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MØTEREFERAT 

Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten 

Sted og tid: 

Oslo kongressenter, Youngs gate 21, Møterom 3 

22. november 2017, kl 9:30 

 

Til stede: 

Innkalt til styringsgruppemøte Fremmøte Rolle 

Birger Hestnes, NEK x Leder 

Christer Heen Skotland, NVE mf Medlem 

Gunnar Gjesdal, SD/SVV x Medlem 

Helge Topp, DSB x Medlem 

Konrad Putz, Enova x Medlem 

Anita Edland, Enova x Medlem 

Stein-Iver Koi, Norsk Industri x Medlem 

Tore Strandskog, Nelfo x Medlem 

Ulf Møller, Energi Norge x Medlem 

Arild Røed, NEK x Medlem 

Øivind Fandrem Høivik, NVE x Medlem 

Tor Andersen, NEK – Prosjekleder 

landstrømsforum 

x Prosjektleder 

Fremmøtte: x, meldt forfall: mf, ikke meldt forfall: nn, ikke innkalt: ii 

 

Referent: Arild Røed 

Dagsorden: 

1. Åpning 

2. Presentasjon deltagere 
3. Presentasjon av prosjektleder for Landstrømsforumet 

4. Konstituering 
- Valg av leder 

- Bekreftelse av styringsgruppens medlemmer 

5. Orienteringssaker 
- Situasjonsbeskrivelse (Arild Røed) 

- NEKs plan for standardisering av landstrøm (Arild Røed) 
- Prosjektbeskrivelse for Landstrømsforum (Arild Røed) 

6. Utforming av mandat og virkeområde for landstrømsforumet 

- se eget forslag til mandatdokument 
- diskusjon og fastsettelse av mandat 

7. Bekrefte opprettelsen av Landstrømsforum 
8. Evt. 
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Sak 1. Åpning  

Birger Hestnes åpnet møtet og ønsket velkommen 
 

Sak 2. Presentasjon av deltagere  

De fremmøtte presenterte seg selv, sin organisasjon og bakgrunn for deltagelse. 
 

Sak 3. Presentasjon av prosjektleder 
 

Prosjektleder Tor Andersen presenterte seg selv. 

Han kommer fra et engasjement som Fagsjef i Maritim Bransjeforening i Norsk Industri gjennom de 
siste 7 år. Er utdannet ingeniør fra 1973 og har mer enn 30 års erfaring fra maritim industri både 
nasjonalt og internasjonalt. Innenfor teknologi & marked i industribedriften Rapp Marine Group AS, 
Bodø, har han blant annet hatt ledende posisjoner som konserndirektør/CEO i gruppens vinsjedivisjon 
- Rapp Hydema AS, og hatt ansvaret for flere av Rapp-gruppens utenlandsdivisjoner. Han var også 
gruppens nest største aksjonær frem til medio 2011. 
  

Sak 4. Konstituering 
 

a) Valg av leder 

Møtedeltagerne valgte Birger Hestnes som møteleder og leder av styringsgruppen. 

Prosjekteierne NEK og Enova kan erstatte leder av styringsgruppen. 

b) Fastsettelse av styringsgruppens medlemmer 

Følgende personer ble fastsatt som medlemmer av Styringsgruppen for Landstrømsforum 

 
Birger Hestnes, NEK 

Christer Heen Skotland, NVE 
Øivind Fandrem Høivik, NVE 

Gunnar Gjesdal, SD/SVV 

Helge Topp, DSB 
Konrad Putz, Enova 

Anita Edland, Enova 
Stein-Iver Koi, Norsk Industri 

Tore Strandskog, Nelfo 
Ulf Møller, Energi Norge 

Arild Røed, NEK 

 
NEK stiller Tor Andersen til rådighet som prosjektleder for Landstrømsforum. Prosjektleder skal 

delta på styringsgruppemøter og rapportere til styringsgruppen i henhold til mandatet fastsatt av 
styringsgruppen.  

 

c) Retningslinjer for styringsgruppen 

Det var enighet om følgende retningslinjer: 

- Organisasjonene kan nominere kandidater til styringsgruppen.  

- Prosjekteierne NEK og Enova avgjør og oppnevner medlemmer.  

- Medlemskapet er personlig og representerer prinsipielt ikke organisasjonen som nominerte 

kandidaten. Dette er i tråd med retningslinjene for internasjonal standardisering.  
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- Styringsgruppen skal være bredt sammensatt og være representativ for norske myndigheters og 

næringslivs behov 

Sak 5. orienteringssaker 
 

a) Situasjonsbeskrivelse 

Arild Røed redegjorde for arbeidet med å etablere Landstrømsforum, noe som hadde pågått om 

lag ett år. I forkant av møtet hadde NEK og Enova signerte en avtale om drift av et 

Landstrømsforum over tre år. 

b) NEKs plan for standardisering av landstrøm 

NEK har utarbeidet en nasjonal plan for landstrøm og elektrifisering av skipsfarten. 

Landstrømsforum inngår som et ledd i denne planen. NEK har også engasjert seg tungt i det 

internasjonale standardiseringsarbeidet. NEK har engasjert Thomas Høven fra Siemens for å ta 

posisjon som «convenor» av arbeidsgruppe JWG28 i IEC TC 18 – Utility connections in port. 

c) Prosjektbeskrivelse for Landstrømsforum 

Før møtet hadde NEK og prosjektleder utarbeidet et forslag til mandatdokument, som en ramme 

for driften av Landstrømsforum. Mandatet er et viktig styringsverktøy for forumet.  

Sak 6. Utforming av mandat og virkeområde for landstrømsforumet 
 

Styringsgruppen sluttet seg til forslaget til mandat for Landstrømsforum, som fremlagt før møtet. 

Styringsgruppen ønsket videre muligheten for å kommentere på mandatet og ha mulighet til å gjøre 

justeringer. Frist for innspill til mandatdokument ble fastsatt til 8. desember. Innspill sendes Arild Røed 

som vil distribuere revidert dokument basert på innspillene. Dokumentet forankres deretter per 

sirkulasjon. Mandatdokumentet vil for øvrig være gjenstand for kontinuerlig evaluering og utvikling.  

Sak 7. Bekrefte opprettelsen av Landstrømsforum 
 

Styringsgruppen anså Landstrømsforum for opprettet. 

Forumets navn skal være: 

«Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten» 

Medlemmene av styringsgruppen oppfordres til å komme med forslag til aktuelle medlemmer til 

forumet.  

Sak 8. evt  

Møteplan: 

Neste møtet i styringsgruppen ble berammet tentativt til 8. mars, alternativt 1. mars 2018. 

Prosjektleder vil forsøke å organisere møte i Landstrømsforum samme dag som styringsgruppemøtet. 

Prosjektleder og NEK vil holde styringsgruppen underrettet om fremdrift i prosjektet.   
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