Energiselskapets kundemagasin
Høstutgaven 2015

Oppdatert pr april 2015
Konkurranse

Premiekryss

14

Vinn en dab-radio!

Konkurranse

15

Premiekryss

14

Vinn ein dab-radio!

Konkurranse

15

Her er
Apple Watch 16

Iphone 6 mot
Sony Xperia Z3

15

Her er
Apple Watch 16

16

NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 ● 32. årgang ● LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP

NR 1. VÅRUTGAVE 2015 ● 33. årgang ● LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP

Kundene er positive
til Sunndal Energi
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Vinn en dab-radio!

Sunndal Energi oppfattes av kundene
som godt synlig i lokalmiljøet, pålitelig og
troverdig. Her er montører fra selskapet
i full aktivitet.

Rydding holder
skogen borte

Ny korgbil gir
lettare kvardag

Det har vært mye fokus fra myndighetene på skader som påføres
strømnettet ved ekstremvær. Mye av dette skyldes skog som legger
seg over linjene. Rydding er blitt viktigere.
Se side 8–9
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IMAX i stova

Suldal Elverks nye korgbil
gjer det lettare å jobbe
i høgda. Bilen kan også
nyttast til evakuering.
Sjå side 9
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Effektiv
beredskap
nær deg

Snadder med blåskjell

Sjå side 8–9

AMS gir
ny kvardag

12

Strømmen
blir borte 2

Ole slo inn med full styrke lørdag
7. februar kl 13 med sju feil i høyspentog åtte i lavspentnettet. Før kl 15 var
mannskapet fra Trollfjord i full gang
med feillokalisering og feilretting.
Se side 8–10

8–9
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NEDERST TIL VENSTRE: SNADDER&SNASKUM,
NEDERST TIL HØYRE: SPESIALLISE FOTO & DESIGN

FOTO: TO ØVERSTE: PER EIDE,
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Blåskjell er en sunn og
næringsrik delikatesse
og produseres lokalt
i Rissastrømmen. Se side
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Første vindparken i Hordaland
gir nok kraft til 17 500 husstandar.

Vel
fornybart
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Honningkrukke 10

Et utvalg selskaper med egne sider

Vår Energi er midt i blinken for vårt selskap
Arne-Tore Bang – Rødøy Lurøy Kraftverk AS

Les flere anbefalinger ►

Kvalitet til dine kunder
– bygger omdømme

Vår Energi er utviklet som et høykvalitets magasin om kraft, energi, miljø og klima for everkenes
husholdningskunder. De siste årene har det skjedd en utvikling med større behov for eksponering,
proﬁlering og identiﬁsering av kraft- og energiselskapene ut mot kundene.

I hver utgave av Vår Energi gis det råd og tips til
forbrukerne om
► riktig bruk av energi
► brannsikring
► juss
► bransjesammenhenger

Du kan velge målform.

Kvalitet til dine kunder
Videre adresserer magasinet nettselskapenes
rolle i lokalsamfunnet og adresserer aktuelle
problemstillinger rundt hvordan kraftmarkedet fungerer, strømforbruk, nettleie,
forklaring av strømfakturaen, etterisolering
av bolig, informasjon fra DSB, energisparing,
energimerking av bolig med mer.
Redaksjonen i Vår Energi har solid kompetanse
om bransjen og dens problemstillinger, og evner å skrive om dette på en enkel og lettfattelig måte for forbrukerne.

Materiellinnsending:
Kontaktperson i Vår Energi:
Kontaktperson i Vår Energi-redaksjon:

2

Du kan benytte deler av forsiden og et antall
sider inne i magasinet til å kommunisere dine
budskap ut mot dine kunder, i ditt nettområde.
Redaksjonen i Vår Energi kan bistå med
dette arbeidet. Stadig flere selskaper velger å
benytte egne sider i magasinet for å kommunisere eget budskap.

Hvem er målgruppen

Konkurranse

Vår Energi kommer ut to ganger i året
– vår og høst.

Nynorsk eller bokmål
Velprøvd konsept

Energiselskapene har benyttet Vår Energi ut
mot sine kunder helt fra 1982 (under navnet
Elkontakten de første årene). Magasinet
framstår som attraktivt og framtidsrettet, og
vi mener Vår Energi er et godt kanalvalg for ditt
selskap.

Vi kan ta hele jobben
Energi Forlag kan utføre hele produksjonen for
deg til avtalt pris, eller du kan utføre deler av
produksjonen selv:
► Abonnenter nasjonal utgave: krever ingen
aktivitet (Energi Forlag ordner alt)
► Abonnenter nasjonal utgave med logo på
forsiden: du leverer oss din logo

Anette Stabenfeldt
Bård Knutsen - 24 10 16 55 / 922 22 033
Tor Gjendem - 22 00 13 02 / 932 56 302
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Gjør boligen
din smart

Se side 10

Se side 4

Strømmen
blir borte 2
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landskamp
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Komfyrvakt sikrer
boliger mot brann
Halvparten av alle bygningsbranner i Norge har elektrisk
årsak. Men komfyrvakt, nye normer og riktig bruk
av skjøteledninger gir positive resultat.

Styr lys, varme og alarm fra telefonen eller nettbrettet.
Spar strøm, penger og miljø.

Honningkrukke 10

Unngå
brann 12

Finner nye
it-løsninger

2

Vårutgave 2015

Husstandene og næringskunder i selskapets
nettområde vil få Vår Energi levert i postkassen.
Vår Energi er utformet slik at det gir interessant stoff for hele familien.

Utgivelse to ganger i året

14
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FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN

Vår Energi med lokal forankring

ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS

Magasinet har gjennomgått en betydelig
layout- og innholdsmessig oppgradering
den senere tid. I forkant av hver utgivelse
inviterer vi deltagende selskaper til utveksling
av relevante ideer og redaksjonelle temaer.
I kombinasjon med en aktiv og kompetent
redaksjon som følger nyhetsbildet, gir dette
et styrket innhold av oppdaterte og relevante
forbrukernyheter. Tilbakemeldingene på dette
samarbeidet har vært meget gode, det øker
nytteverdien for selskapenes nettkunder.
Vår Energi benyttes i dag av et førtitalls
selskaper som verktøy i kundekommunikasjon
og informasjonsarbeid. Antallet deltakende
selskaper er økende.
Vår Energi er utviklet for å fylle dette kommunikasjonsbehovet og gi husholdningskunder og andre sluttbrukere nytteverdi knyttet til
energi-, klima- og miljøspørsmål.

►

Mer effektivt
strømnett 3

Hemmeligheten
bak strømprisen

4

Slik sparer
du penger 12

Høstutgave 2014

Abonnenter med egne sider, forside og
sider inne i magasinet: du kan overlate hele
jobben til Energi Forlag eller alternativt
bidra med foto og tekst (se egen mal)

Nettside og pressemelding

Du får også tilsendt forslag til pressemelding
til bruk i lokalpressen og en bladbar PDF
versjon til bruk på egen nettside. Du får før hver
utgivelse tilsendt et avtalt antall eksemplar
for intern distribusjon. Distribusjonen til dine
nettkunder tar vi hånd om.

Hva koster det å delta

Prisen for å nå hver enkelt husstand i ditt
nettområde er kr 5,95 per eksemplar. Dette er
langt lavere enn prisen på et frimerke!
Ved egen logo på forsiden eller egne sider i
magasinet, gjelder følgende priser:
Logo på forsiden av magasinet kr 7 000
Bytte av forside og egen logo kr 10 000
Bytte av én side i magasinet kr 15 000
Bytte av to sider i magasinet kr 27 000
Bytte av ytterligere sider etter avtale.

varenergi@energi-nett.no
bard.knutsen@energi-nett.no
tor.gjendem@energi-nett.no

Kommentarer fra deltagende selskaper
Vår Energi har etter hvert blitt et kundemagasin som en med stolthet kan sende kundene.
Muligheten med egen forside og egne lokale sider inne i bladet gir bladet lokal profil.
Bladet tar opp dagsaktuelle tema, og blir dermed en viktig informasjonskanal fra det lokale everket.

Jørund Kvande, daglig leder – Sunndal Energi KF

Hardanger Energi AS er, som alle andre nettselskap i Norge, pålagt å sende ut skriftleg informasjon til
sluttkunde om ulike tema kvart år. Vår Energi hjelper oss med dette på ein kostnadseffektiv måte. I tillegg
til pliktig informasjon, får kunde også annan relevant informasjon i dette magasinet. Vår Energi er eit fleksibelt
magasin, der me sjølv styrer mengd av eigeprodusert materiale, ev går for ei standardutgåve.

Per Sigurd Hegerland, marknadssjef – Hardanger Energi AS

Vår Energi er et flott kundemagasin med tidsriktige tema som blir formidlet i et kundeperspektiv. Dette
i tillegg til at det er en kostnadseffektiv måte å sende informasjon på til kundene er hovedgrunnen til at
Ymber AS benytter bladet Vår Energi som en del av vårt informasjonsarbeid. Ymber AS er spesielt fornøyd med
oppfølgingen vi får underveis fra redaksjonen når innholdet skal utarbeides.

Jim Bratland, markedsjef – Ymber AS

Vår Energi er midt i blinken for vårt selskap!
På en kostnadseffektiv og profesjonell måte får vi gitt våre nettkunder målrettet informasjon om ulike
temaer i bransjen på nasjonalt og regionalt nivå. Å bli tatt med på råd og kunne bidra med innspill til temaer styrker
vårt eierskap til magasinet. Med egen forside og lokale sider gir vi magasinet lokalt innhold og gjør bladet til vårt
eget produkt med god hjelp fra redaksjonen. Vi har gitt ut magasinet siden høstutgaven i 2009 og opplever at
produktet er i stadig positiv utvikling.

Arne-Tore Bang, kontorsjef – Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Mal for egne sider
I utgangspunktet skal selskapene selv bidra til sine kundesider med
bilder og tekstforslag. Disse må være av god kvalitet og i henhold til mal.

Krav til tekst
►

►

►

►

Skriv konklusjonen/ingressen først (maks 200 tegn inklusive
mellomrom)
Forslag til tittel må inneholde maks fem ord med i alt 30 tegn
inklusive mellomrom
Skriv deretter stoffet og start med det viktigste (maksimalt
2400 tegn inklusive mellomrom)
Skriv kort og utelat alt som ikke må med

Krav til bilder
►
►

Benytt gjerne bilder av mennesker i aktivitet(i deres miljø)
Ta mange bilder

►

►
►

Sørg for at bildene er teknisk gode (skarpe og med belysning rundt
øyne)
Skriv kort (bildetekst) om hvor bildet er tatt/hva bildet illustrerer
Husk å få med navn (i rekkefølge) på alle bilder med flere personer

Praktiske krav
►
►
►

Tekster leveres i word-format
Bildene må være høyoppløste (300 PPI)
Logo leveres vektorisert i EPS- eller PDF-format.

Bistand
►
►

►

Vår Energis redaksjon kan bidra med råd og redigering
Redaksjonen kan også formidle kontakt med journalist som etter
nærmere avtale kan bistå
Ta gjerne kontakt med redaksjonen i Vår Energi ved spørsmål
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Eksempler på selskapers egne sider
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Kvikksølvdamplampen fases ut
I LØPET

AV april vil det bli forbud mot å
produsere og selge kvikksølvpære
r. EU
har vedtatt tre økodesignforordninger
for
belysningsprodukter, og disse trer i
kraft
i løpet av april 2015. EU har besluttet
å
begrense bruken av elektrisitet til belysning ved blant annet å fase ut ineffektive
lamper og tilhørende utstyr. Det betyr
at
vedlikehold og bytte av de nåværende
pærene vil opphøre i løpet av april 2015.

Skogrydding 2015

Rydding holder
skogen borte

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS gjennomfø
rer nødvendig skogrydding
på høy- og lavspentlinjer i tidsromm
et mellom april og
september. Mesteparten av dette
arbeidet utføres i år av innleid
skogentreprenør.
SKOGVEKSTEN

ER ØKENDE, og i områder hvor
det tidligere var bare kratt og kjerr,
er det nå
kommet hurtigvoksende løvskog som
krever
tett oppfølging.
I den siste tiden har det vært mye
fokus fra
myndighetene på skader som påføres
strømnettet ved ekstremvær. Mange av disse
skadene
skyldes skog som legger seg over linjene.
I enkelte områder kan det være behov
for
å fjerne skog utover normal ryddetrasé
for å

Det har vært mye fokus fra myndighetene på skader som påføres
strømnettet ved ekstremvær. Mye av dette skyldes skog som legger
seg over linjene. Rydding er blitt viktigere.
Se side 8–9

sikre strømforsyningen. Dette gjelder
særlig
der hvor linjene går i skrått terreng
og med
mye overhengende skog. Værutsatte
steder og
plantefelt inntil linjer er også områder
hvor det
kan kreves ekstra skogrydding for å sikre
mot at
trær kommer i berøring med linjer.
Avstandskravene i forskrift om elektriske
forsyningsanlegg er først og fremst
satt ut fra
hensynet til elsikkerhet, men påvirker
også
forsyningssikkerheten.

For 2015 er det i hovedsak disse områdene
hvor det blir størst aktivitet.
• Sleneset i Lurøy kommune
• Mellom Breivik og Tjong i Rødøy kommune
• Mellom Blokk og Nordværnes i Rødøy
kommune
Skogrydding vil bli utført langs både
høy- og
lavspentlinjer i disse områdene.
Vi håper på forståelse for nødvendig
skogrydding og at dette medfører minst
mulig

8

Strømmen
blir borte 2

Fornybar
landskamp
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Ny markedsmedarbeider

Skogveksten er økende, og i områder
hvor det tidligere var kratt og kjerr,
er det nå kommet hurtigvoksende løvskog,
som må fjernes. Bildene over
viser partier før og etter rydding.

Skog som står helt inntil høyspentlinjer,
kan
medføre fare for liv og helse dersom
trærne
kommer borti linjene, og vi ber alle
om å holde
avstand til disse og varsle oss snarest
dersom
dette oppdages. Trær som ligger inntil
linjer, må
ikke berøres eller forsøkes fjernet.
Varsling om slike farer meldes
til vår
vakttelefon, 75 09 88 11.
Andre henvendelser angående skogrydding
henvises til vårt sentralbord, 75 09
88 00, eller
til epost: firmapost@rlk.no
Før oppstart vil vi varsle med oppslag
som
beskriver områdene som skal ryddes,
samt i
hvilket tidsrom det er planlagt utført.
Oppslagene
vil bli hengt opp på butikker og andre
naturlige
oppslagstavler i de aktuelle områdene.

VERONICA ABELSEN BLE fra 01.11.2014

ansatt som markedsmedarbeider
ved
hovedkontoret i Tjongsfjord. Veronica
er
født og oppvokst i Tjongsfjord, og
kom
til oss fra stilling i økonomiavdeli
ngen
i Rødøy kommune. Hun har en treårig
utdannelse fra Høyskolen i Bodø innen
økonomi og ledelse.
Vi er glade for å ha fått Veronica som
medarbeider hos oss, og ser fram
til et
langt samarbeid. RLK håper å kunne
være en attraktiv arbeidsplass
med
faglige utfordringer i et aktivt og trivelig
arbeidsmiljø!

ulemper og støy for de av våre kunder
som blir
berørt av dette.
Terje Sagvik
avdelingsleder nett

Forsidebildet viser RLKs egne energimontøre
r
Toralf Heen og Lutz Heppner.
ALLE FOTO: ESPEN MOLAND, RLK

Honningkrukke 10

9

Vår Energi gjør det mulig å nå ut til våre kunder med aktuell informasjon om energibruk og kraftbransjen på en kostnadseffektiv måte. Når vi i tillegg kan komme med innspill til tema og påvirke innholdet
samtidig som det er mulig å sette et lokalt preg på bladet med egenprodusert stoff, er vi sikre på at Vår Energi
bidrar til å styrke vårt omdømme hos våre kunder.

Anders Rønning, adm. dir. – Røros Elektrisitetsverk AS
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Kundene er positive
til Sunndal Energi

Kundeundersøkelsen

Fornøyde
kunder

Sunndal Energi oppfattes av kundene
som godt synlig i lokalmiljøet, pålitelig og
troverdig. Her er montører fra selskapet
i full aktivitet.
Se side 8–9

sett svært fornøyde. Det viser
Sunndal Energi sine kunder er stort
i oktober 2014 blant et
en spørreundersøkelse som ble foretatt
r, hyttekunder og jordbruksutvalg av våre husholdningskunde
gjennomførte undersøkelsen.
nalyse
Markedsa
Norfakta
kunder.
strømsom kan ha sett noe i forbindelse med
feil, og
brudd. Det kan gjøre at vi raskere finner
Dette er
korter ned på tiden strømmen er borte.
vi svært takknemlig for.
Det vi skårer dårligere på, er informasjon.
om strømVåre kunder ønsker mer informasjon
elsen.
markedet, går det fram av spørreundersøk
å informere
I tillegg oppfattes vi ikke så god på
med
om nye produkter og tjenester. Vi jobber
av 2015 er
løpet
I
informasjon.
på
bedre
å bli
forbedret
vi forhåpentligvis oppe med en ny og
at vi nå
hjemmeside. Samtidig kan det nevnes
mot tips fra
er oppe på Facebook. Vi tar gjerne i
våre kunder.
Under tilbakemeldinger får vi litt «pepper»
at
på grunn av nettleie. Dette skyldes muligens
om nettleia
informere
å
til
nok
gode
er
vi ikke
nevnes at
og hvordan den regnes ut. Det kan
år nå. Den
nettleia har vært den samme i tre
som er en
eneste endringen er forbruksavgiften
øre/ kWh
statlig avgift, og den har økt med 2,55
for at vi
(inklusive merverdiavgift). Til tross
får vi
har konkurransedyktige kraftpriser,
kelsen
spørreundersø
i
er
noen tilbakemelding

FOTO: ANDERS NEDAL

Fjernavlesingsmåleren studeres.
Fra venstre Terje Monsøy, Tom Mørk,
Mette Kårvatn Sande, Karen Sterri,
Åse Hilde Rybakken Mæhle og
Inger Janne Haugan Vermøy.

slik at en
om å sette ned prisen. Det er vel
mindre for
gjerne kunne ha tenkt seg å betale
strømmen, slik som med andre varer.
seg tid
Vi vil takke våre kunder for at de tok
er verdifull
til å besvare spørsmålene, da dette
informasjon for oss.

Omfattende fiberutbygging
nødvendig
HØYHASTIGHETS BREDBÅND ER blitt

har
infrastruktur i alle hjem. Bruksmønsteret
stadig
endret seg de siste årene, og det blir
internett.
mer vanlig å se film (streaming) via
og
Derfor er det viktig å følge med i utviklingen
kunne tilby Sunndal kommune sin befolkning
det nye
bredbåndshastigheter som er tilpasset
bruksmønsteret.
ber
fi
ut
Sunndal Energi har siden 2000 bygd
fiber fra
i Sunndal kommune. Vi har bygd ut

til
Sunndalsøra til Gjøra og fra Sunndalsøra
. Det
Øksendal, Brandstad og Jordalsgrenda
unnelen,
er lagt fiber gjennom Oppdølsstrandt
på Opdøl,
og i slutten av 2014 fikk de som bor
I
mulighet for å koble seg til fibernettet.
gangforbindelse med arbeidet med den nye
tunnelen
og sykkelbanen fra Oppdølsstrand
vil gi
til Åram blir det lagt ned fiber. Det
å
muligheter for Ålvundeid. Det er planlagt
i løpet
bygge ut fiber til boligfeltet i Børsetlauvet

av 2015. Fra Åram og ut til Ulvund kraftstasjon
er
blir det også bygd fiber i 2015. I Ålvundfjord
det planlagt fiberutbygging i 2016.
Sunndal Energi leier ut fiberen til SuCom,
fibersom leverer både bredbånd og TV over
med
kabelen. Sucom tilbyr produktpakker
bortimot
gunstige priser. Vi har investert
25 millioner kroner i fiber.

9

FOTO: ANDERS NEDAL

88. Tilsvarende
for andre
undersøkelser som Norfakta har gjort
ga et
selskaper i løpet av siste halvår 2014,
svært godt
gjennomsnitt på 74. Derfor er vi
88.
på
fornøyd med å havne
trygg.
og
pålitelig
både
som
oppfattes
Vi
kunder
Det går fram av undersøkelsen at våre
Troverdig
stoler på at strømregningen er riktig.
Det er bra,
markedsføring skårer vi også høyt på.
bak lyset. Vi
da vi ikke ønsker å føre våre kunder
og har
har kraftpriser som er enkelt oppbygd,
opp våre
ringe
å
ingen lokkepriser for deretter
kraftpris
kunder for å sette de over på en annen
fornøyd
som vi tjener bedre på. Kundene er også
evnen til å
med opplevd serviceinnstilling og
svare på spørsmål.
Mange
I tillegg er vi godt synlig i lokalmiljøet.
anbefaler
setter pris på å ha en lokal aktør, og
tilknytning
lokal
Med
oss gjerne videre til andre.
får
er det enkelt å ta kontakt med oss. Kundene
raskt svar. Dette går også fram av spørreunderstor fordel
søkelsen. Selv mener vi at det er en
strømmen
å ha lokal kunnskap. Ikke minst når
kunder
går. Vi opplever ofte å få hjelp av våre

PÅ EN SKALA opp til 100, skårer vi

8

Strømmen
blir borte 2

4

Fornybar
landskamp

6

Honningkrukke 10

Vest-Telemark Kraftlag AS har i mange år nytta Vår Energi som informasjonskanal til våre kundar om generelle
bransjerelaterte tema. No har vi også teke med eigen logo for å knytte bladet nærare opp til vår verksemd.

Ketil Kvaale, adm. dir. – Vest-Telemark Kraftlag AS
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N Y H E N D E

Iphone 6 mot
Sony Xperia Z3

Meir effektivt
straumnett 3

2

Mysteriet bak
straumprisen

K U N D A R

Suldal Elverks nye korgbil
skal lette arbeidet med å drifte
og montere veglys. Men også
brannvesenet kan få nytte av
bilen.

FOTO: MARTA BRIT LUNDE, SULDALSPOSTEN

Finn nye
it-løysingar

V Å R E

Nyttig for heile bygda

16
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Ny korgbil gir
lettare kvardag

T I L

HOVUDGRUNNE

N TIL AT Suldal Elverk har kjøpt
ny personlift, er at elverket monterer
og driftar
veglysa i Suldal kommune. Ein lift
montert på
ein stabil lastebil lettar arbeidet med
vedlikehald
og skifte av lyspærer slik at arbeidet kan
bli endå
meir effektivt enn utan eit slikt verkty.
– Vidare kjem vi ofte opp i arbeidssituasjo
nar
der det er nødvendig å arbeide i høgda.
Ved å
kjøpe ein personlift som toler skrått
terreng, og
som har firehjulstrekk, kan vi oftare
bruke den
nye bilen til oppgåver på linjenettet
vårt, seier
nettsjef Ole Jan Herabakka. Han meiner
difor at
bilkjøpet er eit stort framsteg for tryggleiken
for
montørane som arbeider i høgda,
og eit særs
godt HMS-tiltak i bedrifta.
Bilen er primært kjøpt inn for dekkje
oppgåvene til elverket.
– Ved å kjøpe ein personlift som toler
skrått
terrreng, og som har firehjulstrekk, kan
vi oftare
bruke bilen til oppgåver på linjenettet
vårt. Med
ein så godt framkommeleg bil, med
stor rekkevidd og arbeidshøgd, vil ein kunne
løyse dei
fleste oppdraga frå der bilen er parkert.
Herabakka fortel at under utarbeidinga
av
anbodsgrunnlaget kom det fram
at eit slikt
køyretøy kunne vera nyttig for det lokale
brannvesenet i Suldal. Elverket har eit ynske
om å
vera ein positiv bidragsytar i kommunen
og tok
arbeidet med å finne ei løysing på
ynsket frå
brannvesenet. Bilen er difor utstyrt
med eigen
branntrommel der slangen følgjer
med korga
når den vert heist opp eller ut. Brannvesenet
Brannvesenet vil få opplæring i bruk
av bilen, og
kan enkelt kople denne utrustninga
til vasstilbilen skal vera lett tilgjengeleg for dei
under ei
førsel via standardkoplingar:
eventuell utrykking, seier Ole Jan Herabakka.
– Suldal Elverk er stolte og glade for
at vi kan
Han legg vekt på at utanom bruken av
brannvera med og styrkje brannberedskapen
i bygda.
trommelen til sløkking osv kan og brannvesenet

Suldal Elverks nye korgbil
gjer det lettare å jobbe
i høgda. Bilen kan også
nyttast til evakuering.
Sjå side 9

Fakta
• Merke: Merzedes Atego 1227
• 4WD med sperre, kort hjulavstand
og høg
bakkeklaring som gir god framkomme
• 19 meter arbeidshøgd og 16 meter
sidevegs rekkevidd

• Spesialutrusta med isolert korg god
kjent
for berøring med 1000 volt
• Automatisk nivåregulering av bilen
i skrått
terreng

Den nye korgbilen har ein lift som gir
tilgang til sjukeheim, hotell og andre
høge
bygningar i kommunen. Det er montert
på ein slangetrommel for påkopling
av vatn. Brannsjef Morten Aarhus i
korga meiner den nye bilen vil styrkje
servicen, og at den er eit fint tilskot for
brannvesenet. Med ryggen til står nettsjef
Ole Jan Herabakka.

FOTO: MARTA BRIT LUNDE, SULDALSPOSTEN

bruke bilen i samband med evakuering
av
høge bygg. Suldal har ein sjukeheim
i fleire
etasjar som kan vera vanskeleg å
evakuere i
naudsituasjonar. Det er fleire andre
høge bygg
i kommunen der ein høg lift kan koma
til nytte.

Tilbyr e-faktura

Vi tilbyr e-faktura frå 1. november og
tilrår kundane våre å gå over til både
e-faktura og avtalegiro.
Ta kontakt med oss på telefon
52 79 26 00 dersom du har spørsmål.

4
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Larsen i denne kommentaren:

å
DET HAR VÆRT spennende og lærerikt

komme ny inn i organisasjonen Trollfjord
Kraft AS. Jacob Normann Jakobsen
adm.
etterlot seg etter mange år som
reladirektør et solid selskap med gode
sjoner til eierne. Jeg ble møtt av en orgagodt
nisasjon med høy kompetanse og
humør.
faktorer
grunnleggende
viktige
er
Dette
for at Trollfjord Kraft skal kunne stå stødig
om
i utfordringene som kommer. Ønsket
en
å videreutvikle Trollfjord Kraft som
viktig kompetansebedrift i lokalsamfunnet
står sterkt hos ledelsen og de ansatte.
og
mange
er
framover
Utfordringene
blant
bredt sammensatt. Det foreligger
annet føringer for endring av nettstrukog
turen i Norge, kravene til effektivitet
er
størrelse endres, økt konkurranse
også en viktig utfordring.
Trollfjord Kraft vil framover ha fokus
med
på videreutvikling, godt samarbeid
relaeierne og utvikling av samarbeid og
og
sjoner til sammenlignbare elverk
elverk i nærheten.
Fokuset på våre kunders behov skal
være sterkt, og vi har som mål å utvikle
og
tjenester til det beste for kundene
lokalsamfunnet.

Beredskap
nær deg
Da ekstremværet og stormen Ole
Kraft beredskap.

Vi takker tålmodige strømløse nettkunder, og for gode
tips som vi fikk inn under
feillokaliseringsarbeidet.
Adm. direktør Barry E. Larsen

ble varslet, satte Trollfjord

søndags
Feilretting pågikk fram til kl 03.00
på
morgen. Da var fortsatt ca 80 nettkunder
håndmed materiell og mannskap for å kunne
for strøm.
forskjellige steder i kommunen fri
som følge
tere feil og skader som kunne oppstå
formiddag,
Feilrettingsarbeidet fortsatte søndag
av det varslede ekstremværet Ole.
n tilbake i
og de aller fleste fikk strømleveranse
tidsi
og
styrke,
full
med
inn
Stormen slo
løpet av ettermiddagen.
formiddag
rommet fra kl 13.00 til kl 15.00 lørdag
åtte feil i
oppstod sju feil i høyspentnettet og
værsituaNærhet til situasjonen. – Ekstreme
og linjenett
lavspentnettet. Strømstolper knakk,
oss
sjoner, slike som Ole, kan vi ikke gardere
ble slitt av i vinden.
stede, godt
fullt ut mot, men vi kan være til
vårt
at
– Nærhet til situasjonene gjorde
responstid.
forberedt og med kortest mulig
snart
så
feilretting
starte
mannskap kunne
tilstedevæViktigheten av lokalkunnskap og
kl. 15.00
værforholdene var forsvarlige. Fra ca.
helgen,
relse ble på nytt bekreftet for oss denne
gang med
var mannskap fra Trollfjord Kraft i full
sier Larsen.
meste var
feillokalisering og feilretting. På det
til
Han mener dette er i sterk kontrast
strøm i
rundt 1000 av våre 5300 nettkunder uten
bransjen:
sentrale føringer om sentralisering av
Barry
kortere eller lengre tid, sier adm. direktør
og færre
Det er ytret ønske om større enheter
E. Larsen.
for dette
beredskapsorganisasjoner. Motivene
skiser
er ikke helt klare, men slik endringene
av lokal
sert, vil det gå på bekostning blant annet
kunnskap og tilstedeværelse:
– Trollfjord Kraft anser nærhet, kunnskap
nett også
og nødvendige investeringer i sikkert
som
utenfor de sentrale områdene i landet
særdeles viktig, fastslår Barry E. Larsen.
er en av
Han mener sikker strømforsyning
skal lykkes,
forutsetningene for at næringslivet
distriktene.
og at folk skal kunne fortsette å bo i

seg
FREDAG 6. FEBRUAR rigget organisasjonen

som
LANGVARIG STRØMBRUDD defineres

BEGGE FOTO: TONE M. SØRENSEN, BLADET

Kraft
Jeg ønsker å videreutvikle Trollfjord
i
som en viktig kompetansearbeidsplass
E.
lokalsamfunnet, sier adm. direktør Barry
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Effektiv
beredskap
nær deg

strømbrudd, kan ha krav
Nettkunder som blir berørt av langvarig
på økonomisk kompensasjon.

VESTERÅLEN

Vil videreutvikle
Trollfjord

Her er
Apple Watch 16

Kompensasjon
ved strømbrudd

Kommentaren

Det er ikke mulig å gardere seg mot
Ole,
ekstreme værsituasjoner, slike som
men vi kan være til stede, godt forberedt
og med kortest mulig responstid. Blir
på
strømmen likevel borte, kan du ha krav
økonomisk kompensasjon.

i mer
sammenhengende avbrudd som varer
enn 12 timer.
fra det
Varigheten av strømbruddet regnes
om
tidspunktet Trollfjord Kraft fikk melding
strømstrømbruddet, eller burde vite om
er gjenbruddet, til normal strømforsyning
og
opprettet. Dersom det er flere avbrudd
to timer
enn
tid
kortere
tilbake
er
strømmen
som
(i løpet av 12 timer), regnes avbruddet
sammenhengende.
har
En kunde med flere abonnement
avbrudd.
kun rett til én kompensasjon per
kunder
Kompensasjonsordningen gjelder ikke
utkobsom har spesiell leveringsavtale med
er
lingsklausuler. Kompensasjonsordningen
av
en sjablongmessig ordning og er uavhengig
n har
kundegruppe og forbruk. Kompensasjone
for faktiske
ikke til hensikt å være erstatning
følge
som
oppleve
kostnader som kundene kan
t.
leveringskvalite
av redusert
sMer informasjon om kompensasjon
nett.no
ordningen leses på www.trollfjord
under Vilkår, og på NVE sine hjemmesider

Beløp for kompensasjon
timer til og
Kr 600,– for avbrudd fra og med 12
med 24 timer.
timer til og
Kr 1 400,– for avbrudd fra og med 24
med 48 timer.
48 timer til
med
og
fra
Kr 2 700,– for avbrudd
og med 72 timer.
et tillegg
For avbrudd over 72 timer skal det gis
24-timerspå kr 1 300,– for hver ny påbegynt
periode avbruddet varer.
krav ikke
For fritidsboliger kan et samlet årlig
for innevæoverstige forventet innbetalt nettleie
regnes som
rende år. Forventet innbetalt nettleie

Se side 8–10

avbruddet.
per post
Benytt skjemaet under og send det
3,
til Trollfjord Kraft AS Nett, Nordnesveien
8450 Stokmarknes, eller send det elektroniske
ett.no
skjemaet som du finner på www.trollfjordn
(under Vilkår).

Startet, dato/klokkeslett:
Opphørte, dato/klokkeslett:

Telefon:

Varighet:

Epost:

du på tidligere
Anleggsnummer/ Målepunkt ID (finner

Nettkunder må selv fremme
krav om erstatning.
etter
Kravet må sendes innen to måneder

Informasjon om strømbruddet:

Navn:

Anleggsadresse:

Ole slo inn med full styrke lørdag
7. februar kl 13 med sju feil i høyspentog åtte i lavspentnettet. Før kl 15 var
mannskapet fra Trollfjord i full gang
med feillokalisering og feilretting.

multiplisert
forventet årsforbruk i kilowattimer
fastleddet
med sats for energileddet i tillegg til
for nettleie.

www.nve.no

Kundeinformasjon:

Dato/sted

15

R

Nærmere beskrivelse:
faktura fra oss):

FOTO: TROLLFJORD KRAFT
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Vår Energi bringer stoff som er relevant for kunder og ansatte. Det er også viktig for et lite energiverk å være
synlig og gi informasjon om hvordan ting henger sammen i kraftbransjen. Vi i Ballangen Energi AS synes at
kundebladet Vår Energi så langt har gitt et godt faglig bidrag i denne sammenheng.

Wiggo Knutsen, adm.dir. – Ballangen Energi AS

5

15

N
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En av de større endringene Rissa kraftlag
har gjennomført,
er å gå sammen med FosenKraft om
det felles nettselskapet
Fosen Nett AS.
MYNDIGHETENE

HAR LENGE jobbet for at mindre
nettselskap skal slå seg sammen for
å bli større.
– Rissa kraftlag har greid seg godt
siden
oppstarten i 1948, men nå føltes tiden
riktig til
å gjennomføre denne endringen med
et felles
nettselskap sammen med vår nærmeste
nabo i
vest, sier styreleder Gerald Eriksson.
Han sier videre at når selskapet gikk
for en
slik endring, var det spesielt tre moment
som
var viktige.
– Det ene er de fremtidige rammevilkåren
e
fra myndighetene og hvilke utfordringer
vi kan
forvente av det. Vi har alltid vært opptatt
av å tilby
god leveringssikkerhet for strømmen
samtidig
som kostnadene ikke er vesentlig
høyere enn
Tiden føltes riktig til å gjennomføre
ellers i regionen, sier han videre og
legger til at
endringen med et felles nettselskap
han derfor er glad på kundenes vegne
for at det
sammen med vår nærmeste nabo i vest,
nå er tilrettelagt for en harmonisering
av nettleia
sier styreleder Gerald Eriksson.
over tre år ned til nivået hos FosenKraft:
– Likevel er vi smertelig klar over
at det
er store investeringer i gang i både
sentrallinjenettet og regionalnettet samt
at den
generelle prisveksten over tid vil
føre til at
alle nettselskaper vil måtte øke nettleia.
Men
hovedpoenget er at våre nettkunder
med dette
kommer ned på samme nivå som våre
naboer,
sier Eriksson.
Det andre er økt leveransekvalitet.
Et større
fagmiljø og en større tilgjengelig manskapsstyrke
ved behov sikrer enda bedre den leveransen
vi
skal stå for ut til alle de vel 11 000 nettkundene
i det felles eide nettselskapet.
Det tredje er å skape et større fagmiljø
og mer
attraktive arbeidsplasser.
– Vi har så langt vært heldige og fått
tak i
Fiberutbygging er tunge investeringer
hvor
kvalifisert arbeidskraft, men frem
i tid kan
det trengs flest mulig kunder. Men til
gjendette være en utfordring, og vi ser dette
som en
gjeld gir dette både næringsutvikling
og
styrking av vår fremtidige evne til å
rekruttere
bolyst, sier daglig leder Per-Arne Sæther.
fagkompetanse, sier Gerald Eriksson.

Snadder med blåskjell
8–9

NEDERST TIL VENSTRE: SNADDER&SNASKUM,
NEDERST TIL HØYRE: SPESIALLISE FOTO & DESIGN

FOTO: TO ØVERSTE: PER EIDE,

Blåskjell er en sunn og
næringsrik delikatesse
og produseres lokalt
i Rissastrømmen. Se side
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Sammen om
felles nettselskap

Her er
Apple Watch 16

Hovedaktivitet fortsatt i Rissa. Daglig
leder
Per-Arne Sæther i Rissa Kraftlag sier
at det var

viktig da Rissa gikk sammen med
FosenKraft
at det også etterpå skulle være aktivitet
i Rissa.

Tre personer i administrasjonen jobber
nå
med utgangspunkt i Bjugn, mot tidligere
Rissa,
men mannskapsstyrken for øvrig er
det ingen
endring i. Arbeidet i nettet lokalt vil
pågå, og
alle nettkunder i Rissa skal fortsatt oppleve
den
samme høye standarden på reparasjoner
og
vedlikehold. Ja, faktisk vil den samla
kapasiteten
ved beredskapssituasjoner og
planlagte
utkoplinger bli økt.
Alt det andre Rissa kraftlag driver med,
kraftsalg, elektro, bredbånd, IKT eller forretningsstøtte (regnskap), vil fortsatt være i Rissa.
Markedsledende i Rissa. Rissa Kraftsalg
er
markedsledende i Rissa med en markedsandel
på 90 prosent. Kan dette ha sammenheng
med
at selskapet bruker av overskuddet
til å støtte
lokale lag og foreninger som jobber
med barn
og ungdom?
Sæther tror det er viktig for kundene
at
de opplever lokal tilhørighet, men
også at
produktene er konkurransedyktige, og
at kundeoppfølgingen er god.
Ellers hender det at noen lurer på hvorfor
vi
bruker av overskuddet på den måten:
– Det er klart nedfelt i i selskapet sin
visjon
at Rissa kraftlag skal være en generator
i
lokalsamfunnets utvikling. Næringsutviklin
g og
bolyst er det vi ønsker å bidra med.
Omfattende satsing på fiber. Av hjemmesiden
framgår det at det satses betydelig på
utbygging
av fiber.
– Er det mulig at alle vil få tilbud om fi
ber?
– Rissa var tidlig ute med tilnærmet
full
bredbåndsdekning allerede tidlig
på 2000tallet. Men ADSL er ikke lenger tilstrekkelig
for
å få fram de stadig større datamengdene
som
skal transporteres. Derfor startet
kraftlaget
med fiberutbygging for fem år siden.
Dette er
tunge investeringer hvor det trengs
flest mulig
kunder for å forsvare utbyggingene.
Men til
gjengjeld ser vi at dette har en særdeles
positiv
utvikling for både næringsutvikling og
bolyst. Vi
utvider nå også tilbudet og kan tilby våre
kunder
internettjenester.
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Fornybar
landskamp

Nyttig å vite om
Rissa kraftlag

Snadder og Snaskum

På hjemmesiden www.rissakra
ft.no
dukker begrepet rådet opp. Vi lurer
på
hvilken funksjon rådet har og spør leder
av rådet Sverre Skalmerås om dette.
Han kan fortelle at rådet er øverste
beslutningsm yndighet, tilsvarende
generalforsamlingen i et aksjeselskap,
eller årsmøte som mange benevner
det.
– Rådet velger styret, godkjenner
regnskap og overordnede beslutninger
som fusjoner, og vedtekter vedtas.
I så
måte har det siste året vært mer hektisk
enn vanlig, kan Skalmerås fortelle.
Han forteller videre at de 27 faste
rådsmedlemmene velges av eierne,
medlemmene, hvert fjerde år, og møtes
gjerne et par ganger i året.
Rådsleder er bindeleddet mellom rådet
og styret som møter fast på styremøtene.
Videre har styret en viktig funksjon med
å legge til rette for den daglige driften
av
foretaket.

MAGNE

HOEM FRA Trondheim hadde hatt
siviltjeneste ved Fosen Folkehøgskole og
hadde sett
skjellforekomstene i Rissastrømmen
.
I 1980 grunnla han bedriften Snadder
og
Snaskum AS med en produksjon første
år på
3000 kg. De siste årene har produksjonen
ligget
på +/– 600 000 kg.
Markedet er primært HORECA (hotell,
restaurant og catering) og noe dagligvare i Norge,
samt
det som kalles «Fine Foods segment»
i enkelte
utenlandske markeder.
Bedriften representerer ca 13 årsverk,
og har
Snadder og Snaskum AS leverer 600
000
ni faste ansatte.
kg blåskjell i året og har 13 årsverk med
ni
Blåskjell er sunn og proteinrik kost,
og er
fast ansatte. På bildet: Gro Gilboe i arbeid.
en rimelig delikatesse. Blåskjell vokser
i rene
norske fjorder, og lever av alger som
flyter forbi.
Ingen gjødsling eller foring er nødvendig,
og
Blåskjell er altså den perfekte kombinasjonen
blåskjell er derfor noe av det mest miljøvennlige
av god og næringsrik mat produsert på
en bæreman kan spise.
kraftig og miljøvennlig måte, til en lav
pris.

Fantastiske resultater

Årets kundeundersøkelse
viste fantastiske resultater
for Rissa Kraftlag.

VI TAKKER VÅRE kunder for flotte
tilbake-

meldinger. Vi er stolte og glade og lover
å ikke
hvile på laurbærene!
Vi ønsker å vite hvordan du opplever
å være
kunde hos oss, og gjennomførte derfor
i høst
en kundeundersøkelse for 2014.
Gjennom
Forsidebildet øverst til venstre:
Steinar
Bredesen og Rune Bredesen til høyre.

tidligere undersøkelser har vi fått mye
verdifull informasjon fra kundene om hva
vi gjør
bra, og hva som er mindre bra. Denne
informasjonen bruker vi til å levere et enda
bedre
produkt og en enda bedre service. Vi
er stolte
av å være deres leverandør, og vi ønsker
stadig
å forbedre oss. Dersom ditt kundeforhold
til
oss krever vår oppmerksomhet på
en eller
annen måte, må du straks ta kontakt,
så vi
kan ordne opp!

Forsidebildet nede til høyre: fra
venstre
Oddbjørn Bakøy (elektromontø
r Rissa

8

Strømmen
blir borte 2

Sverre Skalmerås er leder av rådet,
øverste beslutningsmyndighet
i selskapet.

FOTO: SPESIALLISE FOTO & DESIGN

Konkurranse

I år var resultatet igjen meget gledelig,
og vi
har for tredje året på rad en økning i tilfredshet.
Vi er på høyde med eller bedre enn
nasjonale
aktører som Norgesenergi, Fortum og
LOS.
Alle som deltok i undersøkelsen
var
med i trekningen av tre Visa-gavekort
à
kr 1000,–, og årets heldige vinnere
var Einar
Hesselberg, Harald Jensen og Torbjørn
Krogh!
Vi gratulerer og takker dere alle så
mye for
deltakelsen i undersøkelsen!

Kraftlag), Magne Hoem (snadderkonge
),
Sindre Våbenø (elektromontør Rissa
Kraftlag).

Honningkrukke 10

6

9

Vår Energi er en av flere kanaler som sikrer at vi når ut med viktig informasjon til våre kunder. Ikke alle våre
kunder benytter digitale medier, og Vår Energi er et magasin man mottar i postkassen, samtidig som det
også er tilgjengelig i digital utgave. Vår Energi har en fin balanse mellom redaksjonelt stoff og våre egne sider, som
gjør at vi når våre kunder med viktig informasjon fra eget selskap.

Tonje Delp, markedskonsulent & Barry E. Larsen, adm. dir. – Trollfjord Kraft AS

Konkurranse
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Sikrare straumforsyning:

Finnås tek krafttak
Bømlosamfunnet gjer store
investeringar i nytt vegnett,
og i dei nye vegtraseane legg
Finnås Kraftlag nytt leidningsnett for å møta den aukande
etterspurnaden etter elektrisk

Å

R

E

U

N

D

A

vesentlege faktoren. Tidleg
– I ein brannsituasjon er tida den mest
og sløkkjearbeid
varsling – og dermed endå raskare rednings
og død. Frode Roaldsø,
– viser seg ofte å vere skilnaden på liv
net Sør-Rogaland IKS.
avdelingsleiar 110-sentralen, Brannvese

Skøyting av høgspentkablar er
presisjonsarbeid. Her er Ståle Mæland
(tv) og Odd Magne Hollund i Finnås
Kraftlag konsentrerte om skøyteprosessen av dei nye høgspentkablane

15

R

IMAX i stova

16
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fram til industrifeltet Brubakken.

ALLE FOTO: FINN BAKKE

N

K

kraft.
motorvegstan-

dard på breibandsnettet over heile kommunen.
7,8 km
– Til no har me lagt ned meir enn
kabel i dei nye vegane, seier avdelingsleiar
strekDagfinn Gjøsæter, og legg til at i heile
ninga langs den nye Fv 542 frå Hollundskjosen
t og
Rubbestadnese
til Stokkabekken, Fv 541 til
fylgt
Fv 14 Stavland– Bjødledalen har Kraftlaget
vegutbygginga med kabelgrøfter.
kostGjøsæter fortel vidare at dette er både
men
nads- og arbeidskrevjande for Kraftlaget,
sikt. Han
likevel ei lønsam investering på lengre
og meir
meiner at dei nye kablane gir ei sikrare
da i
framtidsretta forsyning til sentrumsområ
for
første omgang, og eit meir robust kraftnett
heile kommunen på lengre sikt.
for
– Kablar i bakken er mindre utsette
e,
skade frå lyn og storm enn høgspentlinjen
nye
dei
Der
inn.
Bøthun
skyt driftsingeniør Dag
ne
vegtraseane ligg nær inntil forsyningsvega
erstattar
våre for straum, er det naturleg at me
kablar i
dei eksisterande høgspentlinjene med
vil også
vegbanen. Han legg til at på Innværgarden
med jorddelar av lågspentlinjene no bli erstatta
kabel i samband med omlegginga.
mande i
– At den nye løysinga er mindre skjem
avsluttar
naturen, er sjølvsagt positivt for oss òg,
han.
Gardslaget på Innvær har
vore ivrig pådrivar for at

Ann Helen Nesse
Sætre, leiar i gardslaget
på Innvær, er glad for at
høgspentlinja og delar
av lågspentsleidningane
gjennom bygda no vert
lagde i bakken.

Alarm

alarmløysing
– DET VIKTIGE FOR oss i val av

var at Altibox sin sentral har direktekopling
til
til brannvesenet, seier Jan Arvid Sønstabø
å vite
Vår Energi. Han legg til at det er trygt
ute i
at hjelpa er nær om uhellet skulle vere
er i ein
huset heime eller i rorbua. Sønstabø
at han
travel jobbsituasjon, som til tider innber

bygda,
den nye vegen skulle leggjast utanom
den nye
og at høgspentlinjene skulle fylgja
vegtraseen.
bygda
– Når hovudvegen no blir lagt utanom
for alle
mykje
vår, betyr det uendeleg
oss på Innvær. Det vil bli som ei
ny tid, og me er òg svært glade
for at engasjementet vårt for
å få høgspentlinjene lagde
i bakken, har gitt resultat,
seier leiar i gardslaget Ann
Helen Nesse Sætre. Ho
legg til at gardslaget set stor
pris på at Kraftlaget har vore
imøtekomande i utforminga av
planane sine.

8

Det er du som
har ansvaret
seier til Vår
TILSYNSINGENIØR EINAR SÆRSTEN

Avdelingsleiar Dagfinn Gjøsæter (t.h.)
og driftsingeniør Dag Bøthun ved ei av
høgspentmastene som no skal demonteden
rast. Dei nye kablane er alt på plass i
nye vegtraseen til Rubbestadneset.

Energi at huseigarane generelt er medvitne
om at dei sjølve har ansvaret for det elektriske
mange
anlegget i huset sitt. Likevel er det
ved feil
som ikkje tek innover seg brannfaren
på det elektriske anlegget i huset.
av det
– Nyinnstallasjon og reparasjon
fagfolk.
elektriske anlegget skal utførast av
utføre,
å
lett
er
Men ein enkel eigenkontroll
legg han til og viser til denne «plakaten»:

Her er det breibandskoordinator
Johnny Rolfsnes i Finnås Kraftlag
som viser Jan Arvid Sønstabø korleis
alarmsentralen fungerer.

tryggare
er på reise. Familien kjenner seg òg
er på
med overvaking av husa når dei sjølve
feriereise.
– Me får tekstmelding rett på telefonen
uventa
dersom det skjer innbrot eller andre
å ha full
hendingar. Me har ei god kjensle av
kontroll, avsluttar Sønstabø.

Bømlo får nye vegar
og sikrare straum

Ver alltid naturleg oppteken av tryggelekleiken rundt deg, også i høve til det
triske anlegget.
Her er eit par enkle ting å sjå etter:
• Er det noko av det elektriske utstyret
enn
som har «feber», som er varmare
du forventar?
• Er det noko som luktar brent eller

Bømlo investerer i nye vegar og
legg nytt leidningsnett i vegtraseane.

varmt?
• Høyrer du unormale lydar frå elektrisk
utstyr?
• Ser noko mistenkeleg ut?
I så fall, gjer noko med det!

FOTO: FINN BAKKE

FRÅ FØR HAR Kraftlaget bygd ut

Sjå side 8–9

9

Straumpris
og nettleige

4

Vel
fornybart

6

Vår Energi skiller seg ut fra de mange fagtidsskriftene i bransjen. Det inneholder alltid relevant og godt
fagstoff tilpasset lesernes ulike behov og interesser. Her er det artikler som passer for alt fra konsernsjef til
vanlig kunde. Fusa Kraftlag har stor glede av magasinet.

Bernt Grimstvedt, adm. dir. – Fusa Kraftlag SA

6

AMS gir
ny kvardag

12

Vår Energi er flinke til å presentere aktuelle saker frå kraftbransjen på ein forståeleg måte til kundane våre.
For eit lite everk som Skjåk Energi er dette ein fin måte å få ut naudsynt informasjon på.

Aage Brenna, Everksjef – Skjåk Energi KF
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Leder
Skal være en langsiktig og solid aktør

Det nye
er biometri 16
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DET 1 000

KILOMETER lange høyspentog
lavspentnettet i Tinn kommune leverer
strøm
til over 7 200 nettkunder. Det investeres
nærmere 15 millioner kroner årlig i
nettet.
De siste årene har dette resultert
i store
forbedringer i bygdenett og nye
nett til
reiselivsdestinasjonene. I tiden
fremover
vil vi reinvestere tungt i innmatingspun
kter
og fjernavlesing av målere (AMS).
I tillegg
investeres det 15 millioner kroner i 2014–2016
til kundenettet for bredbånd.
Hovedmålet for Tinn Energi AS er
å være
en hjørnesteinsbedrift i Tinn og
fremstå
med soliditet og samfunnsansvar.
Gjennom
ALLE FOTO: TROND STEGARUD
rimelig strømpris skal selskapet sørge
for god
samfunnsmessig avkastning. Alle avdelinger
skal drives med lønnsomhet, og selskapet
skal
på konsernnivå levere en styrking
av egenkapitalen. Dette skal ses opp mot en
opprettholdelse/høyning av nettkvaliteten. Selskapet
skal investere i gode HMS-holdning
er, og
tjenester skal produseres lokalt
så fremt
volum og lønnsomhet tilsier dette.
Tinn Energi bygger fremtidens bredbånd
Tinn Energi er – og skal være – en langsiktig
fra Tinnsjøen ved
fjorden til Gaustatoppen høyt til fjells.
og solid lokal aktør i Tinn. Det aller viktigste
er
å opprettholde solid kvalitet på strømnettet
i
kommunen, slik at alle våre kunder
– boliger,
TINN ENERGI AS startet sin
bredbåndssatlandbruk, næringsliv og offentlig virksomhet
Tinn Energi og Numedal Fiber en
avtale med
–
sing i 2003 for å gi internettilgang
til skoler
får trygge og stabile leveranser.
GET om å kunne levere GETs tjenester
i våre
og kommunale bygg. Satsing på
fiberkabler
I tillegg til å levere strøm ønsker vi
fibernett. Dette ble lansert i Tinn i
starten av
også
fra 2007 bidro til å gi bredbånddekn
ing til alle
å være en solid lokal verdiskaper på
2014 og gir kundene en mulighet til
mange
å velge tre
private, firmaer og offentlige kontorer
i Tinn
andre områder. Eksempler på
forskjellige tv-leverandører i bredbåndsnett
dette er
et,
kommune. I 2014 er det ca. 1100 bredsmåkraft gjennom datterselskap
forteller
Volland.
et Tinn
båndkunder i Tinn Energi.
Energi Produksjon AS og fortsatt utbygging
Per nå har Tinn Energi bygd
– I samarbeid med naboenergiav bredbåndsnettet til nytte for innbyggere
fiberbasert bredbåndsnett til
og
verk/elverk ble det inngått avtale
næringsliv. Vi ser allerede resultater
alle industriområder i Tinn.
fra bredmed HomeBase om å levere
båndsatsingen ved at lokale begivenheter
Det er mange firmakunder
tv-tjenester, og selv skulle vi
kommuniseres med omverdenen
på nett, og de benytter alt fra
i løpet av
levere internettjenester. I dette
millisekunder, pendlere utvider sin
betalingsterminaler, Internett,
hjemmesamarbeidet ble det også kjøpt
kontortid, hytteeiere utvider sin botid,
kamera/overvåking, IP-VPN
forbedret
inn egne linjer til Oslo slik at vi
kommunikasjon internt og mellom
nett,
VLAN, og noen leier mørk
kommukunne få levert tjenestene her ute
nene i Kongsbergregionen, flere tjenestelevefiber for å selge eller distribuere
i distriktet, sier Ole Sten Volland
i Tinn
randører for tv, bygging av datasenter
sine tjenester.
osv.
Energi Bredbånd (bildet).
Vi tror at energiselskapets satsing
på
høyhastighetsbredbåndsnett kan bli
Bredbånd i hyttemarkedet. – Tinn
et av de
Energi
Regionalt samarbeid. Samarbeidet
i regionen
Bredbånd har mange hyttekunder i et
viktigste infrastrukturvoksende
dannet grunnlaget for det som nå er
kjent som
marked, og vi forsøker å bygge ut
bidrag til modernisering
både fysisk
ATB-Nett AS. Tinn Energi har siden
2003 selv
bredbåndsnett og tjenester som er gode
av Tinnsamfunnet.
for våre
levert internett og leverer fortsatt dette.
I 2011
hyttekunder. Så langt har vi bygd ut i Skirvedalen,
ble det også satt sammen en hyttepakke
som
Gaustablikk, Frøystul og Møsvatn, og
det er lagt
gir tv-kanaler og internett til hyttekunder.
til rette for videre utbygginger i Hylldalen.
Andres Sætre
På
– Dette er et samarbeid i ATB-Nett, og
samme
Gaustablikk har vi en kombinasjon
Daglig leder
av fibernett
pakke kan nå leveres i over 20 kommuner
i
og koaksialt kabel tv-nett med tv og
Tinn Energi AS
bredbåndAgder, Telemark og Buskerud. I 2013
inngikk
tjenester, sier Volland.
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Bredbånd fra fjord til fjell

Tinn Energi vil være en langsiktig og solid aktør i kommunen og investerer 15 millioner
kroner årlig bare i strømnett. I tillegg kommer investeringer i bredbånd og annen
virksomhet. På bildet klargjør Thore Venheim og Stig T. Olsen en fiberkabel for skjøting.
Se side 8–9

FOTO: TROND STEGARUD

Investerer tungt
i nett og bredbånd
8

Han sier videre at hyttemarkedet er
et viktig
segment for Tinn Energi, som vil fortsette
med
utbygginger i disse områdene for å
gi kundene
best mulig tjenester og nett.
Næringslivet trenger bredbånd. Tinn
Energis
satsing og utbygging av fiberbasert
bredbåndsnett er veldig viktig for næringsliv og
næringsutvikling. Siste store etablering på Rjukan
med
Green Mountain Data Centre AS viser
at store
næringsetableringer som bruker både
strøm og
bredbåndstjenester, kan skje i Tinn.
– Like viktig er det at vi også har bygd
ut bredbånd til alle dalførene i Tinn kommune,
slik at
mindre næringsaktører med for
eksempel
enkeltmannsforetak kan fortsette sin
virksomhet
fra sine hjem, gårder, veksthus, næringsklynge
r
og turistattraksjoner, mener Volland.
Hva blir nettet brukt til? Bredbåndsnet
tet
benyttes i dag av private, hyttekunder,
firmaer
og offentlig kontorer. Det benyttes også
i forbindelse med beredskapsmessige funksjoner
som
transportnett for radiokommunikasjon;
i fremtiden kan det bli et viktig verktøy for
innsamling av måleropplysninger, samt overvåking
av
strømnett.
– Bredbåndsnettet benyttes også
innen
turisme, og Tinn Energi AS har i den
sammenheng blant annet bygd fibernett helt
oppe på
Gaustatoppen. Ved åpningen av Solspeilet
på

Rjukan ble bredbåndsnettet benyttet
av mange
tv-stasjoner. Videre har Tinn Energi
gjort bredbåndsnettet tilgjengelig for NRK, filmopptak
og
næringsutvikling, sier Volland.
Utover tradisjonell internett-tilgang
benyttes
nå også nettet av andre større firmaer
som
leier kapasitet eller mørk fiber fra
Tinn Energi
AS. Volland understreker at det i
alle år har
vært et et godt samarbeid med næringsaktøre
r
som blant andre Tinn Kommune, Hydro
Energi,
Statnett og Telenor.
Hva er fremtidsplanene? – Målet vårt
er å nå
minimum 1700 kunder innen 2016.
Vi ønsker at
alle husstander og firmaer i kommunen
vår skal
kunne få tilgang til bredbåndsnettet.
GET som
ny samarbeidspartner tror vi er riktig
og ser at
GET kommer med nye og spennende
tjenester
og produkter, sier Volland.

I denne bildeserien ser vi hvilke prose
dyrer Thore Venheim må følge fram til
sveising. Fra venstre ser vi at fiberkabel
legges i kum. På neste bilde åpner Thore
Venheim fiberskapet for å ta ut skjøte
boksen. Deretter legger han fiber i skjø
teboksen, og på siste bilde legger Thore
fiber i skjøtemaskinen før sveising.
Nå bygger GET morgendagens underholdnings- og kommunikasjonsplattform
som igjen
vil sette en ny standard i markedet.
GET fortsetter å jobbe hardt for at Tinn Energi
skal ha
en leverandør som er nr én – både på
tv-underholdning og service.
Internett-bruken i hver husstand vil
øke betydelig i fremtiden, og det forventes
at de fleste
hjem vil få mange enheter som skal
kommunisere via Internett.
– Da er det ikke kun snakk om å hente
epost
eller lese aviser, men det vil bli en virkelighet
å
gå inn og styre mange enheter i hjemmet
via
Internett. Byggingen av et bredbåndsnett
i Tinn
med fiberkabler vil kunne være med
og levere
alle disse tjenestene i fremtiden.

Din personlige tv-opplevelse
Med digital-tv fra Get er du sikret den
beste brukeropplevelsen
og har full frihet til å skreddersy
din egen tv-hverdag. GET
har alle kanalene du måtte ønske
deg, og med de populære Get-boksene
kan du se
favorittprogrammene når det passer
deg. Med et trykk på fjernkontrollen
får du tilgang til
over 5000 filmer og serier i Get filmleie.
GET har i dag 650 medarbeidere og
over 450 000
tv-kunder i Norge.
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Stabil
nettleie

4

Flere sider
med gode råd

11
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Elektrifiserte skip
å generere kraft
slipper ut
mens skipene ligger til kai. Skipene
til lokal
svovel, partikler, NOx og CO2 som bidrar
p.
forurensning og økte klimagassutslip
n
Løsningen er elektrisk. Landstrømme
land som
på
kraftnettet
kommer fra det vanlige
basert på
hovedsak
all
i
fornybart,
er
i Norge
vannkraft.
er på
Det første pilotpunktet for store skip

I DAG BRUKES hjelpemotorer for

På tur
til det
grønne
Transport er miljøversting
i Norge. Når avgjørende
utslippskutt skal tas, kan
kraftbransjen bidra med
elektrifisering.
TRANSPORTS EKTOREN

STÅR

Stikkontaktene vil ligge på rad og rekke
i Bergen havn dersom prosjektet får
har
finansiering. Utbyggingen av landstrøm
gått tregt grunnet manglende standarder,
men nå ser problemet ut til å løses.
i elekKraftselskapene vil få en nøkkelrolle
trifiseringen som kan føre til renere luft.

FOR

32 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Nå er det tid for handling. Norge
skal kutte 40 prosent av sine utslipp
av
sammenliknet med 1990-nivå i løpet
de nesten 15 årene, og følger dermed

FNs anbefalinger og EUs mål.
Kraftig lut må til, og kutt må også
gjøres hjemme i Norge. I dag ligger
transportutslippene om lag fem prosent
har
høyere enn i 1990. Myndighetene
mye
foreløpig ikke bestemt seg for hvor
skal
av transportsektorens utslipp som
kuttes i Norge, men det vil sannsynligvis
bli betydelig ettersom Stortinget er enige
om at 40 prosent av de totale klimagass-

utslippene skal tas hjemme.
– Elektrisk energi basert på vannkraft eller andre fornybare ressurser
ser
er viktig i et lavutslippssamfunn. Vi
på dette som en løsning i transportsektoren, sier seksjonsleder Elin Økstad
i Miljødirektoratet, som i 2014 publimed
serte en rapport som konkluderer
at transportsektoren kan bli nærmest
utslippsfri innen 2050.

TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID

Trailer eller trikk?
tungtransport kan bli
Teknologisk gjennombrudd for grønn
basert på elkraft.
i verden med
testbanene
elektriske trailere på motorveien. På
hektisk
til Siemens i Tyskland foregår det
aktivitet for å utvikle elektriske motorveier.
og det
– Teknologien er uproblematisk,
som går
kan ligge milliarder i potten for den
leder i
daglig
Ranche,
Per
inn i dette, sier
til Energi.
forretningsutviklingsselskapet Efour
Konseptet baserer seg på kjent teknologi.
Ranche mener at den største hindringen
lovverk og
ikke er tekniske løsninger, men at

SVERIGE KAN BLI det første landet

hetene
skatteregler ikke er tilpasset de nye mulig
elektrifiseringen byr på.
testes ut i
Fiffige løsninger. Lastebilene som
ut når
Tyskland, har en dieselmotor som koples
Om
lastebilen går på de strømførende kablene.
diesellastebilen kjører vekk fra el-veien, skrur
en fra
motoren seg på. Foruten strømforsyning
strøm ved
strømlinja vil lastebilen generere
gjennom
bremsing slik at den skaper noe energi
kjøringen.

prosjektplass i Bergen havn i april. Even Husby,
leder i miljø i Bergen og Omegn Havnevesen
15 nye
(BOH), forteller at målet er minst
linjestikkontakter for større skip innen offshore,
cruise.
trafikk og
handler
– Teknikken er ferdig, og resten
, sier
om finansiering og politisk besluttsomhet
Husby til Energi.
vært en
Mangelen på standarder har hittil
Nå
bremsekloss for utbyggingen av landstrøm.
løst.
synes utfordringene å være
cruise– Det kreves en høyspentstandard for
men heller
skip og en lavspent for mindre fartøy,
Husby.
ikke det er lenger et problem, forklarer
kunnAvansert kunnskap. Storsatsingen krever
stikkontakt
skap fra lokale kraftselskaper. Vanlig
tonn skal
fungerer ikke når skip på over 100 000
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i Bergen
forsynes med strøm. Pilotanlegget
En viktig
vil styres med avansert automasjon.
n på
oppgave er å synkronisere vekselstrømme
land mot lavspentstrøm på skipet.
i spenning.
På gjerdet. Andre havner følger med
Karmsund
I Oslo, Stavanger, Kristiansund, Florø,
rundt
og Hammerfest er det inngått samarbeid
synes
anbud for landstrøm, men havnene
og venter
usikker,
for
er
foreløpig at økonomien
velvillig.
mer
seg
stiller
myndighetene
på at
Dessuten må også rederiene være interesserte.
om lag
Pilotprosjektet i Bergen koster
kommune,
7,5 millioner kroner fordelt på Bergen
BOH.
Hordaland fylkeskommune, Enova og

! I 2011 åpnet Color Line Norges første
i Oslo.
landstrømanlegg for større skip
LineUtslippsreduksjonene fra de to Color
de
skipene som bruker anlegget, tilsvarer
biler i året,
samlede CO2-utslippene fra 1700
ifølge Bellona.
TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID
FOTO: ABB

stort
Elektriske motorveier kan ha et
løft i infrapotensial, men realisering krever et
ne sitter
strukturen. Kraft- og energiselskape
av
på unik kompetanse i drift og vedlikehold
brikke i
elektriske systemer, og vil bli en viktig
kan derfor
å realisere el-veiene. Kraftsektoren
som
etter hvert bli mer synlig på nye områder
krever elektrisk kompetanse.

! Sveriges politikere har vedtatt at alle fossile
utfases før
drivstoffer for tungtransport skal
to svenske
2030. Målet er å få på plass minst
i år.
pilotanlegg for elektriske veier allerede
flere og
Norge er ikke kommet like langt, men
interesse.
flere internasjonale aktører fatter
TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID
FOTO: SIEMENS
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Her er
Apple Watch 16

ing. Storsatsing på å forsyne
Bergen sliter med lokal forurensn
til bymiljøet.
skip med landstrøm skal bidra positivt

Transpor t:

Premiekryss
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Vinn en dab-radio!

Gjør boligen
din smart
de første land
i verden. Nå vil svenskene som et av
Norge har blitt en ledende elbil-nasjon
i form av et trolleysystem. Teknologien
i verden satse på å teste elektrisk tungtransport
Her fra testbanen utenfor Berlin.
utvikles blant annet av Siemens i Tyskland.

ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS

Bærekraftige lokalsamfunn er viktigst

Styr lys, varme og alarm fra telefonen eller nettbrettet.
Spar strøm, penger og miljø.
Se side 4
9

8

Nasjonal utgave (bokmål) med logo

Strømmen
blir borte 2

Fornybar
landskamp

6

Honningkrukke 10
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Få økt oppmerksomhet
ved å legge ut Vår Energi
på egne nettsider
Selskapet får tilsendt en bladbar PDF
versjon til bruk på egne nettsider. Her er
eksempler på hvordan Røros E-verk, Nesset
Kraft AS, Skjåk Energi, Narvik Energinett AS
og Midtfjellet Vindkraft AS har valgt å gjøre
det.

▼Du kan forstørre den bladbare PDF-en til
full skjermvisning.
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