
ÅRSMØTESEMINAR
2022
Scandic Nidelven Hotel 
Havnegata 1-3, 7010 Trondheim
73 56 80 00

onsdag 8. juni fra kl. 11.30

Windcluster Norway inviterer til vårt
tradisjonelle årsmøteseminar med tema
bærekraftig vindkraftnæring. 

Her får vi presentert fremtidsperspektiver
fra myndigheter, organisasjoner og ikke
minst fra de største vindoperatørene i
landet. Her vil vi få høre om hvordan
leverandørindustrien best kan komme i
posisjon til å ta del av drift og vedlikehold
innenfor vindkraftnæringen både til land og
til havs. Vi legger også opp til god tid til
gode samtaler, og en fin møteplass der
leverandører av tjenester kan treffe de
sentrale vindkraftoperatørene. 

Seminaret arrangeres i tett samarbeid med
Norwea og FME NorthWind.  

BÆREKRAFTIG
VINDKRAFTNÆRING

Perspektiver på vindbransjens rolle i det grønne
skiftet 
Hvordan forberede vindbransjen til havvind 
HitechVision + TrønderEnergi – hva vil ny satsing
bety for vindkraftnæringen?

Statusoppdatering om vind 

Hvor ligger mulighetene for norsk leverandørindustri
i vindkraftnæringen til land og til havs?  

Hva har vi lært av vindkraftutbyggingen frem til nå? 
Hva vil være viktig for å få vinden til å snu for
vindkraftbransjen sett i et samfunnsperspektiv?

Kompetanse og kvalitet i våre vindparker

Våre perspektiver for bærekraftig drift av vindparker

Vår satsing på vindkraft og hva trenger vi for å nå
våre ambisjoner. 
Hvordan har bærekraftperspektivet påvirket våre
ambisjoner og strategier?

Cyber-sikkerhet for kritisk infrastruktur 

11.00   Årsmøte i Windcluster Norway (kun for medlemmer) 
11:30   Lunsj
12:30   Velkommen v/ Styreleder i WCN Leif Røv
12:45   Ståle Gjersvold, styreleder i Norwea og
            konserndirektør i TrønderEnergi 

13.15   NVE v/ Magnus Wold, Fagansvarlig vindkraft

13:35   Norwea v/ Daniel Flo, rådgivende ingeniør 

13:45   Sara Heidenreich, NTNU og FME NothWind 

14:05 Statkraft v/ Tor Arne Hov, HR-partner

14:25   Kaffepause
14:45   Vestas v/ Stein Grøtte og Andre Juul Leirbekkhei

15:05   Siemens Gamesa v/ Administrerende Direktør 
            Ben Bjørke

15:25   Cegal AS v/ Didrik Gilde, Senior Business Consultant

15:45   Oppsummering av dagen v/ Styreleder Leif Røv
16:00   Uformell mingling

PROGRAM

PÅMELDING
Påmeldingsskjema
Påmelding innen 23. mai

Ved påmeldinger etter 23. mai refunderes ikke
deltakeravgifter. 

inkludert lunsj u/ drikke (eks mva)
kr. 1 200,- for medlemmer
kr. 1 800,- for ikke-medlemmer

DELTAKERAVGIFT

windcluster.no

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HN2I5-S4S0C20lzBOLKAlGK8o_Tz_1xIgaQolNV2iSNUMVdYTEVDOUIwRkxBSU5RNjg3OE85NDhPRS4u&wdLOR=c558D7836-5D0F-4347-87B9-FA6B5486227A
https://windcluster.no/

