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Norsk-Tysk Handelskammer
Strategisk partner på det tyske markedet

Rita Hareid, avdelingsleder, Market Entry & Business Development
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• Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer 
og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og 
kunder.

• Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter 
representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i 
skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk.

• Våre tjenester og prosjekter har som mål å skape 
forretningsmuligheter og muliggjøre kunnskapsutveksling 
mellom medlemmer og kunder.

Våre mandat og hovedoppgaver
Medlems-

organisasjon

Interesse-
representant

Tjenesteyter



Tyskland som handelspartner (2020)
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Import

Eksport

7,7 prosent av norsk import kommer fra Tyskland

(8,7 mrd. Euro)

8,5 prosent av norsk eksport går til Tyskland

(9,3 mrd. Euro)

Maskiner & 

transportmidler

57 %

Kjemiske

produkter

15 %

Bearbeidede

varer

12 %

Brenselsstoffer, 

smøreoljer, 

elektrisk strøm

67 %

Maskiner & 

transportmidler

6 %

Bearbeidede

varer

9 %
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Våre kjerneområder

• Digitalisering og automatisering

• Energi

• Bærekraft og sirkulære prinsipper

• Bygg, anlegg og infrastruktur

• Havteknologi

• Kompetanse/utdanning
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Duale Ausbildung / Yrkesfaglig opplæring
Vocational education system in Norway and Germany

Fylkeskommuner, opplæringskontorer, the state

Curriculum the same in all parts of the country

Norway:

Germany:
Handwerkskammer, Industriehandelskammer, the state +++

Contents of the vocational training formed by the businesses



Norsk-tysk arbeidsgruppe for hydrogen 

• Plattform for utveksling av informasjon og ideer 
mellom norske og tyske bedrifter og 
organisasjoner

• Deltakelse er åpen for alle norske og tyske 
bedrifter med interesse for norsk-tysk hydrogen-
samarbeid

• Arbeidsgruppen gir innspill på behov for felles 
norsk-tyske aktiviteter og gir verdifull kunnskap 
om markedsutviklingen til Handelskammeret

• Arbeidsgruppen utvikler posisjoner om 
hydrogenbransjens behov og kommuniserer 
disse til politikk og offentligheten generelt
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• Plattform for utveksling av informasjon og ideer 
mellom norske og tyske bedrifter og 
organisasjoner

• Deltakelse er åpen for alle norske og tyske 
bedrifter med interesse for norsk-tysk samarbeid 
i havnæringene

• Arbeidsgruppen gir innspill på behov for felles 
norsk-tyske aktiviteter og gir verdifull kunnskap 
om markedsutviklingen til Handelskammeret

• Arbeidsgruppen utvikler posisjoner om 
havnæringens behov og kommuniserer disse til 
politikk og offentligheten generelt

Norsk-tysk arbeidsgruppe
for Havteknologi



Norsk-Tysk Handelskammer
Drammensveien 111B
0273 Oslo
Norge

info(at)handelskammer.no
+47 22 12 82 10 

www.handelskammer.no
www.handelskammer.blog

Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube, Flickr, AHKNorwegen
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http://www.handelskammer.no/
http://www.handelskammer.blog/

