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PROGRAM

VELFERDSTEKNOLOGI
Åpningsforedrag ved velferdsteknologiavdelingen i Helsedirektoratet
Kan velferdsteknologi gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem,
pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne?
Annelene Næss, Head of Smart Digital, Telenor

•S
 kal roboten passe på hjemmet ditt?
•V
 elferdsteknologi, brannsikkerhet og elsikkerhet
Tor-Jo Mayer, daglig leder, og
Frode Alirash Roarson, IT-sjef, iGlobal Tracking

Frode Folkedal, seniorrådgiver,
Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB)

• Nasjonal brannstatistikk – hva forteller den om hvordan
branner starter? Og hva vet vi ikke?
Tor Gunnar Johnsen, markedssjef, Vestfold Audio

•S
 marte hus – hva kan vi vente oss?

• Produktutvikling og kvalitetssikring med bruker i fokus

SOLCELLEANLEGG
Carl Fredrik Carlson, seksjonsleder Forebyggende
avdeling Asker og Bærum brannvesen IKS

•B
 rannvesenets veileder for solcelleanlegg
•B
 rann og beredskap ved innsats på solcelleanlegg
Ragni Fjellgaard Mikalsen, forsker,
RISE Fire Research

• Pågående forskning på integrerte solcelleanlegg

Vidar Stenstad, sjefingeniør,
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

• Dokumentasjon og krav i byggesak (TEK 17)
• Solcelleanlegg som bygningselement
• Batterirom
Carl Christian Strømberg, eier og teknisk direktør,
Solcellespesialisten

• Risikovurdering
• Dokumentasjon og FDV
• Prosjektering av solcelle- og batterianlegg,
praktisk utførelse (NEK400)

BATTERIER
Einar Tolpinrud, ingeniør,
Gylling Teknikk AS

•S
 må batterier og store batteribanker
•L
 ading, overvåking og brannsikkerhet
Egil Falch Piene, utviklingsdirektør,
DEFA AS

•P
 rosjektering av ladestasjoner for elbiler
•E
 rfaringer og anbefalte ladesystemer

Anders Rørvik Ellingbø, Head of Risk Management,
If Skadeforsikring

• Oppladbare produkter – risiko og utfordringer
• Forsikringsutbetalinger
• Apper og smarthus - råd til forbrukere når huset er tomt
Jostein Ween Grav, sjefingeniør,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

• Myndighetenes regelverk
• Brann i batterier
• Hvordan forberede samfunnet på nye lagringsenheter?

Oppsummering og avslutning

Terje Hanssen, direktør teknisk seksjon, Nelfo.
Torgeir E. Andersen, brannsjef, Drammensregionens brannvesen IKS

Med forbehold om at programmet kan endres eller justeres fram til konferansedagen
Påmelding:
drbv.no og nelfo.no

