Electric Vehicles Symposium & Exhibition
19-22 May 2019, Lyon

Draft concept and programme 05/03/19
Norge er en pioner innen elektrisk mobilitet og autonom transport. Vi har kommet langt i å ta i bruk
ny teknologi og utvikle løsninger som svarer på fremtidens transportutfordringer. Samtidig finnes et
stort, uutnyttet potensiale for norske produkter og løsninger i internasjonale markeder. Innovasjon
Norge og næringslivet står sammen om en bevisst satsning for å bygge kunnskapen om og
etterspørselen etter norske transportløsninger internasjonalt. Den 19-21 mai 2019 skal Norge derfor
delta på EVS32 med en norsk paviljong og en større næringslivsdelegasjon. Delegasjonen koordineres
av Innovasjon Norge i samarbeid med den norske ambassaden i Paris.
EVS er den viktigste internasjonale møteplassen for elektrisk mobilitet og utslippsfri transport. Hit
kommer produsenter, leverandører, innkjøpere og politikere fra 50 land for å gjøre business. Ikke minst
møter deltakerne her et stort fransk publikum, inkludert representanter fra bilindustri, så vel som
offentlig og maritim sektor. Frankrike er Europas nest største marked, med verdensledende aktører
innen bilindustri og smarte transportløsninger, til lands og til vanns. Blant hovedsponsorene til messen
i Lyon er blant andre bilgiganten Renault og energiselskapet EDF.
Norske EV-aktører innen lade- og batteriteknologi, last-mile distribusjon, smart byutvikling og
transportplanlegging er invitert til å delta i delegasjonen til EVS32. Profilen på den norske deltakelsen
vil i tillegg være spisset mot «neste generasjon EV»; dvs autonome systemer, hydrogen og smarte,
grønne løsninger innen maritim transport. Sammen med partnere jobber vi med å få med oss en større
gruppe aktører og bedrifter fra dette segmentet.
Utstillere på EVS 32 i Lyon får eksponering overfor et stort, internasjonalt publikum under felles "Brand
Norway". Den norske paviljongen ligger mellom den kinesiske standen og klyngeområdet, og vil innby
både til enkelt-stands og felles mingleområder. Innovasjon Norge Paris og partnere vil i tillegg lage et
skreddersydd opplegg for B2B møter og nettverksbygging med potensielle partnere og kunder, samt
offentlige innkjøpere. Her får man en profesjonell introduksjon til det franske markedet,
akkompagnert av representanter for det offisielle Norge. Sammen med den norske ambassaden i
Frankrike, Fransk-Norsk Handelskammer, Oslo Kommune og Elbilforeningen inviterer Innovasjon
Norge også til en workshop om norske EV-løsninger med fokus på blant annet autonom transport og
smart og miljøvennlig skipsfart. Det blir også en offisiell norsk mottakelse, samt felles
delegasjonsmiddag.

NORWEGIAN PROGRAMME AND SELECTED PROGRAMME EVENTS
(see also tentative programme from EVS 32 here)
Monday 20 May
09:00-10:30
Official opening ceremony
• Espen Hauge (Chairman of AVERE and Chairman of WEVA);
Laurent Wauquiez (President of the Regional Council Auvergne RhoneAlpes);
• Élisabeth Borne (Minister of Ecological and Solidarity Transition,
Transportation Officer);
• Philippe Monloubou (CEO of Enedis);
• Gilles Normand (Director of the EV Division of the Renault Group);
• His Highness Prince Albert II of Monaco
TBD

Political round table – the EVS hosts invite ministers and other political
dignitaries to a joint session

18:00

Norwegian network reception (Hosts are: IN, the Norwegian Embassy to France,
possibly also the City of Oslo, Kongsberg and Toulouse - TBC)

Tuesday 21 may
09:00-10:30

Official Plenary
The Norwegian Minister of Transportation representative is invited to present

10:30-11:00

Coffee break

11:00- 16:00

Norwegian side event: Powered by nature - pioneering electric mobility
Part 1: How Norway made it happen – conditions for a successful EV
transition/ How Norway became the world’s leading EV market
• Sture Portvik, Head of EV at Oslo Municipality
• Lone-Eirin Lervåg, SmartFeeder/ Sintef
• Christina By, EV Norway
• Filip Nag, Zaptec
• French partner
Part 2: EV 2.0 - Autonomous transport and green shipping
• Trond Hovland, Head of ITS Norway
• Olav Madland, CEO at Applied Autonomy (with SAMS and Kongsberg?)
• Pia Meling, VP Sales & Marketing at Massterly
• Frode Saastad, Product Director Telenor (TBC)
• French partner
Part 3 - Hydrogen as an EV range extender (TBC /integrate in other parts?)
Discussion

16:45 – 18:15

Official round table: Autonomous vehicles
Selected presenters, including Olav Madland, CEO at Applied Autonomy

20:00

Joint delegation dinner

