
 

 

Delegationsresa till Norge mars 2020 
 

Ett stenkast västerut från Sverige ligger en av våra främsta exportmarknader för bland annat miljöteknik och 

energismarta lösningar. Tillsammans med Länsstyrelsen som statlig aktör hälsas du varmt välkommen att följa 

med på en delegationsresa till vårt grannland Norge. Du erbjuds möjlighet att träffa offentliga företrädare inom 

miljösektorn, presentera dina affärsidéer och lära dig mer om marknadens förutsättningar.  

Delegationsresan äger rum den 15–18 mars och vi riktar oss till dig som vill utveckla din verksamhet i vårt 

närmaste grannland, alternativt ta dina första steg på den norska marknaden. Vi välkomnar företag, 

affärsstödjande aktörer samt organisationer i Östergötland att delta.  

Resan syftar till att främja och vidareutveckla länets affärsrelationer inom området förnybar energi och miljöteknik.  

Norska regeringen har höga ambitioner när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och vill sätta tydliga 

mål för vägen mot ett fossilfritt samhälle. Under tre dagar ska vi upptäcka vilka affärsmöjligheter som erbjuds, 

diskutera med offentliga företrädare om utmaningar längs vägen samt få ta del av inspirerande studiebesök. 

Initiativet till resan ligger i linje med Länsstyrelsens energi- och klimatstrategi samt vårt arbete med 

utvecklingsmålen inom Agenda 2030.  

Preliminärt program för resan bifogas, med reservation för justeringar efterhand. Resan görs till självkostnadspris. 

Ingen avgift tas ut för programmet, varje deltagare står dock för sina egna resekostnader och uppehälle samt 

förbokade affärsmöten.  

Programmet genomförs tillsammans med Sveriges Ambassad i Oslo, Cleantech Östergötland och Business Sweden.   

Vi önskar din intresseanmälan inför resan senast den 15 januari.  

För mer information kontakta gärna: 

Linda Ström, Länsstyrelsen Östergötland, tfn 010-2235216,  linda.strom@lansstyrelsen.se 

Johan Rydberg, Cleantech Östergötland, tfn 0708-199780, johan.rydberg@cleantechostergotland.se 

Daniel Westling, Business Sweden, tfn o72- 247 2056, daniel.westling@business-sweden.se 

Väl mött på resan!   

Landshövding Carl Fredrik Graf  
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Preliminärt program den 15-18 mars 2020 

 
Söndag 15 mars:  
Avresa med tåg från Linköping 14:07, ankomst Oslo 21:24 

 
Måndag 16 mars: 
 
09.00–12.00 Affärsseminarium på svenska ambassaden i Oslo 

                          Introduktion till förutsättningarna på den norska marknaden: 

– Business Sweden om hur spelplanen ser ut för svenska miljöteknikföretag 

– Klima- og miljødepartementet om Norges omställning till det fossilfria samhället 

 Workshop/gemensam diskussion: 

– Vilka utmaningar och möjligheter ser företagen i sin satsning på Norge? 

12.00-13.00    Lunch 

13.00-15.00  Norges färdplan för fossilfrihet och grön konkurrenskraft 
                 

13.30-14.30 Representant för klimat- och energidepartementet ger en inblick i: 
 
- Norska regeringens färdplaner för klimatarbete och en aktiv dialog med näringslivet  
- Aktuella insatser för en cirkulär ekonomi i Norge  
- Satsningen Prosess 21 med fokus på stärkt samverkan mellan offentligt och privat  
 
14.30-15.00 Q & A  

 

16.00-18.00 Mottagning på Sveriges Ambassad i Oslo (Sverigehuset)  

Miniseminarium följt av mingel med inbjudna gäster från miljösektorn. 

Värd: Ambassadör Krister Bringéus. 

 
Tisdag 17 mars: 
 
09.00-10.00    Möte med fylkesmannen i Oslo, Valgerd Svarstad Haugland   

10.30-11.30      Möte med Byrådsavdelingen Miljø og samferdsel, Oslo kommun     

11.30-12.30 Lunch (egen bekostnad) 

12.30 Bussresa till Tönsberg  

14.00-16.00 Studiebesök vid Den Magiska Fabrikken biogasanläggning 

19.00  Gemensam middag i Oslo 

 
Onsdag 18 mars: 
 
09.00-15.00:  Tid för B2B-möten och att arbeta vidare med marknadsanalys på egen bekostnad.  

 

Möjlighet att besöka Stortinget för visning och preliminärt möte med energi- och miljökommittén.  

 

Hemresa med tåg: Avresa 16:56, ankomst Linköping 22:48 


