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LANDSTRØMSFORUM

• Formål

• Organisering

• Virkeområde

• Prosess



FORMÅL

• Elektrifisering av Skipsfarten

• Være en stemme med faglig tyngde

• Være referansegrunnlag for industri, 
myndigheter, organisasjoner

• Være en faglig arena, danne nettverk



ORGANISERING

• Prosjekteiere (ENOVA og NEK)

• Styringsgruppe

• Ledelse og administrasjon

• Medlemmer av forumet

• Arbeidsgrupper



VIRKEOMRÅDE

• Standardisering - elektriske installasjoner
• Sikkerhet, funksjon, utstyr, bruk, koblinger/kontakter

• Kapasitetsbehov
• Reelt behov

• Utnyttelsesgrad

• Samfunnsøkonomi - «det store bildet»

• Rammevilkår
• Forretningsmodeller

• Grensesnitt/eieransvar



Erfaringer/Utfordringer

Standardisering (AG1)

EU direktiv:
Directive 2014/94/EU of 22 October 2014 on the deployment of
alternative fuels infrastructure.

Høringsforslag fra Samferdselsdepartementet:
- til ny lov om infrastruktur for alternative drivstoff og forskrift 
om tekniske spesifikasjoner mv. for offentlig tilgjengelig infra-
struktur for alternative drivstoff. For landstrøm refereres det til 
IEC/ISO/IEEE 80005-1-standarden. (Høyspent)

Standarder hvor patenterte produkter er foretrukket: 
NG3 pluggen valgt av Kystrute rederiene, Colorline, mf.



Erfaringer/Utfordringer

Kapasitetsbehov (AG2)

Landstrøm må deles inn i:
Hotelldrift:
- strøm fra elektrisk landforsyning av skip ved kai. 
Representerer en reduksjon på ca 10 - 15 % av skipets totale 
forbruk av bunkers. Fjerner bl. a. NOx utslipp ved kai

Batterilading:
- aktuelt for fartøy med elektriske fremdriftsanlegg basert på 
ren batteridrift eller s. k. diesel eller LNG/elektrisk plug-in 
hybridløsninger. Dette er løsninger hvor klimagass utslippene 
reduseres.



Erfaringer/Utfordringer

Rammevilkår (AG3)
Industriens og berørte parters engasjement i etablering av 
nødvendig infrastruktur for landstrøm:

Leverandørindustrien:

- Produsenter og teknologi leverandører til fartøy
- Produsenter og teknologi leverandører på «kaikanten»
- Kraftselskaper

Leverandører av Infrastruktur:

- Nettselskaper
- Havn/tilkoblingssted til infrastruktur

Myndigheter:

- NVE, DSB, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, etc.

Miljøorganisasjonene:



Erfaringer/Utfordringer

Rammevilkår (AG3)
Industriens og berørte parters engasjement i etablering av 
nødvendig infrastruktur for landstrøm:

Rederienes interesseorganisasjoner

- Kystrederiene
- NHO Sjøfart
- Sjømat Norge (Brønnbåt og service fartøy til havbruk)

- Rederiforbundet

- Fiskebåt

- Norges Fiskarlag (Båteierseksjonen) 

Rederiene – Kunden!

- Fjord1
- Rostein AS



Dagens havnestruktur

• 32 stamnetthavner.

• 658 ISPS-terminaler.

• 3 200 kaier og terminaler 
med anløp fra godsskip.



Bunkring av marin diesel

• Om lag 30 MGO
bunkringsanlegg.

• Typer bunkring:
– Direkte fra faste drivstoffanlegg.

– Drivstoff leveres til skipet fra 
tankskip/tankbil.

• Store variasjoner i hvor mye 
og hvor ofte det bunkres.



DNV GLs scenario for alternative drivstoff

Kilde: DNV GL (2018a)



ReCharge

• Identifiserer aktuelle fartøy og 
seilingsruter for elektrifisering.
– 64 skip fordelt på 97 ulike ruter.
– Potensial: 12 500 tonn CO2, 149 tonn 

NOx.

• Konklusjon:
– Ikke kostnadseffektivt å elektrifisere 

disse strekningene.
– Bygg ut i havner som håndterer mest 

gods.
– Bygg ut distribusjonsnett med små, 

elektriske feederfartøy.











Forutsetningen blir da å erstatte:

Dette

med

Dette

Illustrasjon fra Yanmar



Eller dette; hybriddrift med batteri/Fuel
Cells (hydrogen)/Biodiesel, etc.

Illustrasjon fra Norwegian Electric Systems AS



Yara Birkeland – fremtidens kystfart?



Infrastruktur for alternative drivstoff



Årstall Målsetninger og krav Kilde

2019 Krav til utslipp av svovel og NOx i verdensarvfjordene. Sjøfartsdir.

2020 Krav om lavt svovelinnhold i drivstoff. IMO

2021 Lavutslippsområde NOx (NECA) i Nordsjøen og Østersjøen. IMO

2025

Krav til infrastruktur for alternative drivstoff (LNG, landstrøm) i havn*. EU

Strategi for landstrøm og ladestrøm i de største havnene og cruisehavnene. Stortinget

Felles standard for klima- og miljøkrav i norske havner. Stortinget

2026 Krav til nullutslipp for turistskip i verdensarvfjordene. Stortinget

2030

45 % reduksjon i klimagassutslipp fra innenriks sjøfart og fiske. Regjeringen

40 % av skip i nærskipsfart: biodrivstoff eller lav-/nullutslippsteknologi. Regjeringen

Utslippsfrie havner. Regjeringen

Lav- og nullutslippsløsninger i turistfjorder. Stortinget

2050 50 % reduksjon i klimagassutslipp fra internasjonal sjøfart. IMO



Krav til klima- og miljøtiltak 

for Kystruten 2021 - 2030



Hurtigruteskipene

MS Kong Harald

MS Nordkapp

MS Vesterålen

MS Nordlys

MS Polarlys

MS Nordnorge

MS Richard With

El. teknisk spec. alle skip:

Spenning: 3 x 660V

Frekvens:  50 Hz

Hotell-last: 800 – 1100 kW

Batterikap.: 2 x 1100kWh

Plugg: NG3 (2000A)

Lading: Tilført effekt – hotell-last



Havila Kystruten

El. teknisk spec. alle skip:

Spenning: 3 x 690V

Frekvens:  50 Hz

Hotell-last: 800 – 1000 kW

Batterikap.: 6100kWh

Plugg: NG3 (2000A)

Lading: Tilført effekt – hotell-last



Land-/ladestrømhavner?

Mest sannsynlige havner:
Bergen
Trondheim
Bodø
Tromsø
Kirkenes

Øvrige sannsynlige havner:
(En time eller lengre liggetid)

Ålesund
Molde
Kristiansund
Svolvær
Harstad
Hammerfest
Honningsvåg



Aktørene i landstrøm

Grensesnitt Grensesnitt

Nettselskap

• Forpliktet til å levere 
elektrisk energi

• Spenningsnivåer er 
regulert

• Frekvens er regulert
• Tariff varier med de 

enkelte selskapene
• Ansvarlig for eget nett

Havn

• Forpliktet til å motta 
alle skip (unntak finnes)

• Drifter kaianlegg med 
infrastruktur

• Selger ulike tjenester 
til skip

• Ansvarlig for eget 
nett

Fartøy

• Sluttkunde.
• Ikke forpliktet til å bruke 

landstrøm (enda?)
• Enkelte nyere skip er 

forberedt for å motta 
landstrøm

• Hybrid krever stor effekt
• Ansvarlig for eget el-

anlegg



Grensesnitt nett - havn
Nettselskap

Nettselskapenes ansvar 
opphører i grensesnitt 
mot havn

Nettselskap står for 
utbygging av nett

Grensesnitt

Nettselskapenes leverer 
elektrisitet til havnas 
inntaksskap.

Nettselskap fakturerer for 
nettleie og anleggsbidrag

Kraftselskap fakturerer 
havn for forbruk

Havn

Havna har ansvaret for 
eget el-anlegg

• Trafoer
• Brytere
• Likerettere



Grensesnitt havn - fartøy

Havn videreselger strøm 
fra nettselskapet

Havn leverer strøm via en 
plugg og kabel til skipet

Grensesnittet for ansvar 
går ved skrogsiden på 
fartøyet

Havn fakturerer fartøy for 
nettleie, anleggsbidrag og 
forbruk etter tariff

Grensesnitt

Havn

Leveranse fram til 
skrogsiden på fartøy 
med riktig spenning 
og frekvens

Kan levere høy nok 
effekt til alle fartøy

Plugg er kompatibel 
med fartøy

Fartøy

Har plugg som er 
kompatibel med havn

Får levert elektrisitet 
med riktig spenning 
og frekvens

Får levert elektrisitet 
med tilstrekkelig 
effekt



Teknisk grensesnitt
Spenning Frekvens Kommentar

11kV 50 Hz

60 Hz

Standard landstrømspenning, 50Hz kan 

fås direkte

6,6 kV 50 Hz

60Hz

Standard landstrømspenning, krever 

transformator uansett frekvens

690 V 50Hz

60Hz

Standard landstrømspenning, 50Hz kan 

fås direkte

660 V 50Hz

60Hz

Hurtigruten og enkelte eldre fartøy

480V 60Hz Standard landstrømspenning, noen 

båter kan ha 60 Hz også i Norge

440V 60Hz Standard landstrømspenning, noen 

båter kan ha 60 Hz også i Norge

400V 50Hz 380V er en eldre versjon av 400V

230V 50Hz 220V er en eldre versjon av 230V

Ulike spenninger og frekvenser på fartøy

Nettselskapet er 
forpliktet til å levere

Høyspenning
• 22 kV
• 11 kV

Lavspenning
• 690 V
• 400 V
• 230 V

Frekvens
50 Hz

Nettselskapet
s

nett

Nettspenninger

Tilknytning
s-punkt

Nettkunden mottar 
normalt èn spenning

Høyspenning
• 22 kV
• 11 kV

Lavspenning
• 690 V
• 400 V
• 230 V

Frekvens
50Hz

Nettkunden
s nett

Nettkunden
s trafo

Utfordring 



Lover, reguleringer og normer 

Nettselskap Grensesnitt Havn Grensesnitt Fartøy

Energiloven
Forskrifter gitt av NVE
Forpliktet til å levere

• 22 kV – 50 hz
• 11 kV – 50 hz
• 690 V – 50 hz
• 400 V – 50 hz
• 230 V – 50 hz

NEK 440
NEK 445

NEK 399 Havneloven
Forskrifter gitt av DSB
NEK 400
NEK 439
NEK IEC 80005

• NEK 80005 dekker 
deler

• Spenning?
• Frekvens?
• Plugg?
• Hurtigkontaktsyste

m?
• Krav til over-

harmonisk støy?
• Hvilket utstyr på 

havn vs fartøy?
• Hvor skal utstyr 

plasseres?
• Effektbehov?
• Tariff?

Forskrift gitt av DSB 
(FME)
NEK 410



Teknisk grensesnitt



Valg av infrastruktur på kaia blir avgjørende?



Data centre

Local production

Truck charging
Transformer + 

battery

OPS

OPS

34

Havna – den fremtidige energi Hub?


