
Vi gentager de foregående års succes og inviterer danske og norske virksomheder til vores 
årlige erhvervskonference Skagerrak Business Summit. Konferencen afholdes i år i Kri-
stiansand 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 vi i gang med fle-
re konkrete havneudvidelser. I Norge er der fokus 
på vejudbygning, og i Danmark taler vi om den 3. 
Limfjordsforbindelse. Initiativer der vil stimulere 
yderligere vækst i Syd-Norge og Nord-Danmark 
og åbne op for flere nye spændende forretnings-
muligheder.

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. 
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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

8.30 Registrering og morgenmad

9.00 Åbning og velkomst
 v/ Harald Furre, Ordfører i Kristiansand

 Udvikling af handelsrelationer mellem Norge og Danmark 
 v/ Aud Kolberg, Norges ambassadør i Danmark
 v/ Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør i Norge
  
 Keynote Danske Bank, Norge

Program for torsdag den 23. november 2017
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Fremtidens Byggeri 
Få et 360 graders indblik i det norske byggemarked fra bygherrens driftsatte byggeri.

Blok 1 
Bæredygtige offentlige byggerier 
v/ Aust-Agder Fylkeskommune

Blok 2
Forskelle og ligheder ved energi-
optimeret byggeri i Danmark og Norge 
v/ Bjerg Arkitektur

Blok 3 
Fremtidens by og bydel 
v/Kruse Smidt & Skanska

Velfærdsteknologi
Bliv klogere på, hvordan man i Norge og Danmark har udviklet sin velfærdsteknologi. Hvordan  kommer man i 
betragtning som kunde til det offentlige.

Blok 1 
Innovation og samarbejde med smv’er i det 
offentlige på begge sider af Skagerrak 
v/ Aalborg Universitetshospitels innovations-
enhed & Center for Velfærdsteknologi

Blok 2
Projektsamarbejde på tværs af 
Skagerrak 
v/ Kristiansand kommune, Siemens & Open 
TeleHealth 

Programmet opdateres løbende

Blok 3 
Erfaring med udvikling og salg på 
begge sider af Skagerrak 
v/Imatis & en dansk virksomhed

Logistik & Infrastruktur
På begge sider af Skagerrak er vi i gang med flere konkrete havneudvidelser. I Norge er der fokus på vejudbygning, herunder 
motorvej fra Kristiansand til Stavanger, og i Danmark taler vi om den 3. Limfjordsforbindelse. Initiativer der vil stimulere yderli-
gere vækst i Syd-Norge og Nord-Danmark og åbne opfor flere nye spændende forretningsmuligheder.
  
De tre blokke er under udarbejdelse

  Keynote Peter Ditlev Nødbak, Telenor

10.30  Pause

11.00  Blok 1

12.15  Frokost

13.15  Blok 2 & Blok 3

18.00  Middag
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