
Vi gentager de foregående års succes og inviterer danske og norske virksomheder til vores 
årlige erhvervskonference Skagerrak Business Summit. Konferencen afholdes i år i 

Kristiansand torsdag den 23. november 2017 kl. 8.30-22.00. Vi sætter i år fokus på 
”Grænseløse muligheder” i takt med den stigende digitale udvikling. 

Skagerrak Business Summit
Grænseløse muligheder

Den igangværende digitale udvikling i Danmark og Norge byder på nye tendenser, nye vilkår og nye forretningsmuligheder. Konferen-
cen giver et indblik i, hvordan virksomheder kan gribe de nye muligheder an. 
Konferencen har også fokus på muligheden for dig til at finde nye kunder og samarbejdspartnere på tværs af Skagerrak.

Nye forretningsmuligheder

Udvid dit danske og norske netværk
Netværk har en afgørende betydning for samarbejdet mellem 
Norge og Danmark, hvorfor det også er prioriteret højt til Skagerrak 
Business Summit. Konferencen lægger op til gode muligheder for 
mingling og for at netværke. 

Fremtidens bæredygtig byggeri
Bæredygtighed og energioptimering bliver tænkt 
ind i fremtidens byggeri. Bygherrer, storentrepre-
nører og rådgivere giver deres syn og erfaringer 
på fremtidens byggeri, og hvordan den nyeste 
teknologi kan tænkes ind i byggerierne.

Fremtidens infrastruktur
På begge sider af Skagerrak er der gang i store 
infrastrukturprojekter, som vil åbne op for nye 
muligheder for samarbejde på tværs af Skager-
rak. Hvad kan dette betyde for mig? Få et kig 
i krystalkuglen og bliv klogere på de nye foret-
ningsmuligheder.

Fremtidens velfærdsteknologi
Den teknologiske udvikling resulterer i sto-
re udfordringer indenfor velfærdsteknologi. 
Kristiansand Kommune og Aalborg Universitets-
sygehus tager dialogen op, og deler ud af deres 
erfaringer med, hvordan samarbejdet mellem 
virksomhed, kommune og sygehus på tværs af 
Skagerrak kan optimeres. 

TILMELD DIG OG 
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Konferencens fokusområder

Konferencen er for dig, der beskæftiger dig med samarbejdet 
mellem Danmark og Norge, eller for dig der har en interesse eller 
ønsker at udvikle dig inden for de tre nævnte fokusområder. Konfe-
rencen har et kommercielt fokus med et klart mål om, at deltager-
ne udvikler nye handelsrelationer mellem Danmark og Norge.

Hvem henvender konferencen sig til?

Tilmelding
Konferencen holdes på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand og afsluttes 
med middag kl. 18.00.
Det er gratis at deltage i konferencen, og hvis det har interesse, er 
det muligt at booke en overnatning på Clarion Hotel Ernst til en særlig 
fordelagtig pris for dig, som deltager: NOK 840,- for et enkeltværelse 
og NOK 940,- for et dobbeltværelse.
For booking af hotel kontakt: booking.ernst@choice.no og oplys, at du 
deltager i Skagerrak Business Summit.

https://businessaalborg.nemtilmeld.dk/171/
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Skagerrak Business Summit
Grænseløse muligheder

Program for torsdag den 23. november 2017
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TILMELD MIG

Konferencier Kamilla Sharma, Adm. Direktør hos Innoventus Sør 
Sharma har haft flere ledende stillinger i Telecom-branchen gennem 10 år. Hun blev i 2015 adm. direktør for Innoventus Sør. Kamilla Sharma 
har vundet prisen som årets kvindelige leder. 

10.30

11.00

12.15

13.15

15.00

16.25

18.00

v/ Jarl Frijs-Madsen, 
Danmarks ambassadør i Norge
Nyudnævnt dansk ambaasadør i Norge. 
Danmarks ambassade i Oslo har blandt andet 
til opgave at formidle og fremme danske 
interesser. Ambassaden arbejder for at styrke 
den danske eksportindsats og fremme investe-
ringsaktiviteterne mellem Danmark og Norge. 
Ambassaden fungerer som sparringspartner og 
rådgiver for danske virksomheder, der har en 
interesse i det norske marked.

Peter Ditlev Nødbak, 
Udviklingsdirektør hos Telenor Danmark
Hvor er det danske telemarked pt.? Hvordan kan vi 
skabe en forandring ved at lære af andre, og hvilke 
forudsætninger skal på plads. Hvordan arbejder 
Telenor Danmark med digital forandring og digita-
lisering som fx. Automatisering, Robotics, Machine 
learning og Security med henblik på at udvikle nye 
forretningsområder. Sigve Brekke, CEO hos Telenor 
ASA udtaler; ”Telebranchen eksisterer ikke om 10 år 
i den form, vi kender det i dag, hvis vi ikke gør noget 
radikalt.” Peter har været ansat i Sonofon/Telenor i 
over 17 år og har primært arbejdet med udvikling af 
teknologi. De seneste 2 år som Netværksdirektør.

Pause

Blok 1

Frokost

Blok 2

Blok 3

Nøgne Ø - Bryggeriet som har fået danskere til at importere norsk øl
Nøgne Ø i Grimstad er Norges mest anerkendte håndværksbryggeri som laver prisbelønnet øl, der sælges i en række lande. Markedschef 
Tom Young fortæller om det lille bryggeri, der har fået stor succes. Én af hemmelighederne bag succesen er deres vilje til at dele forret-
ningshemmeligheder med alle, der spørger. 

Middag

Åbning og velkomst
v/ Harald Furre, Borgmester i Kristiansand Kommune 
Harald blev i 2015 udnævnt til borgmester i Kristiansand kommune. Harald har tidligere været adm. direktør i analysefirmaet Oxford Research AS i 
Kristiansand og har haft en række er bestyrelsesposter i erhvervslivet og politik. 

Registrering og morgenmad

Udvikling af handelsrelationer mellem Norge og Danmark

v/ Aud Kolberg, 
Norges ambassadør i Danmark
Nyudnævnt norsk ambassadør i Dan-
mark. Den norske ambassade har til 
opgave at varetage norske interesser 
internationalt. Den norske ambassade 
i København har til formål at styrke de 
gode forbindelser, der findes mellem 
Danmark og Norge samt at identificere 
fælles interesser. 
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09.00
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Grænseløse muligheder

FREMTIDENS BYGGERI 

Få et 360 graders indblik i det norske byggemarked fra bygherrens idéer til idriftsatte 
byggeri

1

2

3

Traditionsrige materialer + moderne teknologi = Fremtidens byggeri 
Aust Agders overvejelser som bygherre i et bærekraftigt og CO2 reduceret perspektiv. Et vigtigt tema er tilgangen til valg af mate-
rialer og energiløsninger.
 
v/ Steinar Roppen Olsen, Bygherrerådgiver hos Aust-Agder Fylkeskommune
Steinar Roppen Olsen har lang erfaring som konsulent og rådgiver for offentlige indkøb. På konferencen vil han fortælle om, hvor-
dan Aust-Agder Fylkeskommune har arbejdet for at planlægge Norges mest fremtidsrettet videregående skole i Tvedestrand. Den 
norske stat har bevilget 5 mio. kr. til at analysere og reducere byggeriets C02 påvirkning. De 19.000 kvadratmeter - tegnet af LINK 
Arkitektur og Snøhetta - som landskabs arkitektur påbegyndes efteråret 2017.

Forskelle og ligheder ved energioptimeret byggeri i Danmark og Norge
 
v/ Mark Krebs, Partner & Arkitekt hos BJERG Arkitektur A/S og Marie Mølgaard Vinther, Arkitekt & projekt-
leder hos BJERG Arkitektur A/S 
BJERG Arkitektur A/S er en af Danmarks førende arkitektvirksomheder indenfor bæredygtigt energioptimeret byggeri med både 
nybyggeri og renovering samt udførelse af totalrådgivning i bæredygtigt byggeri i både Danmark og Norge. Virksomheden har 
indgående kendskab til forskelle og ligheder imellem danske og norske forhold. 
Tegnestuen har spidskompetencer indenfor børne- og skolebyggerier, og har opført tre daginstitutioner i Oslo og tre er under opfø-
relse i Oslo. De er alle certificeret til BREEAM ”very good”. BJERG Arkitektur A/S har afdelinger i Danmark, Norge og Polen, beskæf-
tiger 31 medarbejdere og fejrer i år 30 års jubilæum.

Fremtidens by og bydel

v/ SKANSKA AS
SKANSKA AS vandt i 2014 konkurrencen om at bygge ”Fremtidens Bydel” i Kristiansand. Området Bjørndalen skal udvikles med 
500 boliger og forretningsområder, og bydelen får også sin egen butik og børnehave. Klimaudslippene fra dette område skal 
halveres sammenlignet med andre tilsvarende bydele i Kristiansand.
SKANSKA AS har ca. 3800 ansatte og 14 mill. i omsætning og har altid 200 igangsatte projekter. Grønne projekter er vigtige og 
SKANSKA AS tegner sig for 36% af alle BREEAM-projekter i Norge.
 
v/ Heidi Wolden, Adm. Direktør hos Kruse Smith AS
Heidi Wolden er koncernchef i Kruse Smith. Selskabet er blandt Norges ledende entreprenørselskaber og har hovedkontor i  
Kristiansand. Kruse Smith AS har særlig engageret sig i projekter, som kan bidrage til at modernisere byggebranchen gennem 
bedre klima- og miljøvalg. 
Kruse Smith AS er en komplet ejendomsaktør der arbejder lige fra tidlige faser som developer til byggeri, byfornyelse og som 
ejendomsejer. Kruse Smith AS har ca. 900 ansatte og en omsætning på ca. 4 mill. 

https://www.austagderfk.no/
http://www.bjerg.nu/
https://www.skanska.no/
http://www.kruse-smith.no/


VELFÆRDSTEKNOLOGI 

Bliv klogere på, hvordan man i Norge og Danmark har udviklet sin velfærdsteknologi. 
Hvordan kommer man i betragtning som kunde til det offentlige
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Innovation og samarbejde med smv’er i det offentlige på begge sider af Skagerrak 

v/ Inga Fryd, Direktør hos Center for Velfærdsteknologi
Hvordan samarbejder Center for Velfærdsteknologi Nord med virksomheder? Kom og hør hvordan virksomheder samarbejder med Cen-
ter for Velfærdsteknologi Nord i forbindelse med udvikling, design og implementering af velfærdsteknologi. Centret er et fælleskommu-
nalt inspirations- og læringssted, som gennem årene har været involveret i mange projekter – store som små - med en bred skare af 
teknologier og virksomheder. Centret er et inspirations- og læringssted inden for innovative velfærdsteknologiske løsninger. På Centret 
kan virksomheder søge råd og vejledning til deres teknologier. 
Centret er åbent for borgere, medarbejdere og virksomheder, der har interesse i at blive introduceret til de nyeste teknologier og løsnin-
ger inden for omsorgs- og plejesektoren. Center for velfærdsteknologi Nord vil gøre Nordjylland førende i Danmark i brugen af velfærds-
teknologi. Livskvalitet for borgeren, bedre økonomi og et bedre arbejdsmiljø er i centrum.

v/ Jesper Bredmose Simonsen, International Project Manager & Business Developer hos Idéklinikken Aalborg 
Universitetshospital
Idéklinikken er Region Nordjyllands officielle innovations hub. Den blev etableret i 2009 som en enhed til at håndtere medarbejderdre-
ven innovation på Aalborg Universitetshospital. Nu er Idéklinikken en organisation, som dækker flere funktioner for Region Nordjylland. 
Der arbejdes stadig med medarbejderdreven innovation, og Idéklinikken fungerer bl.a. også som decideret Tech-Trans-Enhed (TTO) for 
Universitetshospitalet, som koordinator i Clinical Trials Denmark North og som koordinator for Universitetshospitalets kliniske living 
lab/test bed for medico udstyr.
Jesper Bredmose har været med til at starte Idéklinikken og har også arbejdet med innovation i Region Syddanmark og i Aarhus Kom-
mune.  På konferencen vil Jesper fortælle om, hvordan Idéklinikken har samarbejdet og udviklet produkter med SMV’er gennem tiden. 
Herunder om hvordan hvilke fordele man som virksomhed har ved at henvende sig til Idéklinikken og arbejdet med real life testing og 
IPR.    

Projektsamarbejde på tværs af Skagerrak - Fremtidens telemedicin
 
v/ Wenche S. Pedersen Dehli, Helse- og socialdirektør ved Kristiansand Kommune

v/ Olav Åsgård, Leder i forretningsudvikling hos Siemens Healthineers

v/ Henrik L. Ibsen, CEO hos Open TeleHealth Aps

Teknologiudvikling og salg på begge sider af Skagerrak
 
v/ Johan Ivarsson, adm. direktør hos Telenor Objects AS 

v/ Norway Health Tech og erhvervsudvikling indenfor helseteknologi

v/ Anund Rannestad, VP International Sales and Partner Developement hos Imatis
Imatis AS er ledende inden for IKT løsninger til klinisk workflow, logistik mobilitet og kommunikation inden for sundhedssektoren. 
Imatis har lavet et it-system, som skal finde og identificere flaskehalse, gøre det enklere at kontrollere ressourceforbrug og logistik 
ved sygehus og i kommuner. Imatis AS har netop vundet prisen for Norges bedste innovationsprojekt. 

v/ Tone Birkenes, Managing Director, DiaGraphIT AS
DiaGraphIT AS arbejder for at forenkle og forbedre patientbehandling igennem deres innovative løsning. Løsningen samler og viser 
konkret samt relevant klinisk information til patienter og sundhedspersonale. Softwaren leverer en hurtig og grafisk oversigt over 
sygdomsforløbet, hvilket er med til at danne et godt grundlag for behandling af patienten. Tone har flere års erfaring med indførelse 
af ehelse applikationer, har arbejdet både i det private- og offentlige og har specialkompetencer inden for forretningsudvikling samt 
evaluering af forretningsideer. 

https://hjaelpemidler.aalborg.dk/wwwaalborgkommunedkcfv
http://ideklinikken.rn.dk/
http://ideklinikken.rn.dk/
https://www.healthcare.siemens.dk/
http://opentelehealth.com
http://www.telenorobjects.com/
http://www.norwayhealthtech.com/
http://www.imatis.com/imatis/index.html
http://www.diagraphit.com/?AspxAutoDetectCookieSupport=1


LOGISTIK & INFRASTRUKTUR 

På begge sider af Skagerrak er der gang i store infrastrukturprojekter, som vil åbne op for nye 
muligheder for samarbejde på tværs af Skagerrak. Hvad kan dette betyde for mig? Få et kig i 
krystalkuglen og bliv klogere på de nye forretningsmuligheder
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Nye Veier skal forandre norsk vejbyggeri 
Det statslige selskab Nye Veier har fået ansvaret for at bygge en række nye motorveje på Sørlandet, på Østlandet og i Trøndelag. 
Målet er at finde nye metoder for at sikre hurtigere planlægning og lavere omkostninger. De foreløbige resultater tyder på at sel-
skabet kan reducere omkostningerne med 20% samtidig med, at bygningsperioden bliver meget hurtigere. Hvordan er de kommet 
så langt? 

v/ Finn Aasmund Hobbesland, Direktør for Planprocesser og Samfundkontakt hos Nye Veier AS
Finn Aasmund Hobbesland er direktør for planprocesser og samfundskontakt i Nye Veier AS. Han er tidligere chef for by- og sam-
fundsstaten i Kristiansand og var også adm. direktør for vejbygningsselskabet Agder OPS. 

Alt infrastrutur bliver digital
Autonome køretøjer, bedre trafiksikkerhed samtidig med et stigende krav til logistik og effektiv trafikafvikling er fremtidens krav. 
Det er ikke kun veje, der bliver digitale. Alt infrastruktur bliver også digitalt i fremtiden, mener adm. direktør Bent-Ståle Johansen i 
tratec Norcon.

v/ Bent-Ståle Johansen, CEO hos Tratec Norcon AS
Bent-Ståle Johansen leder selskabet Tratec Norcon AS som holder til i Vennesla, nord for Kristiansand. Det er et teknologiseskab i 
automatisering til offshore, industri, transport og kommunal teknologi, og har leverancer til både det norske og svenske marked.

Nye havne giver nye muligheder 
Både i Hirtshals og Kristiansand er der store processer igang for at skabe nye, større og mere fremtidssikret havnetjene-

ster. Hvilke muligheder skaber det for forretningslivet?

v/ Halvard Aglen, Havnedirektør hos Kristiansand Havn 
Halvard Aglen er havnedirektør i Kristiansand og arbejder nu på at lægge fundamentet for både byudviklingen i centrum 
af Kristiansand og en betydelig havneudvidelse ved Kongsgård-området. Halvard Aglen vil fremlægge visionerne for 
fremtidens havn i Kristiansand.

v/ Jens Kirketerp, Havnedirektør hos Hirtshals Havn
Jens Kirketerp er havnedirektør i Hirtshals og har arbejdet med at skabe et helt nyt havneareal i byen. Jens Kirketerp vil 
præsentere visionerne for Hirtshals Havn i fremtiden.

Medvind i begge retninger over Skagerrak
Hvordan vil Color Line som ledende operatør på begge sider af Skagerrak udnytte de nye muligheder som skabes af ny infrastruktur 

både i Norge og Danmark?

v/ Helge Otto Mathisen, Koncerndirektør for kommunikation og samfundskontakt
hos Color Line A/S
Rederiet vil føre sin virksomhed tilbage til skibsfart, der startede i 1800-tallet. Nu kan vi stå foran en ny æra, der skaber endnu 
større aktivitet i den region, hvor det hele startede.

http://www.nyeveier.no/
https://www.tratec.no/selskap/tratec-norcon/
http://www.portofkristiansand.no/
http://www.hirtshalshavn.dk/
https://www.colorline.dk/

