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Løsningen ligger i nærhet, høy 
beredskap, dyktige medarbeidere 
og kreative løsninger.

Men alt har sin pris, og nettleia er 
blant de høyeste i landet. Likevel er 
Repvåg Kraftlags nettkunder blant 
Norges mest tilfredse i henhold til  
kundetilfredshetsmålinger. 

Nærhet
Forsyningsområdet til Repvåg Kraftlag 
er i areal godt over Østfold fylkes stør-
relse, og her skal 4 300 nettkunder ha 
en så sikker kraftforsyning som mulig. 

– Når vi forsyner noe av de mest 
værharde områdene i landet vårt, 
må vi bygge opp beredskapen slik at 
strømforsyningen kan sikres helt ut til 
den ytterste nakne øy, sier Oddbjørn 
Samuelsen. 

For å få det til på best mulig måte er 
forsyningsområdet delt inn i tre soner. 
Det er Honningsvåg, som er Nordkapp 
kommune, hvor det er seks montører 
og en lærling. Olderfjord har ansvaret 
for vestsiden av Porsanger og Kokelv 
i Kvalsund, og har fem montører og en 
lærling. Den tredje sonen er Havøysund, 
som omfatter Måsøy kommune, med 
fem montører og en lærling.

– Denne nærheten er nødvendig  
for å opprettholde en akseptabel 
leveringssikkerhet, sier Oddbjørn, og 
gode naboer sikrer også styrke når det 
trengs. Gjennom G8-samarbeidet mel-

lom alle kraftselskaper i Finnmark og 
Nord-Troms er de trygg på at de er stor 
nok når det trengs.   

 
Kompetanse
Olderfjord er hovedknutepunktet 
nettmessig, og det er relativt store 
avstander. Ti mil fra Honningsvåg til 
Olderfjord, og nye ti mil fra Olderfjord 
til Havøysund. Vinterstid er det også 
mange dager med kolonnekjøring eller 
stengte veier. Det kreves både lokal-
kunnskap og fagkunnskap for å kunne 
takle slike forhold. 

– Montørene våre må tåle og kunne 
takle vårt røffe klima, sier Samuelsen.  
– Når de polare lavtrykkene kommer, 
må du ikke bli stresset når du er ute i 
felten. Vi rekrutterer derfor så langt som 
mulig lokal ungdom som vet å mestre 
både sjø og fjell. 

Det er også ekstrem slitasje på opp-
heng på 66 kV-linjene, og i tillegg må 
linjer også skiftes ut oftere enn ellers 
i landet. Nå skal 40 millioner kroner 
investeres for å sikre strømforsyningen 
til Havøysunds vel 1 000 innbyggere. 

Radio Strømløs
Det hjelper også med gode kreative 
løsninger når uværet kutter strømfor- 
syningen. Radio Nordkapp er en 
lokalradio som blir lyttet til – og brukt. 
Repvåg Kraftlag bruker den blant annet 
som Radio Strømløs. 
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Hvordan er det mulig å opprettholde en tilfredsstillende 
strømforsyning til en spredt befolkning i et av Norges mest 
værharde områder på 71 grader nord? 
– Slik gjør vi det, sier elverkssjef Oddbjørn Samuelsen i 
Repvåg Kraftlag SA i Honningsvåg. 
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– Når vi forsyner noe av de mest værharde  
områdene i landet vårt, må vi bygge opp  

beredskapen slik at strømforsyningen kan  
sikres, sier elverksjef Oddbjørn Samuelsen i 

Repvåg Kraftlag SA i Honningsvåg.

– Slik gjør vi det!

– Dersom det skulle oppstå feil i 
nettet skal Radio Strømløs være på 
lufta innen 30 minutter, og ved varsel 
om ekstremvær skal den være på lufta 
innen 15 minutter. I de områdene hvor 
radioen ikke har dekning, har vi sms-
varsling til kundene. Vi har også bygd 
ut fibernett til 2 100 av våre kunder, og i 
den forbindelse har vi prioritert de som 
er mest utsatt for kommunikasjonssvikt 
ved uvær. Nå har de kontakt uansett om  
telefon- og radioforbindelsen skulle svikte.  
Ellers har kraftverket sikret seg flere 
alternative kommunikasjonsløsninger.

– Vi vet hvor vi bor, og tar hensyn til 
det, avslutter Oddbjørn Samuelsen fra 
toppen av Norge. 



passopp Det er lett å la seg lure av all denne reklamen om midnatts-
sola som skal være så spesiell. En tysker på Nordkapp-
besøk for noen år siden avslørte hele humbugen: 
– Jeg har fulgt sola på sin gang hele døgnet og har sett at 
det er den samme vanlige sola som skinner også om natta. 
Det finnes altså ingen egen midnattssol. 

Så da så.
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Ikke la deg lure!

John Masvik skal holde foredrag 
på Defos fagdag den 4. juni om 
«Kraft i Finnmark». Han represen-
terer et unikt lokalt kraftselskap 
som skal bidra til utviklingen av 
Finnmark gjennom å utnytte vann- 
og vindressursene i fylket. 

Finnmark Kraft AS ble stiftet i 2009 
med formål å utvikle, bygge ut og 
drifte vind- og vannkraftverk i Finn-
mark. Dette gjøres i samarbeid med 
de lokale kraftselskapene og grunn-
eieren Finnmarkseiendommen (FeFo). 
Selskapet har hovedkontor i Alta, og 
John Masvik som adm. direktør har 
solid utdannelse og lang erfaring  
innen kraftbransjen. 

DAGLIG LEDERS sak

Nedprioritering  
av strøm utenfor  
Stor-Oslo

Daglig leder Knut Lockert

I rimelig nærhet til Oslo blir 
småsteder nedprioritert når 
strømmen blir borte. I inntil  
fire døgn kan strømkunder 
i kommuner på det sentrale 
Østlandet måtte regne med å 
være uten strøm i ekstrem-
situasjoner. De stiller bakerst 
i køen når Hafslund prioriterer 
etter lønnsomhet. Sånn kan vi 
ikke ha det. 

Som NettOpp viste til i utgave 
nr 8, har ordførerne i Rakke-
stad, Trøgstad og Marker 

kommuner stått fram etter langvarige 
strømbrudd der alle utfallene skyldes  
feil på Hafslunds linje inn mot kom-
munene. De har sett seg lei av lange 
strømbrudd og krever omprioriteringer  
fra Hafslund for å sikre færre og  
kortere strømutfall i kommunene. 

Begrunnelsen til Hafslund er at de 
er avhengig av samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet i prosjektene for å foreta 
de nødvendige investeringer for å 

gjøre disse områdene mindre sårbare 
for utfall av strøm. 

Fra Hafslunds ståsted forstår vi 
dette. De lener seg på regelverket til 
Norges vassdrags og energidirektorat 
(NVE), og investeringen vil naturligvis 
ikke hjelpe til på Hafslunds bunnlinje 
resultatmessig. 

Kan ikke ha det sånn
Med en tøff og kortsiktig samfunns-
økonomisk beregning hadde vi ikke 
bygget mange broer eller tunneler 
i dette landet – knapt nok fått byg-
get landet. Og nå får vi vite at med 
denne samme samfunnsøkonomiske 
tilnærmingen, må vi forvente en annen 
og dårligere leveringskvalitet på strøm. 
Og det bare en drøy times biltur utenfor 
Oslo. 

Sånn kan vi ikke ha det. Her bor det 
mennesker og det drives næring med 
samme behov for en tilfredsstillende 
leveringskvalitet som de som bor midt i 
hovedstaden. 

Må endres
Jeg tviler på at vi får se en politiker med 
ambisjoner stå fram og si høyt at dette 
er greit. Senterpartiets slagord om å ta 
hele landet i bruk blir noe tynt, spesielt 
med en Sp-statsråd i Olje- og energi-
departementet. 

Regelverket må forandres slik at 
investeringer i strømnettet kan foretas 
med tilstrekkelig lønnsomhet for nett- 
eier. Dersom det samfunnsøkonomiske 
regnestykket blir vanskelig, bør man se 
på inputen i dette og langsiktigheten i 
beregningene. Selvfølgelig må beboere i 
Østfold sikres tilfredsstillende leverings-
kvalitet på strømmen de får levert. 

Johan Petter Barlindhaug,  
som skal holde foredrag om  
«Utfordringer i nordområdene»  
på Defos fagdag i Honningsvåg 
4. juni, er en samfunnsutvikler 
med stort nettverk både innen 
næringsliv og politikk. 

Han er født og oppvokst i Tromsø og 
er gründer av Barlindhaug-konsernet, 
som er Nord-Norges største rådgiv-
nings- og utbyggingsselskap. Han 
var også sentral i etableringen av det 
første nordnorsk eide oljeselskapet 
North Energy med hovedbase i Alta, 
og i etablering og drift av Perpeteuum 
som er totalleverandør av avfalls-
tjenester i nordområdene. 

Johan Petter Barlindhaug er 
kommandør av St. Olavs Orden for 
samfunnsnyttig virke med bakgrunn i 
hans sentrale betydning for samfunns- 
og næringsutvikling i Nord-Norge.  

En samfunnsutvikler

Lokal kraftutvikler


