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NVE hadde invitert energiverk fra 
Møre og Romsdal til Helgeland 
til et møte i Trondheim nylig for 

å høste erfaringer etter orkanene «Ivar» 
og «Hilde». «Ivar» traff hardest på Nord-
møre og Sør-Trøndelag, mens «Hilde» 
rammet hardest i Nord-Trøndelag og de 
sydlige deler av Nordland. 

Mest trepåfall
Vassdrags- og energidirektør Per  
Sanderud sa på møtet at ekstremvær 
må vi regne med mer av i tiden fram-
over, og det vil skape utfordringer for 
luftlinjer i skogsterreng. Trepåfall er 
nemlig den klart største årsaken til feil 
i nettet. I begge disse orkanene ut-
gjorde trepåfall rundt 50–70 prosent av 
de totale feil som oppsto. Det er også 

tre ganger mer feil i luftledninger enn i 
kabelnettet. Å legge alle luftlinjer i kabel 
er imidlertid ikke økonomisk mulig. 
Bare for Trønder Energis nett ville det 
medført en kostnad på 10 til 15 mil-
liarder kroner. Skogrydding er derfor 
den viktigste forebyggende handlingen 
nettselskapene kan engasjere seg i. 

Mobilisering
Hvordan gjør man så det beste ut av 
situasjonen når orkanen er et faktum? 
Mobilisering og prioritering av ressurser 
er viktig, Likedan fordeling av roller og 
ansvar, samhandling, informasjon og 
egenberedskap. 

Det å vurdere når det er fare for 
mannskapenes sikkerhet er en vanske-
lig avveining. Alle er enige i at faren for 
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Skogrydding mot ekstremvær
Det er mer ekstremvær i vente og trepåfall er den klart  
største årsaken til feil i nettet. – Skogrydding vil derfor bli 
svært viktig i framtida, mener NVE-sjef Per Sanderud. 

Foto: Hilde totland Harket. 

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud 
regner med mer ekstremvær som vil skape store 

utfordringer for luftlinjer i skogsterreng.

liv og helse går foran alt, og at mann-
skapene selv har ansvar for å si fra 
dersom de føler at arbeidet må stop-
pes midlertidig.

Foto: Stein Siem
, ÅndalSneS aviS. 

Samarbeid mot linjebrudd

Nylig var 40 grunneiere samlet for å 
få fortgang på de stadige problemene 
med trær som faller over linjenettet. Det 
var grunneiernes organisasjoner som 
innkalte til møtet etter oppfordring fra 
Rauma Energi, skriver rb-nett.no.   

Resultatet ble at et utvalg fra grunn-
eierne i samarbeider med Rauma Energi 
vil levere et forslag til grunneierne som 
blir berørt av at linjegata må utvides.

I første omgang vil gjengangerne bli 

prioritert. På de verst utsatte stedene 
skal det gjøres avtaler om å endre  
linjegatens bredde fra 12 meter til  
16 meter. Om nødvendig enda bredere. 

– Det er strekninger på bare noen 
hunder meter som er ekstra utsatt i 
deler av linjenettet, sier driftssjef Ørger 
Thokle i Rauma Energi til rb-nett.no. 
Han mener at arbeidet bør starte  
snarest for at de skal være bedre rustet 
til neste høststorm. 

Driftssjef Ørger Thokle i Rauma Energi AS  
mener at arbeidet med utvidelse av linjegater  
bør starte snarest for å være bedre rustet til 

neste høststorm. 

Rauma Energi møter ekstremværet med samarbeid for å 
få bredere linjegater. Etter initiativ fra energiselskapet er 
skogeierne med å vurdere utvidelser til 16 meters bredde  
eller mer på de mest utsatte stedene. 
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– Det viktigste ved denne jobben er å opprettholde  
en nå-situasjon. Det at folk har strøm i husene [….],  
sier olje- og energiminister Tord Lien til Adresseavisa. 

Jøss, gjelder det for distriktene også? 

Strøm i alle hus?

Alltid beredt?
Er du alltid beredt når stormer, 
branner og andre trusler mot  
leveringssikkerheten truer?

– Lokale everk er spennende
Svein Halveg synes det er spen-
nende å drive mindre, lokale everk. 
Derfor takket han ja til jobben som 
daglig leder i Høland og Setskog 
Elverk SA. Svein er spesielt opptatt 
av saker som også Defo prioriterer. 

Norsk Grønnkraft AS var Svein Halvegs 
siste arbeidsplass før han kom til  
Høland og Setskog Elverk og overtok 
etter Odd Langlie som gikk av med 
pensjon. Men før det var han om lag  

20 år ved Luster Energiverk, hvorav  
11 år som elverksjef. Han har også hatt 
en rekke styreverv innenfor bransjen. 

Defo-saker
Den nytilsatte elverksjefen gleder seg 
til å ta fatt på jobben, og synes det er 
veldig spennende å drive mindre lokale 
elverk. Av saker han er spesielt opptatt 
av nevnes, Reiten-utvalgets anbefaling 
om organisering av framtidens nett, 
Elhuben og utrulling av AMS-målere. 
Altså typiske Defo-saker. 

Foto: aFtenpoSten

Harald Stanghelle til Gålå
En av landets mest markante pressefolk og samfunns- 
kommentatorer kommer til Defos årsmøte med fagdag på 
Gålå for å holde foredrag. Hans friske meninger og analytiske 
evner har gledet og irritert, belært og belyst. 

Harald Stanghelle vil nok evne 
å plassere Defos hjertesaker; 
struktur, beredskap og Distrikt-

Norges rolle, i en politisk og samfunns-
messig sammenheng som vil engasjere 
de frammøtte. Og du har fått nok en 
god grunn til å melde deg på til årets 
vakreste eventyr i Peer Gynts rike på 
Gålå 26.–28. mai. 

Grenseløs
Stanghelle er politiske redaktør i Aften-
posten, men går over i en fri redaktør-
rolle – en redaktør uten grenser – og 

som sjefredaktørens stedfortreder. Noe 
grenseløs er også hans fortid, ved at 
han ikke har latt seg stoppe av mangel 
på formell utdannelse i sin karriereveg – 
men han har folkeskole.  

Han vokste opp på Stanghelle i 
Hordaland og allerede som 19-åring 
ble han redaktør og eier av lokalavisa 
Vaksdals-Nytt fram til 1977. Deretter 
prøvde han seg i en periode som fisker, 
vernepliktig soldat og assisterende 
presseoffiser ved Den norsk FN-styrken 
i Libanon. Så ble han journalist i Dag og 
Tid, i Arbeiderbladet og i 1991 kom han 

En av landets mest markante pressefolk  
kommer til Defos årsmøte med fagdag  

på Gålå 26.–28. mai. 

til Aftenposten. Tre år senere ble Stang-
helle nyhetsredaktør i Aftenposten, og 
fra 1995 til 2000 var han sjefredaktør i 
Dagbladet. Han kom tilbake til Aften-
posten i 2000 som politisk redaktør. 

Harald Stanghelle er også leder i 
Norsk Redaktørforening og han har 
mottatt SKUP-prisen (1991), Den store 
journalistprisen (2001) og Gullpennen 
(2006). 

Møte med NVE
Nettreguleringsutvalget hadde 
nylig et møte der Tore Langset 
fra NVE var invitert for blant  
annet å diskutere konsekven-
sene for inntektsrammene ved 
fusjoner og sammenslåinger. 

Ut fra utvalgets egne beregninger  
og diskusjoner på møtet, ble det 
konkludert med at den såkalte harmo- 
neringseffekten kunne beregnes 
med relativ stor nøyaktighet. Den 
bør beregnes separat for hvert enkelt 
tilfelle da det er mange faktorer som 
kan påvirkes. Beregningen gir et 
engangsbeløp for 30 år framover. 
Dersom to forholdsvis like selskaper 
fusjoneres, vil det gi en liten harmo-
neringseffekt. Motsatt vil to selska-
per som er forskjellige få en større 
harmoneringseffekt. 

Husk å melde deg på Defos fagdag om 
beredskap den 26. mars i Vismabygget 
i Bjørvika. 

Prisen er kr 950,- inkludert lunsj.

Påmelding så raskt som mulig til: 
arvid.bekjorden@defo.no


