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NFEA Region Øst inviterer til industriseminar på Hansa Borg Bryggerier i Sarpsborg 7. november 2018

Tema: Moderne automatisering og digitalisering i industrien

 Velegnet for fagpersoner og studenter med interesse for:
- Industriell digitalisering og IoT
- Digitalisering i et praktisk perspektiv
- Faglig nettverksbygging i industrimiljø

Borg Bryggerier har en historie som strekker seg helt tilbake til 1855 da Lande Gaard og Bryggeri ble 
etablert med kjøpmann Hans Hafslund i spissen. Borg Bryggerier er å anse som en hjørnestensbedrift i 
Sarpsborg, med lang historie og som representerer kontinuitet og kvalitet. Både Halden og Fredrikstad 
Bryggerier er fusjonert inn i Borg Bryggerier. Hansa Borg Bryggerier fremstår i dag som en moderne, 
effektiv og veldrevet virksomhet med et tradisjonsrikt og sjarmerende ytre. Industriseminaret vil få pre-
sentert de siste moderniseringer og automatiseringsanlegg ved Hansa Borg Bryggerier i tillegg til flere 
faglige foredrag om temaet ”Moderne Automatisering og digitalisering i industrien”.  Avslutningsvis vil 
det bli litt å bite i og en sosial aften i Svaleskiva i bryggeriet. Vi håper du prioriterer tid til å delta og treffe 
faglige kolleger i NFEA denne ettermiddagen.

Takk til våre hovedsponsorer:

Takk til seminarets samarbeidspartnere:



13:30 Registrering  

14:00 Velkommen  
 Fredrik Weberg Larsen, COWI og leder for  
 styret for NFEA Region Grenland 
 Stein Altern, NFEA fagsjef for elektro og   
 automatisering
  

14:10 Presentasjon av Hansa Borg Bryggerier i  
 Sarpsborg
 Katharina Bakkejord, Hansa Borg Bryggerier

14:40 Digitalisering og IoT
 Morten Aanonli , Phoenix Contact AS
 

15:40 Digitalisering på  Borregaard,  hva er nå  
 det da ?
 Dag Skjeltorp, Leder av prosesskontroll   
 avdelingen ved Borregaard AS

16:20 Bryggeribransjen i Norge 
 - den nye ølbølgen 
 Petter Nome, Direktør Bryggeri-  
 og drikkevareforeningen

17:00 Omvisning på bryggeriet Hansa Borg i  
 Sarpsborg

 

18:30  Middag og sosialt samvær i Svaleskiva i  
           Bryggeriet

Med forbehold om endringer i programmet.

7. NOVEMBER

Sosialt program

15:20 Kaffepause med bevertning

Omvisning



Praktisk informasjon

Tid og sted:
7. november 2018
Hansa Borg Bryggerier, Sarpsborg
 

Påmelding:
For påmelding bruk www.nfea.no/arrangementer

Avbestilling:
Avbestilling senere enn  5 dager før arrangementet 
belastes med full deltakeravgift. Kun skriftlig avbestilling 
adressert til NFEA nfea@nfea.no er gyldig.

Deltakeravgift:
Kr 650 (Medlem)
Kr 975  (Ikke-medlem)
Kr 400 (Fagpersoner fra skoler/universitet)
*Gratis for studentmedlemmer. Middag kommer evt i 
tillegg, kr 400

For studenter: Deltakelse forutsetter innmelding som 
studentmedlem i NFEA. Medlemskapet er gratis. 
Studenter må også melde seg på selv om deltakelsen er 
gratis! Studenter som er raske til å melde seg på, vil bli 
prioritert. «Først til mølla»-prinsippet gjelder. Studenter 
kan melde seg inn her: https://nfea.no/bli-medlem/

Deltakeravgiften inkluderer seminar, omvisning, kaffe og 
middag

Bedriftsbesøk:
Omvisning i Hansa Borg Bryggerier

Middag:
Serves i Svaleskiva i bryggeriet

Foredrag:
Link til presentasjoner i PDF - format vil bli sendt ut
til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette
gjelder de foredrag vi får tillatelse til å publisere.

NFEA medlemskap 2018:
Priser for medlemskap pr. kalenderår er kr. 5 000,- for 
bedrifter, kr. 5 000,- for undervisningssteder, kr. 500,- for
enkeltpersoner og kr. 0,- for studenter. Gjelder nytegning 
av medlemskap.

NFEA er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med arrangementet ved uforutsette hendelser som flystreik, avlysning etc.

PROGRAMKOMITE/REGIONSTYRET FOR REGION ØST:

Fredrik Weberg-Larsen, Cowi AS (regionleder)

Svein Minge, Norske Skog Saugbrugs AS

Eivind Omarhaug, Krohne Instrumentation Norway AS

Dag Skjeltorp, Borregaard AS

Thomas Pettersen, Prediktor AS 

Helge E. Mordt, Høyskolen i Sørøst Norge


