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STATUSRAPPORT 

Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten 

09. FEBRUAR 2018 

 

Medlemmer av styringsgruppen 

Innkalt til styringsgruppemøte Rolle 

Birger Hestnes, NEK Leder 

Christer Heen Skotland, NVE Medlem 

Gunnar Gjesdal, SD/SVV Medlem 

Helge Topp, DSB Medlem 

Konrad Putz, Enova Medlem 

Anita Edland, Enova Medlem 

Stein-Iver Koi, Norsk Industri Medlem 

Tore Strandskog, Nelfo Medlem 

Ulf Møller, Energi Norge Medlem 

Arild Røed, NEK Medlem 

Øivind Fandrem Høivik, NVE Medlem 

Tor Andersen, NEK – Prosjektleder 
landstrømsforum 

Prosjektleder 

 

Dette er en rapport i stikkordsform som redegjør for hva som er gjort siden styringsgruppemøtet 

22. november, og hva som er planlagt fremover. 

• Det ble avholdt konstituerende styringsgruppemøte 2017-11-22.  

• Styringsgruppen fastsatte mandatet for Landstrømsforum  

• Det har ikke tilkommet styringsgruppen flere medlemmer siden forrige møte 

• Første møte i Landstrømsforum er planlagt til 12 April i Norsk Industri og 
Energi Norges lokaler på Majorstuen. De som har meldt sin interesse skal ha blitt 
informert om dette 

• NEK har opprettet nettsted for Landstrømsforum https://www.nek.no/nek-
komiteer/forum/ 

• Tor Andersen har vært i kontakt med en rekke personer og virksomheter med 
tanke på rekruttering til forumet. 

• Liste over inviterte deltagere vil foreligge snarlig. Ta evt. kontakt med Tor 
Andersen for opplysninger 

• Foruten korte uformelle møter og samtaler ble det gjennomført et 
planleggingsmøte 1. februar.  

• Tor Andersen og Arild Røed har hatt møte med Batteriforum 2. februar. NEK vil 
holde innlegg som IEC TC 18 sekretær på Batteriforum sin konferanse 7-8 mars i 
Ulsteinvik 
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• Det er tidligere orientert om at Thomas Høven (Siemens) er engasjert av NEK som 
leder av den internasjonale arbeidsgruppen IEC TC 18 JWG28. 

• JWG 28 har møte i Osaka, Japan 14-20 mai. Arild Røed og Thomas Høven vil være 
til stede. 

• Thomas Høven rapporterer om at møtet representerer et vindu for å kunne 
påvirke revisjonsarbeidet på landstrømsstandarden for høyspenning.  

o Høyspentstandarden vil antageligvis bli relativt låst for forandringer mhp. 
denne revisjonen.  

o Høven oppfordrer Norge til å komme med forslag til «ammendments» til 
høyspentstandarden som kan ta for seg spesifikke behov, som for 
eksempel ulike tilkoblingsmetoder. 

o Når det gjelder krav til lavspentinstallasjoner er det fortsatt svært åpent for 
påvirkning. Et forslag er å opprette en arbeidsgruppe under 
landstrømsforum som kan utarbeide forslagstekst til en lavspent 
landstrømsstandard. 

• Det er foreløpig ikke planlagt nytt møte i styringsgruppen. Vurdering om dette vil 
også bli gjort på bakgrunn av innspill fra medlemmene. 

 

Arild Røed (NEK) 
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