RINGERIKE
KOMMUNE

Selvgående busser til Ringerike

Invitasjon til
frokostseminar
Tid: 28. oktober kl. 08.30 – 12.00
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Ringerike
Påmelding: linda.engstrom@ringerike.kommune.no

Ringerike kommune og Kartverket har tatt
initiativ til et forprosjekt:

-selvgående busser til Ringerike
Den 28. – 29. oktober skal det gjennomføres en
demonstrator av en selvgående buss på Ringerike.
I denne sammenheng inviterer Ringerike kommune til
frokostseminar i forbindelse med Kartverkets arrangement
www.hack4.no
Målet med seminaret er å bidra til å få flere aktører på
banen og skape debatt.
Vi vil vise at denne transportløsningen er et skritt i riktig
retning for å bli Østlandets mest spennende vekstområde og
en foregangskommune innenfor grønn teknologiutvikling.
Den vil også bli en viktig brikke i kollektivløsningen til
Ringeriksbanen og ny E16.
Kartverket er en høyteknologisk etat innen stedsrelatert data
og posisjonering som fasiliterer for innovasjon, samtidig som
Kartverket ønsker å bidra til økt verdiskaping i samfunnet
gjennom sin virksomhet.
Det vil bli servert frokost, engasjerende foredrag, åpning av
selvkjørende busser ved statssekretær Tom-Christer Nilsen
og besøk på #hack4no, hvor du kan utforske gullgruven
av data som det offentlige Norge har frigitt og som er helt
gratis å bruke.
Prøv også en tur med den selvgående bussen.
Seminaret er gratis.
VELKOMMEN!

Program:

Program:
Tid

Tema

Hvem

09.00 – 10.00

Åpning av demonstratoren

Ordfører Kjell B Hansen,
Ringerike kommune

08.30 – 09.00

Registrering, frokost og mingling

Statssekretær TomChrister Nilsen
Knut Arne Gjertsen,
assisterende
kartverkssjef
Statsråd Ketil SolvikOlsen
Olav Madland, Acando

10.00 – 10.15

Hilsen fra statsråd Ketil Solvik-Olsen

10.15 – 10.30

Presentasjon av de autonome
bussene EZ10 fra franske Easymile

10.30 – 11.00

Rigget for vekst – dobling innen
2045

11.00 – 11.20

Kaffe og inspeksjon av den
selvgående bussen.

11.20 – 11.30

Ringerike – det mest
spennende vekstområdet på
Østlandet

Ordfører Kjell B Hansen,
Ringerike kommune

11.30 – 11.55

Innovasjonsløft i Ringeriksregionen

Sonja Bordewich, daglig
leder, Innovasjonsløft
Ringerike

Steinar Aasnes,
høgskolelektor,
Handelshøyskolen og
fakultet for
samfunnsvitenskap,
Institutt for strategi og
økonomi
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