Frokostmøte:
Solkraft – nye muligheter for grønn verdiskapning
Markedet for solkraft er forventet å vokse kraftig viser en ny rapport Accenture har utarbeidet for
WWF. Nye forretningsmodeller, økte strømpriser og fallende teknologikostnader vil endre dagens
marked og gjøre solkraft mer attraktivt og lønnsomt. Dette kan skape nye forretningsmuligheter for
mange ulike bransjer, blant annet kraftselskaper, varehandel, bygg og eiendom, finans, IT med flere.
SmartCity Bærum, Accenture og Bærum Næringsråd inviterer til et frokostmøte der vi diskuterer den
spennende utviklingen innen solkraft.
Velkommen til:
Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika
Tid: Onsdag 27. april kl. 08:00-10:00
Påmelding her eller www.smartcitybaerum.no
Frokostmøtet kostnadsfritt men vi ber om påmelding pga. av frokostservering.
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Mingling og frokost
Velkommen
Innledning om solkraft i Bærum og Asker
Utvikling av næringslivet i Bærum
Mot lysere tider - fremtidige muligheter for verdiskapning
Hvaler solpark - solskinnshistorie med kunden i fokus
Det må bli enkelt
Avslutning

Unni Larsen, SmartCityBærum
Per Urdahl, Solel
Tore Gulli, Bærum kommune
Danny Zaitsev, Accenture
Terese Troy Prebensen, Fredristad Energi
Andreas Thorsheim, Otovo
Unni Larsen, SmartCityBærum

Mot lysere tider – fremtidige muligheter for verdiskapning
Danny Zaitsev jobber i Accenture Strategi med fokus på problemstillinger knyttet
til bærekraft. Han har bred erfaring fra ulike bransjer som konsulent med sterkt
fokus på energi. Han er opptatt av hvordan økonomisk vekst og ressursbruk kan
kobles, og ser stort verdiskapningspotensiale knyttet til nye teknologier som
solkraft.

Hvaler solpark – solskinnshistorie med kunden i fokus
Terese Troy Prebensen er administrerende direktør for Fredrikstad Energi
MARKED. Prebensens virksomheter sto i fjor for 1/3 av solcellesalget til
privatboliger i Norge. For etableringen av «Hvaler Solpark» vant
Fredrikstad Energi MARKED i samarbeid med NCE og Hvaler kommune «Årets
lokale klimatiltak» på fjorårets Zerokonferanse.
Det må bli enkelt
Andreas Thorsheim er daglig leder og gründer av solstrømselskapet Otovo, som
prosjekterer, installerer og finansierer solcellepaneler på private hjem og
næringsbygg. Otovo har på rekordtid blitt en av de største aktørene på solceller i
Norge. Thorsheim er tidligere produktdirektør i Opera Software, adm.direktør i
Bergens Tidende og finansdirektør i Schibsted Norge.

