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Den norske avdelingen av IEEE Power & Energy inviterer til seminar om 

 

Testing og utvikling av høyspenningskomponenter for 

store havdyp 
Seminaret inkluderer omvisning på SINTEF Energy Lab 

 

Tirsdag 2. mai 2017, kl 1100-1500 

Statnett (Strinda trafo), Anne Martha Kvams veg 32, 7036 Trondheim 

Møterom Munkholmen 

Møteleder: 

Bård Ek, Unitech Power Systems, IEEE Power & Energy, Norge 
 

1100 Lunsj  

 

1200 Innledning 

 Bård Ek 

1210 The Subsea Power Grid, the future of 

subsea oil & gas industry 
 Development and qualification of power equipment such as MV switchgears and MV  

 variable speed drives for remote operation in water depths down to 3 000 m. 
 Aravinda Perera and Edson Demore Federighi, Siemens 

1250 Høyspenningskomponenter og materialer utsatt for høye 

hydrostatiske trykk  
 Utvikling og testing av isolasjonsmaterialer for bruk på store havdyp med spesiell fokus på  

 effekten av høye hydrostatiske trykk 
 Gunnar Berg og Sverre Hvidsten, SINTEF 

1330 Pause 

1345 Presentasjon av SINTEF Energy Lab 

Dag Eirik Nordgård, SINTEF 

1400 Omvisning på SINTEF Energy Lab 

 Dag Eirik Nordgård, SINTEF 

1500 Seminar slutt
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Bakgrunn 
 

SINTEF Energi AS har bygget et nytt laboratoriebygg på Blakli i Trondheim, i nær tilknytning til 

Statnetts anlegg på Strinda transformatorstasjon. Bygget stod ferdig i 2015 og består av sju separate 

laboratorier, hvert rettet mot sitt spesielle anvendelsesområde.  

 

Et av anvendelsesområdene er testing av høyspenningskomponenter for store havdyp. Utvikling av 

undervannsløsninger for olje og gassutvinning er et satsningsområde for å sikre en effektiv 

utvinning av offshore felt, bl.a. på norsk sokkel. Siemens vil presentere hvordan de kvalifiserer sine 

elektriske komponenter for store havdyp. SINTEF vil presentere et av sine prosjekter som bidrar til 

utvikling av isolasjonsmaterialer for undervanns bruk, med spesiell fokus på effekten av høye 

hydrostatiske trykk.  

 

Seminaret kombinerer presentasjon av utviklingsprosjekter med en omvisning på SINTEF Energy 

Lab 

 

Seminaret passer for alle som er opptatt av eller jobber med testing av elektriske komponenter – for 

bruk både over og under vann.  

 

 

Informasjon 
Seminaret er gratis for medlemmer av IEEE. For andre er deltakeravgiften NOK 600,-. 

Kontaktperson for arrangementet er Erick Alves, erick.f.alves@ieee.org, tlf. 932 61 518. 

 

Påmelding og betaling 

Gjøres via nettsiden ”Deltaker.no” ved å bruke linken http://www.deltager.no/PESStoreHavdyp 

Påmeldingsfrist: 26. april kl. 16:00.  

 

 

Adkomst 
Statnetts bygg ved Strinda transformatorstasjon ligger like ved bussholdeplassen “Marie Sørdals 

veg”, på bussrute 8 mot Risvollan. Det er også parkeringsmuligheter på Strinda trafostasjon.  

 

 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) er en internasjonal non-profit organisasjon 

som fremmer de fleste former for teknologi relatert til elektroteknikk. IEEE har omtrent 375.000 

medlemmer i 150 land. Power & Energy Society er den delen av IEEE som er involvert i elkraft og 

energi. IEEE PES' mål er å være ledende i spredning av vitenskapelig informasjon om elkraft og 

energi. Den norske avdelingen bidrar til dette målet ved å organisere møter om aktuelle tema 

innenfor området. 

 

Medlemskap i IEEE koster 162 USD + 35 USD for PES i året. Nytt medlem får 50 % rabatt første 

år. Egne priser for studenter. Medlemskap ordnes via IEEE's websider: 

 

Medlemskap IEEE 

 

Eventuelle spørsmål rettes til leder Bård Ek, ek@unitech.no 
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