
MedARRAnGØReR:

heR finneR du Oss:

Kunnskapsbyen Lillestrøm inviterer alle som er nysgjerrige på hva 
forskningen bidrar med i samfunnet. Du vil få prøve ulike aktiviteter 
og du kan vinne flotte premier!

Hvor: Kunnskapsbyens Hus, se kart på baksiden
Når: fredag 27. september kl 18:00-21:00

ReseARcheRs’ 

niGht
27. sePteMBeR 2013

Velkommen til 

BussAvGAnGeR
Busstoppet til Kunnskapsbyens Hus heter 
Forskningsparken.
- buss 401 og 842 fra Lillestrøm
- buss 842 fra Olavsgaard
-  buss 848 fra Skedsmokorset til Brøterkrysset holdeplass.
Gratis parkering på de grønne områdene.

Les mer på www.kunnskapsbyen.no



Delta i Quiz-konkurransen og vinn en iPad og solcelleladere! 
Delta i konkurransene på alle stasjonene og vinn ulike premier!

Gift på avveie …..
Det er påvist mange kjemikalier i vann og hav, og en del er meget giftige stoffer. Noen av disse er funnet i områder 
der det ikke finnes industri eller andre kilder til utslipp av forurensninger. Hvordan er det mulig? De tar luftveien!
Miljøgifter kan fraktes mange tusen kilometer i luften før de faller ned på jord, hav og vann. Der kan de bli tatt opp av dyr og 
mennesker. Vi skal følge kjemikaliene på denne reisen og finne ut mer om sammenhengen mellom luft og vann. (NILU) 

Kjør Hydrogenbil!
Kom og kjør bilen som kun slipper ut vann! Norge er i front når det gjelder bruk av hydrogen til transport. Se og 
lær hvordan hydrogen produseres, hvordan det kan brukes til drivstoff i bilen og hvorfor dette er en god løsning!  
(Hynor Lillestrøm/Hydrogenforum)

Trekning av VIP-billetter med gratis servering til LSKs hjemmekamp  
mot Ålesund

Skip o’hoi! 
Hvilke skip finnes der ute? Ikke bare langs kysten, men ute på verdenshavene? Den 
norske satellitten AISSat-1 overvåker skipstrafikken. Den er bitteliten, veier bare seks kilo 
– og gjør en fantastisk jobb. Kom å se hvilke skip som befinner seg på verdenshavene 
akkurat NÅ, og hva vi på FFI kan bruke en slik satellitt til. (FFI)

Trekning av gratisbilletter til valgfri forestilling på Lillestrøm 
Kultursenter!

Motorsykkel <3 <3 <3 Internett
Framtidens persontransport kommer til å knyttes mye tettere opp mot ditt sosiale nettverk enn i dag. Socialtainment 
er det nye slagordet innen miljøvennlig transport. Ditt sosiale nettverk kan knyttes mot din transport for å se om du 
kan reise mer miljøvennlig sammen med dine venner. (UNIK)

Full tank og null utslipp! 
Prøv IFEs modellbåt som kjører på hydrogen! Hydrogen kan produseres fra miljøvennlige 
kilder som sol, vind eller biogass, og gi drivstoff til biler, båter, busser og andre kjøretøy. 
Lær mer om hydrogen og brenselceller som kan bli en viktig del av et fremtidig, fornybart 
energisystem. (IFE)

Hold varmen inne og muggsoppen ute!
Vann kan utnyttes som energibærer, blant annet i varmepumper vi kan bruke til å holde  

behagelig innetemperatur. Men vann og fuktighet er også en fiende i norske hjem. Det finnes en rekke ulike 
sopptyper som vil trives i fuktige bygninger. For å skille de ulike soppene fra hverandre, må man studere prøver 
i mikroskop. Det kan du gjøre selv på standen til Høgskolen i Oslo og Akershus. Kom og se sopper i gigaformat! 
(HiOA)

Jordskjelv - store konsekvenser!!
Selv korte rystelser kan gi store ødeleggelser. Kom og lær mer om jordskjelv og tsunamier, og se hvordan vi måler 
rystelser i Norge. Lær også hvordan seismiske bølger brukes i leting etter olje og gass! (NORSAR)

Skedsmo kommune tar neste steget!
Kommunen er i tett samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og forsknings- og teknologimiljøet på Kjeller for 
å møte de miljø og klimautfordringer vi står overfor. Skedsmo kommune har tilrettelagt for bruk av elbil og var 
første kommune i landet som tilrettela for hurtigladestasjon til innbyggere og besøkende. Nå har vi tatt neste 
steget og som første offentlige virksomhet anskaffet den første serieproduserte hydrogenbilen levert i Norge.  
(Skedsmo Kommune)

Det blir enkel servering av pizza, kake, kaffe og H2O

PROGRAM kl 18 - 21
Show «Vann-Vittig-Vann»

Representanter fra Forskerfabrikken vil inspirere og begeistre deg! Det blir lek 
med blant annet slim og eksploderende såpebobler!

Showtime: 1830-1900 og 1930-2000

Du kan ikke leve lenge uten vann, men hva er det som gjør vann så 
spesielt? Det vil fabrikksjef Hanne S. Finstad i Forskerfabikken fortelle 

deg gjennom fuktige eksperimenter med smell, røyk og moro. 

Forskerfabrikken vil også ha slimverksted og vise deg hvordan du kan få 
såpebobler til å eksplodere. 

Researchers’ Night i regi av Kunnskapsbyen  
Lillestrøm håper å sette ny besøksrekord! 

Kunnskapsbyen har igjen samlet folk fra noen av de 
mest spennende arbeidsplassene i vår region. Flere 
er internasjonale eksperter på sine felt. Vi inviterer 
alle som bor i vårt distrikt, elever ved videregående 
skoler og andre som er nysgjerrige på hva forsknin-
gen kan bidra med i samfunnet. Kanskje blir du  
inspirert til å jobbe hos oss i framtiden?

Researchers’ Night arrangeres i forbindelse med 
Forskningsdagene 2013, og er støttet av Norges 

Forskningsråd, EU og Akershus fylkeskommune. 
Denne kvelden vil det foregå arrangementer i  
museer, på skoler og i laboratorier over hele Euro-
pa!

Spørsmål?
Kontakt Trine Kopstad Berentsen på e-post  
trine@kunnskapsbyen.no eller på  
mobil 930 14 801.

Les mer på www.kunnskapsbyen.no

Velkommen!

kOM OG Bli insPiReRt!


