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TAKK TIL VÅRE SPONSORER:

Dette er en teknologikonferanse som arrangeres av Norsk Forening for Elektro og Automatisering(NFEA) 
Vi vil skape en møteplass for erfaringsutveksling og oppdatering mellom aktører som leverer energi og 
elkraft og industrielle virksomheter som skal opptre effektivt og riktig ved innkjøp og forbruk av energi i 
sin produksjon.

Medlemsbedrifter i NFEA består av mange produserende industribedrifter som skal treffe beslutninger i et 
nytt og utfordrende energibilde. I konferansen vil vi belyse mulighetene som ligger i  
energitransformasjonen og utslippsreduksjoner for forbedret energieffektivitet, forsyningssikkerhet og  
utnyttelse av hybridisering med alternative og fornybare energikilder. Dette inkluderer også  
energistyringssystemer/digitalisering/smartgrid osv.

Konferansen retter seg mot ledere og fagpersoner i små og store industribedrifter som skal finne løsninger 
under et konstant kostnads- og effektivitetspress. Vi ønsker at disse skal få møte de toneangivende  
energiprodusentene og – distributørene på en felles arena. Hovedmålgruppen er fagpersonell og ledere 
som jobber med energiforsyning, energistyring og bærekraft i industri, der energi er en viktig faktor for 
driftssikkerhet, kostnader og/eller utslipp. En rekke foredrag på konferansen vil også være relevante 
faglige seniorer og ledende personell i nettselskaper, energileverandører og leverandører av produkter, 
tjenester og løsninger til industrien og offentlige myndigheter, politikere og miljøorganisasjoner.

Vårt mål er at konferansen skal lede til felles forståelse og generere nye tanker og ideer når vi skal  
forholde oss til en energivirkelighet som vil se annerledes ut i fremtiden enn den gjør i dag.
Denne arenaen skal gi mulighet for aktører i industrien og energibransjene til å utveksle synspunkter og 
erfaringer på en felles arena som kan bidra til riktig energibruk i framtiden. 



08:30 Registrering
 
09:00 Åpning og velkommen 
 Karin Sundsvik, NFEA

09:10 Lovmessige rammebetingelser for energileverandører og industrielle energiforbrukere
 Torfinn Stulen Jonassen, NVE

09:40 Industriens utfordringer og behov i energibildet ved fremtidige industriinvesteringer i   
 Norge
 Ole Løfsnæs, fagsjef for miljø og energi, Norsk Industri 

10:10  Pause

10:30	 Energieffektiv	produksjon	–	kontinuerlig	fokus	på	energieffektivisering	over	tid	har	 
 gitt resultater 
 Arne Øvsthus, energiansvarlig programleder, GE Healthcare Lindesnes fabrikker

11:00	 Effektstyring	og	effektutjevning
 Eivind Gramme, Skagerak Nett

11:30	 Lunsj

12:30	 Distribuert	produksjon
 Kjetil Ingeberg, Pöyry Management Consulting AS

13:00		 Lavutslippsrapporten	fra	Enova/McKinsey	2050	
 Marit Sandbakk, Enova

13:30 Pause

13:45	 Fremtidens	industritariffer
 Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS

14:15	 Kostnadsbilde	sett	fra	forbrukerens	side
 Alexander Arnesen, Elkem

14:40 Pause

15:00	 Kraftsystem	i	endring	–	Forslag	til	ny	tariffmodell	for	sentralnettet
 Thor Erik Grammeltvedt, Statnett

15:30	 Ny	type	prismodeller
 Siri Lyngvi Østerhus, Saint Gobain SG Ceramic Materials AS

16:00 Deltakere: 
	 Torfinn	Stulen	Jonassen	-	NVE,	Thor	Erik	Grammeltvedt	-	Statnett,	
	 Arne	Øvsthus	-	GE	Healthcare	Lindesnes	fabrikker	og	Håvard	Devold	-	ABB	AS

16:30 Slutt

31. mai

Energieffektivisering og effektstyring 
Møteleder: Trond Svartsund - Energi Norge

Nye tariffer - kostnadseffektivitet 
Møteleder: Håvard Devold - ABB AS

Paneldebatt 
Møteleder: Stein Altern, NFEA



 Praktisk informasjon

 NFEA er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne har i forbindelse med arrangementet ved 
uforutsette hendelser som flystreik, avlysning etc. 

Programkomite:
Komiteleder Håvard Devold – ABB  
Stein Altern – NFEA 
Marianne Furuholt – NCE Eyde 
Marit Sandbakk – Enova 
Trond Svartsund – Energi Norge 
Karin Sundsvik– NFEA 
Tonje Olsen – NFEA

Hotell:
Deltakere bes booke overnatting etter eget 
behov. 

Påmelding:
For påmelding bruk nfea.no
eller nfea@nfea.no

NFEA:
Priser for medlemskap pr kalenderår i NFEA er
kr. 5 000,- for bedrifter, kr. 5 000,- for 
undervisninssteder, kr. 500,- for 
enkeltpersoner og kr. 0,- for studenter. 

Tid og sted: 
31. mai 2018
Fridtjof Nansens vei 19
Majorstua
0369 Oslo

Avbestilling:
Avbestilling  senere enn tre uker før 
arrangementet belastes med et gebyr på 
kr. 2.000,-.  Avbestilling senere enn 10 dager 
før arrangementet belastes med full avgift. 
Kun skiftlig avmelding er gyldig.

Deltakeravgift:
Medlemmer   kr. 3 500,-
Ikke medlem   kr. 4 500,-
Undervisn.personell, medl. kr. 3 000,-
Undervisn.personell, ikke medl. kr. 4 000,-

Med forbehold om endringer i programmet.

http:// nfea.no
mailto:nfea%40nfea.no%0D?subject=

