50 milliarder ut av
vinduet?
Seminar på Vulkan i Oslo 28. september

Program
11.00 – 1200 Registrering, kaffe og noe å bite i
1200 – 1345
		

Hvordan bruker vi 50 milliarder?
Jannike Hovland, Arkitekt MNAL, alt.arkitektur AS

		
		

-Velkommen og intro til utfordringene
Tora Aasland, Statsråd, KD

		
		
		

-Påvirker miljø- og klimasituasjonen i verden våre valg for
hus og hjem?
Thomas Berker, Forsker, ZEB-senteret, Trondheim

		
		

-Hva bruker vi 50 milliarder til?
Harald Throne Holst, Forsker, SIFO

		
		
		

-Miljøspørsmål - salgbart eller mest for å være politisk
korrekt?
		
Kriss Daaland, Redaktør, Bonytt

		
		
		

-Miljøvennlig og lønnsom energi effektivisering av bolig.
Utopi eller god butikk?
Espen Hoff, Adm. Dir. Byggmakker

		
		
		

-Mellom kalkpuss og U-verdier - kulturminner og
klimaregnskapet
Morten Stige, Avdelingsleder, Byantikvaren i Oslo

1345-1415

Pause med frukt og grønt

Foto Marte Boro

1415-1630
		

Alternativ bruk av 50 milliarder
Jannike Hovland, Arkitekt MNAL, alt.arkitektur AS

		
		
		
		

-Statlige mål og visjoner
Heidi Sørensen, Statssekretær, MD
Dag Henrik Sandbakken, KRD
Eli Blakstad, Statssekretær, OED

		
		

-Gamle hus, nye løsninger - Kan fortiden gi oss noen tips?
Jørn Holme, riksantikvar

		
		

-Passivhus 2015: Å bygge om til passivhus - et fremskritt?
Fredrica Müller , Gaia Arkitekter

		
		

-Teknologi i våre hjerter
Vigdis Sværen, Fagsjef, Norsk Teknologi

		
		

-Mål og politikk for folk flest
Audhild Kvam, Avdelingsdirektør, Enova

		
		

-Enovas råd - Penger ut av vinduet
Tom Staavi, Redaktør, Dine Penger

		
		

-Energirehabilitering en god idé?
Ingrid Hole, Bygningsfysiker, Norconsult

		
		
		

-Energieffektivisering av boliger - hvilken betydning har
det?
Guro Nereng, Rådgiver, Bellona

		

Takk for i dag

Foto Marte Boro

Å pusse opp er populært i Norge. Klima og miljø er populært i
Cancun.
Vi forener temaene på Vulkan 28. september
Nordmenn pusser opp egen bolig for 50 milliarder kroner i året.
Statsoppnevnte råd og utvalg har beregnet at energiforbruket i bygg kan
halveres. En stor del av besparelsen kan tas hjemme hos folk flest.
I løpet av dette seminaret ønsker Miljøverndepartementet,
Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet,
Olje- og energidepartementet og Forskningsrådet å se på sammenhengen
mellom private og statlige behov. Videre avdekkes felles interesser, men også
konfliktlinjer, kunnskapshull og kompetansebehov. Kunne de 50 milliardene
blitt bruk på en mer fornuftig og miljøvennlig måte?
Vi inviterer folk flest til å møte byggenæring og bygningsvernere, forbruksøkonomer og arkitekter, håndverkere og klimaforskere til debatt.
Hvem eier ditt energivalg? Hvordan bør vi bruke de 50 oppussningsmilliardene? Har vi ressursene til å transformere eller verne vår eksisterende bygningsmasse? Det er blant spørsmålene som utgjør dagsorden for seminaret.
Vel møtt!
Seminaret er gratis og er en del av Vitenskapsåret 2011
Påmelding innen 20. september via påmeldingskjema.Klikk her

