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Formål

Formålet med denne kommunikasjonsplanen er å sikre at informasjon om landstrømsforums arbeid
når ut til målgruppen innen rimelig tid.
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Beskrivelse av forumet

FAKTABOKS – LANDSTRØMSFORUM
Landstrømsforum er en organisasjon som består av en styringsgruppe, en forumsleder, en medlemsmasse og
arbeidsgrupper. Forumet teller p.t. om lag 200 medlemmer med representanter fra hele verdikjeden.
Målsettingen med forumet er å være den foretrukne nasjonale arenaen for samhandling mellom aktører
involvert i landstrøm, bryte ned tekniske barrierer for innovasjon og handel, samt bidra til funksjonsdyktige
installasjoner med samfunnsøkonomisk levetid.
I 2017 etablerte NEK Landstrømsforum, i samarbeid med Enova . Formålet var bl.a. å bidra til å oppnå klima og miljømålene knyttet til maritim sektor, herunder utslippsfrie havner og fjorder. Forumets utgangspunkt var
å samle de relevante aktørene og å oppnå samhandling og erfarin gsutveksling mellom partene, på en nøytral
arena. Vider å påvirke de internasjonale standardene, slik at de utvikles i en fordelaktig retning sett med
norske øyne. Viktigheten av å ta i bruk internasjonale standarder ble løftet frem som en viktig del av ar beidet,
for å sikre interoperabilitet og harmonisering med fremtidige EU -regler, for å kunne eksportere og importere
klimateknologi, samt å oppnå reduserte kostnader knyttet til landstrøms -installasjoner.
Ved å opparbeide en balansert sammensetning av fagpersoner skaper Landstrømsforum grunnleggende
forutsetninger for å oppnå enighet basert på konsensusprinsipper og i tillegg forankre slike saker på en måte
som har tilstrekkelig tynge til å påvirke internasjonale standarder, samt valg av løsninger
Landstrømsforum driftes som en åpen plattform med lav terskel for deltagelse. Det er foreløpig ingen
kontingent for deltagelse. NEK håper på denne måten å fange opp kompetanse også fra små bedrifter.
NEK stiller egne ressurser til rådighet for forumet. Dette omfatter NEKs rolle som forumsleder, samt leder og
sekretær i styringsgruppen. I tillegg har NEK en administrasjon som bidrar med funksjoner som markedsføring
og økonomi.
Styringsgruppen gjør prioriteringer innenfor ressursrammene og bidrar til å sette kursen forumet. Forslag og
utkast fra arbeidsgruppene forankres i medlemsmassen i forumet.
Landstrømsforum har en egen side med informasjon der medlemsliste og referater fra styringsgruppen kan
lastes ned.
Landstrømsforum publiserer veiledere og prinsippvedtak. Videre kan forumet utarbeide forslag til standarder
som behandles videre i NEKs standardiseringskomiteer.
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Målgruppe

Landstrømsforum inkluderer bl.a. personer med relevant teknisk kompetanse og erfaring med
landstrøm, men har et bredere nedslagsfelt enn dette. Målgruppen omfatter alle som kan bidra til
etablering av Landstrøm for fartøy langs kysten i Norge og denne infrastrukturen er trygg og
kompatibel med andre havner i og utenfor Norge. Eksempler på aktører er eiere av infrastruktur,
fartøy eller regelverk, produsenter, konsulenter, interesseorganisasjoner etc.
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Arena

Landstrømsforum fremste verdi til medlemmene er en nøytral arena der alle aktører kan møtes for
diskusjon. NEK ivaretar spilleregler på denne arenaen som fremmer tillit og åpenhet, slik at
medlemmene kan enes om felles løsninger.
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For mange representerer Landstrømsforum deres første møte med standardisering. Gjennom
Landstrømsforum blir medlemmer også kjent med NEKs system, inkludert mulighetene som ligger
i å delta i internasjonalt arbeid og fremme norsk næringslivs-interesser.
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Budskap

Landstrømsforum informerer markedet om aktuelle saker og leveranser fra Landstrømsforum.
Landstrømforums hovedbudskap er at hele verdikjeden må være med for å lykkes med gode
landstrøm. Dette innebærer at det alle aktører er velkomne og har en stemme som kan bidra i
forumet. Videre er budskapet til potensielle medlemmer bl.a. følgende:
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-

Bygg egen og organisasjonens kompetanse. Forumet er også en læringsarena.

-

Knytt nettverk. Ta kontakt med andre medlemmer

-

Bruk forumet til å informere bransjen om utfordringer og løsninger

-

Del erfaringer

-

Påvirk leveranser fra forumet og NEK ved å delta aktivt i høringer og arbeidsgrupper.

Virkemidler

Landstrømsforum har følgende virkemidler til å informere om forumet :
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-

Informasjon på forumets nettside LINK

-

Styringsgruppens kommunikasjonsmuligheter

-

Leveranser som distribueres på standard.no

-

Nyhetsbrev

-

Webinar og forumsmøter

-

NEKs konferanser, seinarer og webinarer

-

Jungeltelegraf - forumsmedemmer som videreformidler informasjon

Aktivitetsplan
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Måned

Dato

Aktivitet

Jan

01.jan

Feb

01.feb

Styringsgruppe

Feb

11.feb

LSF Nyhetsbrev

Feb

04.feb

NEK Nyhetsbrev

Apr

21.apr

Styringsgruppe

Mai

13.mai

Nyhetsbrev

Jun

16.jun

Styringsgruppe

Jul

01.jul
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Aug

30.aug

Styringsgruppe

Sep

01.sep

Nyhetsbrev

Okt

01.okt

NEK/IEEE artikkel

Nov

01.nov

Nyhetsbrev

Des

02.des

Styringsgruppe

