Inviterer til MiniSeminar
ELIADEN 2016 - Norges Varemesse på Lillestrøm
Dato: 1. juni • kl: 12:00 -14:00 • Sted: E-hallen - møterom E
RÅDGIVENDE
INGENIØRERS
FORENING

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) inviterer til en intensiv foredragsrekke over 2 timer.
Temaet er hvilke muligheter og utfordringer de teknologiske endringer medfører for oss i samfunnet.
Hør hvordan helsehverdagen vil endre seg, hva det grønne skiftet vil bety for den enkelte forbruker og
hvordan ny teknologi gir nye forretningsmuligheter for hele bygge- og anleggsnæringen.
Foredragsholderne er fra RIFs medlemsbedrifter:

COWI • ECT • Hjellnes Consult • Multiconsult • Norconsult • Rambøll • Sweco • Structor

Innovative løsninger i mulighetens tid
Anita Woll
IKT rådgiver i Rambøll. Tar en PhD
ved institutt for Informatikk ved
universitet i Oslo hvor hun adresserer
design og bruk av velferdsteknologi.

Kjetil Gulbrandsen
Høgskolelektor ved Høgskolen i
Østfold der han underviser i Energi,
Miljø og Bygningsfysikk.

VELFERDSSTEKNOLOGI
Muligheter og utfordringer knyttet
til teknologibruk i eldreomsorgen,
med særlig fokus på hvordan kombinasjonen av velferdsteknologi og
automasjon bedre kan støtte eldre
og boliggjøring av omsorg.

BYGGENÆRINGENS PLASS OG
STATUS I DET GRØNNE SKIFTET
Hvordan vil «Det grønne skiftet»
påvirke rammebetingelsene for
hvordan vi bygger og drifter?
Hva slags rådgiverkompetanse vil
byggherren etterspørre i fremtiden?

Lars Bylund
Professor Ljus & Energi, Holistiskt
Byggande, Bergen Arkitekt Høgskole.
Invited Professor, Faculty of
Architecture, University of Ljubljana.

Sebastiano Lombardo
”Head of Innovation” i Norconsult AS
Han har en doktorgrad i design og
ledelse av innovasjonsprosessen
i engineering.

LYS & HELSE
Lars Bylund forsker på utvikling av
metoder for økt dagslysbelysning og
energieffektivisering av
bygninger. Han har igjennom
årtier arbeidet med projekter knyttet
opp mot ”Lys & Helse» for ulike typer
arbeidsplasser, skoler, sykehjem og
sykehus.

GRØNN INNOVASJON GIR NYE
MULIGHETER
Hvordan tenke grønn innovasjon
i et stort infrastrukturprosjekt?
Sebastiano forklarer metoder
og prosesser brukt i E39
Rogfast prosjektet.

Hjertelig
velkommen!

Gå inn på:

www.eliaden.no
Last ned appen og forhåndsregistrer deg!
Meld deg på seminaret:
Besøkende u Seminarer uDato u Innovative løsninger i mulighetens tid

Besøk
oss på vår
fellesstand
i Hall D og bli
med i trekningen
av en CLASSYWALK!

