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"Technoport er et viktig møtested for teknologimiljøet i Trondheim og Norge og 

ikke minst en viktig inspirasjonskilde for innovasjon og næringsutvikling. 

Konferansen har en særegenhet fordi den bringer de store teknologiendringene opp 

på den store scenen og tar opp de langsiktige endringene og hva slags muligheter 

og konsekvenser de gir» 

- Astrid Undheim, VP Analytics & AI, Telenor

"Technoport stadfester Trondheim som Teknologihovedstad og har blitt et viktig 

møtepunkt for kunnskap og diskusjon om teknologiens muligheter og utfordringer» 

- Tore O. Sandvik, Fylkesordfører Trøndelag

“One of the most exciting tech conferences in Norway”

 - Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister
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“Great experience all around – presentations, networking with new potentially 

collaborators, etc. And I came away encouraged about the interest in our work, 

and the future of deep tech in Norway.”  

- Leron Shoultz, Professor and Scientific Director, UiA

I was impressed by the ecosystem you have built, and all engagements during the 

conference. At the same time, I see untapped opportunities for scaling up 

several of the presented innovations through international partnerships.

I’d be glad to help you in scaling up innovations presented, and building 

partnerships outside of Norway or Scandinavia”

- Barbara Bulc, Founder Global Development
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TEMA FOR 2020

CLIMATE 
RESILIENCE



Tema: Climate resilience

Eller på norsk: Klimarisiko og -tilpasning
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Men de fleste endringene er 
langt mer dramatiske...

Vi må løse dem!



Selv om vi greier Paris-
avtalen, vil bl. a.:

- Mer enn 350 millioner mennesker i 

urbane områder mangle tilgang til 

vann

- Om lag 14% av verdens befolkning 

utsettes for jevnlige, farlige 

hetebølger

- Artsmangfoldet forstyrres (og 

svekkes) betydelig

- Havnivået stige betydelig



Men utfordringene byr 
på muligheter

- Økt etterspørsel etter norsk marinteknisk 

kompetanse og verftsindustri

- Norge blir en mer attraktiv 

reisedestinasjon

- Direkte handelsgevinster grunnet åpning 

av arktiske handelsruter

- Økt behov for norsk handelsinfrastruktur 

og tjenester i nordområdene

- Norge vil kunne bli mer attraktivt for 

internasjonale investorer

- Økt etterspørsel etter norske jordbruks-

og havbruksprodukter



Men utfordringene byr 
på muligheter

- Endringer i det europeiske energimarkedet 

kan øke etterspørselen etter norsk 

vannkraft

- Endringer i globale handelsregimer gir nye 

muligheter for tilpasningsarbeid, og 

investeringsmuligheter i 

tilpasningsprosjekter i andre land

- Norsk skog vil kunne øke i verdi, men på 

lang sikt vil norsk skogproduksjon 

reduseres

- Klimaendringer vil kunne gi en økning i 

«last chance»-turisme (!)



Climate resilience

I 2020 vil vi sette søkelyset på hvordan 

teknologisk innovasjon trengs for å tilpasse oss 

en endret verden – hvilke muligheter og behov som 

melder seg som følge av klimaendringer, og hvor 

strategisk viktig det er å ta høyde for 

klimaendringene i hvordan vi forsker, investerer 

og planlegger.

Temaet vil gå igjen i Technoports aktiviteter 

gjennom 2020: Frokostmøter, seminarer, og ikke 

minst Technoport-konferansen og Trondheim 

skaperfestival.
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Norges viktigste 
teknologikonferanse

Technoport Conference 2020 vil utforske hva 

slags endret verden vi går i møte, hvilke 

utfordringer som venter, og hvordan vi kan 

løse dem med teknologisk innovasjon.
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En teknologikonferanse 
om klima

...uten ett ord om utslippskutt!
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Møteplass

Vi tilbyr en viktig tverrfaglig 

formidlingsplass for forskning, vi vil som 

alltid ha Norges beste expo for 

oppstartsbedrifter, vi vil arrangere 

temamøter i for- og etterkant av 

konferansen, vi vil by på uvanlige tech-

inntrykk og opplevelser, speed-dating med 

Stortinget for forskere, og vi vil 

samarbeide med Adresseavisen om et folkemøte 

på Clarion om klimatilpasning og –risiko 

kvelden før konferansen
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Hvordan er dere forberedt?



TECHNOPORT 2020

DEEP TECH & 
CLIMATE 
RESILIENCE
March 25, 2020 – Trondheim, Norway
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