
Fagseminar 
Kabelinfrastruktur 

“Vern av kabel og 

fiber i grunn”

Hotell Opera Oslo torsdag 1. mars 2018



Vi har sammen med sentrale produsenter gleden av å invitere deg til 
BD’s kabelinfrastruktur-seminar 2018

Seminaret vil gi deg et innblikk av relevante problemstillinger for føring av kabel og fiber i grunn. 
Det vil speile noen av de utfordringer bransjen står ovenfor ved valg av systemer. 

Det legges spesiell vekt på ny ledningsforskrift og revidert leggeanvisning.

Du vil få god anledning til å treffe entreprenører, etater, konsulenter og produsenter til en uformell 
prat i forbindelse med tilhørende minimesse.

Sammen med våre leverandører representerer vi en bred og dyp kompetanse dere kan dra nytte av.

Vi håper dere setter av dagen, og dere er hjertelig velkommen!

Vel møtt!

Januar 2018

Kjære samarbeidspartner!

Vennlig hilsen
Brødrene Dahl AS

Stephan Bolstad
Produktsjef Kabelinfrastruktur





Program
Seminar i Kabelinfrastruktur - ”Vern av kabel og fiber i grunn”

Sted: Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Torsdag 1. mars

09.00 - 10.00 Registrering/minimesse
10.00 - 13:00 Nye løsninger. Stephan Bolstad, Brødrene Dahl AS
  Ny leggeforskrift, hvordan berører det oss? Solveig Fosse Egeberg, Norconsult AS
  Rørklasser og overdekning sett i sammenheng med den nye ledningsforskriften og 
  revidert leggeanvisning. Bård Moen, NPG Norge
  Minimesse
13:00 - 14:00 Lunsj
14.00 - 15:00 Risiko ved kabelforlegging. Ola Eide Høyspent.AS
  Erfaringer fra en entreprenør. Hans Otto Veflen, Veflen Entreprenør AS
15.00  Oppsummering og avslutning

Fagseminaret er for rådgivende ingeniører, etater, entreprenører og 

Brødrene Dahl sine samarbeidspartnere. 



dahl.no
Tlf: 22 72 55 00
E-post: post@dahl.no
Følg oss på Facebook | blogg.dahl.no

Påmelding til seminar
Seminar for ”Vern av kabel og fiber i grunn” 1. mars’18
NAVN:

FIRMA/KOMMUNE:

POSTNR./STED:

E-POST:

TELEFON:

MERKNAD PÅ FAKTURA:

UNDERSKRIFT:

Vennligst meld deg på til:
Brødrene Dahl i Oslo
v/Stephan Bolstad

e-post: stephan.bolstad@dahl.no
Mobil: 911 34 075

Seminaravgift 500,- pr. deltager. 
Ved allergi – gi beskjed.

Skriftlig påmelding innen 15. februar.

Ved behov for overnatting på hotellet, ta kontakt med konferansehotellet: 
Hotell Opera i Dronning Eufemiasgate 4, Oslo. Tlf. 24 10 30 00.
www.thonhotels.no/opera 


