
race day 2016
Dato: 22. november 18:00-21:00 - Sted: Hunsfos Næringspark, Vennesla

INVITASJON
Vi i BULK INFRASTRUCTURE mener at bærekraft ikke er en trend. Det er et 

globalt kappløp. Det grønne skiftet går for sakte og vi må rase fremover mot 
det bærekraftige samfunnet. Derfor utvikler vi verdens største datasenterpark 

på fornybar energi N01 Campus i Vennesla.

ELECTRIC CITY AGDER – Agder er et av verdens råeste energisentre med et 
enormt overskudd av grønn kraft. Her ligger et underkommunisert potensiale 

for regionen. Peder Nærbø, eier og styreleder i Bulk Infrastructure presenterer 
sine tanker rundt Agderregionens store fortrinn og inviterer til debatt om 

hvordan vi sammen kan skape Electric City Agder.

BULK RACE DAY er et gratis og åpent arrangement som samler representanter 
fra næringsliv, akademia, offentlig sektor og alle med kompetanse som vil 

bidra til utvikling av bærekraftige løsninger. Her vil Bulks satsing på N01 
Campus samt mulige spin-off prosjekter med verdiskapningspotensiale for 

Agder regionen bli presentert.

Innehar du verdifull kompetanse og vil bidra til utviklingen av bærekraftige 
løsninger med betydning for Agderregionen?

Meld deg på!

For mer informasjon og påmelding: bulkraceday.no

17.30-18:00 
Registrering og kaffe

18:00-21:00 
Velkommen
Hvem er Bulk Infrastructure?
Peder Nærbø, Styreleder og eier av Bulk Infrastructure

Bulk Race Day
Hvorfor?

N01 Campus
Utvikling av verdens største datasentercampus på fornybar 
energi og mulige spin-offs for Agderregionen.

Pause
Enkel servering, mingling

Electric City Agder
Agder er et av verdens råeste energisentre med et enormt overskudd av grønn 
kraft. Vi vil presentere våre tanker rundt utnyttelsen av Agderregionens fortrinn.

Veien videre

PROGRAM
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PANELDEBATT
Hvordan skaper vi Electric City Agder?

Pressehenvendelser eller andre spørsmål vedrørende arrangementet:

Nina Kristine Madsen-Geelmuyden, Kommunikasjonssjef
 Tlf: +47 41 16 07 56

Eirik Sunde, Bulk Innovation 
Tlf: +47 90 87 07 50

peder Nærbø
Styreleder og eier
Bulk Infrastructure

TiNe SuNdTofT
Fylkesrådmann i

Vest-Agder

SveiN ArNe folgerø
Adm. dir i 

Agder Energi Nett

lArS peTTer MAlTby
CTO i

Eyde Cluster

ModerATor: JoN p. KNudSeN
Førsteamanuensis ved 
Universitetet i Agder
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