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STYRINGSGRUPPEMØTE  
Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten 
Sted og tid: 

NEK, TEAMS webmøte 

17. juni 2022, kl 9:30 – 11:30 

 

Medlemmer: 

Innkalt til styringsgruppemøte Rolle Til stede 

DSB Bjørn Myrseth Medlem - 

Elektroforeningen Frank Jaegtnes Medlem X 

Energi Norge Endre Ivar Sæ Medlem X 

Enova Elin Ulstad Stokland Medlem X 

Kystrederiene Kenneth Erdal Medlem - 

Kystverket Einar Bjørshol Medlem X 

NEK Leif Aanensen Styringsgruppeleder X 

NEK Arild Røed Forumsleder/sekretær X 

Nelfo Jon Steinar Sjøvik Hanstad Medlem - 

NVE Christer Heen Skotland Medlem - 

Norsk Industri Hans Petter Rebo  Medlem X 

Norsk Industri Stål Heggelund  Medlem - 

Norske Havner Arnt-Einar Litsheim Medlem X 

Renergy Ole Svendgård Medlem - 

Sjøfartsdirektoratet Svein Helge Juell Medlem - 

Statens Vegvesen Anita Bjørklund Medlem X 

Renergy Olav Rygvold Arbeidsgruppeleder - 

Siemens Energy Thomas Høven Arbeidsgruppeleder X 

NEK Kristin Fagerli Gjest X 

X = Til stede 

MF = Meldt forfall  

 

Sekretær: Arild Røed 
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Dagsorden: 

1) Åpning 

 

2) Godkjenning av referat fra forrige møte 2022-04-21 (Vedlegg A) 

 

3) Orienteringssaker: 

a) Gjennomgang av arbeidsprogram. Aktuelt er fiskeri og havbruk.  

 
 

4) Endring av mandat for Landstrømsforum (beslutningssak) 

Endring av mandatet til landstrømsforum. Styringsgruppen utformer anbefaling til styret i 
NEK. Utkast til mandat ble sendt 1. juni. Forslaget er vedlagt i pdf, mens endringer kan leses 
på LINK (sendt ut i forkant) 

 

5) Avvikle separat mandat for forumsleder (beslutningssak) 

Mandatet for forumet inneholder overordnede oppgaver for forumsleder. Det separate 
mandatet for forumsleder bærer noe preg av oppstartfasen og tilfører lite til forumet.  

Det foreslås å fjerne mandatet for forumsleder og fastsette oppgaver for forumsleder i 
mandatet for Landstrømsforum.  

 

6) Endring av mandat for arbeidsgrupper (beslutningssak)  

Noen mindre justeringer er nødvendig for at mandatet for arbeidsgruppene skal være på 
linje med mandatet for forumet. Mandatet for arbeidsgruppene besluttes av styringsgruppen 
alene i motsetning til mandatet for forumet som vedtas av NEKs styre.  

Bl.a. foreslås det at medlemmene i arbeidsgruppene skal være representanter for sine 
virksomheter på lik linje med forumsrepresentantene. Det kan virke unødvendig 
kompliserende å ha ulikt medlemskap i forumet og arbeidsgruppene.  

 

7) Endring i organisering av arbeidsgrupper (beslutningssak) 

Opprinnelig ble det opprettet tre arbeidsgrupper. AG1, AG2 og AG3. AG2 som omhandlet 
spenningskvalitet ble avviklet og fordelt på AG1 og AG3 med tanke på å samle tekniske 
diskusjoner i AG1 og rammevilkår i AG3. AG1 har utviklet seg med en rekke prosjektgru pper 
under AG1. Dette har etter hvert resultert i at AG1 ikke lenger kalles sammen som én stor 
arbeidsgruppe, men møter holdes kun i prosjektgruppene.  

Forumsleder foreslår derfor å avvikle AG1 og opprette nye arbeidsgrupper for hver 
prosjektgruppe. Thomas Høven foreslås som leder av gruppene.  

Medlemslisten er oppdatert for å gjenspeile situasjonen. Dette gir også en bedre synlighet 
av hvilke arbeider forumet har gående.  

Ny arbeidsgrupper foreslås følgende: 

– AG4: Havbruk 

– AG5: Fiskeri 

– AG6: Korrosjon 
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– AG7: Leveringskvalitet 

– AG8: Hurtigkoblinger 

– AG9: Ferjetilkoblinger 

 

8) Neste møte 

 

9) Eventuelt 
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1 Åpning 

Leif Aanensen ønsket velkommen til de fremmøtte. Kristin Fagerli fra NEK gjestet møtet for å observere 
og få inspirasjon til NEKs satsning på Havvind.  

2 Godkjenning av referat (Vedlegg A) 

Agenda ble godkjent med en mindre justering. Sak 3 ble flyttet til etter Sak 7.  

3 Orienteringssaker 

Thomas Høven gav en kort oppdatering (5min) om status for arbeidet med en ny kontaktløsning for 
Havbruks- og Fiskerinæringen. Dette ble også presentert på Webinaret som Landstrømsforum holdt 16. 
juni.  

4 Endring av mandat for Landstrømsforum (beslutningssak) 

Styringsgruppen gjennomgikk og diskuterte forslaget til nytt mandat forumet. Forslaget ble godkjent, 
men med mindre endringer som ble gjort i møtet. Siden ikke alle medlemmer i styringsgruppen hadde 
anledning til å delta i møtet var det enighet om å sende en renskrevet versjon av mandatet ut til alle 
medlemmer til orientering. Med mindre det kommer ytterlig kommentarer fra andre medlemmer av 
styringsgruppen opprettholdes vedtaket om godkjenning. 

5 Avvikle separat mandat for forumsleder (beslutningssak) 

Styringsgruppen observerte at oppgavene for forumsleder var tatt inn i mandatet for forumet  (se sak 4). 
Dermed vurderte styringsgruppen at et eget mandat for forumsleder var unødvendig, og derfor kunne 
trekkes tilbake.  

6 Endring av mandat for arbeidsgrupper (beslutningssak) 

Arild Røed orienterte om det eksisterende mandatet for arbeidsgruppene og om ønskede endringer. Se 
også informasjon gitt i agenda.  

Styringsgruppen avventer endring av mandat for arbeidsgrupper inntil mandatet for forumet er fastsatt 
av styret i NEK.  

7 Endring i organisering av arbeidsgrupper (beslutningssak) 

Styringsgruppen synes det presenterte organiseringen av arbeidsgrupper var fornuftig og vedtok 
følgende: 

Avvikle AG1, samt opprette følgende nye arbeidsgrupper 

– AG4: Havbruk 

– AG5: Fiskeri 

– AG6: Korrosjon 

– AG7: Leveringskvalitet 
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– AG8: Ferjetilkoblinger 

Den foreslåtte arbeidsgruppen for hurtigkoblinger ble slått sammen med Ferjetilkoblinger. Forumsleder 
ble også bedt om å vurdere nødvendigheten av nummerering for arbeidsgruppene.  

8 Neste møte 

Møteplan: 30. august og 2. desember 

9 Eventuelt 

Ingen saker. Nytt format på medlemslister ble vist frem under Sak 7.   

 


