Temamøte: Standardisering
Tidspunkt: Tirsdag 15. januar 2019, kl. 1100 - 1600
Sted: Arkivenes Hus, Richard Johnsens gate 12, Stavanger
Samfunnet er bygget på standarder, og standarder fremmer innovasjon! Når alle bruker det
samme utgangspunktet – en felles standard – så kan en god idé bli implementert enklere,
noe som igjen gjør det enklere å bygge samfunnet vårt på en trykk, sikker, bærekraftig og
lønnsom måte.
I fjor vår startet Norwegian Tunnel Safety Cluster opp arbeidet med «Standardtunnelen».
Målet med dette prosjektet er å bidra til å forbedre standarder for planlegging, bygging og
drift av tunneler. Dette arbeidet må skje i samarbeid med andre, og i samspill mellom
offentlige og private aktører. På dette temamøtet vil vi trekke frem noe av det som skjer på
feltet standardisering i Norge.
Møtet arrangeres i samarbeid med ITS Norge og er gratis for deltakerne i NTSC og
medlemmene i ITS Norge.

PROGRAM
11:00 – 12:00

Registrering og lunsj

12:00 – 12:15

Velkommen og innledning
v/klyngeleder Helen Roth

12:15 – 12:40

Skreddersøm bremser vekst i nordisk økonomi
v/Oliver Husøy, leder markeds- og forretningsutvikling samferdsel, Standard
Norge

12:40 – 13:05

El- og ekomstandardisering – standarder og standardsamlinger relevant ifm.
tunnelbygging
v/Leif T. Aanesen, CEO, Norsk Elektroteknisk Komité (NEK)

13:05 – 13:30

Kaffepause

13:30 – 13:55

Hvordan er situasjonen på IKT-området i Norge – og hvilken relevans har dette
for våre tunneler
v/Trond Hovland, daglig leder i ITS Norge og medlem i sektorstyret for IKT i
Standard Norge

13:55 – 14:20

Standardisering – hva finnes i gjeldende forskrifter og regelverk?
v/sjefsingeniør Jørn Holtan, Statens vegvesen

14:20 – 14:45

Kaffepause med noe å bite i

14:45 – 15:10

Normalveien og standardisering i Nye Veier
v/Lars Vassbotn Aamodt, leder teknologi, Nye Veier

15:10 – 15:45

Hvordan kan vi i fellesskap komme videre i arbeidet med standardtunnelen?
Det er stor enighet om at det vil være lønnsomt å jobbe med standardisering av
tunneler.
•
•

Hvor trykker skoen?
Hvordan kan vi i fellesskap jobbe med standardisering?

Diskusjon og oppsummering ledet av Arild Søvik og Helen Roth.
* Med forbehold om endringer i programmet

