
MØTEPLASSEN FOR ELEKTRO & SRO

ØGLÆND SYSTEM AS INVITERER TIL 

25.-26. OKTOBER

STED: SOLA STRAND HOTEL



DAG 1: ONSDAG 25. OKTOBER

Tid Tema Foredragsholder

11:30-12:15 Lunsj

12:15-12:20 Velkommen Bjørn Slettebø, 
Øglænd System

12:20-12:50 Hva er nytt i håndbøkene fra SVV? Jørn Holtan, 
Veidirektoratet

12:50-13:30 Levetid på tekniske installasjoner – erfaring med  
korrosjon gjennom mer enn 30 år

Arne Gya,  
produktutviklingssjef 
Øglænd System

13:30-13:45 Pause

13:45-14:15 Hvordan beskytte seg mot overspenning i tunneler Sigbjørn Kongsli, 
produktansvarlig hos  
Phöenix Contact

14:15-14:45 Tekniske krav fra SVV blir til tider neglisjert, og det 
tilbys og monteres utstyr som ikke holder mål, er 
pris viktigere enn kvalitet? Jukses det bevisst?

Roger Nilsen, 
Draka/Prysmian Group

14:45-15:00 Kaffepause med noe å bite i

15:00-15:30 Fergefri E39 – tanker, planer og status Kjersti Kvalheim Dunham,  
prosjektleder i SVV

15:30-16:00 Passiv brannbeskyttelse av kritiske kabler 
i rehabiliterings prosjekter

Bjørn Slettebø,  
BDM Infrastruktur  
Øglænd System

16:00-16:30 Aktiv brannbeskyttelse av tunneler og bygninger Helge Stridskleiv,  
Administrerende direktør  
Waterwall AS

17:00-18:00 Innsjekk på Sola Strand Hotel

18:00-19:30 Mingling og velkomstdrink i «tunnelen»

19:30 Middag med underholdning



DAG 2: TORSDAG 26. OKTOBER

Tid Tema Foredragsholder

07:00- Frokost

08:00-10:15 Fabrikkomvisning hos Øglænd System på Jæren 
(valgfri). Buss går fra hotellet kl. 08:00 eller
Mingling i «Safest-Tunnel» på hotellområdet (valgfri).

10:30-11:00 ITS og automasjon for tunnel
• Når bestemmes protokoller, under 

prosjektering eller av utførende?
• Skal vi kun kreve en nøyaktighet på 

målere eller skal vi gi krav til fysisk 
måleprinsipp? 

• Hendelse deteksjon 
• Det viser seg at det er ikke sikkert samme 

deteksjonsmetoder er beste alternativ i 
alle tunneler når man utfører en kost/nytte 
vurdering

• Nettverk –oppbygging og struktur.

Tor Tybring Aralt, 
Senioringeniør Multiconsult

11:00-11:30 Rogfast prosjektet, status, planer og kontrakt 
strategi

Tor Geir Espedal,  
prosjektleder SVV

11:30-12:45 Lunsj

12:45-13:15 Ryfast prosjektet, erfaringer så langt Lars Martin Rage,  
byggeleder SVV

13:15-13:45 Fra olje & gass til infrastruktur, erfaringer gjort 
på Norges største elektro/SRO kontrakt- 
Ryfylketunnelen 

Sigve Sandvik,  
Roxel Infra

13:45-14:15 Norwegian Safety Tunnel Cluster - hva er dette? 
Hva gjør vi? Hvordan kan vi bidra til bedre og sikrere 
tunneler?

Helen Roth

14:15-14:30 Kaffepause med noe å bite i

14:30-15:00 Samspill og standardisering – nøkkelen til ett bedre 
og billigere anlegg

Arne Gya,  
produktutviklingssjef 
Øglænd System

15:00-15:30 Utarbeidelse av nye håndbøker – hvordan kan 
entreprenører, installatører, rådgivende ingeniører og 
produsenter bli hørt?

Jørn Holtan,  
Veidirektoratet

15:30-16:00 Oppsummering og spørsmål til foredragsholdere



TUNNELSTAND
Vi kommer til å montere opp en egen 

«tunnel» utenfor hotellet, dette er 

samme stand som vi benyttet på 

WTC2017 der det vil bli muligheter til 

å se og kjenne på det ypperste innen 

tekniske løsninger for elektro/SRO 

som finnes på det norske markedet 

i dag. 

Informasjon om dette kan en lese om 

på www.safest-tunnel.com

PRAKTISK INFORMASJON
Ankomst og registering Sola Strand 

Hotel mellom kl. 10:00 og 11:30

Innsjekk om mulig (ikke sikkert at alle 

rom er ledige), men en kan i hvert fall 

legge fra seg bagasjen. Kaffe og drøs 

i «tunnelen».

HOTELL 

Sola Strand Hotel – 5 minutter fra 

flyplassen. Overnatting i enkeltrom 

samt alle måltider med tilhørende 

drikke er inkludert. Reiseutgifter til og 

fra Stavanger kommer i tillegg.

Adresse: 

Sola Strand Hotel

Nordsjøvegen, Axel Lundsv. 27

NO-4055 Sola, Norway

KOSTNAD
Vi har satt prisen til 3900 kroner pr. 

deltaker.

PÅMELDING
Påmelding innen 15. september 

sendes til: wt@oglaend-system.com

KONTAKT INFO
Bjørn Slettebø

Tlf.: +47 489 99 352

E-mail: 

bjorn.slettebo@oglaend-system.com


