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STYRINGSGRUPPEMØTE
Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten
Sted og tid:
NEK, TEAMS webmøte
20. august 2020, kl 9:30 – 11:30

Medlemmer:
Innkalt til styringsgruppemøte
DSB
Elektroforeningen
Energi Norge
Enova
Fornybarklyngen
Kystrederiene
Kystverket
NEK
NEK
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Norske Havner
Norske Havner
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NVE
Sjøfartsdirektoratet
Statens Vegvesen
X = Til stede
MF = Meldt forfall
Sekretær: Arild Røed
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Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 2020-06-05 (Vedlegg A)
3. Status for prosjektene «Fergetilkobling» og Veileder for nærskipsfarten. Muntlig orientering
fra Arild Røed.
4. Diskusjon om innhold i høstens program.
5. Eventuelt
-

Elmar

6. Møteplan
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Sak 1. Åpning
Leif Aanensen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ny representant fra Norske havner ble ønsket velkommen –
og styringsgruppens medlemmer presenterte seg.
Prosjektet ELMAR ble notert under eventuelt. Det var ingen øvrige kommentarer til agendaen.

Sak 2. Godkjenning av referat fra forrige møte 2020-06-05 (Vedlegg A)
Referatet fra 2020-06-05 ble gjennomgått og godkjent med mindre endringer. Referatet blir gjort tilgjengelig
på NEKs forumsider.

Sak 3. Status for prosjektene «Fergetilkobling» og Veileder for nærskipsfarten. Muntlig orientering
fra Arild Røed
Arild Røed orienterte om status i prosjektene, samt at prosjektoversikten ble gjennomgått
Fergetilkoblinger
NEK har utarbeidet materiale for prosjektet som skal brukes i dialog mellom Statens Vegvesen og Rederiene.
Statens Vegvesen kommer tilbake til NEK så snart kontakt er opprettet. Videre fremdrift avhenger av respons
fra rederiene.
Veileder for nærskipsfarten
Arbeidet er planlagt av arbeidsgruppelederne og kystrederienes representant har tatt på seg oppgaven av å
skrive et førsteutkast som vil bli behandlet av arbeidsgruppen så snart dokumentet er modent for dette.
Forumsleder noterte seg at styringsgruppen ønsker innsyn så snart arbeidsgruppen har et utkast klart for dette.
Formålet med innsynet er å identifisere om innholdet tilsier at man bør få med andre interessenter enn de som
er representert i arbeidsgruppene.

Sak 4. Diskusjon om innhold i høstens program.
Tabell tre i prosjektoversikten ble gjennomgått med tanke på å skulle prioritere de viktigste sakene for høsten.
Styringsgruppen ble også utfordret på om tabell 3 inneholder de mest aktuelle sakene, eller om det er andre
saker som må inn.
Det ble gjennomført en åpen diskusjon med en runde rundt bordet for å få innspill til saker og prioriteringer til
forumet høsten 2020. Forumsleder noterte noen punkter gjennom diskusjonen, men det var enighet om å
gjennomføre en mer grundig innhenting av informasjon frem mot neste møte. Forumsleder sender ut et skjema
der forslag til saker kan føres inn og returneres. Sakene vil da bli tatt opp på neste styringsgruppemøte.
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Følgende punkter ble notert under diskusjonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viktig å få rederiene mer på banen. Ref. fergetilkoblingsprosjektet
Klimaregnskap
Transportmiddelfordeling – skape like konkurranseforhold for transport av gods og personer
Det er ønskelig med fysisk, møte men først når dette er praktisk å gjennomføre og at folk har mulighet
til å delta, også med tanke på bedrifters egne restriksjoner om reisevirksomhet.
Undersøke detaljene rundt prosjektet Grønn Havn
Gjennomføre flere kortere møter på web. Møter helt ned mot 30 minutter kan være ok
Utkoblbar tariff er et aktuelt tema
Effektproblematikk, optimal utnyttelse av effekten i nettet. Behov for prosjekter på rundt dette tema?
Ønske om informasjon fra forprosjektene som Enova støtter.
Identifisere barrierer mot å ta i bruk landstrøm
Hva er beste praksis på installasjoner, eksempelvis nettilknytning
Informasjonsarbeid, også fra saker som skjer utenfor forumet
Veiledning på hvilke standarder som skal benyttes for forskjellige installasjoner.
Undersøke status rundt forskriften for alternative drivstoff.
Veileder for grensesnitt
Lavutslippssiden til kystverket har mye bra informasjon
Korrosjonsproblematikk. Først et webinar for å belyse problematikken. Deretter kan en veileder være
aktuell.

Forumsleder distribuerer skjema til styringsgruppemedlemmene som kan brukes til å sende inn ideer og forslag
som ønskes behandlet i møte.

Sak 5. Eventuelt
Kort om Elmarprosjektet. Forumsleder orienterte om forskningsprosjektet og at forumet var invitert til å delta i
en referansegruppe. Styringsgruppen stilte seg positivt til dette.

Sak 6. Møteplan
Høstens møter kalles inn til Teams med outlook fra 9:30 til 11:30.
18. september, 16. oktober, 20. november og 15. desember
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