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Ferger og cruiseskip skal bli utslippsfrie 
innen 2026. Stortinget ber regjeringen 
implementere krav og reguleringer til utslipp 
fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turist
fjorder, samt andre egnede virkemidler for 
å sørge for innfasing av lav og nullutslipps
løsninger i skipsfarten fram mot 2030.

Dette innebærer å innføre krav om nullutslipp fra 
turistskip og ferger i verdensarvfjordene så snart det 
er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026.

Elektrifisering av maritim sektor i tillegg til land-
strøm er svært god miljø- og klimapolitikk. Nelfo har 

hatt temaet på dagsorden i flere år og det er gledelig at 
Stortinget tar grep og implementerer strenge miljøkrav 
for skipstrafikken slik at klimamålene kan nås.

Vedtaket innebærer i praksis at alle turistskip 
som går i trafikk langs kysten nå må planlegge for 
utslippsfri innseiling. Eksisterende skip må tilrette-
legges for elektrisk fremdrift med batteripakker og/
eller hydrogen. Flere nye skip har, eller planlegger, 
slike løsninger. I tillegg må det tilrettelegges med 
landstrøm i havnene.

Stortinget ber regjeringen dessuten arbeide for en 
internasjonal standard og etablere en strategi for land-
strøm og ladestrøm i de største havnene og cruisehav-
nene i Norge innen 2025. Dette inkluderer en felles 
standard for klima- og miljøkrav i norske havner.

Fjordene skal bli utslippsfrie
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Epost:  
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CO2-fond for  
utslippskutt
Næringslivet vil bidra med å kutte 
CO2utslipp, men vil ha hjelp i form 
av et CO2fond etter modell av 
NOxfondet til å finansiere kutt.

Nelfo deltar i en samarbeidsallianse med 
15 næringsorganisasjoner som arbeider 
for etablering av et CO2 fond for nærings-
livet. Alliansen organiseres og ledes av 
NHO. Nylig ble det overlevert en rapport som 
viser hvordan et CO2 fond kan settes opp, 
til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen 
og et bredt panel med Stortingspolitikere. 
Rapporten er levert av Thema Consulting.

- Norge har krevende klimaforpliktelser 
frem mot 2030 med 40 prosent utslipps-
reduksjon, hvorav det meste må tas i trans-
portsektoren. I nasjonal transportplan og 
regjeringserklæringen er det satt ambisiøse 
mål om kutt i utslipp fra sektoren. Da må det 
kraftigere virkemidler til, sier Tore Strand-
skog i Nelfo i en kommentar. -Vi tror på CO2 
fondet som virkemiddel for å støtte bred 
markedsintroduksjon av ny og utslippsfri 
teknologi. Et fond vil kunne settes opp for å 
supplere Enova, slik man har løst det med 
NOx fondet, sier Strandskog.

- Maritim og marine sektorer og landba-
sert yrkestransport må bli de store brukerne 

av et CO2-fond. Debatten i møtet viste at det 
er politisk vilje for å finne enkle ordninger 
som gjør at det lønner seg for næringslivet å 
legge om transporten og levere på utslipps-
kutt. Det lover godt for  forhandlingene 
næringslivet nå skal ha med myndig-
hetene, og vi satser fortsatt på at fondet kan 
startes opp i 2019, slik  Stortinget har lagt til 
grunn, avslutter Strandskog.

Et CO2-fond for næringslivet. Ideen med 
Næringslivets CO2-fond er enkelt sagt å 
ta i bruk de inntektene som i dag kommer 
fra CO2-avgift på drivstoff til å stimulere et 
grønt skifte i næringstransporten. Det kan 
håndteres ved å etablere en ny miljøavtale 
mellom staten og næringslivet. I avtalen 
påtar næringsaktørene seg konkrete forplik-
telser om reduksjon av klimagassutslipp, 
mot at de fritas for CO2-avgift på drivstoff. 
Bedrifter som omfattes av avtalen betaler 
i stedet en medlemsavgift til CO2-fondet. 
Fondets inntekter brukes til å dekke 
medlemmenes merkostnader ved inves-
tering i utslippsfri fremdriftsteknologi på 
kjøretøy og transportmateriell, og til inves-
tering i lade- og fylleinfrastruktur. Dermed 
kan bedriftene kjøpe inn transportmidler 
som går på elektrisitet, hydrogen eller 
godkjent biodrivstoff. 



Tanken på Norge som Europas fremtidslaboratorium 
er slett ikke urealistisk, mener Ove Guttormsen, Nelfo
direktør og styreleder i Elektroforum.

I sin innledning på åpningskonferansen på Eliaden 29. mai pekte han 
på det store markedspotensialet som ligger i samfunnsendringene vi 
står overfor. 

– Det gjelder alt fra elproduksjon og distribusjon til smarte bygg og 
byer, smart industri og elektrifisering av transportsektoren. Det ligger 
også gode muligheter i lokal energiproduksjon og -lagring. Elbran-
sjen sitter midt i dette store fatet av muligheter.

– Det ligger en mulighet mellom næring og politikk her. Utstil-
lingene her på Eliaden viser tydelig at fokus i stor grad er vridd fra 
produkter til løsninger, fastslo Guttormsen, før han ga ordet videre til 
innlederne.

Tungvektere. Eliaden hadde hentet inn to 
tungvektere for å gjøre det grønne frasparket. 
Tidligere statsminister i Sverige, Fredrik Rein-
feldt, og Umoe-sjef og investor Jens Ulltveit-
Moe ga tilhørerne et godt innblikk i både 
utfordringer og muligheter. 

Fredrik Reinfeldt, som var Sveriges stats-
minister fra 2006-2014, understreket hvor 
kritisk internasjonalt samarbeid er for å løse 
verdens klimautfordringer. Samtidig tok han 
tilhørerne gjennom en geopolitisk analyse 
som viste at det finnes en god del skjær i sjøen 
fram mot togradersmålet som ble vedtatt på 
klimakonferansen i Paris i 2015. 

Ikke alle landene vil nå sine individu-
elle mål, påpekte han. I tillegg kommer utfor-
dringen med nasjonalistiske strømninger som 

truer med å trekke viktige land ut av det internasjonale klimasamar-
beidet. 

– Det gjelder blant annet USA, Storbritannia og Italia. Det gir stor 
grunn til bekymring, mente han.

EU med sine 28 medlemsland ligger langt fremme i forhold til sine 
mål, påpekte Reinfeldt. De har allerede passert målet om 20 prosent 
utslippsreduksjon innen 2020, og vurderer nå en utslippsreduk-
sjon på 40 prosent innen 2030. De er på riktig vei også når det gjelder 
20-prosentmålene for energieffektivitet og fornybarandel. 

–EU er en viktig drivkraft i det globale arbeidet. Men med så gode 
resultater vil de bidra stadig mindre til totalen. Allerede i dag står 
EU for mindre enn 10 prosent av de globale utslippene. Norges og 
Sveriges andel utgjør heller ikke en betydelig del av utslippene. Men 
vi kan bidra med å gå foran med et godt eksempel, fastslo han.

På spørsmål fra konferansier Tore Strandskog om muligheten for 
å løse de globale klimaproblemene, med tanke på alle de store utfor-
dringene som ligger foran oss, svarte Reinfeldt: 

– Ja, det er håp. Vi kommer til å klare dette. 

Skremt av fremtidsutsiktene. Jens Ulltveit-
Moe, daglig leder i Umoe AS, var tidligere 
en betydelig investor innen oljerettet virk-
somhet. Han åpnet sitt innlegg ved å beskrive 
Umoe Anno år 2000: Et selskap som hadde 
eierskap i oljeplattformer, tankskip, og for 
øvrig det meste som hadde med oljebransjen 
å gjøre. 

– Jeg så for meg at det var innenfor den 
sektoren jeg skulle fortsette å investere. Men 
det var før jeg leste meg opp på fakta om 
klimautfordringene. Da ble jeg veldig skremt. 
Vi kan ikke fortsette slik vi har gjort. Vi kan 
ikke gjøre dette mot fremtidens generasjoner, 
fastslo han. 

Nelfo-direktør Ove Guttormsen pekte på markeds-
potensialet i en rekke sektorer.
 FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Fredrik Reinfeldt tegnet et komplekst og utfordrende verdensbilde. Her i samtale med næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo. FOTO: AUDUN BRAASTAD
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Ulltveit-Moe pekte på hvilke utfordringer klimaendringene allerede 
har skapt. Vi har allerede sett de første klimaflyktningene. Den flykt-
ningstrømmen vil bare øke i årene som kommer, spådde han. 

– Klimaendringer og tørke var bakgrunnen for krigen i Syria. Dette 
er den første krigen som startet på den måten, men slike kriger vil vi 
trolig se flere av i fremtiden. 

Han illustrerte poenget med et bilde av en av de mange overfylte 
båtene som har krysset Middelhavet mellom det afrikanske konti-
nentet og Europa de siste årene. 

– Dette er bare begynnelsen, understreket han.
Klimakunnskapen har resultert i et brennende miljøengasjement 

hos den kjente investoren. Han tok konsekvensen av det, og solgte 
seg helt ut av oljebransjen og all oljerettet næring. I dag er han en 
tung investor innen fornybar energi. Blant annet har han gjort bety-
delige investeringer i solcelleproduksjon. Dessuten har han gått inn i 

 elektrobransjen, som eier av Sønnico. 
– Elektrobransjen er selve nøkkelen til det grønne skiftet, konsta-

terte han. 
– Alt kommer til å bli elektrifisert. Som eier av Sønnico ser jeg 

hvordan denne utviklingen påvirker selskapet. 
På spørsmål fra møteleder Tore Strandskog om han ser på seg selv 

som idealist, svarte Ulltveit-Moe at han fortsatt investerer med øye for 
avkastning. Men i dag er det mulig å kombinere miljøengasjement og 
forretningsmuligheter, understreket han. 

De store omveltningene vil ikke skje før folk blir skikkelig skremt, 
mente Ulltveit-Moe. Men da vil ting trolig til gjengjeld skje raskt. Og 
for elektrobransjen åpner dette mange muligheter.  

– Elinstallatørene kan gjøre et viktig bidrag, og samtidig tjene 
penger på det, konstaterte Jens Ulltveit-Moe. 

Jens Ulltveit-Moe er blitt miljøinvestor etter at han satte seg inn i klimautfordringene.  FOTO: AUDUN BRAASTAD
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Det forplikter å drive turisttrafikk 
på verdensarvfjorder, fastslår daglig 
leder Rolf Sandvik i rederiet The 
Fjords. Rederiet satte nylig sitt 
første heleelektriske fartøy i drift på 
Nærøyfjorden. 

The Fjords startet den grønne overgangen 
med plug in-hybriden Vision of The Fjords, 
som ble satt i drift for to år siden.

– Vision of The Fjords var verdens første 
i sitt slag; en prototyp. Vi fikk ikke en krone 
i offentlig støtte for å bygge den. Med den 
helelektriske Future of The Fjords har vi gått 
fra prototyp til serie. Det var som natt og dag 

med tanke på oppstarten. Da vi satte proto-
typen i drift, ble det en del søvnløse netter. 
Alle teknologiene var ikke på plass da vi 
skrev kontrakten. Man møter utfordringer 
når produkter og løsninger fra forskjellige 
leverandører skal fungere sammen. Vi har 
fortsatt noen utfordringer med den, alle 
løsningene er ikke helt optimale. Ikke minst 
har det vært utfordrende å få to forskjellige 
fremdriftssystemer til å fungere sammen. 
Men vi har fått resultatene vi var ute etter, 
forteller Sandvik. 

– Hva var bakgrunnen for at The Fjords 
gikk inn i denne grønne satsingen?

– Rederiet trafikkerer flere strekninger 
innen geografiske områder som står oppført 
på Unescos verdensarvliste. Vi trekker 

Daglig leder Rolf Sandvik i The Fjords mener det 
trengs strengere tiltak for å forvalte verdensarv-
fjordene slik vi bør.
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Møte mellom Future of The Fjords (nærmest) og Vision of the Fjords.  FOTO: TOR ARNE AASEN, SAMFERDSELSFOTO



mange turister til Geirangerfjorden og 
Nærøyfjorden, og selger oss inn med ren 
natur. Men hva gjør vi? Vi skriver 2018, men 
fortsatt frakter vi dem ut på disse fjordene i 
gamle, forurensende fartøy som ikke engang 
er tilpasset for rullestolbrukere. 

– The Fjords foretok en selvevaluering, 
og endte opp på en score på 0 av 7. Det kan 
vi ikke være bekjent av. Det er ikke bære-
kraftig. 

– Vi satte oss ned sammen med eierne 
våre, fergeselskapet Fjord 1 ASA og turopera-
tøren Flåm AS.  Hva kunne vi gjøre sammen 
for å rette på dette? Kunne Flåm sørge for at 
båtene våre ble fullere, og kunne vi bygge  
båter som forbedrer produktet? Vi løftet oss 
selv ut av komfortsonen, og strammet strate-

giene på miljø. Målet er nullutslipp i geogra-
fisk definerte områder, blant annet hele 
Nærøyfjorden. The Fjords skal være best på 
nullutslipps-sightseeingbåter. Rederiet vil 
tilstrebe nullutslipp der det er teknisk mulig, 
og være pådrivere overfor leverandører av 
den nødvendige teknologien. Vi skal være 
først. Vi er ikke veldig store. Men vi har 
makt, fordi vi er blitt en kjent merkevare. Det 
er nyttige erfaringer vi høster nå, for nå skal 
vi perfeksjonere konseptet vårt.

Frykter at bremsene må på. The Fjords 
trafikkerer Geirangerfjorden, Nærøyfjorden, 
Hjørundfjorden og Lysefjorden med totalt 
11 fartøy, forteller Sandvik. Future of The 
Fjords, som ble satt i rute 15. mai i år, går i 

rute mellom Flåm og Gudvangen 5 ganger 
daglig. Den kan frakte 400 passasjerer, og 
kan holde en hastighet på 16 knop i 2,5 timer. 

Rederiet har ytterligere ett  helelektrisk 
fartøy i bestilling hos hurtigbåtverftet 
Brødrene Aa. 

– Etter dette må vi dessverre sette på 
bremsene. Så lenge fjordene ikke blir stengt 
for all annen trafikk enn utslippsfrie båter, 
konkurrerer vi på svært ulike vilkår. Dette 
er konkurransevridende. Her kommer The 
Fjords med infrastruktur og en båt som totalt 
har kostet 144 millioner kroner å bygge. 
Konkurransen vi møter, er gjerne med båter 
fra 1950-, 60- og 70-tallet med lik kapasitet 
for en halv million.

– 3. mai i år vedtok Stortinget at cruise-
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skip og -ferger skal seile 
utslippsfritt i norske 
verdensarvfjorder så 
snart det er teknisk mulig, 
og senest innen 2026. 
Vedtaket er positivt, men 
med en frist så langt fram 
i tid, er det lite fremover-
lent med tanke på å sette 
Norge i førersetet med ny 
teknologi og utslippsfrie 
løsninger som allerede er 
her. Konsekvensen er at  
vi kanskje må vente åtte 
år før vi kan satse videre. 
Det ville være veldig synd 
med tanke på fortrinnene 
vi nå har fått med de tekno-
logiske løsningene vi har 
utviklet. Det er nå vi har muligheten for å 
få industrialisert dette, og skape arbeids-
plasser i Norge.  

– Jeg mener vi er forpliktet til å forvalte 
verdensarvfjordene annerledes. Vi må 
stenge dem for fossildrevne båter, og det 
må gjøres nå. Løsningene er her. Vi har en 
forpliktelse til å forvalte Unesco-områdene 
våre på best mulig vis. Her har vi mulighet 
til å vise verden i handling at vi ser på disse 
områdene som spesielle.

– The Fjords har snart investert 300 milli-
oner i miljøteknologi for å bli nullutslipps-
produsent. Vi driver med åpen innovasjon, 
og deler gjerne kunnskap. Vi ønsker konkur-
ranse, men på like vilkår. Vi må få en indus-
trialisering av den grønne teknologien. Her 
bør Norge ligge i forkant, og vi gjør det i dag. 
Politikerne må tørre å gi oss muligheten til å 
satse på disse fartøyene og teknologien som 
er utviklet, sier Sandvik.

Imponert. – Jeg er imponert over evnen The 
Fjords viser til å gjennomføre en visjon, sier 
Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver skipsfart i 
miljøstiftelsen Bellona. 

– Miljøbevegelsen har mast lenge om at 
vi må begynne å opptre på en mer fornuftig 
måte i denne næringen. The Fjords har vært 
samarbeidspartner med Bellona i flere år. 
De gjorde en vurdering av egen virksomhet, 
og konkluderte med at de ikke hadde noen 
god miljøprofil. Nå har de tatt konsekven-
sene av miljøet de jobber i. De har investert 
i nye løsninger, nye teknologier, og også en 
helt ny design, som understreker linken mot 
miljø og bærekraftig drift, sier han.

– Ikke mange andre rederier har gjort 
det samme hittil. Foreløpig er The Fjords 
ganske alene om sitt miljøengasjement. Det 
var banebrytende da de bygget hybridbåten 
Vision of the Fjords, som de bygget helt uten 
offentlig støtte. Med Future of The Fjords har 
de tatt ting enda et hakk videre. 

Utslippsfritt om åtte år. 
Paulsen er fornøyd med 
at Stortinget har vedtatt 
utslippsfri cruisetrafikk 
på norske fjorder innen 
2026. Det vil legge press 
på næringen, mener han.

– Det åpner nye 
muligheter for den 
type løsninger som The 
Fjords har utviklet. Jeg 
tror det er  mulig å gjøre 
det lønnsomt med slik 
satsing. 

– Daglig leder i The 
Fjords mener at dette 
vedtaket ikke er tilstrek-
kelig frampå, hva synes 
du om det?

– Vi er helt enige med The Fjords i at 
utslippskrav burde vært innført for lenge 
siden i verdensarvfjordene. Da kunne de 
gamle, dieseldrevne sightseeing-fartøyene 
blitt erstattet av nullutslippsfartøy mye 
raskere. Lokale myndigheter har vært altfor 
tilbakeholdne med å stille krav til opera-
tørene, og til hvilken standard som tilbys i 
lokaltrafikk og sightseeing. 

– På den annen side vil ikke de store 
cruiseskipene kunne oppfylle et nullut-
slippskrav hverken i 2026 eller senere. For 
disse skipene kan konsekvensen av et slikt 
krav være at det må utvikles nye tjenester. 
Kanskje kan man la de store skipene fortøye 
lenger ute i fjorden, og la passasjerene bli 
fraktet inn i «indrefileten» med batteri-
eller hydrogendrevne nullutslippsfartøy. 
Å erstatte cruiseskipene med flere biler og 
busser er i hvert fall ingen løsning. 

– At nullutslippsteknologi er tilgjen-
gelig, har The Fjord vist. Det er også mindre 
passasjer- og cruiseskip under bygging nå 
med store batteripakker. De vil også kunne 
operere utslippsfritt i 
fjordene. Kanskje konse-
kvensen vil bli at verdens-
arvfjordene blir eksklusive 
reisemål for et mindre 
antall besøk ende, i stedet 
for at de er mål for masse-
turisme, som i dag. En slik 
dramatisk omlegging vil 
nok både turistnæringen 
og lokalsamfunnene måtte 
bruke litt tid på å gjennom-
føre, sier Paulsen. 

Jobber seg inn mot det 
grønne skiftet. Westcon 
Power&Automation (WPA) 
har designet den hele-
lektriske fremdriftsløs-
ningen til Future of The 

Fjords. Løsningen er egenutviklet, og bygger 
på kjente komponenter og byggeklosser, 
forteller salgs-og forretningsutviklingsdi-
rektør Frode Skaar. 

Westcon hadde ansvaret for alt fra kraft- 
og kontrollsystemer for båt og ladeanlegg, 
energistyringssystem og manøversystem 
til tavler, frekvensomformere og elektromo-
torer. 

– Dette var første gang vi leverte en slik 
komplett løsning på et helelektrisk fartøy, 
forteller Skaar. 

–Westcons løsning er veldig lett. Vekten 
har mye å si for det totale energiforbruket for 
et fartøy som skal gå så langt på batteri, og 
med en slik hastighet. Det trengs en god del 
batterier på en slik båt: Den har to elmotorer 
på 400 kW og en batteripakke i hvert skrog, 
hver på 900 kWh. 

Behovet for strøm til å lade batteriene 
om bord er en utfordring med elektriske 
fartøy, understreker Skaar. Løsningen ble 
en batteriinstallasjon på land. Future of The 
Fjords lader fra både strømnettet og batte-
riene i ladestasjonen. Brødrene Aa, som har 
designet og bygget båten, designet en helt ny 
løsning. «Powerdock» er en flytedokk på 40 
ganger 5 meter. Den blir en del av infrastruk-
turen med både lading, dieseltank og mottak 
av svartvann. Den løser også utfordringen 
med kaiplass. 

– Ser Westcon på elektriske fartøy som et 
interessant marked i årene som kommer?

– Jeg tror dette blir et viktig marked for 
oss. Westcon Power &Automation er allerede 
involvert i flere helelektriske prosjekter og 
hybridprosjekter. Vi ser et marked for flere 
passasjer- og hurtigbåtprosjekter både her 
i Norge og internasjonalt. Vi er også inne 
i flere prosjekter hvor vi ser på mulighe-
tene for å bruke hydrogen. Klarer vi å få til 
løsninger for å kombinere el og hydrogen, 
har vi løst rekkevidde problemet. 

– Vil du si at Westcon 
er klar for det grønne 
skiftet?

– Vi jobber hardt for 
det. Vi har kontrakter 
på både ombygging og 
nybygg av ferger, og gjør 
tilsvarende leveranser på 
offshorebåter. Noen av 
de kontrakterte båtene 
er helelektriske, noen er 
hybridbåter. Vi leverer 
også landstrømsløs-
ninger. Alt bygger på vår 
egenutviklede plattform. 
Jeg håper og tror vi er godt 
rustet for dette skiftet, sier 
Skaar. 
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Westcon Power&Automation er forbe-
redt på det grønne skiftet, forteller 
salgs-og forretningsutviklingsdirektør 
Frode Skaar.

Jan Kjetil Paulsen i Bellona er imponert 
over The Fjords miljøsatsing.
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NVEs forslag til nye 
effekttariffer fikk slakt 
 – NVE i tenkeboks
Hele 27 av 30 organisasjoner, 
deriblant Nelfo, som sendte inn 
høringssvar til NVEs forslag 
om innføring av effekttariffer 
og abonnement på effekt, var 
negative til omleggingen.

Gjennomgangstonen i høringssva-
rene var at man er skuffet over at NVE 
ikke har vurdert andre modeller, og 
at de ikke har tatt seg tid til å vurdere 
de mulige negative konsekvensene av 
abonnert effekt. 

Etter å ha møtt massiv motstand 
mot sin modell for effekttariff, vurderer 
NVE å skrote forslaget og sende ut 
nytt forslag på høring. I NVE-sjef Per 
Sanderuds innlegg på Energi Norges 
konferanse i Brussel sa han at NVE er i 
tenkeboksen etter all motstanden.

Det er samfunnsmessig bred 
enighet om at det er riktig å motivere 

til adferd som gir bedre utnyttelse av 
strømnettet. NVEs forslag gikk ut på 
at nettkundene skal måtte abonnere 
på effekt, målt som maksimalt forbruk 
av kWh innenfor en enkelttime. Abon-
nementet skal ha en bindingstid på 
minimum 12 måneder og skal gjelde 
alle kunder, hele døgnet og hele året. 
I de timene forbrukeren bruker mer 
strøm enn det abonneres på, skal det 
betales en betydelig overforbrukspris 
i øre/kWh.

Nelfo og nevnte organisasjoner ba 
direktoratet om å trekke det tilbake. 
Vi kan ikke vedta nye sterke tariff-
insentiver før NVE etablerer en felles 
forståelse med næringslivet, miljøor-
ganisasjonene og forbrukerinteressene 
for hvilke politiske rammer, regule-
ringer og markedstiltak som vil kunne 
realisere potensialet for økt nettutnyt-
telse, endret forbrukeratferd, og grønn 
verdiskaping, på en enklest og billigst 
måte, heter det i innspillet.
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Nye produktkrav for elvarme i boliger
Fra 1. januar 2018 gjelder nye 
produktkrav for elektriske ovner 
og gulvvarme. Det betyr at 
produkter for oppvarming i boliger 
må leveres med mer avanserte 
styringsfunksjoner.

Forordningen gjelder flyttbare varmeovner, 
fastmonterte panelovner, gulvvarme, ovner 
med lagringskapasitet og strålevarme.

Alle fastmonterte panelovner må ha elek-
troniske termostater med mulighet for å 
programmere et ukeprogram. Ovnene må 
være utstyrt med automatisk reduksjon av 
energibruk når et vindu blir åpnet, fjern-
styring med app eller via nettplattformer 
eller daptiv start, det vil si at ovnen selv 
finner ut når den skal starte oppvarming for 
at det skal være varmt på ønsket tidspunkt. 

Selv om kravene gjelder fra 1. januar i år, 
er det i en overgangsperiode tillatt å selge 
ovner som allerede er på markedet. Men i 
praksis er det kun de nye produktene som 
blir tilbudt. Ovner med slike egenskapene er 
allerede på markedet og hos grossistene er 
det de nye produktene som selges.

De nye reglene medfører flere nye og ener-

gismarte produkter. Elinstallatørene skal 
håndtere disse produktene som alle andre 
produkter, og dokumentere på vanlig måte. 
Ansvaret for at produktene er lovlige ligger 
hos produsenten. Det er flere endringer på 

gang, blant annet nye krav til belysnings-
systemer. EU utreder også nye krav til bygn-
ingsautomatisering, solcelleinstallasjoner og 
såkalte smarte apparater.

FOTO: ADAX

GIEK gir garanti for 
underleverandører
Som følge av forslag fra Nelfo har 
Næringsdepartementet, i samråd med 
Garantiinstituttet for eksportkreditt GIEK, 
besluttet å tilby fullførelsesgaranti for 
underleverandører, forutsatt at den stilles i 
forbindelse med en eksportkontrakt.

GIEK fjerner også den nedre beløpsgrensen for produk-
sjonslånsgarantier. Begge tiltakene er gjeldende.

Dette er en viktig avgjørelse for Nelfos medlems-
bedrifter, og all annen type leverandørindustri, som 
jobber internasjonalt og mot kunder som leverer inter-
nasjonalt. Dette viser at det nytter å jobbe med å påvirke 
viktige rammebetingelser for våre medlemmer. Nelfo 
har arbeidet intenst med denne saken og nå kom endelig 
gjennomslaget.

Departementet setter pris på gode og relevante 
innspill fra brukerne av virkemiddelapparatet, særlig 
om hvordan det treffer eksportbedrifter og underleve-
randører, heter det i brevet fra departementet.
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Digitalt veikart skal sikre en samlet 
digitalisering av byggenæringen
BAEnæringen har tatt initiativ 
til et felles digitalt veikart for 
omstillingen næringen skal 
gjennom. Veikartet viser et over
ordnet rammeverk for hvordan 
næringen må jobbe for å bli en 
heldigital, konkurransedyktig, bære
kraftig og seriøs næring i 2025. 

Ambisjonen er å motvirke en  fragmentert 
utvikling, eller klattdigitalisering, som 

i fremtiden kan svekke muligheten for 
hel digitalisering av næringen. Gjennom 
heldigital planlegging, utførelse og drift 
skal man oppnå billigere og bedre byggverk, 
reduserte klimagassutslipp, mer effektiv 
ressursbruk og økt eksport av produkter og 
tjenester.

Blant aktørene finner vi NHO, BNL, Nelfo, 
LO, Fellesforbundet og Standard Norge. 
Nelfos representant er Johan Varmedal, 
teknisk direktør i Bravida.

En forutsetning for å kunne høste gevin-
stene av digitalisering, er at næringen 

sammen med stat og kommune, forsknings- 
og utdanningsinstitusjonene må samhandle 
for at vi skal lykkes. Samtidig må man sørge 
for at norske standarder, lover og regler blir 
tilrettelagt for digital samhandling.

MÅLSETTINGEN ER 
• 33 % kostnadsreduksjon
• 50 % lavere klimagassutslipp
• 50 % raskere prosjektgjennomføring
•  50 % økning i eksport av produkter og 

tjenester



Ny struktur 
for yrkesfag
Kunnskapsdepartementet la 5. mars 
frem fremtidens struktur for yrkesfag 
i videregående skole. Endringene skal 
innføres fra høsten 2020 og de første 
lærlingene med endret program vil 
være klar fra 202425.

De største endringene er en utvidelse fra åtte 
til ti programmer, og at yrkesfagelever skal få 
tidligere spesialisering. Ett av de nye program-
mene er IKT og medieproduksjon. Nelfo mener 
at foreslåtte endringer i hovedsak er fornuftige. 
Kunnskapsdepartementet har imidlertid så 
langt ikke fulgt Nelfos anbefaling om å endre 
navnet på elektroprogrammet til «Elektro 
og datateknologi», men åpner for at det kan 
vurderes. For Nelfo er argumentet den stadig 
tettere koblingen mellom elektro og data i våre 
bransjers leveranser.  Eierskap til deler av bl.a. 
digitalfagene vil bli viktig for bransjens posi-
sjonering i årene fremover. Nelfo vil skrive brev 
til departementet og påpeke viktigheten av en 
fremtidsretning. Nelfo vil ta initiativ overfor 
NHO og LO om å bli med. I tillegg vil man be 
om møter i Stortingskomiteen, forteller Svein 
Harald Larsen, fagsjef utdanning i Nelfo.
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I 2016 vedtok Kommunal og 
moderniserings departementet 
overgangsordningen for 
kvalifikasjonskrav for Sentral 
godkjenning. Overgangs
ordningen er nå formelt forlenget 
med to nye år frem til 1. juli 2020. 
Departementet har også vedtatt 
forenklet søknadsvurdering når 
sentralt godkjente foretak får 
nytt organisasjonsnummer.

- Mange medlemsbedrifter har vært 
usikre på hva som skjer når nåværende 
overgangsordning for kvalifikasjonskrav 
går ut 1. juli 2018, sier Tore Strandskog i 

Nelfo. - Selv om det fortsatt drøyer med 
endelige gode løsninger, er vi glad for at 
departementet har lyttet til våre innspill, 
og vedtatt å forlenge overgangsordningen 
med to nye år, til 1. juli 2020.

Overgangsordningen innebærer at 
foretak som søker om fornyelse av sin 
sentrale godkjenning, kan vurderes etter 
de mer lempelige kvalifikasjonskra-
vene som gjaldt frem til 1. januar 2016, 
sier Strandskog, og viser her til departe-
mentets pressemelding. - Vi har også fått 
opplyst fra Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK) at de som nylig har søkt om forlen-
gelse vil få et nytt brev med orientering 
om den forlengede overgangsperioden, 
sier Strandskog.

Forenklet søknadsvurdering ved nytt 

Overgangsordning for kvalifikasjonskrav forlenges

Flere jenter tar  
elektrofag
 Elektrikerfaget er veldig bra med tanke på å komme seg fort i arbeid 
etter to år på videregående. Det er god lønn og gode arbeidsforhold. 
Samtidig som det er utfordrende, er det et spennende og variert yrke jeg 
lærer mye av, sier elektrikerlærling Lene Håversen i Norelco Elektro.
- Det er flere jenter enn før som velger elek-
trofag på videregående. Samtidig er det 
viktig at bedriftene satser på jenter, slik at 
de får prøvd seg i faget. Det er også viktig 
å tørre å gå sin egen vei, og ikke bare 
velge som venninnen eller gjøre som ”alle 
andre”.

- Hva må til for at flere jenter skal satse 
på elektrikerfaget?

- Det må informeres bedre om faget 
og mulighetene som finnes. Får jentene 
muligheten til å prøve seg, vil flere se at 
dette kan være et yrkesvalg.

 
Økt jenteandel. I følge Utdannings-
direktoratet velger rundt 65 prosent av 
dem som starter på VG1 elektro elektriker-
faget. I perioden 2008-2017 har andelen 
jenter økt fra 2,7 til 5,4 prosent.

 
Lærlinger sikrer rekrutteringen. Daglig 
leder Gunnar Hansen i Norelco Elektro 
sier det er helt avgjørende å ha lærlinger.

- Dette sikrer rekrutteringen. Av våre 

seks lærlinger er to jenter. Til høsten har 
en jente og tre gutter takket ja til lære-
plass.

- Det er positivt at antall jenter i elek-
trofaget øker. Det er veldig bra for 
arbeidsmiljøet. Jeg får stort sett positive 
tilbakemeldinger fra montørene som har 
lærlinger med seg. Det virker også som om 
de trives veldig godt.

- Min erfaring er at jentene er mer plikt-
oppfølgende, strukturerte, ”voksne” og 
har mer ”fagstolthet” enn guttene. Med 
fagstolthet mener jeg at arbeidet som 
utføres både virker og ser pent ut. Selv om 
pliktoppfølging og struktur utjevner seg 
i løpet av læretiden, er det litt mer krav til 
det estetiske fra jentene.

For å få flere jenter må rådgiverne på 
ungdomstrinnet bli flinkere til å fortelle 
om faget, og at yrkesfag også passer for 
jenter. Samtidig må bransjen bli flinkere 
å markedsføre seg mot jenter, og ta de inn 
som lærlinger.  

 (Kilde Elmagasinet)
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organisasjonsnummer. Sentral godkjen-
ning gis kun til foretak, og godkjenningen 
følger dermed foretakets organisasjons-
nummer. Dette betyr i praksis at dersom 
foretaket av ulike årsaker får nytt orga-
nisasjonsnummer, utløser det krav om 
ny søknadsvurdering. Dette har i enkelte 
tilfeller fått negative konsekvenser for 
foretakene. - Flere av Nelfos medlemmer 
har også møtt denne utfordringen, sier 
Strandskog. – Vi er glad for at også her har 
departementet lyttet på innspill, og gjort 
endringer slik at et nytt organisasjons-
nummer ikke stenger for å bruke over-
gangsordningen.

Fra departementets pressemelding 
fremgår at endringen som nå er vedtatt i 
byggesaksforskriften, innebærer at tidli-
gere innvilget godkjenning kan legges til 

grunn ved overføring av Sentral godkjen-
ning til nytt foretak så lenge det ikke har 
skjedd noen reduksjon i faglig ledelses-
utdanning og praksis. Endringen gjelder 
generelt for alle foretak i den sentrale 
godkjenningsordningen.

Ekspertutvalg nedsatt. Regjeringen har 
nettopp satt ned et ekspertutvalg som skal 
vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og 
seriøsitet i byggenæringen.  Regjeringen 
vil ha effektive verktøy for å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet. Sentral godkjen-
ning er ett av mange elementer som 
vurderes i denne sammenhengen. Nelfo 
følger dette arbeidet tett, også sammen 
med de andre organisasjonene vi samar-
beider med i «Enkelt å være seriøs», 
avslutter Strandskog.

Overgangsordning for kvalifikasjonskrav forlenges

LÆRLING. 20-årige Lene Håversen er elektrikerlærling. Hun gleder seg over at stadig flere jenter satser på elektrofaget FOTO: SVEIN EGIL ØKLAND



Konfliktnivå i prosjektmarkedet
Å løfte frem tiltak for å redusere 
arbeidskriminalitet og øke 
seriøsiteten er en prioritert 
oppgave i Nelfo. Flere av Nelfos 
lokalforeninger setter nå temaet på 
dagsorden. Knyttet til dette temaet 
rettes nå oppmerksomheten mot 
prosjektmarkedet. 

På bakgrunn av en tiltagende diskusjon og 
signaler om økende konfliktnivå i prosjekt-
markedet, har Nelfo nylig gjennomført en 
spørreundersøkelse blant medlemsbedrif-
tene i Nelfo Oslo og Omegn. Mye tyder på 
at bruk av jurister og advokater blir mer og 
mer vanlig som følge av konflikter i verdi-
kjeden. Mange av Nelfos medlemsbedrifter 
utsetter seg for stor risiko i enkelte prosjekter 
grunnet juridisk uenighet og dermed trene-
ring av finansielt oppgjør og betaling for 
utført oppdrag. 

Det fremgår av undersøkelsen at ca. halv-
parten sier de trenger en jurist for gjennom-
lesing av kontrakter og ca. 7 av 10 sier det 

gjøres avvik fra Norsk Standard. Ca. 3 av 4 
sier det spekuleres i uklare kontrakts tekster 
og over halvparten opplever ofte at RIE 
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ENDRING I BYGGTEKNISK FORSKRIFT

Energiforsyningskrav  
for bygninger over 1 000 kvm.
DiBK foreslår i høringsnotatet å forskriftsfeste at bygninger over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha 
energifleksible varmesystemer som dekker minimum 80 % av normert netto varmebehov. Dette er en 
oppjustering fra minimum 60 % som er angitt i dagens forskriftsveileder.

Nelfo mener forslaget skaper privatøkonomiske merkostnader 
ettersom det hindrer tilrettelegging for bruk av helelektriske 
varmesystemer i bygg over 1000 m². Direktoratets vedlegg til 
høringsnotatet inneholder beregninger som underbygger vårt 
syn.

Nelfo er kritiske til at man velger ytterligere å begrense 
byggeieres adgang til å velge de varmeløsninger som lønner 
seg, uten at det dokumenteres eller sannsynliggjøres at 
byggeier vil dra nytte av denne begrensningen på sikt.

I høringsnotatet begrunner man også forslaget til krav om 
energifleksibilitet med at fleksible varmesystemer kan bidra til 
kortsiktig fleksibilitet i kraftsystemet. Nelfo mener imidlertid 
at helelektriske bygg kan bidra med mer kortsiktig fleksibilitet 
enn bygninger med vannbårne energisystemer.

Nelfo anbefaler at direktoratet justerer forslaget, slik at man 
bevarer muligheten til å installere helelektriske varmesys-
temer i nybygg over 1000 m², samtidig som man ivaretar inten-
sjonen i Stortingets anmodningsvedtak.



mangler elektrofaglig kompetanse.
Utfordringene i totalentrepriser er 

dårlige/ uklare beskrivelser, elektro 
kommer for sent inn, og har for kort tid 
til prosjektering, utførelse og igangkjø-
ring. Kompleksiteten er undervurdert. 
Det er utfordringer om samarbeids-
klima på byggeplass med språk, kultur, 
kommunikasjon, fremdrift, ledelse og 
koordinering. Bonusordninger øker 
konfliktnivået. Endringer medfører 
krevende diskusjoner og det er en utfor-
dring å få betalt.

Nelfo har tatt initiativ til en dialog og 
samarbeid med EBA, som opplever det 
samme som Nelfo. Det er ønskelig med 
ryddige forhold i bransjen. Nelfo og EBA 
har avtalt å følge opp med felles møter i 
minst tre regioner; Troms, Sørlandet og 
Oslo m/ omegn. Det er ønskelig å finne 
eksempler på uheldig praksis, bl.a. der 
hovedentreprenør endrer standardkon-
traktene.

Stadig flere solceller  
på norske hustak
I fjor la mer enn 500 boligeiere solceller 
på taket. Det er tre ganger mer enn året 
før. Gjennom Enovatilskuddet ble det i 
fjor utbetalt 165 millioner kroner til 8 123 
energi- og klimatiltak i norske boliger.

- Av de 765 solcelleanleggene vi har 
støttet de siste tre årene fikk 539 støtte 
i fjor, sier markedssjef Anna Barnwell i 
Enova.

- Dette markedet var nærmest ikke-
eksisterende da vi i 2015 begynte å støtte 
solceller. Prisnedgang kombinert med 
profesjonelle og innovative leveran-
dører og miljøengasjerte boligeiere som er 
nysgjerrig på ny teknologi, skal ha mye av 
æren for den kraftige veksten.

- Populariteten til de fleste av de 14 
andre tiltakene Enova støtter økte i 2017. 
Sammenlignet med 2015, da ordningen 

ble lansert, utbetalte vi i fjor 100 milli-
oner kroner mer. Fortsetter denne utvik-
lingen vil vi ganske snart nå ambisjonen 
om å bruke 250 millioner kroner årlig på å 
gjøre norske boliger mer energieffektive og 
klimavennlige.

SOL. Stadig flere bruker solen til å produsere 
strøm FOTO: ENOVA

©FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN
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Ladeklare bygg
Nelfo fikk i 2017 gjennomslag for at 
myndighetene skal vurdere hvordan man 
kan nedfelle krav om at nye bygg og bygg 
som skal rehabiliteres, blir gjort ladeklare 
for biler. Saken ligger nå til behandling 
hos DiBK, som sammen med NVE og DSB 
vurderer hvordan dette kan innarbeides i 
byggereglene.

Nelfos klare råd er at det må være plass 

til tavler som tar høyde for lading i tillegg 
til føringsveier fra tavle til ladepunkt når 
det bygges nye blokker med parkering, 
og når eksisterende blokker rehabiliteres. 
Plass i selve tavlene er også viktig for å 
sikre kostnadseffektive utvidelser av det 
elektriske anlegget som må være dimen-
sjonert for at alle parkeringsplasser skal ha 
strømfor syning for lading.



Elbillading
Nelfo følger nøye med i utviklingen av 
billading og formidler veileding og tips 
primært til installatører og råd givere, 
men også overfor andre grupper blant 
dem borettslag og sameier. Nelfo  initierte 
tidlig et prosjekt for å formidle retnings-
linjer for anbefalte løsninger for lading 
av biler. I samarbeid med DSB, NEK og 
Elbilforeningen ble det laget en veileder. 
Veilederen utgis i ny utgave om kort tid, 
som blant annet inneholder forslag til 
økonomisk oppgjør for lading i borettslag 
og sameier. 

Solcelle-
installasjoner
Installasjon av nye solenergianlegg i 
Norge har hatt en enorm økning de to 
siste årene. Det gjenspeiles i en betydelig 
vekst, både i antall selskaper og antall 
ansatte. Norge skiller seg ut sammen-
lignet med store deler av Europa ved 
stor utbredelse av IT-nett, betydelig ytre 
påvirkninger og lav temperatur gjennom 
året. IT-nettet medfører at installatøren 
må velge produkter som er tilpasset 
norske forhold, samt stille dem inn slik at 
de fungerer optimalt.

Nelfo er, i samarbeid med Solener-
giforeningen, DSB, REN og NEK, i gang 
med å utvikle en veileder for solcelle-
installasjoner i Norge.

NYE VEILEDERE

Følg med på nelfo.no  
– begge veilederne lanseres om kort tid.
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De første fossil og utslippsfrie byggeplassene finnes allerede i Norge. 
Nylig fikk klima og miljø minister Ola Elvestuen overrakt bygg og 
anleggs bransjens veileder for slike byggeplasser. Ministeren kvitterte 
med ros for satsingen. 

– Her gjør Norge noe som ingen andre er 
i nærheten av. Vi viser ikke bare at det er 
mulig å redusere utslippene, men også 
hvordan det skal gjøres, sier Elvestuen. 

– Det er imponerende med hvilken 
fart ting skjer nå. Dette 
utløser innovasjon. Her 
vil mye næringsutvik-
ling skje etter hvert, sa 
han. 

Foran en fullsatt sal 
i Næringslivets Hus i 
Oslo lovet Elvestuen å ta 
veilederen aktivt i bruk, 
ikke minst i sitt interna-
sjonale arbeid. 

– Norge må ha ambi-
sjoner om å være best 
også på dette feltet. 
Blant annet blir det 
viktig å sørge for 
nødvendige bevilgninger til Enova, fastslo 
han.  

Politikken må spille på lag. Administre-
rende direktør Kristin Skogen Lund i NHO 
konstaterte at næringslivet tar et stadig 
større miljøansvar, men roste samtidig 
politikerne for å ha en fremoverlent 
holdning i klimapolitikken. 

– Nå gjelder det å få virkemidlene til 
å spille på lag med bransjen. Vi ser et 
kappløp i politikken nå om å sette de beste 
målene, men det er implementeringen 
som er avgjørende. Gjennomføringen er 
det vi som må gjøre. Dersom næringslivet 
ikke mobiliserer, når vi ikke klimamålene, 
fastslo hun. 

Markedet, teknologien og rammebetin-
gelsene må spille sammen om man skal 
lykkes i å nå  klimamålene, påpekte NHO-
direktøren.

– Et slikt samspill er nøkkelen for å 
mobilisere næringslivet til å ta klima-
ansvar. Vi må tenke system framfor 
enkeltdeler, og se på hele verdikjeden. 
Byggenæringen ligger langt fremme med 
livsløpstenking. Nå er det på tide å gå fra 

teori til praksis. Vi trenger businesscasene 
for det grønne skiftet. Vi må få det til å bli 
lønnsomt. Veilederen som ble lansert i 
dag, viser hvordan man gjør det i praksis. 
Nå kan Norge og Norden bli leverandører 

av løsninger til resten 
av verden, sa hun. 

Adm. direktør Nils 
Kristian Nakstad i 
Enova mente veile-
deren vil spille en 
viktig rolle i utvik-
lingen av lavutslipps-
samfunnet. Den gir god 
starthjelp til aktørene 
i bransjen som vil vise 
at de mener alvor med 
sitt klimaengasjement, 
fastslo han. 

Flemming Idsøe 
fra Omsorgsbygg KF 

og Randi Lekanger fra Skanska Norge 
bekreftet begge at fossil- og utslippsfrie 
byggeplasser er fullt gjennomførbart i 
dag. 

Idsøe fortalte at det har dukket opp 
flere produsenter av elektriske anleggs-
maskiner den senere tiden, og selv er 
Omsorgsbygg involvert i et prosjekt som 
skal utvikle en hydrogen-elektrisk grave-
maskin. 

– Det er ingen tvil om at det vil bli etter-
spørsel etter nullutslipps-anleggsmas-
kiner framover. Jeg tror ting vil skje enda 
raskere enn det som er skissert i veile-
deren. Våre krav vil bli strengere etter 
hvert som det kommer flere løsninger. Det 
trigger kreativitet, sa han. 

Randi Lekanger fra Skanska Norge 
kunne fortelle at kundene har begynt å 
etterspørre de utslippsfrie løsningene. 
Også investormarkedet viser stor interesse 
for slike prosjekter, fortalte hun. Skanska 
er i leveranse med 5 slike prosjekter i 
øyeblikket.

Når flere tar veilederen i bruk, vil man 
få en større forutsigbarhet i markedet, 
mente Lekanger. 

Norge i førersetet med fossilfrie byggeplasser

VEILEDER FOR FOSSIL-  
OG UTSLIPPSFRIE  
BYGGE PLASSER  

» 8punkts sjekkliste utarbeidet 
av DNV GL på oppdrag av Energi 
Norge, Norsk Fjernvarme, 
Entreprenørforeningen Bygg og 
Anlegg, Byggevareindustrien, Nelfo, 
Klimaetaten i Oslo kommune og Enova. 
Veilederen ble overrakt til klimaog 
miljøministeren på et frokostseminar i 
Oslo 15. juni.
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Norge i førersetet med fossilfrie byggeplasser

VIKTIG DOKUMENT. Klima-og miljøminister Ola Elvestuen (t.h.) og Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo, er begge svært fornøyd med at bransjen har 
fått en veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

– Vi må tørre å ta i bruk nye løsninger. Vi 
må være åpne, og dele de beste løsningene 
og erfaringene, samt de dårlige erfarin-
gene. Målet er jo felles for oss alle, fastslo 
hun.

Alle skal med. – Elektrifiseringen kommer 
innen alle sektorer nå, men vi hadde ikke 
tenkt over hvor stor andel av utslippene 
byggeplassene står for. Vi må få en elek-
trifisering også her, sier Tore Strandskog, 
næringspolitisk direktør i Nelfo.

– Vi har eksisterende løsninger som kan 
brukes. Landstrømprinsippet for eksempel, 
kan brukes innen flere områder. Man kan 

også benytte batteripakker på bygge-
plasser. Når markedet, teknologien og 
rammebetingelsene spiller sammen, får vi 
en god ”drive” i markedet. Vi trenger bygg-
herrer som tør å gå foran, og også strøm-
leverandørene må tenke nytt. Vi må få flere 
bedrifter på banen, også den vanlige elek-
troentreprenøren. Det må ikke bare være 
de store prosjektene som gjøres utslipps-
frie. En viktig oppgave for Nelfo nå, blir å 
få flere medlemsbedrifter med på utvik-
lingen. Fremtiden er elektrisk, og for å 
stjele et motto fra politikken: Alle skal med, 
sier Strandskog. 

MILJØANSVAR. NHO-sjef Kristin Skogen Lund 
konstaterte at bransjen tar et stadig større miljø-
ansvar.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD



Betydelige investeringer i ekom-infrastruktur
Det ble foretatt nær 10 milliarder i investeringer 
i ekominfrastruktur i 2017 – nær halvparten er 
fiberutbygging. Dette utgjør 28 prosent av den 
samlede omsetningen.

Til sammenligning var denne andelen 30 prosent i 2016. Investe-
ringene som tilbyderne rapporterer for fastnett utgjør om lag 61 

prosent av samlede investeringer i 2017, eller mer enn 5,9 milli-
arder kroner. Dette beløpet er noe høyere enn i 2016.

Tilbyderne rapporterer at nærmere 4,6 milliarder kroner av 
investeringene i fastnett kan henføres til utbygging av fibernett. 
Tilsvarende beløp i 2016 var i underkant av 4,0 milliarder. Inves-
teringene som tilbyderne rapporterer for mobilnett, var i overkant 
av 2,4 milliarder kroner i 2017. Tilsvarende beløp året før var over 
2,9 milliarder kroner. Mye av nedgangen kan henføres til reduserte 
investeringer i LTE.

Felles front  
mot ny terskel-
verdi
En rekke organisasjoner, blant dem 
Nelfo, retter nå en felles henvendelse 
til Nærings og fiskeridepartementet 
i anledning hevingen av nasjonal 
terskelverdi for offentlige anskaffelser til 
1.3 millioner kroner eks. mva gjeldende 
fra 4. april i år. 

Tungtveiende samfunnshensyn og konsekven-
sene for et seriøst arbeidsliv er ikke hensyntatt 
ved en ny heving.

De ber departementet om å reversere økningen, 
og la denne stå på 1.1 million inntil nærmere kart-
legging av den siste økningen i 2017 er foretatt, og 
stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er 
behandlet.

Terskelverdien ble høynet vesentlig da den ble 
hevet fra kr. 500.000 eks. mva. til kr. 1.1 million 
eks.mva. 01.01.17. Organisasjonene var ved innfø-
ringen av de nye reglene bekymret for om oppdrag 
som ikke var underlagt plikt til kunngjøring, kom 
til å bli utsatt for tilstrekkelig konkurranse. De var 
også bekymret for om deler av markedet ikke fikk 
kjennskap til slike oppdrag som særlig kunne gå 
ut over små og mellomstore bedrifter.

I tillegg til Nelfo, er Rådgivende ingeniørers 
forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge, Entre-
prenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Bygge-
næringens Landsforening (BNL), Virke – Bygg og 
handel, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) 
med på henvendelsen til departementet.
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ESA-KLAGE

Konkurranseforholdene i veilysmarkedet
Økt konkurranseutsetting av 
markedet for veibelysning er av 
stor prinsipiell og markedsmessig 
betydning. Det er viktig at Nelfo 
er tydelige for å sikre og styrke 
entreprenørenes interesser, og har 
derfor sendt en klage til ESA. 

Bakgrunnen er en konkret sak i Bergen der 
man mener at Bergen kommune ikke har 
et bevisst forhold til statsstøtteregelverket. 
Bergen kommune betaler et vederlag til 
Enotek for drift og vedlikehold av vei lysene 
i Bergen som mest sannsynlig ikke er  i 
samsvar med statsstøtteregelverket.

Her har man anledning til å få ryddet opp 
i den antatt ulovlige kommunale praksisen. 
ESA har også myndighet til å kreve at deler 

av det vederlaget Enotek har fått fra Bergen 
kommune betales tilbake.

Den prinsipielle delen av saken er at 
man, gjennom en ESA-henvendelse, ønsker 
å sende et signal ut til markedsaktørene. 
Måten BKK og Bergen kommune har løst 
denne saken på er ikke et eksempel til 
etterfølgelse. Det er flere andre kommuner 
og nettselskaper rundt om i landet som 
vurderer samme grep som i Bergen. 

©FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN
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En av Norges 
største fag-
messer ble en 
suksess
Over 19.000 personer besøkte Eliaden 
i Lillestrøm i løpet av tre hektiske dager. 
298 utstillere deltok på til sammen 
12.000 kvadratmeter.

I tillegg til hektisk aktivitet på messestandene, ble 
det arrangert 56 seminarer med meget god oppslut-
ning.

Styreleder i Elektroforum, Ove Guttormsen, er 
godt fornøyd med Eliaden 2018. -Messen er en viktig 
møteplass for bransjen. I tillegg er den en viktig 
arena for påfyll av kompetanse. Hyggelig at vi også 
tiltrekker oss mange elever, sier Guttormsen.

-298 utstillere mobiliserte maksimalt for å gjøre 
Eliaden 2018 til «best ever». Produkter, løsninger 
og tjenester ble presentert på flotte stands av enga-
sjerte og dyktige fagfolk, sier prosjektdirektør Svein 
Arnesen. -Arbeidet mot Eliaden 2020 har allerede 
startet. Vi ønsker velkommen til Eliaden 26. - 28. 
mai 2020.

Fullt hus hos Gnitz på Eliaden.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD
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Samlet over  
1000 elever  
på Eliaden
Gnitz, som er en nettside som 
informerer om elektrofagene i Norge, 
samlet i år mer enn 1 000 elever fra 
vg1 elektro på Eliaden. 

-Vi kjørte samme opplegg i år som i 2016. Også 
da var det drøyt 1 000 elever på besøk, sier 
Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning i Nelfo.

- Målsettingen med Gnitz, som er et felles-
prosjekt med Energi Norge og Norsk Industri, 

er å informere om elektrofagene og karriere-
mulighetene i bransjen.

- På Gnitz-standen fikk elevene blant annet 
muligheten til å snakke med både en elek-
triker, en energimontør og en automatiker om 
hva de synes om å arbeide i elektrobransjen. 
Også universitetet Sørøst og Oslo Met var på 
plass for å informere om sine tilbud.

- Dessuten viste studentforeningen Revolve 
på NTNU racerbilen de skal delta med i 
Formula Student. Dette har de gjort siden 2012. 
Formula Student, som er verdens største inge-
niørkonkurranse for studenter, samler mer 
enn 100 lag fra universiteter over hele verden. 
Utfordringen for Revolve i år er ikke kun å 
bygge en elektrisk racerbil, men også å lage 
Nordens første førerløse racerbil.

Larsen forteller at med en ny tilbuds-
struktur for yrkesfagene skal Gnitz-nettsiden 
endres.Fullt hus hos Gnitz på Eliaden.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

FOTO: AUDUN BRAASTAD

der
fagfolk
møtes
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Nelfo på 

Arendalsuka 
13 – 17. august

Nelfo kommer også i år til å være aktiv på Arendalsuka. 
Maritim elektrifisering, intelligent trafikk, utslippsfrie 

byggeplasser og alternativer til nettinvestering blir temaer.

ONSDAG 15. AUGUST KL. 1200 – 1400
arrangeres «Infrastruktur for maritim elektrifisering» i Næringslivets Hus (Mør Biffhus) 
i samarbeid med Elektroforeningen og Bellona. Gigabatteri i alle norske havner? Storstilt 
nettforsterking? Lokal energiproduksjon? Hydrogen? Hva må til av insfrastruktur for hele-
elektrifisering av norsk maritim sektor? Dette er noen av spørsmålene som skal diskuteres. 

Infrastruktur for maritim 
elektrifisering

TIRSDAG 14. AUGUST 
Vi ser på mulighetene for verdiskaping knyttet til digitalisering av transportsektoren. Kan 
myndighetene bruke pengene på en måte som bidrar til nye veier, og som også gir norsk 
næringsutvikling? Hvordan kan sentrale og regionale myndigheter (SVV og fylkene) som 
har ”skoene på” gå frem for å etterspørre ny teknologi? Kan Norge utnytte fortrinnet som 
teknologileverandører også internasjonalt? Arrangører er Integra og NHO.

Intelligente veier og 
næringsutvikling

TIRSDAG 14. AUGUST KL. 0900 – 1200
Utslippsfrie byggeplasser blir det tredje seminaret som arrangeres i samarbeid med 
Bellona i Eureka kompetansesenter. Byggeplassen er en sentral problemstilling for fremti-
dens byer. I dag benyttes det hovedsakelig fossile anleggsmaskiner og fossil oppvarming 
på byggeplassene som er en betydelig kilde til klimagassutslipp og en sentral problem-
stilling for fremtidens byer. Utslippene påvirker menneskene som både jobber og bor der. 
Hvordan skal dette løses? 

Utslippsfrie byggeplasser
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Kraften i forbruker fleksibilitet
ONSDAG 15. AUGUST KL 1400 – 1530
Ifølge myndighetene er kapasiteten i strøm-
nettet i ferd med å sprenges. Mange peker 
på husholdningenes anskaffelse av induk-
sjonstopper, elbiler og direktevarmere 
for tappevann som en utløsende årsak til 
dette. Men er det slik det henger sammen? 
Eller kan det hende at husholdningene 
faktisk er løsningen på – og ikke årsaken 
til – nettutfordringene?

Nettselskapene i Norge planlegger å 
investere 146 milliarder kroner det neste 
tiåret, som kan øke nettleien til folk flest 
med 30 %. Det er bred enighet mellom 
aktørene i strømforsyningen om at det 
vil kunne være mulig å redusere behovet 

for nettinvesteringer dersom forbrukerne 
reduserer strømforbruket i perioder med 
anstrengt nettkapasitet. Med det som 

utgangspunkt har NVE blant annet fore-
slått krav om effekttariffering på nettleien, 

slik at forbrukerne skal ha et insentiv til 
å kutte forbrukstoppene. Mange mener at 
effekttariffering vil virke mot sin hensikt 
og peker på andre rammevilkår for å utløse 
markedet for forbrukerfleksibilitet.

Under arrangementet vil Nelfo 
lansere en helt ny rapport som tar for seg 
mulighetene for  forbrukerfleksibilitet i 
hushold ningene som et alternativ til nett-
investeringer. Rapporten gir en rede gjørelse 
av den nasjonale effekt problematikken, 
potensialet for forbruker fleksibilitet, en 
analyse av ulike virke midler som kan øke 
nettutnyttelsen, samt  anbefalinger til 
offentlige rammevilkår.

KAN  TILPASNINGER 
HOS  HUSHOLDNINGENE 

VÆRE ET   
ALTERNATIV TIL  

NETT INVESTERINGER?
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teknologi, ikke minst for å kunne drive frem det grønne skiftet. Vi må bygge 
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