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For elektroinstallasjonsbransjen skjer 
det også mye positivt mht. klima
relaterte investeringer, økt elektrifise
ring, automatisering og digitalisering 
i hele samfunnet. Det gjør at vekstut
siktene for elektroinstallasjonsbran
sjen er gode de kommende årene. 
Dette fremgår av Nelfos rykende ferske 
markedsrapport. 

Samlet verdi av elektroarbeidene 
(inkl. elautomasjon) er beregnet til 61,7 
mrd. kr i 2017, en vekst på om lag 3 % 
fra året før, målt i faste priser. Elektro

markedet i alt ventes å vokse med 5 % i 
2018, 4 % i 2019 og 3 % i 2020. 

Samlet verdi av automasjons
arbeidene er anslått til om lag 13,4 mrd. 
kr i 2017. Prognosene viser forvent
ninger om en kraftig vekst i automa
sjonsarbeider de kommende årene, til 
et samlet marked på om lag 17 mrd. kr i 
2020. Automasjonsmarkedet i alt ventes 
å vokse med 9 % i 2018, 10 % i 2019 og 
6 % i 2020, målt i faste priser.

Rapporten er utarbeidet av 
 Prognosesenteret AS.

Markedsrapport 2/2018
Oktober 2018

Gode vekstutsikter
Norsk økonomi er nå inne i en moderat konjunkturoppgang, og det er høykonjunktur 
i sikte frem mot 2020. Vekstforventningene skyldes bedre tider internasjonalt og at 
petroleumsinvesteringene igjen vil øke her hjemme. 
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Fridtjof Nansens vei 17, 0368 Oslo
Postboks 5467 Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf: 23 08 77 00  Org.nr: 968 908 383

Nelfo – en landsforening i NHO

VET DU OM FLERE?
Send oss gjerne navn på flere 
i bedriften og eventuelt andre 
som kan ha interesse av å motta 
bladet.

Ny veileder
Utslippsfrie byggeplasser

Vil elektrifisere
for å ivareta verdensarven
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Inspirasjonspiller for  
det grønne skiftet

Eliadens åpningskonferanse:

Nyheter fra Nelfo // 01•2018

TEKNOLOGICA

TEKNOLOGICA
Teknologica utkommer 2 ganger 
per år og distribueres gratis til alle 
medlemsbedriftene i Nelfo. Bladet 
sendes også til deler av det politiske 
miljøet, forsknings- og utdanningsmiljøet, 
samarbeidspartnere og deler av bygg- og 
anleggsbransjen. 

Alle utgaver av Teknologica ligger på  
www.nelfo.no. 

Vi mottar gjerne  
innspill til saker.

Ansvarlig redaktør: 
Tom Schjerven
E-post:  
tom.schjerven@nelfo.no
Telefon: 
900 62 698

FORVENTET VEKST I ELEKTROMARKEDET

2018
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2019 2020



Ambassadør Egil Bredgaten i Telenor. FOTO: AUDUN BRAASTAD Adm. direktør Michael Jacobs i Atea. FOTO: AUDUN BRAASTAD

Adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. FOTO: AUDUN BRAASTAD
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Nelfos årskonferanse 2018:
Gode utsikter, tøffe krav
Den digitale fremtiden byr på gode 
utsikter for elektroinstallatørene, 
men den byr også på mange nye 
utfordringer. Og den fremtiden 
er allerede her, lød budskapet på 
Nelfos årskonferanse 6. november.

Verden er allerede i full endring, påpekte 
adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. Nye 
markeder vokser frem. Spesielt solkraftmar
kedet er undervurdert, mente han, og gjorde 
det klart at han gjerne ser flere elektroinstal
latører i dette markedet framover. Samtidig 
understreket han at nye aktører er på vei inn 
i markedet, og fører med seg endringer. De 
gir kunden en pris der og da, og lar kunden 
bestemme når installatøren skal komme. 
Installasjonen skjer altså når det passer 
best for kunden, ikke når det passer best for 
installatøren.

Vil samarbeide om kunstig intelligens. 
Ambassadør Egil Bredgaten fra Telenor rådet 
bransjefolket til å forberede seg på raske 
endringer, og inviterte til samarbeid om 
kunstig intelligens. Telenor driver et forsk
ningslaboratorium rundt dette i Trondheim, 
i samarbeid med flere partnere, blant andre 
NTNU og Sintef.  Han mente Norge har et 

stort fortrinn i den fremtidige konkurransen, 
med verdens beste mobilinfrastruktur. 

Digital Advisor Harriet Wright fra SNC 
Lavalin/Atkins fulgte opp med å peke på 
den store verdien som ligger i data. Hun la 
spesiell vekt på hvilke muligheter kunstig 
intelligens gir for å kombinere struktu
rerte og ustrukturerte data til noe nytt og 
nyttig. Innen helsesektoren finnes det nå for 
eksempel roboter som er i stand til å stille 
diagnose og anbefale individuell behand
ling i løpet av minutter. 

Kortere byggetid og bærekraftige bygg. 
Konserndirektør Tommy Thovsland fra R8 
Group presenterte et utvalg av konsernets 
pågående byggeprosjekter. Han la spesiell 
vekt på Powerhouse Porsgrunn, som skal stå 
ferdig neste år. 

– Vi kommer til å bygge flere plusshus, for 
vi regner med at det er slike hus leietakerne 
vil ønske i fremtiden, fastslo han. 

– Vi forventer at bransjen har en bred 
oversikt over nye produkter og tjenester, og 
vi forventer forutsigbare kostnadskonse
kvenser for løsningene som blir valgt. Videre 
forventer vi BIMmodeller som ivaretar 
driftsfasen. Ikke minst ønsker vi oss bære
kraftige løsninger, stor grad av fleksibilitet, 
og kortere byggetid. 

Digital Advisor Harriet Wright fra SNC Lavalin/Atkins. FOTO: AUDUN BRAASTADAdm. direktør Michael Jacobs i Atea. FOTO: AUDUN BRAASTAD

Adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. FOTO: AUDUN BRAASTAD
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Etterlyser kompetanse. Også adm. direktør 
Michael Jacobs i Atea var opptatt av bærekraft. 
Han presenterte selskapets nye hovedkontor på 
Sola. Ifølge Atea skal dette være verdens smar
teste bygg. Et makrogrid solcelleanlegg gjør det 
delvis selvforsynt med strøm, og LEDpærene 
som er brukt er 3Dprintet spesielt for dette 
bygget. Nå planlegger selskapet et nytt hoved
kontor i Oslo, men har støtt på et problem:

– Det finnes ikke nok kompetanse til å 
bygge det. Nå må utviklingen i bedriftene 
settes i system. Altfor mange bedrifter har ikke 
systemer for dette. Klarer vi å bygge nok kompe
tanse til å ta i bruk teknologien? Hver og en av 
oss er drivkraften, fastslo han.

Kompetansebehov i endring. Dagens siste 
økt var viet fremtidens kompetansebehov, og 
hvordan næringsliv og skole er rustet for å møte 
det. 

Seks av ti norske bedrifter har udekkede 
kompetansebehov. Flere unge må velge tekno
logifag, og utdanningen må finansieres bedre, 
fastslo kompetansedirektør Are Turmo fra NHO. 
Turmo er medlem i Kompetansebehovsutvalget, 
som leverte sin første rapport 31. januar i år. 

– Noen yrker har betydelige rekrutterings
problemer. Tilgangen på kompetent arbeids
kraft følger bare delvis etterspørselen. En 
undersøkelse utført av Nordisk institutt for 
studier av innovasjon, forskning og utdanning 
(NIFU) viser at over halvparten av bedriftene 
har et udekket kompetansebehov, fortalte han. 

– Norge har allerede gjort en del for å møte 
et kraftig endret arbeidsliv fremover. Men utfor
dringene vi har foran oss er store, konstaterte 
Turmo. Konserndirektør Tommy Thovsland fra R8 Group. FOTO: AUDUN BRAASTAD

Deltakerne viste stor interesse for utstillingen. FOTO: AUDUN BRAASTAD
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KUNSTIG INTELLIGENS

På full fart inn i 
næringslivet
En av to bedriftsledere tror kunstig 
intelligens vil ha stor eller svært stor 
påvirkning på bransjen de tilhører. To 
av tre tror at kunstig intelligens vil 
åpne nye forretningsområder. 

Dette kommer frem i den nye rapporten ”Arti
ficial Intelligence in Europe” EY har utarbeidet 
for Microsoft. Både europeiske og norske 
bedrifter er spurt om strategi, implementering 
og fremtidige forventninger til kunstig intelli
gens. Dette er et viktig tema for toppledelsen 
hos mer enn 70 % av selskapene.

 Med datasentre og skyløsninger er kunstig 
intelligens blitt så tilgjengelig at alle kan 
bruke det. I løpet av kort tid har teknologien 
tatt kvantesprang. Jeg tror selskapene som 
satser på dette vil få enorme konkurranse
fortrinn, både i egen bransje og internasjo
nalt. Her må norske bedrifter henge med på 
utviklingen, sier adm. direktør Kimberly Lein
Mathisen i Microsoft Norge.

93 % av de spurte sier at de er i gang med 
planlegging av, eller har tatt i bruk løsninger 
som bruker kunstig intelligens. Samtidig er de 
fleste i en tidlig fase, der de vektlegger auto
matisering og forbedring av eksisterende 
prosesser. Maskinlæring er i særklasse den 
meste brukte kunstige intelligensteknologien.

Ifølge undersøkelsen har halvparten av de 
norske virksomhetene eksperimentert med 
AIløsninger. Likevel har kun en av fire klart å 
utnytte teknologien i den daglige driften. Det 
tyder på at det fortsatt er en lang vei å gå.

Satsing på Intelligente 
transportsystemer (ITS)

Det er svært viktig at ITS nå prøves ut og deretter 
rulles ut i større skala. Det vil komme trafikanter, 
reisende og trafikketatene til gode. For Integras 
medlemmer handler dette i tillegg om at norske 
leverandør bedrifter kommer i front for å konkurrere 
om leveranser til både et nasjonalt og et europeisk 
marked, sier Vigdis Sværen, daglig leder i Intgera.

Det er også gledelig at det satses på vei og 
trafikkdata. Statens vegvesen har data om bl.a. 
kjøreforhold og trafikksituasjoner. I budsjettet leser 
vi at Statens vegvesen, innen utgangen av 2019, vil 
tilrettelegge en nasjonal felles tilgang til etatens vei 
og trafikkdata i tråd med ITSdirektivets krav og 
brukernes behov. 

STATSBUDSJETTET 2019

Samferdselsdepartementet varslet i Statsbudsjettet for 
2019 at Statens vegvesen øker satsingen på ITS-piloter. 
Formålet er bl.a. bedre å forstå utfordringer og muligheter 
med teknologien på kort og lang sikt. Sentralt i pilotene er 
bruk av standarder innen Samvirkende ITS.
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Økte overføringer til Enova og 
virkemiddelbruk, CO2-fond, nye krav 
til nettariffering, elektrifisering 
av norskekysten, elavgift og 
handlingsplan for energisparing i 
bygg var temaer under høringen i 
Energi- og miljøkomiteen.

ØKTE OVERFØRINGER TIL ENOVA
Regjeringen vil øke overføringene til Enova 
med 344 millioner til over 3 milliarder 
kroner. Transport og byggsektoren får økt 
oppmerksomhet.

Nelfo støtter forslaget fullt ut, særlig 
ettersom vi i mange år har vært kritiske til 
Enovas ensidige satsing på tiltak i kvote-
pliktig sektor der industri, fjernvarme og 
energiproduksjon råder på bekostning av 
tiltak mot husholdninger, næringsbygg og 
transportsektoren.

CO2-FOND SOM KATALYSATOR FOR 
ELEKTRIFISERING I TRANSPORT
Nelfo mener det er nødvendig med nye og 
kraftfulle virkemidler som kan supplere 

de støtteordningene Enova forvalter. Nelfo 
deltar i en samarbeidsallianse som arbeider 
for etablering av et CO2fond for nærings
livet. Alliansen organiseres og ledes av NHO.

Nelfo er skuffet over regjeringens omtale av 
CO2-fond i budsjettforslaget. Det er sjelden 
næringslivet er så engasjert, motivert og 
ikke minst samlet i klimaspørsmål, og Nelfo 
appellerer nå til regjeringen og Stortinget 
om å gi mandat til å føre reelle forhandlinger 
om en miljøavtale med tilhørende privat 
CO2-fond etter modell av NOx-fondet.

VIRKEMIDDELBRUK FOR 
FORSYNINGSSIKKERHET OG 
ENERGIFLEKSIBLE FORBRUKERE
Regjeringen varsler at den ønsker å spisse 
Enova som klimavirkemiddel i neste avta
leperiode, og at man vil vurdere om Enovas 
arbeid med forsyningssikkerhet skal legges 
til side.

Nelfo støtter en slik endring og vi ser gjerne 
at dette innføres allerede i tildelingsbrevet til 
Enova for 2019. Nelfo har lenge vært kritiske 
til Enovas innretning i arbeidet med forsy-
ningssikkerhet. Både fordi ansvaret for forsy-
ningssikkerheten allerede er delegert til 
Statnett gjennom systemansvarsforskriften, 
og videre fordi de tiltak Enova har begrunnet 

med sitt mål om forsyningssikkerhet stort 
sett har dreiet seg om å få folk til å slutte å 
bruke strøm.

Bruk av strøm reguleres i utgangspunktet 
av tilbud og etterspørsel i et fritt marked, og 
Enovas innsats har ført til en sterk konkur
ransevridning i markedet, særlig i oppvar
mingsmarkedet.

Nelfo oppfordrer myndighetene til å starte 
med å ta ut mernytte av investeringene som 
er lagt inn i AMS og Elhub ved å innføre 
times avregning av strømavtaler. Det vil 
være et mer forbrukervennlig alternativ til 
et komplisert og uønsket tarifferingsregime 
med effekttariffer.

UTSLIPPSFRI KYST 2040
Innen skipsfart mener Nelfo at Norge har en 
unik mulighet til å bygge opp en hel verdi
kjede basert på klimavennlige løsninger som 
kan gi oss varige konkurransefordeler og 
store industrielle muligheter. Sammen med 
EFO og Bellona lanserte Nelfo «10 bud for 
elektrifisering av norskekysten» under Aren
dalsuka i år.

Her definerer vi et hovedmål om at 
norskekysten skal være utslippsfri innen 
2040, og hvilke planer og virkemidler som 
trengs for å oppnå dette. Noen av de viktigste 

Høring i Energi- og miljøkomiteen

STATSBUDSJETTET 2019



02-2018 | TEKNOLOGICA | 9

Lærlingtilskuddet, kvalifikasjonskrav i Sentral Godkjenning, 
energiforsyningskrav i Byggteknisk forskrift og ladeklare bygg var 
temaer da Nelfo møtte i høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen. 

OPPTRAPPINGEN AV 
LÆRLINGTILSKUDDET
Vi er fornøyd med at regjeringen og Stor
tinget har løftet lærlingtilskuddet de 
siste årene. Det gjør det mer attraktivt å 
være lærebedrift. Vi er imidlertid skuffet 
over at opptrappingen ikke fortsetter i 
budsjettet for 2019. Det er fortsatt et gap 
i tilskuddet før opplæring i bedrift like
behandles med opplæring i skole.

Nelfo ber komiteen sikre en videre 
opptrapping av lærlingtilskuddet fra 
2019 for eksempel med kr. 5.000 pr lære-
kontrakt. Proveny vil utgjøre ca. 100 
millioner kroner.

INITIATIV TIL EN BEDRE 
LÆRLINGKLAUSUL
Det er fra 1.1.2017 innført i forskrift 
en plikt til å stille krav om bruk av 
lærlinger i offentlige anskaffelseskon
trakter for bygge og anleggsarbeider. 
Vi er glad for at klausulen kom på plass, 
men forskriften har for mange mulig
heter til å slippe unna kravet.

Nelfo ber om en kraftigere lærling-
klausul, der statlige og kommunale 
anbydere innen byggeprosjekter må 
kreve at det skal være lærlinger for alle 
relevante fag på byggeprosjekter, og 
at det skal stilles krav om et minimum 
andel lærlinger i prosjektene.

KRAV TIL ENERGIFORSYNING 
I BYGGTEKNISK FORSKRIFT I 
BYGNINGER OVER 1 000 M2 
OPPVARMET BRA
Vi viser til følgende vedtak: «Stor
tinget ber regjeringen uten unødvendig 
opphold følge opp Stortingets vedtak 
om innføring av krav og bestemmelser i 
Byggteknisk forskrift.»

Veiledningen til dagens forskrifts
krav er allerede endret som følge av stor
tingsbehandlingen i 2016, som kom 
etter at nye energiregler ble vedtatt i 

2015. Andelskravet for bygninger over 
1 000 m2 oppvarmet BRA ble etter 
påtrykk hevet fra 50 % til 60 %. 

Nelfos anbefaling er at det anerkjennes 
som dekkende for intensjonen bak 
 Stortingets vedtak i 2016.

Gjeldende energikrav gjør altså elek
trisk oppvarming til en fleksibel last, 
som i likhet med varmtvannsberedere 
og elbilladere kan kobles ut i tidsperi
oder uten at det reduserer funksjon eller 
komfort hos brukeren. Helelektriske 
bygg kan dessuten tilby kraftsystemet 
ytterligere fleksibilitet i form av egen
produksjon (solkraft), kombinert med 
lokal lagring av elektrisitet. Tiden med 
strenge restriksjoner på bruk av elektri
sitet til oppvarming i bygg over 1000 m2 
er da over. 

Nelfo anbefaler at komiteen avslutter 
2015-revisjonen av energikravene. Både 
myndigheter og bransjene bør nå rette 
innsatsen mot kommende  hovedrevisjon 
av energikravene, innføring av krav 
om nesten nullenerginivå i 2020, slik 
 Stortinget har vedtatt i klimaforliket.

LADEKLARE BYGG
Viser til tidligere vedtak: «Stortinget 
ber regjeringen vurdere hvordan man 
kan innføre krav til at nye bygg og bygg 
som underlegges større ombygginger, 
skal være ladeklare bygg.» 

Nelfo mener at det haster med å få 
på plass krav om at nye bygg og bygg 
som underlegges større ombygginger, 
skal være ladeklare. I tillegg mener vi 
det må utformes en virkemiddelpakke og 
støtteordninger for eksisterende bygg, og 
spesielt i konsentrert  bebyggelse / bolig-
blokker. Slike ordninger kan utformes 
etter modell fra kommuner (eks. Oslo 
kommune) og/eller i Enova (KLD). Vi ber 
komiteen løfte frem behovet for lade-
klare eksisterende bygg.

Høring i Kommunal- og 
forvaltningskomiteen

tiltakene er å innføre såkalte «Elbilvirke
midler» til sjøs.

ELAVGIFTEN
I tråd med rådene i sluttrapporten til grønn 
skattekommisjon og utvalg for grønn konkur
ransekraft vil regjeringen redusere elavgiften 
med 1 øre/kWh.

Selv om reduksjonen på 1 øre/kWh kan 
oppfattes som lite, markerer dette et viktig 
skifte i de siste årenes trend med sterk vekst i 
elavgiften. 

HANDLINGSPLAN FOR 10 TWH 
ENERGISPARING I EKSISTERENDE BYGG.
Regjeringen har så langt ikke fulgt opp Stor
tingets vedtak om plan for 10 TWh energi
sparing i bygg innen 2030. I budsjettet for 
2019 loves det at Olje og energidepartementet 
vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Nelfo er skuffet over at regjeringen ikke har 
fulgt opp vedtaket, og ber komiteen kreve at 
arbeidet med planen prioriteres. Planen kan 
med fordel lages i samarbeid med interessen-
tene fra byggenæringen, forbrukere og miljø-
organisasjoner, og leveres senest sommeren 
2019.



Meyer, som i dag er 59 år gammel og kan 
notere seg for 40 år i yrkeslivet, fikk en svært 
brå start på voksenlivet.  

– Syttende mai 1978 gikk jeg i russetoget 
gjennom Hamars gater. Dagen etter gikk jeg 
på jobb som bedriftseier. Så jeg har ingen 
utdanning ut over Examen Artium. Men en 
artium fra naturfaglinja ved Hamar Kate
dralskole er sannelig ikke å forakte, fastslår 
han.  

Farens altfor tidlige død var bakgrunnen 
for at attenåringen måtte gå inn og ta over 
familiebedriften Meyer Kontorservice denne 
vårdagen i 1978. Her fikk han ansvar for seks 
ansatte. Overtakelsen av familiebedriften 
skulle bli starten på tjue år i denne bransjen, 
i forskjellige bedrifter. Familiebedriften ble 
solgt i 1983.

Sin politiske karriere startet Meyer i 
Hamar Unge Høyre. Det politiske engasje

mentet førte ham etter hvert inn i rikspo
litikken. Flere vil kanskje huske ham som 
statssekretær for daværende kommunal
minister Erna Solberg fra 2001 til 2004, og 
som arbeidsog administrasjonsminister og 
moderniseringsminister fra 2004 til 2005. 
I dag er han ikke lenger politisk aktiv, men 
engasjementet er fortsatt der, understreker 
han.

Boligen er hvermansens formue. Jobben 
i HLF er en god oppsummering av førti år i 
yrkeslivet, synes Meyer.

– Huseiernes Landsforbund er en viktig 
samfunnsaktør på et område som betyr 
mye for mange nordmenn. Bolig og hjem 
står sentralt i folks liv. Norge har en kultur 
for at de fleste eier sin egen bolig. Det gir en 
god formuesfordeling, og mindre forskjeller. 
Egen bolig gir uavhengighet og trygghet, og 
det er gjennom å eie bolig at vanlige folk kan 
bygge seg opp en liten formue. Det er verdt 

Huseiernes røst
Morten Andreas Meyer har vært innom alt fra papirbransje og lokalpolitikk, 
til rikspolitikk og rådgivningsselskaper. Siden 2017 har han gitt norske 
boligeiere en tydelig stemme i samfunnsdebatten, som generalsekretær i 
Huseiernes Landsforbund.
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å jobbe for at det fortsatt skal være slik. Selv 
om jeg ikke lenger er partipolitisk aktiv, er 
jeg fortsatt opptatt av å bidra. Og her føler 
jeg at jeg gjør en jobb som er viktig for folk. 
Dette arbeidet er veldig meningsfylt. 

– Når det er sagt, er jeg også opptatt av 
å ta vare på familien min. Jeg er spesielt 
opptatt av å være en god støtte for mine to 
voksne døtre, som er i etableringsfasen nå, 
forteller han. 

Tariff-forslag til besvær. Da NVE sendte ut 
en høringssak om effekttariff i november i 
fjor, gjorde Huseierne og Nelfo sammen med 
Forbrukerrådet, Bellona, Elektroforeningen 
og Boligprodusentenes Forening felles sak 
for å stoppe det. Meyer var blant dem som 
ga forslaget det glatte lag da det ble debat
tert under Arendalsuka i august i år. Tariffen 
er et tema han fort snakker seg varm om. En 
tariff hvor forbrukerne er bundet av et fast 
abonnement og må betale for eventuelt over

forbruk, er et håpløst forslag, mener han. 
– Det var mer et forsøk på å få finan

siert vedlikehold og investeringer i strøm
nettet, enn at NVE var opptatt av å løse en 
samfunnsutfordring. De hadde nok ventet at 
forslaget bare skulle passere under radaren. 
Men den brede alliansen klarte å få flyttet 
debatten fra det lukkede til det offent
lige rom. Dermed klarte vi å stoppe det. De 
kritiske høringssvarene ble så mange at de 
valgte å trekke det tilbake.

– Forbrukerne er blitt fortalt at de må 
betale høyere nettleie for å dekke behovet 
for finansiering av vedlikehold og utbygging 
av strømnettet. Samtidig vet vi at eiernes 
utbytte på få år er doblet fra 700 millioner 
til 1,4 milliarder i året. Eierne tapper selska
pene for penger, og sender regninga til oss 
forbrukere for noe vi allerede har betalt én 
gang. For de kommunale energiselskapenes 
del blir dette reelt sett en ekstra skattlegging 
av forbrukerne. 

– Jeg er også veldig i tvil om hvor stor 
effektutfordringen egentlig er, hvor mye 
husholdningenes forbruk egentlig utgjør 
i den store sammenheng. Husholdnin
genes strømforbruk er faktisk på vei ned i 
øyeblikket, takket være energieffektivise
ring. Men den foreslåtte effekttariffen kan 
føre til at forbrukerne begynner å bruke 
unødvendig mye strøm, fordi det er effekt
forbruket man betaler for. 

AMS-målere er digitale kassaapparater. 
Det er også på tide at forbrukerne snart får 
noe igjen for investeringene som allerede er 
gjort, mener Meyer. 

– Private husholdninger har betalt ti 
milliarder for installasjonen av automa
tiske målesystemer, som de så langt ikke har 
fått noe igjen for. Foreløpig fungerer disse 
målerne bare som digitale kassaapparater. 

– NVEs tariffforslag legger opp til å 
straffe feil oppførsel hos kundene. Hvorfor 
kunne man ikke snu på det, og heller 
belønne ønsket oppførsel? For eksempel 
kunne man la kundene kjøpe strøm på den 
tiden av døgnet hvor strømmen er billigst, 
og hvor kapasiteten i nettet også er best. Det 
hadde vært fullt mulig å gjennomføre med 
AMS. 

– Forslaget om effekttariff er en lite sosial 
måte å innrette tariffen på. Det er på tide 
at man ser på byrdefordelingen. Hushold
ningene bruker bare en tredel av kapasi
teten i strømnettet, men betaler halvparten 
av regninga. Den kraftkrevende industrien 
nyter godt av billig kraft, og knapt betaler 
elavgift. 

– Hva er status i tariffsaken nå? 
– NVE inviterte til et innspillsmøte i 

slutten av november, hvor de antydet at de 
vil sende et nytt forslag ut på høring i første 

kvartal 2019. Jeg aner at det bare kommer 
en revidert utgave av det første forslaget. 
Ingenting tyder på at de tenker å gå vekk fra 
 prinsippet med effekttariff. 

Ny teknologi gir nye utfordringer. Ved 
siden av tariffspørsmålet dukker stadig nye 
temaer opp i horisonten. 

– Et flertall av norske boliger har luft til 
luftvarmepumpe nå. Nå kommer  solenergi, 
bergvarme og smart energistyring, samt 
behov for elbillading. Mange hushold
ninger vil etter hvert ta del i egen energi
produksjon. Derfor er Huseierne opptatt av å 
bygge kunnskap for å kvalitetssikre løsnin
gene som utløses av ny teknologi. Vi mener 
det er riktig av oss å ta en posisjon på dette 
området. Vi må kunne gi gode faglige råd. 
Det er spesielt viktig i en tid hvor vi står 
overfor mye umoden teknologi, fastslår 
Meyer.

– Nelfo er en av organisasjonene Husei-
erne har samarbeidet med i spørsmålet om 
ny strømtariff. Ser du for deg flere områder 
hvor de to organisasjonene kan samarbeide?

– Vi er generelt opptatt av å bygge gode 
relasjoner mot alle aktører som har inter
esser inn i boligmarkedet, både uavhen
gige og kommersielle. I tariffsaken skrev vi 
et felles høringssvar, og vi har hatt en god 
dialog med Nelfo gjennom hele prosessen 
så langt. Nelfo er en ryddig, innsiktsfull 
organisasjon som har høynet vår kunnskap 
på noen av disse vanskelige områdene. 
Jeg håper at vi til gjengjeld har gitt dem 
en god innsikt i våre medlemmers behov. 
Det må jo virkelig være nyttig for Nelfo, for 
våre medlemmer er jo kundene til deres 
medlemmer. 

– Vi kan nok også oppleve å stå på hver 
vår side i enkelte saker, men slik skal det 
være. Vi vil definitivt fortsette samarbeidet 
med Nelfo på områder som har betydning 
for våre medlemmer. 

Med ski og hund på Hedmarksvidda. 
Selv en person med Meyers engasjement må 
koble litt av innimellom. Da søker han ut i 
naturen. 

– Jeg vokste opp med Gåsbu og 
Hedmarks vidda, og er veldig glad i å gå 
på ski. Jeg går lange turer på ski når jeg 
har mulighet, sammen med min robuste 
tur kamerat, en Cocker Spaniel.  Og så reiser 
broren min og jeg på ei ukes skiferie i alpene 
hvert år. Det er vi enige om å fortsette med til 
vi må bæres. 

– Første kvartal 2019 nærmer seg, med 
nytt tariffforslag fra NVE. Hva skjer dersom 
de kommer med et nytt forslag om effekt
tariff? 

– Da blir det omkamp. 

EGEN BOLIG VIKTIG. At så mange 
nordmenn eier egen bolig, betyr mye 
for formuesfordelingen, fastslår 
Huseiernes generalsekretær Morten 
Andreas Meyer. 
FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

02-2018 | TEKNOLOGICA | 11



God planlegging og tidlig involvering av både nettselskap 
og elektroentreprenør er nøkkelen. Det er viktig at 
strømforsyningen er på plass når byggingen starter. Smart 
styring og batterier gir økt handlingsrom.

Norge har i dag et betydelig overskudd av fornybar elektrisitet. 
Og mer vil komme. Veien fra det fossile samfunnet, og over til 
det fornybare samfunnet, går gjennom å bruke vår fornybare 
elektrisitet på stadig flere samfunnsområder. Norge er her i en 
helt unik posisjon. Vi vil gjennom økt elektrifisering utvikle 
nye løsninger og ny kompetanse. Det gir mulighet for ny grønn 
vekst, ikke bare i Norge, men også i utlandet. En grønnere 
byggenæring gir økt verdiskaping og sikrer flere grønne 
arbeidsplasser. 

Lokal energiproduksjon og lagring blir stadig viktigere i 
grønne bygg. Den store innovasjonen skjer nettopp gjennom 
løsninger «bak måleren». Markedet for lokale energiløsninger 
må få anledning til å utvikle seg videre. Smart teknologi gir 
aktive og informerte forbrukere. Det er i alles interesse å flytte 
strømforbruket i tid (forbrukerfleksibilitet) fra tidspunkt med 
høy nettbelastning til tidspunkt med ledig kapasitet. Med ny 

smartteknologi kan man gjøre dette uten at hverdagen blir 
negativt påvirket. Teknologien håndterer dette, med signaler 
om når det er billigst og om ledig kapasitet. Dette er eksempler 
på hvordan elektrifisering og digitalisering sammen gir nye 
grønne muligheter vi bare har sett starten på. 

Oppgradert og smart byggestrøm, og lokal energiproduksjon, 
smart styring og lagring, gir ikke bare utslippskutt og økt 
andel fornybar energi. Det er også viktige bidrag for å utvikle 
en stadig grønnere byggenæring. 

Dette er bare begynnelsen. Fremtiden blir enda mer 
spennende! Elektrisk og dermed  grønnere!

Tore Strandskog, 
 næringspolitisk 
 direktør i Nelfo

GRØNN BYGGEPROSESS – GRØNNE BYGG
Utslipp fra byggeplassene er de glemte utslippene. Elektrifisering av byggeplassene er den viktigste 
løsningen for å fjerne utslipp. I tillegg gir økt elektrifisering en bedre arbeidsplass, mindre støy og 
totalt sett et bedre arbeidsmiljø. 

Erfaringer med bruk av elektrisitet på byggeplasser viser at byggets effektbehov i driftsperioden ofte er tilstrekkelig for 
byggeplassens effektbehov til oppvarming, tørking og drift av elektriske maskiner og kjøretøy (veileder DNV GL, 2018-0418). 
Forutsetningen er at strømforsyningen er på plass når byggingen starter. Smart styring og batterier gir økt handlingsrom.

Solkraftkapasiteten øker kraftig i Norge. Prisene på solceller er betydelig redusert på få år. NVE anslår at vi innen 2030 vil ha 
nærmere 2 TWh solkraft i elektrisitetsmiksen, og innen 2035 drøye 3 TWh (NVE rapport 43-2018). 1 TWh solkraft betyr solceller 
på hele 200 000 eneboliger, eller 5 millioner m2 solceller på yrkesbygg og industribygg. 
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Infrastruktur for elbiler gir mange 
arbeidsplasser i Europa
Nelfo har deltatt i et 
AIE-prosjekt der målet har vært 
å ta frem beregninger om hva 
elektrifisering av personbilene i 
Europa betyr for verdiskaping og 
arbeidsplasser.
Rapporten ble publisert 29. november, 
og er distribuert til politikere og beslut
ningstakere i EU. Elektrifisering av 
personbilene i EU betyr behov for å 
installere ladere og infrastruktur, som 
også skal driftes med smart tekno
logi. Gitt en utrulling av personelbiler 
i Europa i tråd med EUs politikkfor

slag (35 % av nybilsalget i EU er elbiler 
i 2030) sannsynliggjør rapporten at 
det samlet skapes om lag 200.000 nye 
arbeidsplasser i hele den elektriske 
verdikjeden.

 Installasjon av nye ladere, samt 
drift, service, reparasjoner og oppgrade
ringer på installerte ladere representerer 
om lag 57 % av disse arbeidsplassene 
og et marked på om lag 175 milliarder 
kroner i 2030. I rapporten skisserer man 
dessuten at 2030 bare er starten på de 
nye jobbene og verdiskapingen som 
kommer som følge av omleggingen til 
elektrisk transport. Frem mot 2050 skal 
mer eller mindre hele transportsek

toren elektrifiseres, inklusive nyttetran
sport og kollektiv, nærskipsfarten og 
lufttransport. Grove anslag i rapporten 
viser at det samlet i EU vil gi omlag 1,2 
millioner nye jobber.

Norge ligger helt i front med utrulling 
av elbiler, som betyr at vi også ligger i 
front med å modne et marked for lading 
i eneboliger, i boligselskaper, i næring 
og i offentlig regi. Nelfos medlemmer 
bygger nå opp, sammen med sine 
leverandører, viktig kompetanse og 
forretningsmodeller som vil bli svært 
etterspurt i Europa i årene frem mot 
2030 og videre.

Rapporten sannsynliggjør at det samlet skapes om lag 200.000 nye 
arbeidsplasser i hele den elektriske verdikjeden

200.000
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Helelektrisk Norge  
innen rekkevidde
Fullelektrifisering av energiforbruket i Norge vil kreve 
30-50 TWh kraft. Det betyr at fullelektrifiseringen er innen 
rekkevidde.

Elektrisitet er en av de mest effektive energibærerne. Elektrifiseringen av 
energiforbruket i Norge vil derfor kunne innebære en betydelig reduk
sjon av det primære energibehovet, tilsvarende rundt 50 TWh. Det vil si 
at 50 TWh elektrisk kraft vil kunne erstatte rundt 100 TWh fossil energi. 
Dette vil også innebære store kutt i utslippene av klimagasser, og i praksis 
gjøre energiforbruket i Norge nærmest karbonnøytralt.

KRISTIANSAND HAVN
Dette prosjektet har fått finansiering gjennom EUprosjektet Horizon 2020 
for å bygge sitt landstrømanlegg. De første fartøyene fikk landstrømtilkob
ling i 2014. Landstrømtilbudet har allerede gitt betydelige miljøeffekter. 
De årlige utslippene av CO2 og Nox er redusert med henholdsvis 1300 tonn 
og 34 tonn. Nå har havnen bygget et anlegg som kan ta imot de største 
cruiseskipene. 

NESODDBÅTENE ELEKTRIFISERES
Oslofjorden blir grønnere når båtene på Norges største bilfrie passasjer
samband vil gå på batteri fra høsten 2019. Da blir de tre båtene på B10 
Nesodden – Aker Brygge elektriske. 

Båtene vil bli bygget om og utstyrt med store batteribanker, slik at 
driften blir helelektrisk. Båtene vil hurtiglades fra land via en ladeplugg i 
havna på Aker Brygge. Det er beregnet at båtene skal lade i ca. 8 minutter 
som skal sikre elektrisk drift gjennom hele dagen. Båtene har biodiesel
aggregater som reserveløsning.

 Samtidig som båtene bygges om vil det bli installert nødvendig kraft
elektronikk og automatiske ladeplugger på Aker Brygge, slik at fergene 
kan lade hver gang de ankommer kai. Det vil sikre at båtene kjører 100 
prosent på elektrisk drift, og at hybridløsningen kun blir en reserve
løsning, forteller viseadm. direktør Lars Jacob Engelsen i Norled som 
opererer fergestrekningen.

Norled har satt batteripakker til båtene i bestilling, og båtene skal 
bygges om sommeren 2019. Landbasert ladeinfrastruktur skal også 
komme på plass i ombygde lokaler på Rådhusbrygge 4. Her skal det blant 
annet installeres en nettstasjon og øvrige tekniske installasjoner til et 
landstrømanlegg. Ladestasjonen vil få en kapasitet på 4 MW, som også vil 
dekke strøm til øybåtene.

UTSLIPPSFRI KOLLEKTIVTRANSPORT I OSLO I 2028
I 2019 vil elektrifiseringen av kollektivtransporten være med å prege 
Oslo som europeisk miljøhovedstad. I tillegg til elektrifisering av Nesod
denbåtene, skal 76 elektriske busser kjøre på sentrale linjer i Oslos gater. I 
tillegg vil det komme 39 elektriske busser i Akershus. Målet er at det i 2020 
kun skal brukes fornybar energi på transportmidlene i tillegg til de elek
triske løsningene. I 2024 er målet at båttransporten skal være utslippsfri 
og i 2028 skal all kollektivtransport benytte kun batterielektrisitet eller 
hydrogen. Det medfører at de direkte utslippene av lokal luftforurensing 
og klimagasser fra motorene fjernes.

10 bud 
for elektrifisering 
av norskekysten

Utslippsfri Kyst 2040 er mulig med 
tilgjengelig teknologi, men krever forsterket 
infrastruktur for fornybar energi i havnene 

En satsning på Utslippsfri Kyst 2040 gir 
utslippskutt, arbeidsplasser og verdiskaping 
for fremtiden, og gir ny teknologi med stort 
potensial for eksport

Utslippsfri 
Kyst 2040

utslippsfri kyst 2040 brosjyre.indd   1 08.08.18   09.33

MARITIM ELEKTRIFISERING 

10 bud for 
elektrifisering av 

norskekysten

ELEKTRIFISERES. Nesoddbåtene vil gå på strøm fra høsten 2019
©FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN
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Støtte fra Enova
Fire nye landstrømprosjekter får til 
sammen 78 millioner kroner i støtte av 
Enova for å kutte klimagassutslipp ved 
kai. Av disse går 50 millioner kroner til 
Bergen Havn.

I tillegg til Bergen Havn, får Bodø Havn 17 
millioner, Florø 6 millioner og Trondheim 5,7 
millioner. 

– Enova arbeider for Norges omstilling 
til lavutslippssamfunnet, og for maritim 
næring er landstrøm et viktig steg i retning 
av utslippsfri sjøtransport. Hele sju % av 
klimagassene fra sjøfarten stammer fra 
motorene som går mens skipene ligger 
ved kai, sier administrerende direktør Nils 
Kristian Nakstad i Enova.

Enova varsler at det vil bli en sjuende 

konkurranse i januar 2019, men at det kan 
bli den siste runden i nåværende form.

– Gjennom de seks rundene vi har hatt 
siden 2015 har vi innvilget rundt en halv 
milliard kroner i støtte til om lag 80 land
strømprosjekter. Nå har tiden kommet for 
å gjøre opp status og ta en ordentlig gjen
nomgang av landstrømsatsingen vår. 
Dette arbeidet vil inkludere både interne 
og eksterne evalueringer, sier Nakstad. 
Enova vil bruke evalueringene til å vurdere 
hvordan de best kan bidra til å bygge infra
strukturmarkedet fremover i retning av 
utslippsfri sjøfart.

Stor miljøgevinst i Bergen. For kort tid 
siden ble det offentlig at Bergen Havn og 
BKK etablerer felles selskap for å bygge 

Europas største landstrømanlegg for cruise
skip i Bergen.

Det skal bygges et landstrømanlegg 
som kan forsyne tre cruiseskip med strøm 
samtidig. Ambisjonen er at anlegget skal 
stå klart ved starten av cruisesesongen i 
2020. I tillegg skal det med støtte fra Bergen 
kommune tas i bruk et mobilt anlegg som 
kan betjene cruiseskip som er klare for land
strøm allerede i 2019. 

Bergen er Norges største cruisehavn, og 
den fjerde største i Europa. I løpet av 2018 
har byen 342 cruiseanløp, 31 flere anløp enn 
i fjor. Skipene som ligger til kai har store 
utslipp, og nå ønsker Bergen Havn og BKK 
å samarbeide for å få redusert utslippene så 
snart som mulig.

Bellona, Nelfo og Elektroforeningen presenterte sine «10 bud for 
elektrifisering av norskekysten» under Arendalsuka. Dokumentet 
beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri 
innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å 
oppnå dette. Målene innebærer blant annet elektrifisering av 3000 
fiskefartøyer og samtlige oppdrettsanlegg over på landstrøm.

De tre samarbeidspartnerne ser for seg en kystgrid, med havna 

som forsyningspunkt for fornybar energi. Norge har Europas 
høyeste fornybarandel med 68 prosent. Det gir et spesielt godt 
utgangspunkt for elektrifisering. Sverige har til sammenligning 
54 prosent, og EU 17 prosent. Havnene blir viktige knutepunkter 
i fremtidens elektriske infrastruktur. Teknologien finnes og alt 
må bli standardisert, slik at man får like gode forhold over hele 
landet.
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Nelfo har engasjert seg sterkt i dette og 
lanserte en rapport under Arendalsuka som 
viser at et alternativ til nettinvesteringer er 
å motivere husholdningene til å øke utnyt
telsen av det eksisterende nettet.  Det gjøres 
ved å flytte strømforbruket 
i tid (forbrukerfleksibilitet) 
fra perioder med høy nett
belastning til perioder med 
ledig kapasitet. Med ny 
smartteknologi kan man 
gjøre det uten at hverdagen 
blir negativt påvirket.

Nelfo deltok på et 
innspillsmøte hos NVE i 
november om temaet der 
det ble tatt til ordet for at 
behovet for ny nettleie
struktur ofte er begrunnet 
med utviklingen i effektut
taket i kraftsystemet. 
Effektutviklingen er igjen 
begrunnet med økt bruk av induksjons
topper, elbiler og annet effektkrevende 
utstyr i husholdningene.

Den analysen stemmer ikke. Tvert imot, 
som figuren på neste side viser, har det 
vært en betydelig nedgang i husholdnin
genes gjennomsnittlige effektuttak de siste 
15 årene. Våre analyser viser at dette har 
sammenheng med tiltak for energieffektivi

sering og klimaforandringer som reduserer 
oppvarmingsbehovet.

Årsaken til at det samlede effektuttaket 
i Norge stiger er i hovedsak befolknings
veksten. Innbyggertallet i Norge har økt fra 

4,5 millioner i 2000 til hele 
5,3 millioner i dag. Nettet 
har således blitt bygget ut i 
tråd med et samlet økende 
behov for effekt, uten at 
dette har noen negative 
implikasjoner for forsy
ningssikkerheten.

Selv om vi ikke har 
noen utfordringer knyttet 
til forsyningssikkerheten, 
vil fremveksten av nye 
løsninger for lokal energi
produksjon, energilag
ring, energieffektivisering 
og energistyring gjøre det 
mulig for forbrukerne å 

være langt mer aktive i energimarkedet enn i 
dag. Ved å tilpasse sitt energiforbruk til situ
asjonen i kraftsystemet, kan de bidra både 
til å øke nettutnyttelsen og redusere antallet 
timer med ekstrempriser i kraftmarkedet.

Men dersom vi skal få til dette, må det 
etableres enkle insentiver til forbrukertil
pasninger. Når AMSmålerne er på plass 
innen utgangen av året og Elhub er i drift 

fra februar 2019, vil alle kraftleverandører 
ha mulighet til å gjennomføre timesavreg
ning av sine spotprisavtaler. Hvis hushold
ningene flytter lading av elbil til natten, vil 
det bidra til både redusert nettbelastning og 
mindre makspriser på strøm.

Nelfo anbefaler derfor at NVE, som et 
alternativ til endring av nettariffene, stiller 
krav til bruk av timesavregning av spotpris
avtaler i sluttbrukermarkedet. Da vil flek
sible forbrukere få anledning til å utnytte 
prisvariasjonene i kraftmarkedet. Samtidig 
vil sårbare forbrukere eller forbrukere som 
ikke har anledning til å foreta tilpasninger 
kunne velge andre kraftavtaler, som f.eks. 
standard variabel eller fastpris.

Ved inngangen til en ny høringsprosess 
om ny tariffstruktur på nettleien har NVE 
utformet tre kriterier som skal oppfylles.
•  Når det er ledig kapasitet i nettet, skal ener

giledd være lik marginaltap altså 35 øre/
kWh

•  Når det er høy belastning i nettet skal 
prisen være høyere.

•  En rimelig fordeling av nettkostnadene.
Et problem med det siste kriteriet er at 

det ikke finnes noe objektivt fasitsvar på 
hva som er en rimelig og rettferdig forde
ling. Enkelte mener det er rettferdig at de 
som bruker nettet mest skal betale mest, noe 
som taler for høye energiledd. Andre mener 
at kostnadene i nettet er faste og uavhengige 
av forbruk, noe som taler for høye fastledd. 
De fleste nettselskaper har lagt seg et sted i 
mellom disse ytterpunktene.

Hvis vi vurderer de ulike alternativene for 
å skape incentiver til forbrukertilpasninger 
opp mot NVEs kriterier, er det første som slår 
oss at modellen med abonnert effekt ikke 
oppfyller noen av kriteriene. I den modellen 

Nelfos innspill om effekttariffer

Generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Meyer (nr 2 fra v), fikk mye støtte hos høyrepolitiker Liv Kari Eskadal og Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal. 
FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Nelfo gikk sammen med Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, 
Bellona, EFO og Boligprodusentenes Forening om et felles innspill til NVEs 
forskriftshøring til ny utforming av nettleien i februar i år. I tillegg sendte 
Nelfo et eget høringssvar. Hele 27 av 30 organisasjoner som sendte inn 
høringssvar er negative til omleggingen. NVE kommer med ny høring første 
kvartal 2019. 

Effekteffektivisering 
i husholdningene

– et alternativ til nettinvesteringer

2018
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får forbrukeren en høy pris når man har 
behov for mye strøm, helt uavhengig av situ
asjonen i kraftnettet.

Den andre modellen som NVE synes å 
bevege seg mot, altså en TimeOfUse, er 
således mer i tråd med NVEs egne kriterier 
og også våre vurderinger av hva som kan 
være en hensiktsmessig tariffstruktur for å 
øke nettutnyttelsen.

Nelfo mener likevel at et krav om times

avregning på spotprisavtaler vil kunne gi 
like gode, og kanskje enda mer rasjonelle 
prissignaler enn bruk av nettariffer. Denne 
tilnærmingen har den fordelen at den gir 
forbrukerne et valg om de ønsker å bli utsatt 
for prisvariasjoner eller ikke. Dette tiltaket 
er derfor langt mindre inngripende og vil i 
større grad ivareta interessene til de mest 
sårbare av oss.

La nå markedet få muligheten til å 

virke i noen år. Det vil gi oss muligheten 
til å evaluere effekten av timesavregning 
og dermed foreta en mer opplyst beslut
ning vedrørende behovet for prisincentiver 
gjennom nettleien.

Det er ikke til å legge skjul på at dagens 
struktur på nettleien, med høyt variabelt 
ledd, har gjort det økonomisk mulig å legge 
til rette for energifleksibilitet, lokal energi
produksjon og energieffektivisering. Norge 
har klare politiske mål på disse områdene, 
blant annet et mål om 10 TWh energieffekti
visering i eksisterende bygningsmasse.

Det er ikke NVEs oppgave å legge til 
rette for alternativer til strøm fra nett, men 
samtidig rokker man nå ved et  tariffregime 
som har eksistert i snart 30 år. NVE plan
legger en så fundamental endring av 
rammebetingelsene som vil gjøre alle de 
nye energiteknologiene ulønnsomme over 
natten. Det skjer i en kritisk fase der teknolo
giene er i ferd med å kommersialiseres og nå 
massemarkedet.

Det å sette energiledd lik marginaltaps
kostnad vil ha så store markedsmessige og 
politiske implikasjoner, at beslutningen ikke 
kan fattes av NVE alene. Vi anbefaler derfor 
at man i forkant av en slik beslutning sørger 
for å forankre den hos både OED, KLD og 
KMD som alle har politiske mål å ivareta på 
dette feltet.

« La nå markedet få muligheten til å virke 
i noen år. Det vil gi oss muligheten 

til å evaluere effekten av timesavregning 
og dermed foreta en mer opplyst beslutning 
vedrørende behovet for prisincentiver 
gjennom nettleien. »

Utvikling gjennomsnittlig effektuttak i husholdningene KILDE: NVE OG SSB
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Konflikter i byggeprosjekter 
koster om lag 2,2 milliarder årlig 
for anleggsbransjen. 

– Dette sløseriet må det 
bli slutt på, fastslo Nelfos 
næringspolitiske direktør Tore 
Strandskog i sin innledning på 
en workshop om temaet i Oslo 
31. oktober.
I Oslo opplyser syv av ti underentre
prenører at de har med seg advokat 
i kontraktsmøtene. Det sier sitt om 
mangelen på tillit mellom partene. Det 
hjelper heller ikke på konfliktnivået 

at man skyver uenighetene foran seg 
helt til man kommer til sluttoppgjøret. 
Bonusordningene for prosjektledere 
bygger også oppunder det hele, mente 
Strandskog.

Sentrale aktører i byggenæringen 
melder om høyt konfliktnivå i mange 
byggeprosjekter. Det er økende frustra
sjon over uheldige kontraktbetingelser, 
krangel om penger i sluttoppgjørene og 
ofte krevende samarbeidsklima. Bygge
næringen begynner kort og godt å bli 
lei av det økende konfliktnivået. Dette 
var tema for flere workshops som denne 
høsten er arrangert rundt i landet. 

Ballen ble sparket i gang i Tromsø 
18. september, etterfulgt av Trondheim 

2. oktober, Stavanger 16. oktober og ble 
avsluttet i Oslo 30. oktober.

Dette vil ikke bare ramme lønnsom
heten i det enkelte byggeprosjektet, 
men over tid vil et økende konflikt
nivå gi byggenæringen et dårligere 
omdømme og svekke rekrutteringen 
til næringen. Det brukes i dag for mye 
penger på advokater – penger som 
skulle gått til å skape et bedre slutt
produkt og sikre lønnsomheten og 
arbeidsplasser i en stadig mer konkur
ranseutsatt næring.

Det har vært god tverrfaglig 
oppslutning fra byggentreprenører og 
stort engasjement på alle arrangemen
tene.

Sjekkliste ved 
prosjektsamarbeid

Sammen for 
å redusere 
prosjekt-

konflikter 
– ARRANGEMENTER RUNDT I LANDET
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Endringer i Sentral godkjenning
På bakgrunn av møter med bygg- og anleggsnæringen sendte Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet forslag til mindre endringer i reglene 
for sentral godkjenning på høring. Etter grundig gjennomgang av 
høringsinnspillene er flere av endringene nå vedtatt. Endringene gjelder fra 
1. desember i år.

Kommunal og moderniseringsdeparte
mentet tar på alvor bekymringene som 
bygg og anleggsnæringen har tatt opp. 
Det er allerede gjennomført flere tiltak. De 
to viktigste er oppnevningen av Byggkva
litetutvalget og forlengelse av overgangs
ordningen for Sentral godkjenning til 1. 
juli 2020. Byggkvalitetutvalget skal ha en 
grundig gjennomgang av om dagens virke
midler, deriblant Sentral godkjenning, 
fungerer godt nok eller om det er behov for å 
tenke nytt. Endelig rapport fra utvalget skal 
legges frem oktober 2019.

Nelfo har fått betydelig gjennomslag. 
Ikke minst det at faglig ledelse med fagskole 
etter endringene kan erklære ansvarsrett og/
eller få Sentral godkjenning innen utførelse 
i tiltaksklasse 3 og prosjektering i tiltaks
klasse 2. Dette er en oppfølging av fagskole
meldingen, og arbeidet med å styrke høyere 
yrkesfaglig utdanning. Nelfo har brukt mye 
ressurser i denne saken, og det er godt å 
se at målrettet politisk arbeid nytter, frem
holder næringspolitisk direktør i Nelfo,  
Tore Strandskog.

Flere i bygg og anleggsnæringen har 

særlig trukket frem at kravene til utdan
ning og praksis for Sentral godkjenning 
er for strenge og ikke tilpasset virkelig
heten. Endringene som nå er vedtatt vil 
bidra til å løse opp i dette. En annen positiv 
effekt er at flere foretak ikke lenger vil 
være avhengig av overgangsordningen for 
Sentral god kjenning for å kunne beholde sin 
 godkjenning. Flere av de øvrige endringene 
vil bidra til forenklinger både for den sentrale 
god kjenningsordningen og foretakene.

–Utvalgets arbeid og den videre oppføl
gingen av dette vil ta tid. I mellomtiden 
er det viktig at vi prøver å løse enkelte av 
bekymringene som bygg og anleggsnæ
ringen har tatt opp med oss. Vi stiller blant 
annet krav om at faglig ledelse må være fast 
ansatt for å kunne få sentral godkjenning, 
sier statssekretær Lars Jacob Hiim i en pres
semelding.

Nelfo med i referansegruppe 
Kommunal og moderniseringsdeparte
mentet har etablert en referansegruppe til 
ekspertutvalget, Byggkvalitetsutvalget, som 
arbeider med å sikre byggkvalitet og seriøse 
og kvalifiserte aktører i byggenæringen.

Byggkvalitetutvalget skal blant annet 
vurdere om dagens system med Sentral 
godkjenning og arbeidet med et Seriøsi
tetsregister bør videreføres, forbedres eller 

om det finnes andre løsninger som er bedre 
egnet.

Hovedfokus vil bli spørsmålet om dagens 
ordning med Sentral godkjenning skal vide
reføres eller ikke, men vel så viktig er disku
sjonen om hvilke kvalifikasjonskrav som 
skal legges til grunn for de utførende og 
prosjekterende. For Nelfo blir det dessuten 
viktig å få til en samhandling mellom kvali

fikasjonsregelverket til DSB og kvalifika
sjonskravene for arbeider som reguleres av 
plan og bygningsloven.

Referansegruppen består av partene i 
bygg og anleggsnæringen og interesseorga
nisasjoner som representerer kommunene, 
kommunale byggesaksbehandlere, forbru
kere og eiendomsaktører.
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NHOS KOMPETANSEBAROMETER 

Etterspørsel 
etter elektrofag 
øker
NHOs kompetansebarometer for 2018 
viser at bedrifter som har behov for 
personer med elektrofagutdanning øker. 
I undersøkelsen for 2018 fremkommer det at bedrif
tenes behov for de ulike yrkesfagene både er stabile 
og holder seg stort sett på samme nivå over tid. 
Imidlertid øker etterspørselen etter elektrofag fra 
om lag 25 prosent i 2015 til over 30 prosent i år.

Derfor er det gode nyheter at flere velger 
yrkesfag som sin videregående opplæring i 2018. 
Det er mye som går riktig vei for yrkesfagene. Ikke 
bare er det flere som søker seg til det første året på 
yrkesfag, men det er også satt ny rekord i antall 
læreplasser. Samtidig er det flere som fullfører 
læretiden og som tar fagbrev enn tidligere.

Dette er dessuten et viktig signal fra bedriftene 
om at rekrutteringen til yrkesfagene må fortsette 
med uforminsket styrke. Det fordrer også at bedrif
tene må fortsette å tilby tilstrekkelig antall lære
plasser som gjør det forutsigbart for unge å satse på 
en yrkesfaglig karriere.

Elektrofagene er et av de mest populære utdan
ningsprogrammene i fag og yrkesopplæringen, 
og har over tid hatt høy søkning av elever med 
gode karakterer fra ungdomskolen. En måte å sikre 
tilvekst til bedriftene innenfor elektrofag er å øke 
antall Vg1tilbud i regioner der det er størst behov. 
Samtidig er det avgjørende at en økende søker
masse ikke må gå ut over utdanningskvaliteten 
i skole og bedrift og at antall læreplasser øker i 
samme takt.

RESULTAT ELEKTRIKERFAGET, EUROSKILLS 2018

Gull:  Daniel Greber, Sveits, 796 poeng (beste utøver i Europa)

Sølv:  Diana Reuter, Tyskland, 768 poeng  
(første jente som noen gang tar en medalje i elektrikerfaget)

Bronse:  Ståle Brå, Norge, 751 poeng (beste norske prestasjon noensinne i Euroskills)

Maksimal poengsum som er mulig å oppnå er 800 poeng

Har lært opp 200 lærlinger på ti år
-Lærlingene er en viktig ressurs. De siste ti årene har rundt 200 lærlinger 
hatt læretiden sin hos oss, forteller adm. direktør Stian Østerlie i 
Trondheimsbedriften Vintervoll, som har drøyt 280 ansatte, og en årlig 
omsetning på mer enn 300 millioner kroner.

 For tiden har vi 60 lærlinger, 54 på elektro 
og seks på telekommunikasjon. I fjor fikk 
vi vår første kvinnelige lærling på telekom
munikasjon, forteller Østerlie.  Lærlinger 
er vår desidert viktigste rekrutterings
kanal. De siste ti årene har vi tatt inn 2025 
lærlinger hvert år. Vi har ansatt en person 
for å følge dem opp i det daglige. Hun gjen

nomfører lærlingsamtaler, sjekker at alle 
fører lærlinglogg og følger dem tett i oppkjø
ringen til fagprøven. Hun sikrer at de har 
fått opplæring på de riktige områdene. Vi ser 
på resultatene at dette fungerer godt. Rundt 
halvparten av lærlingene får meget godt på 
fagprøven. Det er svært få stryk.

Østerlie fremhever at det er et veldig godt 

nivå på lærlingene.  De er flinke og moti
verte. Noen tar teknisk fagskole rett etter 
fagbrevet, mens andre arbeider et år eller 
to før de starter videreutdanningen.  Vi 
har lagt til rette for at de kan studere på 
deltid. Det gir et godt grunnlag for å drive 
intern rekruttering til stillinger som bas og 
prosjektleder. 

Østerlie forteller at de opplever en sterkt 
økende kvinneandel blant dem som søker 
læreplass i elektrofagene. For tiden har 
Vintervoll med datterbedrifter seks kvinne
lige lærlinger og åtte kvinnelige montører.

Ståle Brå fra Bravida Norge, avd. Trondheim klinket til med 
en bronsemedalje i elektrikerfaget under Euroskills 2018 i 
Budapest. Dette er det beste norske resultatet for en deltaker i 
elektrikerfaget noensinne i Euroskills.
Det var skyhøyt nivå i elektrikerklassen i år, der vinneren Daniel Greber fra 
Sveits fikk prisen for beste utøver i Europa. Det er ikke tilfeldig at det ble bron
semedalje til Ståle. Ståle er en svært målbevisst og dyktig montør, og med 
god støtte fra Bravida har han kunnet forberede seg godt i forkant av konkur
ransen. Nelfo er stolt av å ha en slik god ambassadør for faget vårt og vi vil også 
takke Bravida for deres bidrag i tilrettelegging av arbeid og trening for Ståle.

EUROSKILLS 2018 

Norsk bronse i 
 elektrikerfaget
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Norgesmestere 2018 
Det formelig kokte da Yrkes-NM og 
Utdanningstorget på Hellerudsletta 
gikk av stabelen 23. – 25. oktober. 
Nesten 300 av landets beste 
lærlinger og deltakere var i sving 
under Yrkes-NM. I tillegg til elektro 
og telekom var hele 30 yrkesfag 
representert.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner åpnet 
YrkesNM 2018 foran en fullsatt sal og han 
understreket i sin åpningstale viktigheten av 
at flere velger yrkesfag.

Uten dere stopper velferdssamfunnet. 
Fagbrev er viktigere for Norge enn master
grad, sa Jan Tore Sanner.

Yrkeskonkurransene gikk av stabelen 
på til sammen 14 000 m2. Samtidig med 
konkurransene var det et godt besøkt utdan
ningstorg hvor skoler, utdanningsinstitu
sjoner, arbeidsgivere og organisasjoner fikk 
presentert sine fagområder. Med nærmere 30 
000 besøkende, fikk konkurransedeltakerne 
virkelig kjent på hvordan det var å konkur
rere foran et stort publikum.

Historisk seier. I juryen fant vi to regje
rende Norgesmestere; Erik Vassbotten i 

elektrikerfaget og Ståle Brå i telekommu
nikasjonsfaget. Sistnevnte representerte 
også de norske fargene under EuroSkills i 
Budapest tidligere i høst, hvor han stakk av 
med bronsemedaljen.

Vassbotten kunne fortelle at det var svært 
jevnt mellom de seks kandidatene som 
kjempet om tittelen Norges beste elektriker. 
Også Ståle Brå kunne fortelle at det var et 
høyt nivå på deltakerne i telekommunika
sjonsfaget. 

Vinnerne blir med Norges yrkeslandslag 
til yrkesVM i Kaszan, Russland i 2019.

Vel blåst og gratulerer!

Norges beste elektriker er Jørgen Andreas Mo fra Tussa Installasjon. 2. plass gikk til 
Lorang Strand fra Ansnes Elektro og 3. plass gikk til Erlend Jonli fra Vintervoll.

I telekom tok Tora Kristine Holen fra Eltel AS en historisk seier. Hun er den 
første kvinnelige vinner innen telekommunikasjonsfaget i NM noensinne. 
På 2.plass kom Jonathan Fredriksen og på 3.plass Torstein Ingebrigtsen. 
Begge kommer fra Relacom.

REKRUTTERINGSKANAL. I år har Vintervoll-gruppen tatt inn 20 lærlinger. Av drøyt 280 ansatte er 60 lærlinger  FOTO: VINTERVOLL 
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5. OG 6. FEBRUAR, THON HOTEL ARENA LILLESTRØM

NELFO 
OPPLÆRINGS
KONFERANSE 

2019

Konferansen stiller spørsmål om de nye 
utdanningsstrukturene i fag- og yrkesopplæringen 
ivaretar behovet for digital kompetanse.

Temaer for konferansen:

Digitalisering
  Hvordan skal skolene møte den "digitale" eleven i sin under

visning? Er bedriftene klare til å ta imot lærlinger med høy 
digital kompetanse? 

  Har elever og lærlinger den "riktige" digitale kompetansen 
skolene og bedriftene har behov for?

Ny tilbudsstruktur – muligheter og utfordringer
  Vi går grundig inn i den nye tilbudsstrukturen og drøfter 

muligheter og utfordringer. Hvordan lykkes med å lage en 

elektrofagutdanning som møter fremtidens behov hos bedrif
tene knyttet til teknologiutviklingen? 

  Hva er utfordringene i dagens struktur og hva kan vi gjøre 
innenfor rammen av ny tilbudsstruktur?

Hvordan vil nye teknologitrender og ny tilbudsstruktur 
iverksettes i praksis i fylkene? 
  Fagopplæringen skjer i fylkene på den enkelte skole og i 

bedriftene.

Program og påmelding på nelfo.no

5. OG 6. FEBRUAR 2019, OSLO KONGRESSENTER

Byggavfallskonferansen 2019
Hvilke digitale verktøy kan hjelpe oss med bedre kartlegging og 
håndtering av byggavfall? Hvilke muligheter finnes i dag for å 
oppnå avfallsreduksjon på bygge og anleggsplasser, og hvordan 
få med hele organisasjonen?

Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens fore
dragsholdere skal besvare. Bli med og møt engasjerte og kunn
skapsrike foredragsholdere på Byggavfallskonferansen 2019.

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsut
veksling for deg som jobber med byggavfall, enten det er i privat 
eller offentlig sektor. Byggavfallskonferansen 2019 er den 11. i 
rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra 
bygg, anlegg og eiendomsbransjen, avfallsbransjen og myndig
heter samles til to lærerike dager i Oslo kongressenter.

Konferansen arrangeres av Miljø
direktoratet, BNL, MEF, Nelfo, Norsk 
Industri, RENAS og RIF. Nomiko er sekre
tariat. Program og påmelding på nelfo.no
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16. JANUAR 2019, CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT GARDERMOEN

Nasjonal brann- og elkonferanse 
Hovedfokus for konferansen er brann og elsikkerhet knyttet opp 
mot velferdsteknologi, solenergi og sikker lagring av strøm. Norske 
hjem fylles opp av ny teknologi og det legges opp til at eldre skal 
bo hjemme lengst mulig. Lokal lagring av energi – utfordringer for 
elmontører og brann og redningsvesen?

Det er ventet opp til 250 deltakere fra brannvesen, elektroinstalla
tører, helsearbeidere i kommunene, teknologibedrifter m. fl.

Arrangører er Drammensregionens brannvesen IKS og Nelfo.

12. OG 13. FEBRUAR 2019, THON HOTELL ARENA LILLESTRØM

Energismarte Bygg Konferansen

5. OG 6. FEBRUAR 2019, OSLO KONGRESSENTER

Byggavfallskonferansen 2019

IEE inviterer medlemsbedriftene, aktører og beslut
ningstakere i eiendomsnæringen, samt rådgiverne til 
konferanse på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Hvordan påvirkes bygg og eiendomsnæringen av 
den digitale utviklingen? Hvordan realisere energi
smarte og digitale bygg i samarbeid med entreprenører 
og leverandører?

Deltakerne kan se spesielt frem til foredragene om 
rammebetingelser og virkemidler. Her har vi fått tak i 
innledere fra Enova, Norwegian Green Building Council 
(NGBC) og Norsk vassdrags og energidirektorat (NVE). 
Ikke minst blir det spennende å høre Bente Hoff fra 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) snakke om ITog 
Cybersikkerhet.  

 Vi får høre om ambisiøse prosjekter og suksesshisto
rier. Hvilke grep kan tas i eksisterende bygninger

Interessen for Energismarte byggkonferansen har 
vært jevnt voksende. I fjor var det 170 deltakere. Målet 
for neste års konferanse er 150200 deltakere.

Program og påmelding på nelfo.no

OLE PETTER NYHAUG - NORGES STERKESTE MARKEDSFØRER?
Ole Petter har rundt 15 års erfaring som gründer og fagmann innen bransjen, 
med spesiell interesse for innovasjon og fremtid. Ole Petter brenner spesielt 
for å hjelpe kunder med å finne og dokumentere nye markedsmuligheter 
basert på forbrukerinnsikt og innovative metoder.  

BENTE HOFF - NASJONAL  
SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)
Bente Hoff er fungerende avde-
lingsdirektør for cybersikkerhet i 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun 
er sivilingeniør fra NTH og har en 
mastergrad i teknologiledelse.

EGIL BREDGATEN, AMBASSADØR 
TELENOR NORGE AS
Den alltid like entusiastiske 
Egil Bredgaten skal snakke om 
#smartere fremtid.
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Nelfo representerer elektro, IT, ekom, automatisering, systemintegrasjon og heis. 

Nelfo har i 1675 medlemsbedrifter med ca. 27 000 årsverk. Medlemsbedriftene har 

en samlet årlig omsetning på omlag 47 milliarder kroner.

Nelfo har en klar ambisjon om å være en sentral og vital bidragsyter for å skape 

fremtidens Norge. Landet står foran store og nødvendige omstillinger. Det må 

skapes flere nye bærekraftige arbeidsplasser og vi må dyrke frem innovativ 

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

fremtidens infrastruktur for energi, ekom, industri og samferdsel, smartere byer og 

bygg, som videreutvikler velferden og et mer bærekraftig samfunn. Nelfo skal aktivt 

bidra til å modernisere Norge.


