
 

 

Foreløpig program, VVS Loen 2022 

Torsdag 17. mars 

13.00-14.00 Lunsj 

14.00-19.00 Rigging av stands Messe 

19.00-20.00 Leverandørmiddag/Middagsbuffet 

20.00-21.00 Øl/vinsmaking for leverandører 

Fredag 18. mars 

12.00-18.00 Messe 

13.00-14.00 Lunsj 

14.00-15.00 Fagseminar Del 1, (Fjordsal) 

15.00-16.00 Fagseminar Del 2, (Fjordsal) 

16.00-17.00 Fagseminar Del 3, (Fjordsal) 

19.00-21.00 Middagsbuffet 

21.00- 

22.00- 

Vi ønsker velkommen, Underholdning 

Underholdning i Salong IDA med Trubaduren TICO 

Lørdag 19. mars 

Til kl -10.00 Frokost 

10.00-11.00 Morgenseminar/underholdning for ALLE 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

Årmøte Opplæringskontoret (Fjordsal 2-3) 

Årsmøte Rørentreprenørene (Fjordsal 2-3) 

11.00-12.00 Årsmøte VBL S&F (Bødal) 

11.00-12.00 Årsmøte VBL M&R (Nesdal) 

14.00-15.00 Årsmøte Nemitek, (Fjordsal 2-3) 

13.00-15.00 Lunsj 

14.00-18.00 Leverandører holder produktinfo/kurs 

15.00-19.00 Tid for avslapning sammen med kollegaer, 
familien etc 

19.00-21.00 Middagsbuffet 

21.00 Felles arrangement i LOENSAL 

Underholdning med AUSEKARANE fra Bergen 
 

 



 
 

 

UNDERHOLDNING VVSLOEN 2022 
Fredag kveld får vi underholdning av trubaduren TICO. 
 
Terje Tico Stang har valfartet over det vide land i de siste 20 år, og er helt klart å 
regne som en av de fremste trubadurer i Norge. Alle plasser hvor Tico besøker 
sine pubgjester blir han møtt med fantastiske tilbakemeldinger. Hans varemerke 
har blitt topp stemning og masser av allsang. 
 
Den friske østfold-gutten har også markert seg i orkestersammenheng, og før 
den proffesjonelle trubadurkarieren startet var Terje Stang gitarist og vokalist 
med flere av de ledende norske pop-orkester. 
  
Så kjære publikum, møt opp i Loen å få høre en av landets beste !!! 

 

  
Lørdag formiddag kl. 10.00 
 
 
Gå ikke glipp av kåseriet lørdag formiddag :  
Svein Inge Fosse , grunder og morromann, forteller og inspirerer på høyt plan 
ang .oppbyggingen og innvesteringene i det utrolige anlegget Knutolmen. 
Her blir det mye moro og interessante historier som er verdt å få med seg. 
 

 

Bjørn Jensen, Tor Endresen og resten av gjengen i Ausekarane 
har herjet revyscenen på vestlandet i en årrekke, både til lands 
og til vanns. Debuten og gjennombruddet kom med musikk-
kabareten «Haraball i naustet» på Logen Teater i 2007. 
Forestillingen, som var basert på kysttrubaduren Johannes 
Kleppeviks sine sanger og tekster, mottok strålende kritikker og 
fikk Bergenspublikumet til å gå mann av huse. 
 
Sommeren etter dro Ausekarane på kystturne med forestillingen 
i «Showboat», som ble møtt med skamros og trampeklapp over 
hele Vestlandet. Siden har det gått slag i slag for orkesteret og 
revygruppen med kritikerroste album, konserter og show. 
 
Etter et år i korona-dvale er karane nå spillesugne som aldri før. 
Ausekarane lover et helt nytt sjøstjernespekka show i Loen. Dere 
kan glede dere til strilakultur og kystmusikk servert med 
reinspikka moro, en god porsjon galskap, og ikke minst et band 
med fantastiske musikere! 
 
Gjør deg klar til et rykende ferskt show med ellevill humor og 
fengende musikk.  

Ausekarane består av: Bjørn Jensen, Tor Endresen, Espen 
Vågstøl, Svein-Tore Hindenes, Jan Arne Knutsen og Tore Mæle. 

 

 



 
 

 

 

Fagseminar 

I del 1 og 2 legger vi opp til debatt og idemyldring rundt belyste tema i etterkant av hvert innlegg. 

Del 1: 

Bærekraft blir en stadig viktigere innkjøpsfaktor v/ Harald Lillebø 

Stadig flere opplever at kunder har klare ønsker og i mange tilfeller også helt konkrete krav om bærekraft.  Flere av de store 

offentlige og private aktørene har konkrete krav i sine innkjøpsvilkår, og det ventes at dette raskt brer om seg i markedet, med den 

grønne omstillingen som foregår.  Dette skaper nye utfordringer for de fleste, og det blir viktig å henge med slik at man ikke blir 

akterutseilt. Hva er står egentlig bærekraft for og hva betyr det i praksis for VVS-bransjen? Hva må vi forvente å kunne levere på i et 

kommende bærekraftsmarked?   I tillegg til å faktisk kunne levere på det som etterspørres fremover, er det avgjørende å kunne 

dokumentere kvaliteten. Hvilke krav vil vi møte og hvordan løser vi dette?   Dette er tema som blir belyst i denne delen av 

fagprogrammet. 

Del 2: 

Muligheter og trusler med bærekraftsomstillingen v Harald Lillebø 

Fra dagens minimumskrav og prismarginer, vil det fremover i større grad dreie seg om å kunne levere riktig kvalitet, gjennom 

holdbare, smarte og sirkulære løsninger, med minst mulig ressursbruk.  Gjennom den kompetanse og erfaring vi representerer, 

åpner dette mulighet for både økte oppdragsmengder og nye og mer sentrale roller i arbeidet med fremtidens bygg. Skal vi kunne 

hente ut disse fordelene, må vi som bransje fremstå mer samlet og tydelig.  VVS-bransjen består av en stor mengde aktører med stor 

variasjon i både størrelse og tilbud. Ved en så stor omstilling som nå foregår, er det sannsynlig at nye aktører kan komme på banen 

og utfordre våre domener. Historien viser at selv solide markedsledere raskt kan falle for nye utfordrere, slik feks Nokia og Kodak 

fikk erfare, eller bilbransjen med Tesla nå i senere tid. Kan et bedre samarbeid i bransjen være både nyttig og nødvendig?  Kan også 

konkurrenter se nytten av å samarbeide på tvers for å heve hele bransjen?  Dette er tema vi ønsker å få til en debatt om i denne 

delen av fagprogrammet. 

Del 3: 

Fagspesifikk sesjon ventilasjon og rør, program og fordragsholdere kommer. Følg med på vvsloen.no. 

Harald Lillebø er et kjent fjes for mange i den regionale VVS- bransjen, men 

det nok ikke alle som vet at han har vært sentral bransjen nasjonalt, blant 

annet gjennom mange år i hovestyret i Nemitek, og gjennom deltakelse I 

EPD Norge. Han er til vanlig daglig leder i selskapet Energiråd, en uavhengig 

rådgiver som hjelper både offentlige og private bedrifter med energi, miljø 

og bærekraftsutfordringer. www.energirad.no 

Harald har lenge vært aktivt i VVS-bransjen og har engasjert seg i 

muligheten som ligger i bærekraftsområdet.  Han har dratt i gang en prosess 

i NemiTek, der det nå settes stort fokus på å utnytte mulighetene fremover.  

 

Link til artikkel av Lillebø på NemiTeks nettsider: https://nemitek.no/baerekraft-harald-jarnes-lillebo-nemitek/baerekraftsomstilling-

kan-gi-store-muligheter-for-vvs-bransjen/141521 
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