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Speiler seg i glansen av fiber
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Et speil i fjellsida som sendte
stråler ned i en vintermørk by
var fjorårets store begivenhet
i Rjukan. Mon tro om ikke et
strålende fibernett som knytter Rjukan sammen med den
store verden, har bragt større
lyspunkter for lokalsamfunnet.

P

å Defo og KS Bedrift Energis
fagdag om energiselskapenes
fibersatsing, fortalte daglig leder
Andres Sætre i Tinn Energi AS om selskapets store fibersatsing og hvordan
framtiden nå ser ut.

Aldri opplevd maken
Da 125 journalister fra mange land
møtte i en tilsynelatende avsidesliggende norsk dalbotn, fikk de seg en
stor overraskelse med hensyn til kommunikasjonsmuligheter. Raskt og enkelt
kunne de kommunisere film og bilder
fra topper og dalbunner.
«Dette har vi aldri opplevd maken
til», var journalistenes reaksjoner på
de uvanlig gode arbeidsforholdene de
møtte i dette lokalsamfunnet.
Og mer oppmerksomhet utenfra
om bredbåndstilbudet skulle komme.
Da NRK skulle gjøre opptak til en ny
serie om tungtvannsabotasjen, var det
andre lokasjoner som var tiltenkt for
filmingen.
– Men takket være den gode bredbåndsutbyggingen kunne filminnspillingen foretas på originalstedene. Fra
sentral redigering i Tinn sender nå
Filmkameratene sceneopptak fra 15
ulike innspillingssteder til Oslo, fortalte
Andres Sætre i sitt foredrag.

Andres Sætre speiler seg i glansen av solspeil og fiberutbygging.

Viktigere er det kanskje at et 1 500
kvadratmeter stort datasenter nå blir
lagt til Rjukan. – Dette hadde aldri
kommet hit uten den fiberutbyggingen
vi har foretatt, sa Sætre.

Positive trender
Men det er også andre positive trender
å spore i kjølvannet av fiberutbyggingen.
Tinn kommune er også en hyttekommune, og med gode bredbåndstilbud
har botid og besøk i fritidsboligene økt
merkbart. Andres Sætre kunne også
fortelle om pendlere som melder om at
hjemmekontortiden øker. Dette vitner
om økt kvalitetstid i lokalsamfunnet.
Andre positive trender er at bredbåndsselskapet ATB Nett går med overskudd, at to tv-tilbydere konkurrerer om
kundene, og at bredbåndsutbyggingen
har vært en viktig forutsetning for at
kommunesamarbeidet i Kongsbergregionen er etablert.
Hvorfor lykkes Tinn Energi? – Positive
eiere, positivt styre, god finansiering og
ikke minst: – vi var tro mot våre valg.
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Det skulle være fiber som teknologi, et
åpent nett og samarbeid for å oppnå
gjensidige stordriftsfordeler.

Lokal satsing
Leder av Defo og KS Bedrift Energis
felles AMS/bredbåndsutvalg, Morten
Braarud, la grunnlaget for fagdagen om
den lokale fibersatsingen ved å slå fast
at «uten dere som sitter her, har det
ikke vært mye bredbånd i distriktene».
Hvordan flere lokale energiselskapene
har satset på bredbånd, og hvordan de
ser på framtiden ble også grundig dokumentert gjennom eksempler fra Finnmark,
Buskerud og Telemark. Før det orienterte
seksjonsleder Tore Langset fra NVE om
nettselskapenes rammer for bredbåndsutbygging. Fra utsiden ble det også sett
på de store trendene, det ble orientert
om ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging og Fiberforeningen slo fast
at det må en nasjonal bredbåndsplan til
for at vi skal henge med i Europa, men
investeringene har allerede vist at de er
økonomisk bærekraftig.
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NVE-ros til Lærdal
D

a katastrofen var et faktum og
sekundærstasjonen ble tatt av
flammene, priste elverksjef Per
Gullaksen seg lykkelig over det gode
og omfattende samarbeidet med omliggende lokalverkene som også innbefatter kriseplaner.
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Vær beredt!
Er du beredt på stormer, branner
og andre trusler mot leveringssikkerheten? Møt opp på Defos
fagdag om beredskap den 26. mars
og skaff deg et bedre grunnlag.
Fagdagen avholdes i Vismabygget i
Bjørvika (ved resepsjonen i 1. etasje)
den 26. mars, og der får du blant
annet høre om erfaringer som er gjort
når katastrofen inntreffer.

Storm og brann
Bindal Kraftlag er fremholdt av NVE
som generelt gode på beredskap.

passo

– Det var helt avgjørende for at folk
skulle få strømmen tilbake så raskt som
mulig at naboverkene kunne tre til med
bistand. Alle stilte seg til disposisjon
allerede mens det brant, sier Gullaksen.

De små blir store
– Med samarbeid blir de små store når
det gjelder, sier elverksjef Per Gullaksen
til NettOpp. – Det er nødvendigvis ikke
et problem å være liten i en slik sammenheng, kanskje er det til og med en
fordel med hensyn til nærhet og lokalkunnskap, mener han.
Gullaksen vil rose alle montørene
fra egne og andres selskaper som har
jobbet dag og natt for å få strømmen
tilbake, og til hele Lærdal-samfunnet
som viste tålmodighet og evne til å
spare strøm når det var nødvendig.

Bistand fra naboverkene
var avgjørende for å få
strømmen tilbake.
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Strømbrudd etter katastrofebrannen i Lærdalsøyri ble en
utfordring for Lærdal Energi AS. Den ble løst med en lokalt
forankret kriseberedskap og et omfattende arbeid for å
gjenopprette strømforsyningen. Dette har også ført til ros
fra NVEs beredskapsleder.

Hør elverksjef Frode Næsvold fortelle
om sine erfaringer med stormen Hilde i
november.
En helt annen type katastrofe rammet
Lærdal på nyåret. Everksjef Per Gullaksen
i Lærdal Energi vil orientere om de utfordringene som oppsto med strømforsyningen og de løsningene som ble funnet.

Samarbeid og tilsyn
Interessefellesskapet IFER i Hardanger,
Sunnhordland og Nord-Rogaland har
erfaringer med beredskapssamarbeid,
som Anne Gro Fiveland vil fortelle om
på fagdagen. Erfaringer med beredskapsarbeid får vi også høre fra Norsk
Kraftberedskap ved Bjarne Larsen og
fra Stryn Energi ved Jan Træen.

– Med samarbeid blir de små store
når det gjelder, sier elverksjef
Per Gullaksen i Lærdal Energi AS.

Ros fra NVE
Og ros får han tilbake fra NVE. Arthur
Gjengstø, som er leder av NVEs beredskapsseksjon, roser energibransjen for
å ha vært ydmyk og ha trukket veksler
på hverandre.
– Vi har i dag fått stadfestet at det er
mye godt i en lokalt forankret kriseberedskap, sier Gjengstø til NRK.no etter
en befaring på stedet. Han mener også
at dette er en katastrofe som det må
trekkes lærdom av og et beredskapssamarbeid som det må bygges videre på.
– Vi skal lære av de gode historiene,
sier Arthur Gjengstø i NVE til NRK.no
I tillegg vil Kjetil Odin
fra Whatif ha fokus
på risiko- og sårbarhetsanalyse, NVEs
Arthur Gjengstø vil
snakke om tilsyn
hos energiverkene,
og Knut Lockert
fra Defo vil fortelle
om viktigheten av
media og kommunikasjon.

Påmelding
Du melder deg på til:
arvid.bekjorden@defo.no
så raskt som mulig.
Prisen er kr 950,- inkludert lunsj.
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Stoppet av Gestapo
Under en besøksrunde til medlemsverk i Telemark for å tale Defos
sak, ble Defos Arvid Bekjorden stoppet av en Gestapo-soldat i full
mundur ved Tinnsjøen.
Begrunnelsen var filminnspilling, men Defo vet bedre – og hvem
som står bak.
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