Velkommen til seminar i

Det grønne skiftet kommer, men hvordan?
Onsdag 30. oktober 09.00 – 14.00 (kom gjerne til kaffe 08.45!)
Arkologisk Museeum, Peder Klows gate 30A, Stavanger
(Se neste side for adkomst og parkering)
Vi har forespurt en rekke leverandører innen bil og anleggsbransjen
hva de tror blir utfordringer knyttet opp mot det grønne skifte. Hva
ser en som fordeler og ulemper, samt økonomien opp mot de ulike
teknologiene. Er det diesel, gass, elektrisk eller annet som blir
fremtiden?
Hvilke teknologier skal en velge – hva tror man på? Vi spør, de
svarer.
Vi får erfaringer fra ulike teknologier på renovasjonsbilene.
Og ikke minst hva gjør og tenker andre bransjer??
Som vanlig blir det tid til å pleie kontakter i avfallsbransjen
og skaffe seg nye. Har du et tema som du ønsker fokus på,
så er dette stedet for å ta det opp! Send gjerne
invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å
delta.
Pris: 600 kr for medlemmer og 1 000 kr for andre.
Studenter gratis.
Påmelding: innen fredag 25. oktober: Enten ved å svare på
invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail til
hege.aasbo@niras.com

Program

09.00 Velkommen - Rudolf Meissner
09.10

Innledning – De lange tankene - hvordan ser transporten ut på sikt? –
hvilke ulike teknologier tror man på i fremtiden?
MEF v/Sverre Huse-Faglie , Fagsjef avfall og gjenvinning

09.50 Pause - mingling
10.10

Nasta v/Nils-Olav Haukaas, HMS ansvarlig

11.40 Volvo v/Bjørn-Inge Haugan, Director Communication, PR & Marketing
11.10 Lunch
12.10 Scania v/John Lauvstad, Direktør Kommunikasjon & Branding og Arild
Netland, Flåteselger Region Vest
12.40 Pause- mingling
13.00 Erfaringer Renovasjonen IKS v/Kjell Åge Nygård, Teknisk Sjef
13.30 Tanker fra andre bransjer om fremtiden? Asko v/Knut Åsland, Direktør
kvalitet, miljø, sikkerhet og beredskap
14.00 Slutt

Velkommen til seminar i

Det grønne skiftet kommer, men hvordan?

Onsdag 30. oktober 09.00 – 14.00 (kom gjerne til kaffe 08.45!)
Arkologisk Museeum, Peder Klows gate 30A, Stavanger
Det er kort å gå fra jernbanestasjonen og busser som kommer til
Stavanger sentrum og opp til Arkeologisk Museum. For dere som kommer
i bil, er det greieste å parkere vis-a-vis Rogaland Teater:

