
Opdag nye forretningsmuligheder og find nye samarbejdspartnere
Den igangværende omstilling i Danmark og Norge byder på nye tendenser,  
nye vilkår og nye forretningsmuligheder. Få indblik her på Skagerrak Business Summit og bliv klædt 
på til at gribe dem. Konferencen er også oplagt til at finde nye partnere på tværs af Skagerrak.

Bliv inspireret af andres erfaringer
Vi begynder dagen i plenum, hvor den norske ambassadør i Danmark og den danske ambassadør i 
Norge sammen med danske og norske virksomheder deler ud af deres erfaringer med omstilling og 
dens betydning, nytænkning inden for erhvervslivet og samhandel mellem Danmark og Norge. 
Se oplægsholdere i vores detaljerede program

Bliv klogere på muligheder inden for offshore renewables og den maritime branche
Derefter vælger du et af ovenstående temaer og fordyber dig i fakta og forretningsmuligheder,  
som naturligt udspringer af den igangværende omstilling. En række eksperter deler ud af deres  
erfaringer og giver indspark til fremtidsperspektiver. 
Se program for temaet om offshore renewables
Se program for temaet om den maritime branche

Udvid dit danske og norske netværk 
I løbet af dagen får du rig mulighed for at netværke med potentielle nye samarbejdspartnere. 
Gå heller ikke glip af vores fælles middag om aftenen. Samlet pris kun 860 kr.  

Nysgerrig?
Se detaljeret program for Skagerrak Business Summit 2016 og tilmeld dig her: 
www.businessaalborg.nemtilmeld.dk/48

Med venlig hilsen

BusinessBroen, BusinessAalborg, VisitAalborg, Innovasjon Norge, NHO Agder, Danmarks  
Ambassade i Norge samt Norges Ambassade i Danmark

Skagerrak 
Business Summit
Invitation: Vi gentager sidste års succes og inviterer danske og norske 
virksomheder til vores årlige erhvervskonference Skagerrak Business 
Summit. Den foregår torsdag 15. september 2016 i Aalborg, og i år  
sætter vi fokus på “Omstilling i Erhvervslivet”. 

TILMELD 
DIG HER
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Program for 15. september 
8.30 Morgenmad og netværk

9.00 Velkommen

 Norsk omstilling i erhvervslivet - hvorfor og hvordan?
 v/ Ingvard Havnen, Norges ambassadør i Danmark

 Venskab, samarbejde og udvikling på tværs af skagerrak 
 v/ Torben Brylle, Danmarks ambassadør i Norge

10.00 Kaffe og netværk

10.20 Milliardinvestering i vindmøller i Norge 
 - få overblik over muligheder og de kommende projekter
 v/ Johnny Aak, Senior Management Consultant i Energy & Management Consulting

 Nytænkning og udvikling i den maritime sektor
 TBA

 Bridge over Troubled Waters 
 - erfaringer med aktiviteter og maritim omstilling på det norske marked
 v/ Claus Yderstræde, Sales Manager i Stenca A/S

 Paneldebat

12.00 Frokost og netværk

13.00 Vælg mellem ekspertoplæg inden for offshore renewables eller den maritime branche
 Se program for temaet om offshore renewables
 Se program for temaet om den maritime branche

16.00  Pitstop med gaming og netværk plus tid til check-in og omklædning

18.00 Fælles middag og netværk

Få mere info om oplægsholderne

Skagerrak 
Business Summit

TILMELD 
DIG HER
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Norge skal frem mod 2021 investere store summer i vindmøller og har stærke kompetencer 
inden for bl.a. offshore teknologi. Danmark er stærk inden for vindenergi og alternativ energi. Hvordan vi 
kan opbygge synergi mellem landene med fokus på kommercialisering er blandt emnerne denne eftermiddag.

13.00 Norge satser hårdt på vindkraft, hvilke muligheder giver det for nordjyske virksomheder?
 v/ Johnny Aak, Senior Management Consultant i Energy & Management Consulting

13.30 Dansk knowhow inden for grøn offshore energi og Danmarks potentiale i forhold til 
 samarbejde med Norge 
 v/ Hans A. Pedersen, Head of Renewables i OffshoreEnergy.dk

14.00 Kaffepause med tid til networking samt matchmaking mellem oplægsholdere og deltagere

14.30 Få indsigt i den nyeste viden om norsk vindenergi, markeds- og samarbejdsmuligheder  
 mellem Danmark og Norge 
 v/ Øyvind Isachsen, CEO ved NORWEA Wind Wave Tidal

15.00    Offshore konstruktioner - hvordan kan nytænkning af offshore konstruktioner 
 bidrage til omkostningseffektive løsninger til fremstilling af billigere grøn energi
 v/ Henrik Stiesdal, tidligere CTO i Siemens Wind Power

16.00  Pitstop med gaming og netværk plus tid til check-in og omklædning

18.00 Fælles middag og netværk

Få mere info om oplægsholderne

Offshore Renewables - vindenergi
Samfundet forbruger mere og mere energi, og vindkraft er en af de vedvarende  
energikilder, som bliver kraftigt udbygget for at følge med efterspørgslen. Store  
vindmøllerparker bliver opført og har stor effekt på lokal erhvervsudvikling.  
I Danmark har det skabt en industri med ca. 30.000 jobs.

Skagerrak 
Business Summit

TILMELD 
DIG HER
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Omstilling - den maritime branche
Offshore olie og gas, offshore energi, rederier, værfter, fiskeri og aquakultur i Danmark 
og Norge tackler alle den aktuelle omstilling meget forskelligt. 

Få overblik over de vigtigste trends inden for de forskellige maritime delbrancher denne 
eftermiddag. Her vil ekspertindlæg og virksomhedscases synliggøre nye forretnings- og 
samarbejdsmønstre, krav og muligheder, som disse giver for udviklingen i den maritime 
branche på tværs af Skagerrak. 

13.00   Kendetegn for den norske maritime branche og omstilling i praksis
 - adfærd, trends  og muligheder
 v/ Arnstein Eknes, Segment Director, Special Ships ved DNV GL

13.30 Norske virksomheder, som er gået nye veje
 TBA

14.00 Kaffepause med tid til networking samt matchmaking mellem oplægsholdere og deltagere

14.30    Få indblik i de maritime omstillingstendenser i Danmark og de overlevelsesstrategier       
 og krav, som disse stiller til løsninger og samarbejder på tværs af Skagerrak
 TBA

15.00    Danske virksomheder, som er gået nye veje
 v/ Rasmus Folsø, CEO ved Desmi Ocean Guard

16.00  Pitstop med gaming og netværk plus tid til check-in og omklædning

18.00 Fælles middag og netværk

Dagen efter er det muligt at besøge Alfa Lavals nye testcenter - sæt kryds ved tilmelding.

Få mere info om oplægsholderne

Skagerrak 
Business Summit
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Skagerrak 
Business Summit

Oplægsholderne
Ingvard Havnen, ambassadør, Norges ambassade i Danmark
Norsk ambassadør til Danmark siden 2012. Norges ambassade i København har til opgave at arbejde 
for Norges interesser internationalt. Ambassadens arbejder handler i høj grad om at bygge videre 
på og forstærke de mange kontakter, som findes mellem Danmark og Norge samt at understrege de 
fælles interesser og finde fælles svar på spørgsmål, som optager begge lande. Ambassaden arbejder 
bl.a. aktivt med møde- og netværksopbygning for erhvervslivet og har ligeledes et nært samarbejde 
med Innovasjon Norge, som profilerer norsk erhvervsliv og Norge som rejsemål og bidrager med ny-
tænking og udvikling af norske virksomheder. 
Læs mere om Norges ambassade i København

Torben Brylle, ambassadør, Danmarks ambassade i Norge
Dansk ambassadør til Norge siden 2013. Danmarks ambassade i Oslo har bl.a. til opgave at formidle og 
fremme danske holdninger og synspunkter samt gennem analyser og vurderinger af den politiske og 
økonomiske udvikling i Norge at holde danske myndigheder orienteret om områder af særlig interesse 
for Danmark. Ambassaden arbejder for at styrke den danske eksportindsats og fremme investerings- 
aktiviteterne mellem Danmark og Norge. Ambassaden fungerer som sparringspartner og rådgiver for 
danske virksomheder for at fremme dansk eksport og danske virksomheders internationalisering og 
etablering i udlandet. 
Læs mere om Danmarks ambassade i Oslo

Johnny Aak, Senior Management Consultant i Energy & Management Consulting
Norske Energy & Management Consulting tilbyder rådgivning inden for hele energispektret og giver 
virksomheder indblik i samspillet mellem vedvarende energi og fossile energier, investerings- 
muligheder og markedsudvikling samt de forretningsmuligheder, som der er for danske virksom- 
heder på det norske energimarked. Energy & Management Consulting kan hjælpe virksomheder med 
markedsinformation, forretningsstrategier, markedsanalyser, netværk og kontaktskabelse i forhold til 
kunder og nye samarbejdspartnere i Norge. 
Læs mere om Energy & Management Consulting 

Claus Yderstræde, Sales Manager i Stenca A/S
Danske Stenca tilbyder professionelle life-cycle løsninger worldwide inden for isolering, aptering, 
brandsikring til bl.a. olie & gas industrien samt marine- og onshore installationer. Hovedkvarteret 
ligger i Aalborg med øvrige afdelinger i Esbjerg og Stavanger. Herudover har Stenca agenter placeret 
i Vietnam, Singapore og Korea. Stencas primære fokusområder er offshore og marine industrien, men 
hovedparten af løsningerne kan med stor fordel også benyttes til bl.a. kraftvarmeværker, hospitaler, 
raffinaderier og bryggerier. Stenca er meget opmærksomme på udviklingen i offshore- og marine in-
dustrien, og er medvirkende til udvikling af nye produkter og løsninger inden for disse brancher.
Læs mere om Stenca 

http://www.norge.dk/
http://norge.um.dk/da
http://energy-management.no/index.html
http://stenca.dk/


Oplægsholderne
Hans A. Pedersen, Head of Renewables i OffshoreEnergy.dk
Offshoreenergy.dk er et nationalt videns- og innovationsnetværk for den danske offshore industri, 
grundlagt af styrelsen for forskning og innovation. Offshoreenergy.dk’s fokusområder er olie og gas, 
offshore vindenergi, bølgeenergi og det offshore maritime område. Offshoreenergi.dk igangsætter 
projekter og udvikling med mål om skabe vækst inden for den danske offshore industri. Netværket 
omfatter mere end 270 virksomheder og vidensinstutioner. 
Læs mere om Offshoreenergy.dk

Øyvind Isachsen, CEO ved NORWEA Wind Wave Tidal
NORWEA repræsenterer ca. 130 virksomheder inden for vedvarende energiproduktion i Norge. 
Brancheorganisationens agenda er generelt at sikre langsigtet vækst for hovedsageligt offshore 
vindenergi men arbejder også med andre energiindustrier som bølge- og tidevand. Øyvind Isachsen 
har stået i spidsen for NORWEA de seneste 9 år og kan med sin unikke viden om Norges vedvarende 
energiproduktion være en stærk ressource, når det kommer til forretningsudvikling og samarbejds-
muligheder på området i Norge.
Læs mere om NORWEA

Henrik Stiesdal, tidligere CTO i Siemens Wind Power 
Med 28 år i toppen af Siemens Wind Power og indehaver af 200 patenter inden for vindmølle- 
teknologi, har tidligere teknologidirektør Henrik Stiesdal et unikt indblik i teknologi, innovation og  
systemer inden for vindkraft og vedvarende energi.  I dag er Henrik Stiesdal forsat idegenerator og 
pioner inden for vindmølleteknologi.

Arnstein Eknes, Segment Director, Special Ships ved DNV GL
DNV GL er et internationalt klassificeringsselskab, som tilbyder klassificering, certificering, teknisk 
sikring, risikovurderinger, software og uafhængig ekspertrådgivning til organisationer og virksomheder 
inden for olie og gas, energisektoren og den maritime branche. Med udgangspunkt i DNV GLs mål- 
sætning om at beskytte liv, ejendomme og miljø bistår organisationer med at øge deres virksomheders 
sikkerhed og bæredygtighed. 
Læs mere om DNV GL 

Rasmus Folsø, CEO ved Desmi Ocean Guard
DESMI Ocean Guard udvikler, fremstiller og sælger systemer til behandling af ballastvand, som fjerner 
levende organismer fra skibes ballastvand. DESMI Ocean Guard er placeret i Nørresundby og bistår 
gennem det globale DESMI netværk virksomhederne med support helt fra planlægning af installation 
af systemer, idriftsættelse og service af operative systemer. DESMI Ocean Guard er ejet af DESMI 
A/S, som arbejder globalt med udvikling, fremstilling, salg og service af pumper og pumpesystemer, 
miljøudstyr og specialprodukter. som relateres til disse områder. 
Læs mere om DESMI Ocean Guard

Skagerrak 
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