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– Skal vi klare å nå målet, trengs det skred-
dersøm inn mot hver fartøykategori. Og vi 
trenger et barometer for utviklingen, fastslo 
han.

Fergetrafikken leder an. Elektrifiseringen 
av fergetrafikken er allerede godt i gang, 
konstaterte Elvestuen. 

– Mer enn 80 elektriske skip er på vei inn 
i denne flåten fram mot 2022. Det er viktig at 
vi støtter opp om det som gjøres her, blant 
annet med ekstra tilskudd til de fylkene som 
har mest fergetrafikk. 

– Vi må også følge opp med tilskudd 
for å støtte en tilsvarende utvikling for 
hurtigbåter. Videre må vi se på lasteskip 
og kystflåten. Og vi vet at offshorefartøy, 
oppdrettsnæringen og fiskefartøy er en 
stor utslippskilde, sammen med cruise-
skip. Også fritidsbåtene står for et betydelig 
større utslipp enn antatt. Miljødirektoratet 
har anslått det til rundt 530 000 tonn i året. 
Det tilsvarer faktisk halvparten av Oslos 
samlede utslipp. 

– Utbyggingen av landstrøm er viktig, 

ikke minst for cruisetrafikken. Bergen havn 
er en av havnene hvor det skjer en betydelig 
utbygging nå, blant annet med EU-støtte. 

– Regjeringen har vedtatt at ferge- og 
cruisetrafikken på verdensarvfjordene skal 
være utslippsfri innen 2026. Vi vil se på om 

vi også skal gjøre slike vedtak for de andre 
fjordene. Et annet tiltak kan være å innføre 
et fordelsprogram for skip som står i norske 
skipsregistre. 

Må konkretiseres. Regjeringens hand-
lingsplan er både ambisiøs og god, fastslo 
Nelfos næringspolitiske direktør Tore 
Strandskog i sin innledning. 

– Men det er nødvendig med mer konkre-
tisering. Det er i maritim sektor vi har 
mulighet til å følge hele næringskjeden. Men 
jeg spør meg om nettselskapenes vilje til 
å investere i den tekniske infrastrukturen 
som må til. Nettselskapene ser ikke lønn-
somheten i slike investeringer. Dermed risi-
kerer vi en krangel om hvem som skal ta 
regninga; nettselskapet, havnene eller rede-
riene. De aktuelle departementene må se på 
disse utfordringene i sammenheng. Man må 
få gjort noe med nettselskapenes kostnads-
rammer. 

– Ikke minst må Enova få en tydelig 
marsjordre. De må i dialog med næringslivet 
om utvikling av alternative drivstoff. 

Nelfos næringspolitiske direktør Tore Strandskog (foran) kunne konstatere at politikerne stilte engasjert opp på seminarene om elektrifisering. Klima-og miljøminister 
Ola Elvestuen (V) åpnet seminaret om elektrifisering av norskekysten, mens Liv Kari Eskeland (H) stilte på samtlige tre seminarer om dette temaet. 
 FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen ønsker 
seg skreddersydde tiltak for de forskjellige typer 
fartøyer når norskekysten skal elektrifiseres. 
 FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD
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Elektrifisering av maritim sektor
Klima-og miljøminister Ola Elvestuen sparket det hele i gang med en kort presentasjon av regjeringens ferske 
handlingsplan for grønn skipsfart, som ble lagt fram rett før sommerferien. Planen skisserer et mål om halvering av 
utslippene innen 2030, i samarbeid med EU. 
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Nelfo var godt representert i 
Arendal. Og som vanlig var hoved-
basen lagt til «Nelfo-båten» i Pollen. 
FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Strandskog representerer Nelfo i Land-
strømforum, der både offentlig sektor og 
næringsliv deltar. Her står standardiserings-
arbeid i fokus i øyeblikket, fortalte han. 

Strandskog ga tydelig uttrykk for at 
bransjen er utålmodige etter å få mer fart på 
utvikling og installasjon av landstrøm. 

– Vi er villige til å gå inn med egne midler 
fra Elektroforum for å få videreutviklet 
dette området. Med det gir vi et signal om at 
næringslivet er villig til å satse på elektrifi-
sering. 

Trenger standarder. Kristina Jansen fra 
Bellona etterlyste planer for standardise-
ring, samt konkrete planer for utbygging og 
finansiering av infrastruktur. 

– Man bør lære av elbilpolitikken, og vri 
insentivene slik at det ikke er tvil om hva 
rederiene skal bestille. I dag bestilles det 
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Handlingsplanen for grønn skipsfart er god, men bør konkretiseres mer, mener Nelfos næringspolitiske 
direktør Tore Strandskog.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Debattantene sto ikke så langt fra hverandre i målene. Fra v: Åsmund Aukrust (Ap), Liv Kari Askeland (H), Lars Haltbrekken (SV), Tore Strandskog, Ola Elvestuen og  Karoline Nystrøm.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

fossile båter hele veien. Aktuelle insentiver 
kan være for eksempel redusert elavgift og 
redusert havneavgift, sa hun. 

Jansen mente også at det bør innføres 
avgift på diesel for å starte reduksjonen av 
utslipp i fritidsbåtsegmentet. 

– Med utviklingen i fergesegmentet har vi 
vist at dette klarer vi, fastslo hun.

Vil jobbe proffentlig. Adm. direktør 
Karoline Nystrøm fra Schneider Electric 
Norge konstaterte at grønn teknologi blir 
stadig mer lønnsomt. Schneider Electric 
samarbeider i stor grad med nærings-
klynger, fortalte hun.

– Vi kjører blant annet store tester nå 
i Borg havn i Fredrikstad. Der har de en 
ambisjon om å produsere strøm til eget 
forbruk. Vi ønsker å jobbe mer proffentlig; 
det vil si delta i privat-offentlig samar-
beid. Det er bekymringsfullt at det legges 
opp til veldig forskjellige standarder rundt 
omkring. Det er demotiverende å svare på 
anbud som ikke er bærekraftige.

Hvor går veien til målet? Det så ut til å 
herske lite uenighet om målet, men debat-

tantene var ikke like enige om hvor rask 
framdrift det er mulig å legge opp til, eller 
hvordan veien til målet skal se ut. 

– Vi oppnår ingen resultater uten tøffe 
krav og gode virkemidler. Tøffe mål fra 
politikerne er viktige drivere for nærings-
livet. Det trengs konkretisering, fastlo Tore 
Strandskog fra Nelfo. 

Anne Kari Eskeland (H) argumenterte for 
en profesjonalisering av innkjøpsarbeidet i 
kommunene. 

– Blant annet har Bergen havn vist at det 
er mulig å få til, sa hun.

Nøkkelen ligger i samarbeid, konstaterte 
Karoline Nystrøm fra Schneider Electric. 

– Blant annet Statsbygg har kommet 
ganske langt i så måte. Kommuneperspek-
tivet er ikke det rette nivået på slike innkjøp. 
Det må opp på et høyere nivå. 

Tore Strandskog fra Nelfo konstaterte at 
det trengs et samhandlingsorgan.

– Ladbare havner er avhengig av en skik-
kelig standardiseringsprosess, mente han. 

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen 
konstaterte fra sin side at ved siden av stan-
dardisering må man også beholde innova-
sjon.

NELFO PÅ ARENDALSUKA

«Vi oppnår ingen resultater uten tøffe 
krav og gode virkemidler. »

Tore Strandskog, Nelfo
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Debattantene sto ikke så langt fra hverandre i målene. Fra v: Åsmund Aukrust (Ap), Liv Kari Askeland (H), Lars Haltbrekken (SV), Tore Strandskog, Ola Elvestuen og  Karoline Nystrøm.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD
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Enig om målet, uenige om tempo: Fra v: Ketil Kjenseth (V), Liv Kari Eskeland (H) og Siri Staalesen (Ap)  
 FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

–Vi har også foreslått for politikerne at 
alle Oslos virksomheter skal benytte felles 
klimakrav i bygg- og anleggsanskaffelser, 
fortalte hun. 

– Globalt er det anslått at 2,5 milliarder 
mennesker vil bo i byer innen 2050. Bygger 
man inn utslipp når fremtidens byer skal 
bygges ut, har vi tapt. 

Sørensen fikk anledning til å gi regje-
ringen noen råd med på veien når de nå skal 
utarbeide en handlingsplan for innovative 
innkjøp. 

– Jeg håper dere tør å gå tøft til verks når 
det gjelder innovative byggeprosjekter; at 
dere setter retning på de innovative innkjø-
pene, rådet hun.

Må bli standard. Utslippsfrie byggeplasser 
må bli standard i alle norske kommuner, 
mente fagsjef Christian Eriksen fra Bellona. 

– Bellona opplever interesse for utslipps-
frie byggeplasser fra flere storbyer andre 
steder i verden, og også fra andre norske 
byer. Vi ser også at utenlandske leveran-
dører har lagt merke til det som skjer her hos 
oss. Det skjer en stor utvikling hos leveran-
dørleddet nå. Flere leverandører av anleggs-
maskiner kan levere elektriske maskiner i 
2020, eller allerede i 2019, fortalte han.

– Vi må være enige om at nullutslipp er 
målet. Planene må avspeile det, fastslo han. 

Anne Kari Eskeland (H) understreket at 
dialogen mellom politikere og næringsliv er 
viktig. 

Næringslivet ønsker seg tøffe krav. Men vi 
klarer ikke å makse ut alt samtidig, under-
streket hun. 

 
Mulig å få til med eksisterende tekno-
logi. I dag står byggeplassen ofte for større 
utslipp enn selve bygget gjennom dets første 
tjue driftsår, påpekte Øyvind Emblem fra 
Ramirent. 

– Ting har startet, men foreløpig finnes 
det begrenset med kompetanse på dette. 
Foreløpig er det enkeltmaskiner som er i 
fokus. Det finnes en del teknologiske utfor-
dringer, men det er mulig å få til utslippsre-
duksjoner med eksisterende teknologi. 

Magnus Aune Johnsen fra Hafslund nett 
kunne fortelle at regionalnettet i Oslo og 

NELFO PÅ ARENDALSUKA

Utslippsfri byggeplass-
pilot starter i september
Utslippene fra byggeplasser utgjør alene ti prosent av alle utslipp i Oslo. Nå 
har imidlertid politikerne vedtatt mål om at all bygg- og anleggsvirksomhet 
innen kommunens grenser skal være utslippsfri innen 2030. Kommunens 
egne byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025, fortalte klimadirektør 
Heidi Sørensen fra Oslo kommune. Et pilotprosjekt starter i september.
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nærområdet har god kapasitet med tanke på 
strømforsyningen til framtidas utslippsfrie 
byggeplasser. 

– Men det finnes lokale kapasitetsbe-
grensninger i distribusjonsnettet, påpekte 
han. 

– Derfor må det planlegging og tidlig 

involvering til. Strømforsyningen kommer 
ofte som en ettertanke hos mange. Man må 
huske at strømforsyning krever prosjekte-
ring, tilkobling osv. Hafslund nett ønsker å 
komme tidlig inn i byggeprosessene, slik at 
vi kan sørge for at strømmen er tilgjengelig 
når arbeidet starter. 

Trenger internasjonalt marked. Utslipps-
frie byggeplasser dreier seg ikke bare om 
anleggsmaskiner, men også om blant annet 
energiforsyning og logistikk, understreket 
Frank Jaegtnes fra Elektroforeningen. 

– Utslippsfrie byggeplasser er et 
kinder egg. Dette må skaleres opp, slik at 
det blir et internasjonalt marked. Bransjen 
trenger at det blir volum og forutsigbarhet i 
dette markedet. 

Jaegtnes ønsket seg også mer langsiktige 
perspektiver. 

– Sørg for rammene, leveransen av tekno-
logien skal vi ta oss av. Dette får vi til, sa han 
henvendt til politikerne. 

NELFO PÅ ARENDALSUKA

«Oslo kommunes byggeplasser skal være 
utslippsfrie innen 2030. »

Klimadirektør Heidi Sørensen
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I dag har Norge 98 prosent utslippsfri energi. 
Det gjelder å sette strømmen i arbeid. I 2018 
var bare 51 prosent av potensialet tatt ut, 
påpekte adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO 
i sin innledning til seminaret. Potensialet 
er aller størst innen jordbruk, skogbruk og 
fiske, hvor man i 2018 tok ut bare 27 prosent 
av potensialet. Aller dårligst står det til i 
transportsektoren, hvor bare 6 prosent av 
potensialet er tatt ut til nå. 

Utbygging av vindkraft er blitt et betent 
tema i Norge. Deltakerne hadde noe forskjel-
lige svar på hvilken satsing man bør ha på 
denne type kraftproduksjon.

Adm. direktør Knut Kroepelien fra Energi 
Norge ønsket seg det han kalte en balan-
sert utvikling av vindkraftmarkedet. Vi vil 
fortsatt ha overskuddsenergi i Norge i 2040, 
mente han. 

Kroepelien påpekte at 95 prosent av norsk 
energi er vannkraft. 

– Vi går inn i en rehabiliteringsfase der 
nå. Men skattesystemet svekker vannkraf-
tens konkurransekraft. Skatteutvalget må 
levere på dette, sa han. 

Også Ola B. Myrvold (Sp) mente at 
myndighetene må stimulere til rehabilite-
ring av de eksisterende vannkraftanleggene.  

Må bli lønnsomt å produsere egen strøm. 
Hilde Hauge fra Eaton Electric argumenterte 
for hvor viktige batteriløsninger vil være for 
å nå klimamålene. 

– Potensialet for lokale løsninger er veldig 
stort. Vi må utnytte blant annet de gode 
IT-ressursene vi har. Det trengs å få insen-
tiver på plass slik at dette løser seg, fastslo 
hun. 

Christina Bu fra Elbilforeningen fortalte 
at det finnes løsninger for å overføre strøm 
fra elbiler til strømnettet (Vehicle to grid).

– Dette er foreløpig en litt umoden tekno-
logi. Ingen biler har det som standard i dag. 
Men man kan komme langt bare med å 
styre ladingen til riktig tidspunkt. Vi vet det 
allerede er mange elbileiere som i hovedsak 
lader om natten, fortalte hun. 

– Vi kan bli mye bedre på næringsutvik-
ling, og det går litt sakte når det gjelder lokal 
strømproduksjon. Her går elbilistene foran. 
Det viser seg at det er de som har skaffet seg 
elbil som også er mest åpne for å utvikle 
konseptet videre ved å produsere egen kraft. 
Men rammebetingelsene er ikke på plass. I 
dag lønner det seg ikke for boligselskaper å 
produsere egen strøm, for eksempel.

Bør energieffektivisere fortest mulig. 
Liv Kari Eskeland (H) uttrykte bekymring for 
grunnlaget for vindkraftutbyggingen. 

– Målet om en energieffektivisering 
tilsvarende 10 TWh ble vedtatt for ti år siden. 
Vi trenger mye ny kraft for å elektrifisere. 
Vi er i en litt uventet situasjon nå. Forslaget 
til en rammeplan for utbygging av vind-
kraft ble utarbeidet for å dempe konfliktni-
vået rundt utbygging. Effekten er blitt det 
motsatte av hva vi ventet. Det er usikkert 

Vindkraft eller  
konfliktfri kraft?
Det hersker stor enighet om at Norge skal elektrifiseres. Hvordan det økte 
strømforbruket skal dekkes, er et annet spørsmål som Nelfo og samarbeids-
partnerne i Elektroforum tok opp til debatt på sitt andre seminar i Arendal. 

NELFO PÅ ARENDALSUKA
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Vi må energieffektivisere fortest mulig, mener 
Frank Jaegtnes (t.v. i bildet). Videre ser vi Liv Karin 
Askeland (H), Christina Bu fra Elbilforeningen, Silje 
Ask Lundberg fra Naturvernforbundet, Knut Kroe-
pelien fra Energi Norge, Ola Myrvold (Sp) og Hilde 
Hauge fra Eaton Electric. 
 FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD
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nå om vi får en nasjonal ramme for utbyg-
ging av vindkraft. Da vil det bli tilfeldig hvor 
disse anleggene blir bygget, understreket 
hun.

Silje Ask Lundberg fra Naturvernfor-
bundet mente Norge bør satse på det hun 
kalte konfliktfri kraft, i lys av uroen som 
hersker rundt vindkraftutbyggingen. 

– Vi må huske at vi både skal løse klima-
krisen og redde naturen, understreket hun.

– Vi må slutte å bygge ned naturen. Det 

finnes for få insentiver til å nå reduksjons-
målene. Støtteordningene vil være viktige. 
Jo dårligere vi gjør det på energieffektivise-
ring, desto større utfordringer og konflikter 
står vi tilbake med.

Her fikk hun støtte fra Frank Jaegtnes fra 
Elektroforeningen.

– Ingen kan vel være imot at vi energi-
effektiviserer fortest mulig. Lokal energipro-
duksjon og lagring kan gjøre at forbrukerne 
tar mer av investeringen, understreket han. 

– Vi bør flytte debatten ut til de smarte 
løsningene i distribuerte energisystemer, og 
kjøre på med konfliktfri kraft. 
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Elektrifisering er svaret på klimautfordringene, men 
det haster. Det trengs smartere systemer, sterke 
sentralnett og et bedre marked, ifølge en rapport fra 
Statnett. 

Analytiker Vegard Holmefjord har gjort en analyse av hva som må 
til for å oppnå et helelektrisk samfunn uten bruk av fossile energi-
bærere.   

En rapport fra den internasjonale kommisjonen Energy Transi-
tion Commission (ETC), hvor Statnetts konserndirektør Auke Lont 
er medlem, viser at de nasjonale forpliktelsene ikke er nok til å nå 
togradersmålet som er vedtatt av Klimatoppmøtet (COP21). Samtidig 
viser beregninger at en 30 prosents økning i den norske strømpro-
duksjonen kan gi en halvering av landets klimautslipp, dersom 
økningen dekker forbruk som kommer av elektrifisering.

– Norge er allerede et av verdens mest elektrifiserte land, men 
fortsatt bruker vi likevel mye olje, gass og kull, fortalte Holmefjord. 

– I dag er det fullt mulig å erstatte de fossile energibærerne med 
andre energibærere. Blant annet oljefyring er i ferd med å bli faset 
ut; det blir forbudt fra og med 2020.

Politiske føringer må til. Mye kommer an på tidsperspektivet når 
det gjelder elektrifiseringen av samfunnet, fastslår Holmefjord. 

– Det er først og fremst politiske rammebetingelser og teknologi-
utvikling som styrer tempoet. Det er ikke Statnetts oppgave å få til 
overgangen fra det fossildrevne til det elektrifiserte samfunn, men 
faktagrunnlaget vi sitter med, sier at utviklingen må gå raskere enn 
den gjør nå. 

– På litt lengre sikt vil ting uansett gå av seg selv. Elbiler vil bli 
lønnsomme uten subsidier om noen år. Skal vi nå klimamålene, må 
det ganske kraftige politiske føringer til. Globalt sett vil det fortsatt 
være nødvendig med en kraftig subsidiering av elbiler.

– Prisnivået på batterier vil være førende for utviklingen, ikke 

minst for utviklingen globalt. Spørsmålet er om Norge vil fortsette 
å være ledende når det gjelder elbilutviklingen, eller om vi vil få en 
raskere utvikling globalt. Det vil kutte kostnadene, og dermed bidra 
til en raskere utvikling i Norge. Det hele er et spørsmål om tempo og 
timing. Det haster å kutte utslippene om vi skal nå klimamålene. 
Det gjelder også for andre land. 

– Prisene på fornybar energi og løsninger tilknyttet disse energi-
kildene har sunket betydelig på kort tid. Bare i løpet av det siste året 
har for eksempel prisen på solceller falt med 18 prosent og prisen på 
batterier med 35 prosent. 

Mange fordeler. Elektrifisering av samfunnet gir mange fordeler, 
understreker  Holmefjord. Det blir mindre støy, driftskostnadene 

Elektrifiseringen haster

Auke Lont, adm. direktør i Statnett
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blir lavere, og det blir mindre forurensning. Dessuten går det totale 
primære energiforbruket ned, siden elektrisitet er mye mer energi-
effektivt enn fossile energibærere. For eksempel har en elbil en 
virkningsgrad på 80 prosent, mot bensinmotorens 30 prosent. 

– Hvordan det nye energiforbruket vil endre behovet for transmi-
sjonsnett, er blant annet avhengig av geografisk fordeling, effekt-
profil gjennom året, prisfølsomhet, og tempoet på utviklingen.

Ifølge Statnetts analyser ligger potensialet for nytt kraftforbruk 
i Norge på 30-50 TWh. Det erstatter imidlertid 95 TWh fossil energi. 
Det gir en energibesparelse på 55 TWh. Konvertering fra fossil til 
elektrisk energi gir betydelige reduksjoner i primær energibruk på 
grunn av forskjellene i virkningsgrad. 

For lavt tempo ifølge prognosene. Statnett varsler flere analyser 
om temaet. De kommende analysene vil blant annet gå ut på å 
implementere scenarioer med svært høy grad av elektrifisering i 
Statnetts nett- og markedsmodeller for å se nærmere på virknin-
gene, for eksempel behovet for nettkapasitet. Dette innebærer å se 
på hvordan forbruket fordeler seg geografisk i scenarioer med høy 
grad av elektrifisering, og hvordan dette påvirker konsekvensene 
for transmisjonsnettet. Eksisterende prognoser skisserer et lavere 
tempo på utviklingen enn det som vil kreves i henhold til Statnetts 
elektrifiseringsscenarioer. 

– Ifølge prognosene vil vi bruke 10 TWh til elektrisk transport i 
Norge i 2040. Så tempoet blir avgjørende, sier Holmefjord.

Lønnsomhet styrer. Henrik Sætness fra Statkraft var en av innle-
derne på frokostmøtet hvor analysen ble lagt fram. Han sluttet seg 
stort sett til vurderingene fra Statnett. På verdensbasis vil 75 prosent 
av all energi være fornybar i 2050, anslo han. 

– Utviklingen vil drives av hva som er mest lønnsomt, og 
fornybar kraft er allerede mest lønnsomt i de landene hvor Statkraft 
er til stede. Prisen på solkraft har falt med 90 prosent på ti år, og er 
mer lønnsomt enn ny kullkraft. 

Sætness mente likevel at utviklingen vil gå langsommere enn det 
Statnett mener må til for å nå klimamålene. 

Går for sakte innen industri. – Innenfor hvilke samfunnsområder 
ligger de største utfordringene når det gjelder elektrifisering?

– Vi ligger godt an innen transport, med unntak av tungtran-
sport og langtransport, hvor elektrifisering er vanskeligere å få til. 
Det er først og fremst innen industriområdet at det går for sakte. Noe 
vil alltid være vanskeligere å få til, konstaterer Holmefjord.  Han er 
allerede i gang med nye analyser, blant annet basert på en del av 
faktaene og vurderingene han presenterte i april.

Analytiker Vegard Holmefjord 
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Klima og energibruk var de store 
temaene under Arendalsuka. Bremseth 
mener en felles standard for sømløs 
datadeling er helt nødvendig dersom 
vi skal få til smarte og bærekraftige 
samfunn. 

– Det snakkes mye om smarte byer 
og smarte bygg, men vi kan ikke se 
oss blinde på de splitter nye prestisje-
prosjektene. Vi vet hvor viktig bygg og 
bygningsmasse er i klima- og miljø-
sammenheng. Skal vi nå klimamålene, 
kan ikke «smart» være synonymt med 
flashy nybygg. Vi må gjøre noe med 
alle eksisterende næringsbygg, og det 
er fullt mulig, argumenterer han.

En ny standard. Mye av problemet er 
at de tekniske løsningene som dagens 
næringsbygg huser, kommer fra et 
mylder av ulike leverandører. Det 

vanskeliggjør prosessen med smarte 
integrasjoner.

– Som bransje brukte vi 30 år på å 
få på plass en standardisering av det 
trådbundne. Skal vi bruke 30 nye på å 
gjøre det samme med det skybaserte? 
Da henger jeg der i et horn på veggen 
og sier at de skulle hørt på meg, sier 
Bremseth.

Han trekker frem IWMACs egen 
«Ready»-sertifisering som et eksempel 
på det både bransjen og innkjøpere 
burde være entusiastiske over:

– Dette er en standardisering som 
ikke er bits, bytes og ting de færreste 
skjønner noe av. IWMAC Ready er 
rett og slett et kvalitetsstempel som 
sier at dette utstyret er åpent og for 
alltid dokumenterbart. Det er en stor 
trygghet for innkjøperne. 

NELFO PÅ ARENDALSUKA

Smarte byer – hvor smart er det hvis systemene ikke snakker sammen?
Under Arendalsuka fortalte tre store bestillere om hvilke hindre 
de møter som innkjøpere av byggteknikk. På scenen fikk de svar 
fra den andre siden av bordet. – Løsningen på disse utfordringene 
finnes allerede, og vi har den, sier Marius Bremseth, daglig leder i 
den trønderske teknologibedriften IWMAC, som er medlemsbedrift 
i Integra og Nelfo.

Marius Bremseth, daglig leder IWMAC og Vigdis Sværen, daglig leder Integra på Arendalsuka
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Teknologien er her. Arendalsuka har 
vist stor teknologioptimisme. Det er 
Bremseth i IWMAC glad for, men han 
understreker at vi ikke bare må vente 
på teknologien. I alle fall ikke der det 
allerede finnes alternativer.

– IWMAC, og flere med oss, kan 
kontrollere og kommunisere med 
tusenvis av protokoller. Det betyr 
at vi ved hjelp av enkle og rimelige 
løsninger kan gjøre alle dagens bygg 
langt smartere. Du slipper å investere 
mye penger i et gammelt bygg, når det 
eksisterende utstyret kan tas med inn i 
fremtiden, sier han.

Han forklarer hvordan et par smarte 
IoT-enheter til noen hundrelapper, 
eller Yr.no-integrasjon for prognosesty-
ring av ventilasjonsanlegg, kan bidra 
til å redusere energiforbruket i et bygg 
betydelig.

– Alt dette er mulig så lenge syste-
mene snakker sammen. Det er 
uvesentlig hvor dataen kommer fra, 
så lenge den kan utnyttes i andre 
enden. Det er det som er digitalisering i 
praksis, sier Bremseth.

Heier på standardisering. Vigdis 
Sværen er daglig leder av Integra, som 
er foreningen for automatisering- og 

digitaliseringsbransjen. Hun ser også 
store muligheter i den teknologien 
medlemsbedriftene deres besitter.

– Det som både er spørsmålet og 
svaret, er hvordan vi tar i bruk tekno-
logien. Her heier vi på standardisering. 
På mange områder er det rett og slett 
helt nødvendig å få tekniske systemer 
til å virke sammen. Informasjon og 
data må kunne utveksles sømløst 
mellom systemer og gjøres tilgjengelig 
for alle. Bare da vil vi virkelig kunne 
nyttiggjøre oss den, og derfor må vi 
sikre at vi har de nødvendige stan-
darder, sier hun.

Sværen er glad for å kunne repre-
sentere bransjen på en arena som 
Arendalsuka, og håper å få løftet 
frem Integras medlemsbedrifter. Hun 
forteller at systemintegratorene ofte er 
dem som inviteres sent inn i prosjek-
tene, og først når de viktige valgene 
allerede er tatt. Det håper hun det snart 
er slutt på.

– Det er så mye både kompetanse 
og smart teknologi der ute, men det 
hjelper ikke hvis bestillere ikke kjenner 
til det. Vi har medlemmer som IWMAC 
som allerede sitter på mange av løsnin-
gene, og kan levere dem. Nå håper vi 
de tidligere blir invitert til bords. 

NELFO PÅ ARENDALSUKA

Smarte byer – hvor smart er det hvis systemene ikke snakker sammen?

Marius Bremseth, daglig leder IWMAC og Vigdis Sværen, daglig leder Integra på Arendalsuka
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Nelfo har bidratt med innspill til 
hvordan kommunale boliger kan 
gjøres mer fleksible ved hjelp av 
velferdsteknolgi, slik at boligen 
enkelt kan tilpasses forskjellige 
behov hos brukerne.

Under Arendalsuka ble kravspesifikasjonen 
«Mal for kravspesifikasjon for kommunale 
boliger», som Nelfo har bidratt til, presentert 
i samarbeid med Norsk Kommunalteknisk 
Forening og Husbanken.

En enklere og tryggere hverdag. Dagens 
eldre og pleietrengende går glipp av gode 
hjelpemidler og teknologi som finnes på 
markedet, og som kunne gitt dem en enklere 
og tryggere hverdag. Det kan være enkle 

hjelpemidler i hjemmet som kan varsle ved 
farlige situasjoner, som for eksempel en 
gryte som er glemt på komfyren eller at en 
dement person forlater boligen sin på natten.

Sikre standard på boliger. Nå har NKF tatt 
initiativ til å lage denne spesifikasjonen, 
som skal gi landets kommuner hjelp til å 
bestille de gode løsningene når de bygger 
nye, eller rehabiliterer kommunale boliger. 
Hensikten er å sikre en standard på boligene 
som gjør de godt egnet for beboerne, men 
også for kommunens hjemmetjeneste. I 
tillegg blir det enklere og billigere å tilpasse 
boligene etter forskjellige behov hos 
brukere, for eksempel fysiske eller kogni-
tive utfordringer.  En lav merkostnad ved 
bygging vil kunne gi økt komfort og trygghet 
hos beboeren, og sparte vedlikeholdskost-
nader for hjemmetjenesten og kommunene. 

Kravspesifikasjonen kan brukes av alle 
som er opptatt av god bokvalitet, ikke bare 
kommuner.

Velferdsteknolgi kan være smarte 
tekniske løsninger som kan fange opp 
farlige eller unormale situasjoner og sende 
alarm til pårørende eller hjemmetjenesten. 
Det kan også være løsninger som gjør 
beboeren bedre i stand til å klare seg selv, 
for eksempel ved automatisk eller fjernbetje-
ning av lys, persienner, dører og lignende.

Nelfo anbefaler alle kommuner å ta spesi-
fikasjonen i bruk når de skal bygge eller 
bestille nye kommunale boliger. Det vil gi 
større forutsigbarhet både for bestiller og 
leverandører. Ikke minst vil det gi gode og 
trygge boliger for kommunenes innbyggere.  

Kravspesifikasjonen kan lastes ned på 
kommunalteknikk.no

Rammeverk for velferdsteknologi i 
kommunale omsorgsboliger

NELFO PÅ ARENDALSUKA
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Godbitene på årets konferanse er mange – her er noen utvalgte:
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup åpner konferansen. Konserndi-
rektør i Agder Energi, Unni Farestveit, forteller om driverne bak en helelek-
trisk region og næringsbyråden i Oslo Kommune, Marthe Scharning Lund, 
forteller om elektrifisering av byggeplassene i Oslo.

Det blir nytt om markedsutviklingen innen solceller og Ruters satsing 
på elektrisk transport. Ressurspersoner fra NTNU vil fortelle om energi- og 
miljøstudiet er i tråd med den teknologiske utviklingen og næringslivets 
behov. Politikere fra Energi- og miljøkomiteen, Ove Flatager, direktør i NVE 
og Auke Lont, adm. direktør i Statnett stiller til debatt om NVEs mandat og 
nettselskapenes rolle i fremtidens energisystem.

Til slutt kommer Eirik Norman Hansen tilbake til oss og oppsummerer utvik-
lingen fra siste årskonferanse. I fjor kjørte han drone i salen – hva blir det i år 
tro?

Nikolai Astrup, 
 digitaliseringsminister

Marthe Scharning Lund, 
næringsbyråd Oslo 
kommune

Unni Farestveit, konsern-
direktør samfunns-
kontakt Agder Energi

MELD DEG PÅ NELFOS ÅRSKONFERANSE 2019

Norge elektrifiseres – veien 
til vekst og lønnsomhet

Nelfos Årskonferanse setter søkelys på elektrifisering og 
digitalisering med fokus på nye muligheter i et marked i 
endring. Hva slags kompetanse og sertifiseringer er nødvendig 
for å møte denne utviklingen og ikke minst hva skjer politisk og 
regulatorisk? Meld deg på allerede i dag. I fjor ble konferansen 
fulltegnet. Program og påmelding finner du på nelfo.no 
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