
 

 
VKE ÅRSKONFERANSE 

– for en bærekraftig utvikling av ventilasjon, kulde og energi 
26. april 2018 ‒ Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo 

 
 
Kl. 13.00 Registrering til årskonferansen 
Kl. 13.30 Åpning av Årskonferansen 2018 
 Thor Lexow, administrerende direktør VKE 

Kl. 13.40 Hvordan få tak i de beste hodene og hendene? 
 Det norske arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, mens bedriftene trenger de beste av begge kjønn. 

Hvordan skal bedrifter bidra til å bedre kjønnsbalansen i bransjen?   

 Nina Melsom, direktør arbeidsliv NHO 

Kl. 14.00 Bærekraftige aktivitetsrekorder til evig tid – eller? 
 Om utviklingen i norsk bygge- og anleggsaktivitet i årene fremover – med spesielt fokus på 

klimainstallasjoner.  

 Bjørn-Erik Øye, partner Prognosesenteret 

Kl. 14.30 Digitalt veikart for BAE-næringen 
Byggenæringen står midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling og digitalisering som vil 
radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på. Hvordan bør BAE-næringen 
digitaliseres? 

 Jon Sandnes, administrerende direktør Byggenæringens Landsforening 

Kl. 14.50 Resultater fra forskningsprosjektet BEST VENT 
 Dagens myndighetskrav er inkonsistente, skaper forvirring og mangler oppdatert faglig 

forankring. BEST VENT prosjektet skal bidra til mer kunnskap og anbefalinger om riktige 
luftmengder og ventilasjonsstrategier for behovsstyrte ventilasjonsanlegg i skoler og kontorbygg. 

 Mads Mysen, sjefsforsker SINTEF Byggforsk 

Kl. 15.10 Digital samhandling i drift av tekniske bygningsinstallasjoner 
 BIM sett fra eierens og kundens perspektiv 

 Tor Åsmund Evjen, rådgiver digital samhandling Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital 

 

Kl. 15.40 Pause 
 

Kl. 16.10 Gevinsten er i teknikken 
 Tekniske anlegg blir en stadig større og viktigere del av både prosjektering, bygging og drift av 

eiendommer. Sammen med digitaliseringen åpner dette store muligheter for økonomiske og 
klimamessige gevinster, og bedre bygg for brukerne. Hva skal til for å realisere disse gevinstene – 
er bransjen klar for dette?  

 Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg  

Kl. 16.30 Fluorholdige gasser i næringsbygg. Hvor mye er på avveie og hvorfor? 
 Presentasjon av utredningen av fluorholdige gasser i næringsbygg. 

 Tore Kofstad, senior rådgiver environment and waste COWI AS  

Kl. 17.00 Slutt 
 
Kl. 19.30 Aperitiff & Festmiddag Radisson Blu Scandinavia hotell 
  

Meld deg på her ⇨ 

https://event.nho.no/skjema/?event=9259�

