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Kommunikasjonsnett for Defo

Et nødvendig samarbeid i nord
At nordområdesamarbeidet 
om nettutbygging var et nød-
vendig tiltak, ble synliggjort 
da forsyningssikkerheten i 
Nord-Norge viste seg å være 
enda dårligere enn tidligere 
utredet. Defos samarbeid med 
Statnett og andre samarbeids-
partnere er godt i gjenge. 
Dagen etter at Statnett presenterte nye 
systemanalyser som avdekket et økt 
behov for å forsterke sentralnettet i 
nord, møttes Defos nordområdeutvalg, 
Statnett og Troms Kraft for å følge opp 
arbeidet med Statnetts masterplan for 
Nord-Norge. 

DÅRLIGERE ENN ANTATT
Nye analyser har avdekket at forsyn-
ingssikkerheten nord for Balsfjord er 
vesentlig svakere enn tidligere antatt 
og oppfyller ikke Statnetts driftspolicy. 
Sjansen for mørklegging av områder 
er større enn antatt, og med dagens 
situasjon klarer man ikke å utnytte ka-
pasiteten i det regionale nettet. 

«Sentralnettet i Nordland, Troms og 
Finnmark er sårbart ved ekstremvær og 
er ikke dimensjonert for vesentlig vekst 

i forbruket i regionen. De planlagte 
ledningsprosjektene Ofoten – Balsfjord 
og Balsfjord – Hammerfest vil forbedre 
forsyningssikkerheten, gi mulighet 
for overføring av ny energi og tilret-
telegge for større forbruk, for eksempel 
i forbindelse med økt aktivitet i petrole-
umsindustrien», heter det i analysen fra 
Statnett. 

AVTALEN FØLGES OPP
Med dette som bakteppe samlet Defos 
nordområdeutvalg seg i Tromsø i mai 
for å jobbe videre med å følge opp 
samarbeidsavtalen med Statnett. Troms 
Kraft har en tilsvarende avtale og deltok 
også på møtet. 

Statnett informerte om blant annet 
«sjokket» da det ble klart at forsyn-
ingssikkerheten er enda dårligere enn 

tidligere antatt. Det ble også vist til 
at Statnetts konsernstyre gjennom et 
todagers møte i Hammerfest og Alta 
har fått god innblikk i industrisatsin-
gen i nord og viktigheten av nye linjer. 
Statnett informerte også om en utstrakt 
møtevirksomhet om utbygginga, og 
at framdriftsplanen står fast: 420 kV-
linja til Varangerbotn skal være ferdig i 
2019–2020, og til Hammerfest i 2014. 

Jørn Eldby fra Sintef Nord i Tromsø 
orienterte også om en fersk rapport 
om mulig næringsutvikling som følge 
av sentralnettet. Her forventes store 
prospekteringer på mineraler, slik som 
i Sverige og i Finland. 

Defos nordområdeutvalg med sam-
arbeidspartnere har lagt opp en plan 
med aksjonspunkter for den videre 
satsingen i nord. 

God sommer i by og land
NettOpp ønsker en riktig god sommer til alle sine lesere hvor de enn måtte 
befi nne seg – i distrikts- eller bymiljø. 

Vi tar nå ferie, men kommer sterkt tilbake med nye utgivelser når energien 
begynner å vende tilbake. Neste utgave kommer torsdag den 25. august. 
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Alle som gjennom generasjoner har drømt om, tigget og 
bedt om lengre somrer, er bønnhørt. «Den varme årstiden» 
har økt med mellom 18 og 29 dager. 

– At årstidene endrer lengde med opptil fl ere uker 
påvirker både mennesker, dyr og planter, sier første-
amanuensis Arne Auen Grimenes til forskning.no. 

Varmesummen, som forteller hvor mye varme som er 
målt i vekstsesongen, har økt med seks til 11 prosent for 
de fem sørlige målestasjonene, og 20–22 prosent for de 
to nordlige. 

– Det er varmesummen som for eksempel bestemmer 
når kastanjene skal blomstre, eller når morellene modnes, 
forklarer Grimenes. 

PassOpp tror at varmesummen også påvirker mennesker 
til en lengre blomstringstid i moden alder – og at lengre 
somrer krever lengre ferier. 

Flom og ras

Sommeren er forlenget

Stedet vil være Hotel Ullensvang (bildet) og 
teknisk arrangør blir Hardanger Energi AS. 
Foreløpig er ikke planleggingen kommet lenger 
enn at det er fastsatt datoer og gjort avtale 
med hotellet, men daglig leder i Hardanger 
Energi, Harald Sandvik er klar: – Det blir utfl ukt 
og opplevelser i tråd med tidligere tradisjoner. 

Ta fram kalenderen og avsett disse dagene 
neste år – det bli like spennende og innholds-
rikt som i Geiranger. 

Defo til vakre 
Hardanger
Sett av datoene 29.–31. mai 2012. 
Da vil Hardanger i all sin prakt ta 
imot Defo til årsmøte med fagdag.

Kjell-Are Johansen (46) er ansatt som ny 
administrerende direktør i Andøy Energi AS. 
Han har vært styreleder i Andøy Energi AS 
fra 2003 til han fratrådte i april 2011. 

Kjell-Are Johansen har i tillegg erfaring fra 
andre styrer i energibransjen, og leder-
erfaring som ordfører i Andøy kommune. 

Ny direktør i Andøy Energi

FOTO: OYSTEIN KLAKEG

Også Defo-medlemmer fi kk merke konsekvenser av naturens 
krefter under «regntida» i juni.

Et stort steinras natt til 10. juni rev ned høyspentlinja sør for Eidfjord 
sentrum i Hardanger Energis område. Dette førte til at deler av Ullens-
vang var uten strøm i nær en time, mens kundene i Eidfjord var strøm-
løse i om lag to timer. 

Nesset Kraft AS i Romsdal melder at et større steinras i Litjdal i 
Sunndal tok strømmen i Litjdalen, over fjellet via Aursjøen og Eikes-
dalen. Aggregat og nødvendig transformatorkapasitet ble etablert, 
og etter ca ett døgn ble strømmen koblet tilbake til normal drift. 
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