm. direktør Statnett

 Paneldebatt
 Ove Flataker, Auke Lont og politikere i Energi- og miljøkomiteen
  

1600 – 1645  AVSLUTNING 

 Hva har skjedd siden Nelfos årskonferanse 2018?
 Eirik Norman Hansen, leder itch Norway og ekspert på digitalisering

1645 Forfriskninger og utstilling

1815 Middag
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– veien til vekst  
og lønnsomhet


