Seminarserien:

NOWITECH and Windcluster Mid-Norway cooperate in strengthening
the interaction between research and industry for developing
offshore wind power technology. The seminar series Industry meets
Science was started September 2012 to accommodate exactly this.
Depending on the topic and intended audience, the seminars will be
in either English or Norwegian and is held twice a year.
Cooperation between industry and science is important:
• Competence is an decisive factor for creation of value from natural
resources
• Good cooperation between industry and science is a formula for
success in innovation and entrepreneurship
• Innovation is crucial for being competitive in a globalized market
with increasingly faster development
NOTE : TODAYS SEMINAR IS HELD IN NORWEGIAN

Arrangører:

Møteledere:
Vegard Saur og Hans Christian Bolstad

PROGRAM Tirsdag 21 juni 2016
12:30 Registrering og kaﬀe/vrimling

Det skjer mye i vind / offshore vind!
Nye aktører, stortinget utreder demopark, nye
prosjekter og nye muligheter på nasjonalt og
internasjonalt for FOU aktører og Industri.
• Kongsberg Renewables har inngått kontrakt
med Statoil om sitt monitoreringsverktøy
EmPower – et gjennombrudd i havvind!
• Forskningsrådet gir deg de siste nyhetene om
relevante muligheter og calls fra H2020. Hør
også om ETIP – Europas nye forum for
Europeisk industri og akademia.
• Lær fra og diskuter med Force Technologies
om løsninger for vedlikehold og operasjoner
• InNOWIC er et nytt ENERGIX prosjekt med
norsk og internasjonal deltakelse som skal
studere internasjonalisering av norsk
havvindindustri. Hvilke utfordringer vil de
bryne seg på?

13:00 Kongsberg EmPower for Hywind Demo
Rasmus Møkgaard Hviid; Product Manager
Kongsberg Renewables Technology AS
13:30 Nyheter fra H2020 og Forskningsrådet
Mari Lyseid Authen, Seniorrådgiver; Forskningsrådet
14:00 Utfordringer og løsninger for O&M i havvind
Leiv Erling Grytten, Sales manager, Force Technology AS
14:30 Kaffepause og networking
14.45 InNOWiC - Internationalization of Norwegian Offshore Wind Capabilities
– muligheter og utfordringer i internasjonale markeder?
Markus Steen, Forsker SINTEF Teknologi og samfunn
Asbjørn Karlsen, Professor; Geografisk institutt NTNU
15.15 ETIP wind – European Technology Innovation Platform
John Olav Tande, Senterleder NOWITECH
15:35 Oppsummering/ spørsmål
15:45 Møteslutt

