Save the date
Workshop om digitalisering
Simulatorsenteret Halden
8. mai
Foto: Wouter Langeveld

Workshop i digitalisering for bedrifter i «trekjeden» i Fyrbodal og Østfold 8. mai
Denne dagen ønsker vi å invitere dere til et kompetanseforum, hvor vi vil se på de nye mulighetene
som finnes innen bygg i tre og i massivtre-industrien og hvordan digitalisering kan bidra til å utvikle
bransjen videre.
I workshopen vil vi ha fokus på: Hvordan kan vi øke anvendelse av tre i nye bygg? Hvordan kan nye
teknologier bidra til å forsterke fordelene ved å bruke tre? Hva kan vi gjøre sammen for at denne
bransjen i vår region skal få flere oppdrag i et marked i vekst?
Workshopen arrangeres av Smart Innovation Østfold i Halden i samarbeid med Innovatum i Trollhättan
og holdes på Simulatorsenteret til Smart Innovation Østfold i Halden.
Foreløpig program
• Bygging i massivtre, sett fra bestillers
ståsted
• Veidekke - Moholt 50|50 – muligheter
i massivtre og 3D tegninger
• Statsbygg – «Bygger fremtiden i
massivtre»
• View Software, Multiconsult, Hæhre
entreprenør - Praktisk bruk av
Bygningsinformasjonsmodellering
(BIM)
• Schneider Electrics - Big data og
analyseverktøy for optimal drift og
vedlikehold av tekniske bygg og anlegg
• Vitir - Løsninger innen trådløs
infrastruktur for energiovervåkning i
store bygg

Det digitale skiftet skaper utfordringer, men åpner
også nye muligheter i alle bransjer. Mange ganger
er den største utfordringen å forstå hvilke
muligheter som er tilgjengelige ved bruk av nye
hjelpemidler og digitale verktøy. Digitalisering
basert på den digitale informasjonen bedrifter
allerede har, kan anvendes til utvikling av nye
tjenester og produkter, og vil i mange
sammenhenger være starten på å bygge
bærekraftig forretningsmodell.
Denne dagen kan bli starten på et samarbeid
mellom bedrifter som vil utforske mulighetene i et
voksende marked. Mer detaljert program kommer
etter påske, men sett av tirsdag 8. mai eller med
deg på allerede nå.

Meld deg på her

Interregprosjektet «Grön Tillväxt Trä» er et samarbeid mellom Fyrbodal i Sverige og Østfold i Norge. Målet med
prosjektet er å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter. Bakgrunnen er at en
satsing på større utnyttelse av tre kan være en motor for næringsutvikling, innovasjon og klimaspørsmål i regionen.

