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Bakgrunn  

Forumet besluttet i plenum å sette ned en midlertidig arbeidsgruppe som kan kartlegge og drøfte 

behov for prosjekter i regi av forumet i tilknytning til elektrifisering av lufthavner og luftfart.  

 

Relevant bakgrunnsmateriale:  

- https://luftfartstilsynet.no/globalassets/dokumenter/andre-dokumenter/forslag-til-program-
for-introduksjon-av-elektrifiserte-fly-i-kommersiell-luftfart.pdf 

- https://avinor.no/konsern/klima/elfly/elektriske-fly 

- https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/sammen-om-innovasjonssenter-for-barekraftig-luftfart/ 

- Arbeider fra Landstrømsforum og elektrifisering av ferjer.  

Mål 

Målsetningen er å få fram tekniske og regulatoriske problemstillinger  som kan løses i regi av 
forumet. Problemstillingene må derfor ligge innenfor forumets mandat. Det er ønskelig med forslag 
som griper om på tvers av bransjer og som krever koordinering. Gruppen kan gjerne peke på 
egnede teknologier for elektrifisering av lufthavner og luftfart, som underlag for selve 
prosjektgjennomføringen. Forum ønsker primært konkrete prosjektbeskrivelser, men formen på 
endelige produkt bør være et av diskusjonstemaene.  

- Samle aktuelle aktører til diskusjoner og kartlegging av utfordringer og problemstillinger  

- Kartlegge standardiserte omforente tekniske løsninger 

 

Beskrivelse av aktiviteten 

- Etablere kontakt med aktuelle aktører for elektrifisering av lufthavner og luftfart for felles 
forståelse og samordning av løsninger. 

- Etablere en gruppe med medlemmer fra forumet som får fram problemstillinger og leverer 
forslag til prosjekter for videre behandling i ETF. 

Omfang 

Omfanget begrenses til gruppens kapasitet og rammer som ligger i forumets mandat . 

Ressurser 

Det foreslås å etablere en arbeidsgruppe med medlemmer fra ETF. Det legges opp til at frivillige 
ressurser i arbeidsgruppene i størst mulig grad benyttes. NEK vil sørge for styring av prosessen og 

https://luftfartstilsynet.no/globalassets/dokumenter/andre-dokumenter/forslag-til-program-for-introduksjon-av-elektrifiserte-fly-i-kommersiell-luftfart.pdf
https://luftfartstilsynet.no/globalassets/dokumenter/andre-dokumenter/forslag-til-program-for-introduksjon-av-elektrifiserte-fly-i-kommersiell-luftfart.pdf
https://avinor.no/konsern/klima/elfly/elektriske-fly
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/sammen-om-innovasjonssenter-for-barekraftig-luftfart/


 

 
 
 
 

The Norwegian National Committee of IEC and CENELEC      Side 2 av 2 

ETF/2021/005 
NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE 

ELTRANSPORTFORUM 
 

 
justering av dokumentet mht. struktur, format, språk o.l. NEK vil også sørge for registrering av 
prosjektet, bekjentgjøring og til slutt forankring i forumet.  

 


