Energidagen Trondheim 2017

Et marked i endring
Scandic Lerkendal hotell, fredag 21. april
Ny og bedre teknologi gir stort potensiale for mer effektiv energibruk, effektstyring og
brukerinvolvering. For å utnytte dette potensialet, må vi få fram flere spydspisser i byggog eiendomsbransjen som kan gå foran og utvikle markedet. Er du klar for det som kommer?
08:00

Registrering

08:30

Velkommen
VVS-foreningen, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Enova

Del 1: Brukeren i fokus
08:40

Hva er et miljøbygg?
Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi flytter teknologifronten, både på
eksisterende bygningsmasse og i nybyggmarkedet. Vi må ha økt innovasjon i energitjenestemarkedet, fokus på energiledelse og stadig bedre teknologier innenfor
forvaltning og utvikling av eiendom. Vi ser på hvor vi har vært, hvor vi er og hvor vi skal.
OLE AKSEL SIVERTSEN, ENOVA SF

09:00

Scandic Lerkendal–verdens mest energieffektive hotell?
Hotellet har vært i drift I tre år – har de nådd sine energimålsetninger?
Hva fungerer og hva kunne vært gjort annerledes?
LINE VIKREM-ROSMÆL, SCANDIC LERKENDAL

09:20

Hvordan fjerne all teknisk og økonomisk risiko i prosjekter?
Et evig tema når vi snakker om energieffektivisering er eier/leier problematikk.
Eier investerer, mens leietakeren får gevinsten. Kan problemet nå være løst?
FRODE FLAGE ERIKSEN, SIEMENS AS

09:40

Leietakernes brukeradferd i fremtiden
Det er vanskelig å spå om fremtiden. CBRE har gjennomført en studie på fremtidig bruk
av kontorbygg. Hvordan bør du rehabilitere eller bygge nytt for å møte fremtidig behov?
CHRISTIAN HEIBERG, CBRE

10:00

Energipause

10:30

Hvordan gjøre alle bygg energieffektive?
Internet of things – mange kjenner uttrykket, men hva betyr det I praksis?
Og ikke minst, hvilken nytte har det for bruken av våre bygg.
OLE PETTER NOVSETT, DISRUPTIVE TECHNOLOGIES AS

10:50

Gjør bygninger intelligente
Ny teknologi muliggjør 10-30% energibesparelse gjennom ‘big-data’ og kunstig
intelligens. Hvordan brukes teknologien for enklere drift og bedre beslutninger?
KRISTIAN A. VENNEMOE, GREEN BUILDING SOLUTIONS

11:10

Futuristisk material i gamle bygg- superisolerende kalkmørtel med aerogel
Kan dette være løsningen for murgårder med store energiutfordringer?
Hva er egentlig aerogel?
PER JÆGER – ISOKALK AS

11:30

Lunsj

Del 2: Teknologi i praktisk bruk

12:30

Stor innovasjon i liten kommune
Skage barnehage i Overhalla , et av landets fremste energibygg
TROND STENVIK, RÅDMANN, OVERHALLA KOMMUNE

Tekniske løsninger
Hybrid solfanger/solcelleløsning, gråvannsgjenvinning og optimal bygningskropp
bidrar til tilnærmet nullenergibygg.
MAGNUS S. LORENTSEN, COWI

13:00

Heimdal videregående skole - en teknisk gjennomgang
Dette skal bli landets fremste skole, både på brukeropplevelser og ikke minst på
energibruk. Hvordan skal de få dette til?
TORE WIGENSTAD, SKANSKA

13:30

Energipause

13:50

Hvordan utnytte overskuddsenergi på en effektiv måte?
Omgivelsesenergi finnes overalt. Byggsektoren har blitt flinkere til å utnytte denne
energiformen. Men hva gjør vi når vi har overskudd?
ANDREAS STOKKE, STATKRAFT VARME

14:10

Hva betyr TEK 15, TEK 10/rev 2017
Selv om TEK 10, med revisjon av §14 allerede ble innført 1.1.2016, er det mange som
ikke kjenner til hva dette betyr for sin virksomhet. Hvilke reelle endringer er det
egentlig denne revisjonen medfører?
ANNE KRISTINE AMBLE, COWI

14:30

Avslutning

Møteleder
Anders Solem, Enova
Påmelding via Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Deltakeravgift: 490,-

