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Leverandør til kommende offshore vindmølleparker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og hør, når en række virksomheder fortæller om deres erfaringer i 

forbindelse med opførelsen af transformerstationen ved Anholt Havvind-

møllepark.  

På seminaret præsenteres der også en undersøgelse udarbejdet af 

Syddansk Universitet, hvor der argumenteres for fremtidige udviklings-

tiltag. 

 

For mange danske virksomheder er offshore vindindustrien en interessant mulighed for at 

udvide deres forretningsområder.  

På seminaret vil der være indlæg fra virksomheder, der har været involveret i opførelsen af 

transformerstationen. Derefter vil der være en paneldiskussion om kravene til nye potentielle 

leverandører. 

 

Der vil desuden blive præsenteret en rapport, hvor centrale erfaringer fra forskellige 

virksomheder er samlet. Der argumenteres for områder, hvor innovation og nye 

samarbejdsformer kan bidrage til fortsat udvikling på området. 

  

Tid og sted 

Mandag den 12. maj 2014, kl. 13:00 – 17:00  

hos Semco Maritime A/S, Niels Bohrs Vej 3, 6700 Esbjerg 

 

Tilmelding 

Tilmelding via dette link senest mandag den 5. maj. Deltagelse er gratis. 

Arrangementet er målrettet til både små og mellemstore virksomheder med interesse for at 

blive leverandører til offshore vindindustrien samt etablerede virksomheder inden for 

branchen. I forbindelse med arrangementet vil der være tid til networking.  

 

Følg desuden med på www.windpower.org og www.offshoreenergy.dk samt i nyhedsbreve 

fra Vindmølleindustrien og Offshoreenergy.dk. 

 

http://www.windpower.org/da/aktiviteter/aktivitet/702_leverandoer_til_en_kommende_havvindmoellepark.html
http://www.windpower.org/
http://www.offshoreenergy.dk/
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Foreløbigt program 

13:00 Velkomst 

- Carsten Nielsen, Senior Vice President, Semco Maritime 

13:10 Udfordringer og muligheder i offshore vindmølleindustrien  

- Direktør Morten Basse, Offshoreenergy.dk, Renewables  

- Vicedirektør Jakob Lau Holst, Vindmølleindustrien  

13:25 Resultat af undersøgelsen og udviklingsmuligheder i branchen  

- Salla Lutz, Postdoc, PhD, Syddansk Universitet 

13:45 Semcos krav til leverandører    

- Senior Procurement Manager Anne Christine Wilkens, Semco Maritime 

14:15 Semcos erfaringer fra Anholt-projektet   

- Projektleder Peter Hedemann Andersen, Semco Maritime 

14:30 Pause 

15:15 Virksomhedernes erfaringer fra Anholt    

- Senior projektleder Poul Damgaard, Energinet.dk 

- QHSE manager Evy Tykgaard, Apro Wind 

- Account Manager Flemming Hjøllund, Pon Power Scandinavia 

 

16:15 Paneldiskussion  

 – med afsæt i dagens oplæg diskuteres konkretisering af tiltag 

Deltagere: Oplægsholdere 

Moderator: Jacob Lau Holst, Vindmølleindustrien 

16:50 Afrunding og tak for i dag   

 


