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TIL NORGE
Fredag den 7. december 2018 kl. 14.00 – 16.00

Kom og mød den danske ambassadør i Norge
Overvejer du, om din virksomhed skal ind på det norske marked? 
Så har du denne dag en enestående chance for at komme og 
høre om mulighederne, når Danmarks ambassadør i Norge, Jarl 
Frijs-Madsen, gæster Næstved Erhverv.

Jarl Frijs-Madsen vil fortælle om danske forretningsmuligheder i 
Norge – generelt og for specifikke sektorer. Handelsafdelingen på 
Den Danske Ambassade i Oslo arbejder både sektor- og klynge-
fokuseret, hvilket skaber grobund for at hjælpe dine produkter 
ind på det norske marked.

Ambassadøren giver også et bud på, hvordan de økonomiske og 
kommercielle fremtidige forhold i Norge netop kan gavne danske 
interesser både i opgangs- og nedgangstider.

Jarl Frijs-Madsen har en lang karriere bag sig i Udenrigs-
ministeriet; blandt andet som generalkonsul i New York, chef 
for Danmarks Eksportråd (The Trade Council) og medlem af 
Udenrigsministeriets koncernledelse.

Vel mødt til en spændende eftermiddag!

DATO
Fredag den 7. december 2018 
kl. 1400-1600

STED
Næstved Erhverv
Teatergade 6, 4700 Næstved

PRIS 
Gratis

INFO OG TILMELDING
Senest mandag den 3. december 2018 på
www.naestvederhverv.dk/events/norge

SPØRGSMÅL
Kontakt chefkonsulent Lars Schak på 
55 88 52 17 eller lsc@naestvederhverv.dk



HVORFOR EKSPORTERE TIL NORGE?
Norge er et af verdens rigeste lande med en enorm købekraft i både den offentlige og 
private sektor. Norge er i forvejen Danmarks 5. største eksportmarked med en samlet 
eksport på 71 mia. DKK. i 2018. 

Norge er et af de mest stabile politiske lande i verden, økonomien er relativt stabil, og de 
norske forbrugeres stærke købekraft og geografiske nærhed til Danmark, gør det norske 
marked oplagt for danske virksomheder at satse på inden for en række områder.
 
Generelt kan man sige, at hvis et produkt kan sælges i Danmark til en konkurrencedygtig 
pris, er der også stor sandsynlighed for, at det kan sælges i Norge. 

Den norske stat investerer i disse år store summer i alt fra infrastruktur og sundhed til 
digitalisering af den offentlige sektor. Fx betyder den nationale transportplan, at der skal 
bruges 100 mia. NOK om året på forbedring af infrastruktur.

Det norske bygge- og anlægsmarked vokser også fortsat. Specielt i og omkring Oslo er 
der høj aktivitet. Byen forventes at vokse med op til 30% frem mod 2030, og det byder 
på store udfordringer til den fremtidige infrastruktur, byggemåde, faciliteter og funk-
tionalitet. 
Oslo har igennem kommuneplanen ”Oslo mod 2030: Smart, trygg og grønn” meget am-
bitiøse bygge- og klimamålsætninger, der skal indfries. Planen omfatter bl.a. 24 forskellige 
by-udviklingsprojekter fordelt over hele hovedstaden, hvilket skaber spændende markeds-
muligheder for danske løsninger.   

Digitalisering spiller en central rolle i udviklingen af det norske samfund, både i den of-
fentlige sektor, erhvervslivet og i samspillet mellem borger og det offentlige. I den offen-
tlige sektor er der fokus på en række punkter, som alle kan være interessante for danske 
virksomheder at byde ind på. 

Oslo by alene bygger hospitaler, skoler, plejehjem og skadestue til flere milliarder kroner 
over de næste 10 år. Disse enorme investeringer, som også ses andre steder i landet, 
kombineret med en befolkningsvækst og længere levetid, gør, at Norge står over for en 
række udfordringer, der alle på den ene eller anden måde stiller krav om nytænkning inden 
for såvel den offentlige som private sektor, da færre må klare mere for flere. 

Den norske industri gennemgår i disse år en større omstilling til en mere bæredygtig, 
omkostningseffektiv og digitaliseret sektor. Fra norsk side har man stort fokus på at 
mindske CO2-udslippet, hvilket også afspejles hos de store norske industriaktører. Der 
er fokus på at gøre produktionen mere bæredygtig og øge rentabiliteten gennem øget 
effektivitet eller ved at reducere omkostningerne. Danske løsninger, som kan bidrage til 
denne omstilling, vil have gode muligheder i markedet.


