PÅMELDING: kraftsats@vikersund.no
Konferanse: Kr 1.900,- pr. person inkl. lunsj og bill. til skirenn (f.o.m. person nr. 3 i samme
bedrift: kr 1.500,- pr. pers.)
Utstiller 2 x 3 m: kr 6.500,- pr. stand, inkl. 2 konferansedeltakere, lunsj og bill. til skirenn. (Begrenset antall plasser).

KRAFTSATS I VIKERSUNDBAKKEN
Fra olje og gass til grønt og land (vannkraft).
Nærings- og miljøkonferanse fredag 12. februar kl 1000 til 1630 i
Sparebankteltet i Vikersund Hoppsenter
Konferanseprogram (med forbehold om endringer):

«Prioritering i det grønne skiftet - som fører til nye arbeidsplasser»
Finansminister Siv Jensen

«Ren kraft fra Norge til verden»
Stortingsrepresentant Rasmus Hansson
«Dette trenger kommunene for å gjennomføre lønnsom oppgradering av
vannkraft»
H.r. advokat Karoline Lund, LVH (Landssammenslutningen av
vassdragskommuner)
«Opprusting og utvidelse av vannkraft - regler og muligheter»
Seniorrådgiver Marit Carlsen Norges Vassdrags- og energidirektorat.
«Løpehjulet – forbedrede løsninger for fremtiden» Martin Aasved Holst EDR Medeso.
«Suksesshistorie fra virkeligheten – oppgradering av Embretsfoss» Birger Holt, EB.
«Energidalen - skimter vi en ny norsk klynge? Professor Torger Reve.
«Kompetanse og teknologi fra olje og gass næringen- et bidrag til mer kostnadseffektiv utbygging og
drift av vannkraft?» Anne Grete Ellingsen, NODE.
«Slutt med prat. Start med handling» Andreas Christian Engeberg, TEKNA.
«Bærekraft som konkurransefortrinn » Tore Ø. Strømsodd, Innovasjon Norge.
«Ta sats og svev langt» Claes Brede Bråthen, Sportssjef Norges hopplandslag.
Innledning ved Fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg.
Konferansier og debattleder : Geir Helljesen
Temaet for konferansen er brobygging mellom olje/gass, vannkraft og
entreprenørbransjen. Felles mulig prosjekt er fornying og oppgradering av vannkraftverk. Bedrifter og mennesker får
arbeid og eksisterende vannkraftverk vil produsere mer klimavennlig kraft til glede for Norge og resten av verden.
Hvorfor skal du ta turen til Vikersund?
Speedmatch – alle som er raskt ute vil få mulighet til å knytte verdifulle kontakter i korte 1-1 møter.
Nettverk og næringsklynge – Du får treffe sentrale aktører innen vannkraft og entreprenørbransjen. Sammen har vi
ambisjon om å danne en ny næringsklynge innen Vannkraft som skal være en tverrfaglig, frittstående
interesseorganisasjon for vannkraftmiljøene i Norge. Stiftelsesmøte blir avholdt rett etter konferansen før
hopprennet starter klokken 1730.

