
Årets tema:

Sikring i 
byggeprosjekter

4. november på 
Oslo Kongressenter

Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for 
sikring av bygg (NKSB) inviterer til konferanse om 

beskyttelse og sikring av bygg. Konferansen holdes i år 
kun én dag og årets tema er sikring i byggeprosjekter.

Kontakt
Forsvarsbygg 
Servicesenter
Tlf. 468 70 400

Caser og erfaringer 
fra sikring i 

byggeprosjekter
Med en en-dags konferanse satser vi i år på et kompakt 

og inspirerende program. En gjentakende tilbakemelding 
fra tidligere konferanser er ønsket om å få innblikk i flere 

konkrete prosjekter. På årets konferanse presenterer vi caser 
og erfaringer fra sikring i byggeprosjekter. Vi trekker fram nye, 

spennende problemstillinger, ny teknologi, utfordringer og 
erfaringer fra sentrale aktører i bransjen. Vi håper med dette å 

bidra til kompetanseoverføring i fagmiljøet.

Digital konferanse

Nytt av året er at konferansen kun skal gjennomføres digitalt. 
Konferansen sendes direkte på en digital plattform som konferanse-

deltakerne logger seg på. Det vil være mulig å sende inn spørsmål til 
foredragsholderne underveis.

Påmelding til konferansen er åpen!
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Meld deg på årets Sikringskonferanse
Programmet er tilgjengelig på våre nettsider. 

Følg med på www.forsvarsbygg.no.

FORSVARSBYGG
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Program
09.00 Åpning av konferansen

Helge Langberg, leder for Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) 

i Forsvarsbygg

09.15 Smittevern og sikring av bygg
Janet Martha Blatny, forskningsdirektør ved FFI, avdeling Totalforsvar

09.45 Sikring av Le Mondes hovedkvarter i Paris
Frank D. Foray, seniorarkitekt i Snøhetta

10.15 Pause

10.30 Prosjektering av sikkerhetstiltak
Live Thorsen Næss og Magnus Horten, seniorarkitekter i Forsvarsbygg, NKSB

11.00 Sikring på internasjonale flyplasser i et 20 års perspektiv
Ingrid Motzfeldt, partner i Nordic Office of Architecture

11.30 Lunsj

12.00 Fleksigate
Caverion, ved serviceleder Torodd Lund

12.30 Utvikling av lette beskyttelseskonstruksjoner mot eksplosjoner
Tormod Grue, overingeniør i Forsvarsbygg, NKSB

13.00 Pause

13.15 Politiets nasjonale beredskapssenter 
– Informasjonssikkerhet i prosjektgjennomføringen
Merethe K. Woldseth, senior manager i Metier og Andreas Karbøl Hansen, 

seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet

13.45 Prosjektsikkerhet og papirløs byggeplass i regjeringskvartalet
Espen Steen-Lengård, prosjektsikkerhetsleder for regjeringskvartalet (RKV) i Statsbygg

14.15 Pause

14.30 Ny vannforsyning for Oslo
Nils Vidar Rystad, assisterende prosjektdirektør i Oslo Kommune

15.00 Driftsfase: Sikring vs. formidling av kunst i Munchmuseet
Joakim Eike Barane, sikkerhetssjef i Munchmuseet

15.30 Avslutning av konferansen

Kontakt
Forsvarsbygg 
Servicesenter
Tlf. 468 70 400
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