
Bærekraft og digitalisering  
– hva skjer og hvor skal vi? 

21. april 2022 kl. 13.00 ‒ Clarion Hotel Oslo i Bjørvika 

13.00 Åpning av VKE-konferansen 2022 
Thor Lexow, adm.dir. VKE  

 Utfordringer kan bli muligheter i fremtidens grønne byggenæring 
 Som næring står vi overfor store skifter både teknologisk og på klimafronten. Begge deler er like viktig for at vi 

når 1,5 graders målet og kan eksportere løsninger og være rådgivere for andre land. 
Nina Solli, adm.dir. Byggenæringens landsforening 

 Bygninger og det europeiske kraftsystemet – hvordan påvirker lokale tiltak 
internasjonale klimamål? 

 Kraftsystemet i Europa gjennomgår en omveltende transformasjon på veien mot lavutslippssamfunnet. 
Gjennom digitalisering kan innovative energisystemer i bygg bli nøkkelelementer i fremtidens energisystem. 
Stian Backe, forsker ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse – NTNU 

 Statsbygg som pådriver for en bærekraftig byggenæring 
 Statsbyggs engasjement og konkrete eksempler på aktiviteter, løsninger og nødvendig utvikling.  

Anders Fylling, direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg 
 

 

Pause 30 min. 

14.40 Krav til redusert klimagassutslipp skaper muligheter 
 Kravene fra EU er i ferd med å slå inn over den norske byggebransjen. Hvilken betydning vil dette få for 

byggebransjen og hvilke muligheter gir det? Og hva sier forskningen? 
Trond Simonsen, forskningssjef Bygninger og installasjoner, SINTEF Community 

 Når kapitalen stiller klimakrav 
 EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter definerer hva som er klimavennlig, og blir gjeldende for både norsk 

næringsliv og for finansnæringen. Hva er egentlig taksonomien, og hvilke muligheter og utfordringer kan dette 
føre til?  
Agathe Bryde Schjetlein, direktør for bærekraft, Finans Norge 

 Bærekraftig omstilling – hvordan møte nye krav og forventninger fra kunder og 
myndigheter? 

 Bærekraft har kommet stadig høyere opp på agendaen i næringslivet de siste årene, og nå begynner lovverk og 
innkjøpsstrategier for alvor å formalisere nye krav til bedrifter. Hvilke krav til dokumentasjon og nye løsninger 
kan vi forvente fra kunder og innkjøpere? 
Brita Bergland, seniorkonsulent innen bærekraft i PwC 

 

Pause 20 min. 

16.00 Klimagass som driver for et paradigmeskifte i design av VVS-installasjoner 
 Innledende analyser viser at VVS anlegg er en betydelig driver for klimagass fra bygg. Det å hensynta dette vil 

endre design og materialvalg. Prosjektet Grønn VVS har fokus på dette, og presenterer her prosjektet og 
innledende resultater. 

 Arnkell J. Petersen, førsteamanuensis ved NMBU og tilknyttet Multiconsult 

 Gjør noe viktig! 
 Sjur vil ta oss med på en liten reise i innovasjonens verden. Innvasjonsprofessoren og seriegrunderen snakker 

som en standupkomiker og har aldri lært innovasjon på skolen. 
Sjur Dagestad, professor emeritus innovasjon 

 

17.00 Slutt 


