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Mot felles strøm- og nettregning?
mange strømkunder får i dag to

fakturaer, én for strøm og én for
nettleie. Andre får én samlefaktura.
Snart kan det bli slutt på regninger
både fra nett- og strømselskapet.
Det har tidligere vært usikkert
om energilovgivningen står i veien
for felles fakturering av strøm
regningen og nettleia. Det gjør den
ikke, ifølge juristene i Norges vass
drags- og energidirektorat (NVE).
I framtida kan det bli mulig å
betale én samlet faktura til det
strømselskapet du har valgt.
Dermed kan betaling for strøm og
nett kunne bli enklere.

For nettleia vil du fortsatt ikke
kunne velge mellom ulike tilbydere. Det er av praktiske årsaker
monopol på kraftnettet, og staten
bestemmer nivået på nettleia.
Slik vil fellesfaktureringen
fungere:
Du vil bli fakturert av strøm
selskapet både for strøm og nett
leie. Strømselskapet som du fritt
har valgt, vil deretter betale din
nettleie til nettselskapet der du bor.

22 09 89 00

Design
Therese B. Hansen
design@energi-nett.no

• Strømprisen bestemmes av
markedet, og varierer mellom
ulike tilbydere. Du kan spare
penger på å velge den strøm
avtalen som passer ditt behov
best.
• Nettleia bestemmes av NVE
ettersom kraftnettet er et
naturlig monopol. Ditt lokale
nettselskap kan du ikke velge
bort.
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Øker beredskapen
Trusselbildet mot kraft
forsyningen har endret seg. Faren
for større miljø- og naturkatastrofer,
storulykker og terroranslag fordrer
økt beredskap.
Dessuten er forsyningen
mer avhengig av og sårbar for
brudd i tjenester som drives
av informasjonst eknologi.
Fra nyttår ble det vedtatt ny
lovgivning for å øke beredskapen
i kraftforsyningen.

Tlf:

Som du ser øverst på denne
siden vil det i framtida kunne bli
mulig for alle å betale én samlet
faktura til det strømselskapet du
har valgt. Dermed blir betaling for
strøm og nett enklere for mange.
Du kan også lese om at regjeringen har gitt ny og senere frist
til årsskiftet 2019 for innføring av
smarte elmålere (AMS). Men noen
selskaper er godt i gang med sin

AMS-utrulling og vil nok komme i
mål tidligere.
Kraft-og energiselskapene spiller
en viktig rolle i mange lokalsamfunn
– blant annet som pådrivere for å
få gjennom viktige prosjekter som
utbygging av fiber. Mange selskaper
gir også direkte støtte og sponser alt
fra idrett til musikk. De gjør innkjøp
lokalt; totalt går i underkant av 50
milliarder av selskapenes inntekter
tilbake til samfunnet.
Også denne utgaven av Vår
Energi inneholder gode råd knyttet

til bruk av el. Vår Energi foreslår at
du allerede nå setter i gang med
oppussing og etterisolering. Det er
kun våren og sommeren å gjøre
det på før kulda igjen setter inn.
Jusspalten minner ellers om at
nettselskapet som oftest ikke er
erstatningsansvarlig når et varsel
kommer for sent, og skade alt er
skjedd.
God lesing!
Fredrik Kveen
Ansvarlig redaktør

Vår Energi har som formål å gi deg informasjon om kraftmarkedet og hva du kan gjøre for å påvirke strømregningen. Magasinet inneholder blant annet
råd og tips om strømsparing og brannsikkerhet, og vi håper at magasinet kan bidra til økt forståelse for hvordan kraftmarkedet fungerer.
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Lokalsamfunnets kraft
Hva er nettleia?

Som strømkunde betaler du for to
produkter: strømregning og nettleie.
Strømregningen baseres på strømmengden du kjøper fra din valgte kraftleverandør. Nettleia er prisen du betaler
til ditt lokale nettselskap for å få overført
strøm til boligen din.
Nettleia skal gi nettselskapene
inntekter til å dekke kostnadene ved å
vedlikeholde og utvikle kraftnettet. Det
er nettselskapet selv som fastsetter nettleia, men myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter
begrensninger for hvor mye nettselskapene kan tjene.
Nettselskapene har monopol på overføring av strøm innenfor sine lokale
områder. Det er derfor nivået på nettleia
fastsettes av selskapene og myndighetene. Monopolet skyldes at det vil være
samfunnsøkonomisk umulig å bygge
konkurrerende kraftnett.

Lokale grupper nyter godt av sponsing fra kraftnæringen.
Her er speidere samlet rundt leirbålet.

Slik bidrar kraft- og energiselskapene i sine lokalsamfunn.
Kraftnæringen har erfaring i å gjennomføre
store og kompliserte investeringer som krever bred
kompetanse. Kraft- og energiselskapenes kunnskap
er viktig når lokal infrastruktur skal bygges. Enkelte
steder har selskapene selv tatt initiativet.
– Kraftlagene tok en lederrolle i fiberutbygging i innlandet i Finnmark. Utbyggingen ville
ikke skjedd uten oss, sier Oddbjørn Samuelsen,
elverksjef i Repvåg Kraftlag AS.
Repvåg Kraftlag har bygget fibernett til over
to tusen av sine kunder. Samuelsen mener
det lønner seg for selskaper å gi noe tilbake til
samfunnet.
– I noen samfunn kan slik støtte bety svært
mye. Fiberutbyggingen er viktig både for privat
personer og for å sikre et konkurransedyktig
næringsliv.

Innkjøpsordninger og arbeidsplasser. Mange
kraft- og energiselskaper benytter seg av det
lokale næringslivet til kjøp av tjenester og
produkter. På denne måten bidrar selskapene til å skape lokale arbeidsplasser utenom

kraftnæringen. Næringen samarbeider med
lokale skoler og høyskoler på flere måter. Blant
annet gjennom å tilby lærlingplasser eller bidra
med utstyr og kompetanse i skolene.
Samfunnsviktig sponsing. Kraftnæringen har
tradisjoner for å bidra også med direkte støtte til
veldedige formål og lokal kultur. Alt fra idrettslag
og musikkfestivaler til pensjonistklubber har fått
økonomisk støtte fra næringen.
Lokal beskatning. I 2011 kunne verts
kommunene der anleggene er lokalisert,
innkassere6,5 milliarder kroner i skatter og
avgifter fra kraft- og energiselskapene.
Kommunene som eier kraft- og energi
selskapene, fikk 4,2 milliarder kroner i utbytte
i 2011.
Hele 47,8 milliarder kroner av kraftnæringens
inntekter gikk i 2011 tilbake til samfunnet.
Tekst: sigurd oland nedrelid

AMS-utsettelse

Det kan ta seks år før norske
husstander er utstyrt med smarte
strømmålere (AMS).
Olje- og energidepartementet har nylig
besluttet at fristen for utrulling av AMS
utsettes til årsskiftet 2019. Enkelte
nettselskaper er godt i gang med sine
innkjøpsprosesser av AMS, og noen vil
være ute i god tid før fristen. Tidspunktet
for innføringen av smarte strømmålere
varierer derfor fra sted til sted.
AMS består av en tradisjonell strømmåler og et dataprogram. Informasjon
om ditt strømforbruk vil med jevne
mellomrom sendes til kraftselskapet.
Du slipper å rapportere til selskapet.
Automatiseringen gjør innhenting av
måleverdiene raskere og mer presis.
Du vil kunne følge strømpriser og
eget forbruk kontinuerlig. Målerne blir
installert med eget display. Det er videre
sannsynlig at informasjonen vil gjøres
tilgjengelig på et selvvalgt medium, for
eksempel din telefon eller datamaskin.

foto: luca kleve-ruud
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Ny lov øker beredskapen
Trusselbildet mot kraftforsyningen har endret seg. Fra nyttår ble det
vedtatt ny lovgivning for å øke beredskapen i kraftforsyningen.
Fenomener som større miljø-

og naturkatastrofer, storulykker
og terroranslag fordrer økt beredskap. Dessuten er forsyningen mer
avhengig av, og sårbar for, brudd
i tjenester som drives av informasjonsteknologi. Beredskapen i
kraftforsyninga skal nå være bedre
rustet for å møte de nye truslene.
Den seneste beredskapsforskriften stiller nye krav for å

4

forebygge havari og skade på
kraftforsyningsanlegg.
– Forsyningssikkerheten skal
økes gjennom bedre forebygging og
håndtering av hendelser som kan
true leveransen av strøm til forbrukerne, sier Arthur Gjengstø, som
leder beredskapsseksjonen i Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Gjengstø tror forskriften vil bedre
beredskapen i energiforsyningen,

til tross for at flesteparten av de
nye reglene er en presisering og
videreføring av tidligere krav.
– Selv om norsk kraftforsyning
er god på beredskap, kan den
fortsatt bli bedre. Vi tror de nye
kravene vil bidra til det.
Og legger til:
– Det har vært et stort løft i bransjen. Mange selskaper arbeider
nå målbevisst og aktivt med
beredskap.
TEKST: SIGURD oland NEDRELID
foto: tussa

Forskriften innebærer

Kraft- og energiselskapene må

• Nye krav til årlige oppdateringer av risiko- og sårbarhetsanalyser
• Tydeliggjøring av selskapenes varslingsplikt ved trusler mot
kraftforsyningen.
• Nye krav til sikring av driftskontrollsystemer og informasjons
teknologi og bemanning av driftssentralene.

• Utarbeide systematiske og fortløpende risikovurderinger om
beredskapen.
• Etablere krav og avtaler med leverandører av kritiske tjenester for
å sikre kontroll og tilgang på viktige ressurser i krisesituasjoner.
• Sikre rutiner for informasjonssikkerhet og gjennomgå
driftskontrollsystemet.

Når ekstremværet rammer

Snart kan mobilen bli sikrere
ved langvarig strømbrudd
Ved langvarige regionale strøm-

brudd forsvinner mobildekningen
etter noen få timer. Nå kan
imidlertidoppe-tiden økes til hele
tre døgn etter strømstans.
Direktoratet for nødkommunikasjon har i en rapport sett på
hvordan kommunikasjonskanaler
lammes ved langvarige strømbrudd. Direktoratets mest radikale
forslag innebærer å øke din mobiltelefons oppe-tid til tre døgn etter
strømbrudd på prioriterte plasser.
I dag skal det såkalte nødnettet
vare minimum åtte timer. For
mobilnettet er tidskravet vesentlig
kortere. Det mest radikale
forslaget vil dermed innebære en

 angedobling av nåværende krav.
m
Forslaget anslår investeringer for
om lag 650 millioner kroner. Årlige
driftskostnader vil være 55 millioner
kroner høyere enn dagens nivå.
Gikk fra dør til dør. Under
jule
stormen Dagmar i 2011
opplevde Stryn-området at
strømmen forsvant i flere døgn.
Kommunikasjon til innbyggerne via
mobil var brutt, og gamle metoder
ble tatt i bruk.
– Det gjorde sterkt inntrykk å
høre at beredskapstjenesten i Strynområdet gikk fra hus til hus, og
samlet innbyggerne i forsamlings
lokaler for å gi beskjeder, sier

Per Øistein Pedersen, senior
rådgiver i Direktoratet for
nødkommunikasjon, som har ledet
arbeidet med rapporten.
Mobilbruk vil bli viktigere. Arve
Hovdenak er nettsjef for Tussa Nett,
et av selskapene som ble hardest
rammet av stormen Dagmar.
Hovdenak mener mobilbruk er
viktig ved langvarige strømbrudd.
– Fastnettet legges ned, og
mobiltelefon vil bli viktigere for å
kommunisere med privatpersoner.
Vi har i dag rutiner for varsling av
kunder med tekstmelding. Faller
mobilbruken ut ved strømbrudd,
får vi en stor utfordring.
TEKST: SIGURD oland NEDRELID
foto: tussa

Nødnettet ikke tilgjengelig for netteierne
– Et problem er at eierne av strømnettet ikke er definert som nødetat. Nødnettet er derfor ikke tilgjengelig for
netteierne, for eksempel ved strømbrudd. Dessuten har det planlagte nødnettet en svært begrenset dekning
ute i distriktene, sier Andres Sætre, daglig leder i Tinn Energi AS.
Han sier videre at netteierne er nødt til å bruke sitt eget nett både i den daglige driften og i
beredskapssituasjoner.
– Min konklusjon er at det bygges og utbedres en rekke nett som ikke kan samkjøres. Dagens foreslåtte
tiltak er kun små skritt i riktig retning, og det kreves ytterligere mange milliarder dersom samfunnets
robusthet skal styrkes vesentlig gjennom bruk av elektronisk kommunikasjon.

Mobil- og
nødnettet
• Mobilnettet sørger for
dekningen til privat
bruk av mobiltelefoner.
Mobilnettet er viktig i situasjoner som ekstremvær.
Det er avgjørende at nødetater oppnår kontakt med
befolkningen, og kraft
selskapene er avhengige
av informasjonsinnhenting
for å rette opp ein langvarig strømstans.
• Nødnettet er
kommunikasjonsmiddelet
til nød- og beredskaps
etatene. Nødnettet
brukes for å koordinere
redningsarbeid ved
kritiske situasjoner som
ekstremvær. Direktoratet
for nødkommunikasjon
er ansvarlig for driften av
nødnettet.
• Mobil- og nødnettet er til
en viss grad samokalisert
ved bruk av like basestasjoner. Langvarig strømstans som rammer
basestasjonene, fører til at
mobil- og nødnettet faller
ut. Da koples reserve
strømmen inn.
• Nødnettet har betydelig
sterkere reservestrøm
kapasitet enn mobilnettet.
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Hvilken strømavtale
skal jeg velge?
Som strømkunde står
du fritt til å velge strøm
avtale og leverandørselv.
Her er noen tips på hva
du bør se etter.
Strømleverandørene har mange ulike typer
avtaler å velge mellom. Vi skal her gi deg en
oversikt over de mest vanlige avtaleformene
og hva disse innebærer. Pristilbudene på disse
avtalene finner du på Konkurransetilsynets nett
sider, der det finnes oversikter for hver enkelt
kommune.

Markedspris med påslag
Dette er den mest vanlige avtaleformen i dag.
Prisen baserer seg på markedsprisen i det
prisområdet du bor, basert på snittpris i hver
enkelt måned. I tillegg kommer et fast påslag
per kilowattime fra din strømleverandør. Norge
er delt inn i fem ulike prisområder. Som oftest
er det lik pris i disse områdene, men i enkelte
perioder kan prisforskjellene være betydelige.
Markedsprisen før påslaget er den samme hos
alle leverandørene.

Standard variabel pris
Denne avtaleformen var mest vanlige tidligere,
og fortsatt er det mange som har denne. Her
beregner strømleverandøren hvilken strømpris
de må ta for å kunne dekke opp den fremtidige
utgiften de har med å handle inn strømmen som
skal leveres. Prisen vil derfor hele tiden variere,
men ny pris må varsles kundene minst to uker
i forveien.

Fastprisavtale
Dette er den avtalen færrest benytter seg av.
Prisen på strøm settes for ett eller flere år av
gangen og vil som regel være noe høyere enn
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prisen på de to andre avtaleformene. I den perioden avtalen er tegnet for, kan du som strømkunde ikke bytte leverandør.

Viktig å huske
Mange av leverandørene har et fastledd knyttet
til prisen, som gjør at det blir billigere per kilowattime jo større forbruket er. Jo større fastledd,
jo lavere pris med høyt forbruk.
Aller viktigst for deg som forbruker når du
velger strømavtale, er å sikre deg at du får den
avtalen du ber om fra leverandøren. Mange har
avtaler som ligner hverandre, men som har helt
forskjellig pris. Ofte er dette knyttet til betalings
betingelser som avtalegiro og efaktura.

Hva skal du velge?
Vil du unngå svingninger og vite hva du har i
utgifter, så velger du fastpris. Dette er nok den
dyreste avtalen totalt, men gir forutsigbarhet og
hindrer pristopper.
Hvis du vil ta risiko og følge markeds
utviklingen, er det markedspris som bør velges.
Tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser også at i snitt var markedspris

billigereenn standard variabel pris i 2012. Med
denne avtaleformen er det imidlertid du som
kunde som tar all prisrisiko.
Hvis du er risikovillig, men fortsatt vil ha en
viss trygghet for å unngå de ekstreme pris
toppene, så er trolig standard variabel pris det
riktige. Her kan det tenkes at du i perioder
betaler litt over markedspris, men samtidig er
leverandørene ofte trege med å sette opp prisen
når markedsprisen stiger, og kundene betaler
dermed mindre enn markedspris.
Er du villig til å legge ned litt tid i arbeidet med
å skaffe så billig strøm som mulig, kan du også
hoppe mellom markedspris og variabel pris,
avhengig av hva som er billigst. Hvis du bytter
leverandør, kan imidlertid dette ta tre uker.
De fleste leverandørene har i tillegg
flere avtaletyper som ikke er registrert hos
Konkurransetilsynet.
Du kan spare penger på å velge riktig
leverandørog avtale. Hva som er rett for deg,
avhenger av din forbruksprofil, økonomi og
geografiske beliggenhet.
foto: hafslund

Vakker vasskraft
Øvre Forsland er idyllisk plassert mellom
elv og granskog. Inspirasjonen til kraftverket er den vertikale og irregulære forma
på grantrea i bakgrunnen.

To nordnorske kraftverk får internasjonalt skryt for
design og arkitektur.
Vasskraftverka Øvre Forsland og Bjørnstokk

i Leirfjord og Brønnøy kommune i Helgeland får
internasjonal merksemd i det kjende tidsskriftet
Arcdaily og det leiande svenske arkitektur
magasinet Arkitektur. Også fleire andre
arkitektnettstader omtaler vasskraftverka som
er bygde ut av HelgelandsKraft.
– Det har vore ein medviten strategi å ta
kontakt med eit arkitektfirma før bygginga av
kraftverka. Øvre Forsland og Bjørnstokk viser
at kraftverk kan byggjast inn i naturen, utan at
resultatet må bli ein grå og monoton betong
konstruksjon, seier Ove Brattbakk, administrerande direktør i HelgelandsKraft.

Tre grunnidear ligg bak utforminga av Øvre
Forsland og Bjørnstokk: Kraftverka skal vere
vere spektakulære, samtidig som dei tilpassar
seg omgjevnadene. Kraftverka skal også
formidle kraftproduksjonens historie.
Øvre Forsland og Bjørnstokk er teikna av
Stein Hamre arkitektkontor. Kvart kraftverk
skal produsere opp mot 30 gigawattimar i året.
Dette tilsvarer straumforbruket til om lag 1600
hushald. Første spadetak for bygginga av Øvre
Forsland er planlagt denne våren, Bjørnstokk
neste år.
TEKST: SIGURD oland NEDRELID
FOTO: STEIN HAMRE ARKITEKTKONTOR/HELGELANDSKRAFT

Ved Bjørnstokk ligg steinformasjonar frå siste istid. Kraftverket er
tenkt som ein ny mystisk steinformasjon i landskapet.

Energikampen
vann Noregs første
Emmy-pris.
Tv-serien Energikampen gjekk i
februar til topps i konkurransen for
underhaldningsprogram retta mot barn.
Emmy-prisen blir rekna som den
høgste utmerkinga i tv-bransjen. Dette er
første gong ein norsk produksjon vinn ein
slik konkurrane.
Saman med tv-produsenten Fabelaktiv
er Enova medeigar i det populære barneprogrammet. Audhild Kvam, marknads
direktør i Enova, var til stades ved prisutdelinga i New York.
– Vi er utruleg stolte over at vi har
vunne. Vi konkurrerte mot dei mest kjende
produsentane av barne-tv i verda, og vi
såg at dei andre nominerte programma
var av ypparleg kvalitet. Dette var både
overraskande og ei ære.
Kvam meiner at sigeren viser at
energi og energieffektivisering er eit
engasjerandetema for barn, på tvers av
kultur og grenser.
– Ideen bak Energikampen er å auke
barns kunnskap om energi og klima på
ein nyskapande og underhaldande måte.
Barna er morgondagens beslutningstakarar. Å få barna engasjert i klima- og
energispørsmål er ei viktig oppgåve.
Programmet er sendt på NRK sidan
2000, og programkonseptet er selt til
fleire land.
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Dette må du vite om d
Etter at den gode gamle glødepæra la glødetrådene på
hylla, har nye ukjente lyspærer kommet på banen – til
glede og besvær. Vår Energi forteller hva du bør vite om
de nye lyspærene.
slik merkes lyspærene. I starten vil lyspærene
være merket med en verdi som sammenlikner
wattstyrken med de gamle glødepærene. Denne
gamle wattmerkingen vil etter hvert falle ut – og
du må venne deg til ny merking.
Watt måler effekten lyspæra gir, hvor mye
energi den bruker. I en glødelampe blir om lag
ti prosent av den brukte energien til lys, resten
blir til varme. De nye pærene bruker vesentlig
mindre energi for lik lysmengde.
Lumen (lm) er den viktigste erstatningen
for wattverdien. Lumen måler det som kalles
lysmengden, hvor mye av lyset fra pæra som

Fra watt til lumen
Glødepære i watt.
Spare-, halogen- og LED-pærer i lumen
15 W

120–135 lm

25 W

220–250 lm

40 W

410–470 lm

60 W

700–805 lm

75 W

920–1055 lm

100 W

1330–1520 lm

150 W

2140–2450 lm

200 W

3010–3450 lm

øyet klarer å oppfatte. Lyset fra gamle 60 watts
glødepærer tilsvarer om lag 750 lumen.
Kelvin (k) måler fargetemperaturen til lyset.
Fargetemperaturen forteller om lyset oppfattes
kaldt eller varmt. Gamle glødepærer hadde en
fargetemperatur på om lag 3000 kelvin. Velger
du pærer med lavere kelvin-verdi enn dette, får
du varmere lys. Til sammenlikning har stearinlys
en fargetemperatur på om lag 2000 kelvin,
dagslys over 6000 kelvin.
Ra forteller hvor godt lyspæra klarer å
gjengi farger. Alle lyspærer som selges i Norge
i dag, skal ha minst 80 Ra. Til sammenlikning kan det gule gatelyset ha helt ned til 25
Ra. Halogenpærer skårer gjerne høyest på
Ra-verdier.
de nye pærene. Sparepærer kan ha noe dårligere fargegjengivelse enn glødepærene.

Sparepærene bruker fire ganger mindre energi
enn glødepærer, og har opp mot femten ganger

Slik kjøper du en god lyspære
• Energieffektivitet klasse a
• Fargegjengivelse minst 80 ra
• Fargetemperatur minst 2600 kelvin
• Se etter lumen, ikke watt
• Generelt bør du tenke på hvor og hvordan du har tenkt å bruke lyspæra. Kjellerbod og
dimmet stuelys krever forskjellige pærer.

Miljøvennlige nye pærer?
eu avskaffet glødepærene for å spare energi
og miljø. er de nye lyspærene egentlig mer
miljøvennlige?
tore ledaal, laboratoriesjeF i

Nemko, svarer.
– Det kommer an på hva
du ser etter. De nye pærene
er mer energivennlige enn de
gamle glødepærene. Samtidig
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består de av flere elektroniske
komponenter og potensielle
miljøgifter.
Ifølge Ledaal arbeider EU med å
sette strengere miljøkrav til de nye
lyspærene. Men legger til:

– De nye kravene kan gå utover
kvaliteten på lyset. Det er vanskelig
å kombinere de tre kravene om
energieffektivitet, miljøvennlighet
og lyskvalitet.
Man skal alltid levere brukte
lyspærer til spesialdeponi. Alle
butikker som selger lyspærer,
plikter å motta brukte pærer.
Særlig har enkelte sparepærers kvikksølv innhold blitt

kritisert. Det er riktig at kvikksølv
kan lekke ut hvis sparepæra blir
knust. Kvikksølvinnholdet regnes
imidlertid som lavt, og dampen
lite skadelig for mennesker. Tørk
opp med en våt klut og få restene
ut av huset for å være sikker.
Nå har det dessuten kommet
sparepærer uten kvikksølv på
markedet.

m de nye lyspærene
Sparer du penger
på lavenergipærer?
Vår energi har sammenliknet kostnader ved bruk av den gamle
glødepæren med nykomlingene.
den gamle:
• Glødepære på 60 watt med 2500 timer levetid til 5 kroner.
de nye:
• Sparepære på 11 watt med 10 000 timer levetid til 50 kroner.
• Halogenpære på 42 watt med 2000 timer levetid til 20 kroner.
• LED-pære på 7 watt med 45 000 timer levetid til 350 kroner.

så lang levetid. Det er imidlertid store variasjoner. Sparepærer har noe redusert lysytelse
i kalde omgivelser, og bruker opp mot ett
minutt på å gi effektivt lys. De er derfor mest
velegnet til innendørs bruk. Enkelte sparepærer kan dimmes.
Halogenpærer brukes på steder der fargegjengivelse er viktig, som kjøkken, bad og
arbeidsrom. Halogenpærer til lavvolt (12 V)
må ha en transformator i tillegg. En slik
transformator kan kjøpes sammen med
lyspæra. Lavvolt halogenpærer er betydelig mer energieffektive enn glødepærer.
Alle halogenpærer kan dimmes. Men vær
oppmerksom på at halogenpærer kan bli svært
varme. Det er viktig å holde avstand fra pære
til brennbart materiale og velge riktig lampe.
LED-pærer fungerer like godt utendørs
som innendørs. Mange LED-pærer kan
dimmes, men her er det store variasjoner.
Spør før du kjøper. Også fargen på lyset kan
variere. Det kan være hensiktsmessig å bruke
samme fabrikat hvis flere pærer skal lyse opp
samme flate. LED-pærer kommer i mange
fargevarianter i tillegg til klassisk hvitt lys.

sparepære
Innkjøp: 50 kroner
Bruk: 11 W x 10 000 timer x 0,90 kr/kWh = 99 kroner
Totalt: 149 kroner
Vanlig lyspære
Innkjøp: 5 kroner x 4 lyspærer = 20 kroner
Bruk: 60 W x 10 000 timer x 0,90 kr/kWh = 540 kroner
Totalt: 560 kroner
Du sparer 411 kroner per sparepære
halogenpære
Innkjøp: 25 kroner (glødepæras levetid krever 1,25 halogenpærer)
Bruk: 42 W x 2500 timer x 0,90 kr/kWh = 94,50 kroner
Totalt: 119,50 kroner
Vanlig lyspære
Innkjøp: 5 kroner
Bruk: 60 W x 2500 timer x 0,90 kr/kWh = 135 kroner
Totalt: 140 kroner
Du sparer 20,50 kroner per halogenpære
ledpære
Innkjøp: 350 kroner
Bruk: 7 W x 45 000 timer x 0,90 kr/kWh = 284 kroner
Totalt: 634 kroner
Vanlig lyspære
Innkjøp: 5 kroner x 18 lyspærer = 90 kroner
Bruk: 40 W x 45 000 timer x 0,90 kr/kWh = 1620 kroner
Totalt: 1710 kroner
Du sparer 1076 kroner per ledpære.

TeksT: Sigurd Oland nedrelid

kilDe: lYSkultur

illusTrasjonsfoTo: thereSe hanSen

foTo: preSSeBilder fra leverandØrene
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Vil ha deg!
Kraftsektoren har behov for
flere kloke hoder – og frir til
de unge.

– Kraftsektoren jobber for å svare på klima-

utfordringen og mette verdens energibehov, sier
Christine Meling, gruppeleder for forskning og
utdanning i Energi Norge.
Meling mener kraftbransjen har sikre
arbeidsplasser med store muligheter.
– I kraftsektoren har vi et stort mangfold av
jobber over hele landet. Næringen er i vekst, og
vi har behov for flere tusen nye medarbeidere i
årene framover.

Dette er yrkene kraft
bransjen sikler etter
Energimontøren bygger, drifter og vedlikeholder strømnettet hele veien fra kraftstasjon til
forbruker. Dette er kraftforsyningens førstelinje
forsvar – en viktig jobb for enkeltmennesker,
industri og samfunnet for øvrig.
Energioperatøren drifter og vedlikeholder kraftverk og transformatorstasjoner.
Energioperatøren jobber tradisjonelt med vannkraftverk, men også med produksjonsanlegg for
bioenergi og vindkraft.
Elkraftingeniøren jobber med generatorer,
kraftelektronikk og høyspenningsteknikk. Dette
er kjerneteknologien i energiproduksjon. I årene
framover skal den elektriske infrastrukturen
utbygges. Dette krever framtidig økt kompetanse
i informasjonsteknologi for elkraftingeniørene.
Byggingeniøren med spesialisering innen vannkraft planlegger vannkraftprosjekter, beregner
energipotensial og prosjekterer demninger og
vannkraftverk. De senere årene har det blitt
viktigere å ta miljøhensyn når større utbygginger
skal gjennomføres.
Maskiningeniøren moderniserer, drifter og
vedlikeholder kraftanlegg, og utvikler nyanlegg. Arbeidsoppgaver kan være å sørge for
det maskintekniske utstyret i kraftstasjoner og
vannveier, rehabilitere kraftstasjoner og planlegge, bygge og drifte nye kraftverk.
TEKST: SIGURD oland NEDRELID
foto: varanger kraft
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Bildet viser et oppussingsprosjekt hvor tettelister
bør benyttes for å spare strøm. Før et tent lys langs
lister rundt vinduer, vegger og tak. Bevegelsene i
ﬂammen vil indikere om det trekker

slik kutter du strømregningen

Puss opp i sommer

– spar penger i vinter
etter våren og sommeren kommer vinteren
raskt. Puss opp allerede nå, og møt den kalde
årstida i et energieffektivt hjem.
om lag 65 prosent av energi-

bruken i hjemmet går til
opp varming. Vurder energibesparende tiltak samtidig med
annet oppussingsarbeid.
Mistenker du at boligen din
lekker varme? Da kan termografering være noe for deg.
Termografering gir oversikt over
luftlekkasjer og dårlig isolering i
boligen din.
– Spesielt i vintermånedene,
når temperaturforskjellen inne og
ute er størst, kan det være store
energitap i boliger. Vi tror mange
vil bli overrasket når de ser hvor
mye varme boligen deres lekker,
og hvor lekkasjene er, sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.

Termografering utføres av
fagfolk og koster fra om lag
5 000 kroner og opp mot 20 000
kroner, avhengig av hvor detaljert
rapporten skal være.
tettelister. Det fins rimeligere
fremgangsmåter dersom du vil
undersøke om boligen har luftlekkasjer, særlig langs listene Du
kan føre et tent lys langs listene
rundt vinduer, vegger og tak.
Bevegelsene i flammen vil indikere
om det trekker.
Du kan enkelt tette luftlekkasjer
langs listene. Demonter listene og
fyll mineralull i fugen mellom veggkonstruksjon og karm. Lekkasjer
mellom vinduskarm og rammer

og i dører kan utbedres ved å sette
inn tettelister av silikon.
Pengene er spart inn etter ett
år. Nye tettelister til vinduet vil
typisk føre til en årlig innsparing
på 100 kilowattimer ifølge Roar
Hugnes. Bruker du 70 kroner på
tettelister til vinduer i vår eller i
sommer, har du spart inn pengene
på lavere energibruk allerede etter
ett år ved en strømpris på 70 øre
per kilowattime. Har du ti vinduer
i boligen din, sparer du 700 kroner
i året.
etterisolering. Etterisolering av tak
med kaldloft er et effektivt tiltak du
kan utføre selv. Bruker du 10 000
kroner på isolasjon av loft, har du
innen tre år spart inn investeringen
gjennom lavere strømutgifter, viser
beregninger utført av Enova.
– Etterisolering av vegger og loft
gjør at boligen holder på varmen.

Du øker bokomforten, reduserer
strømregningen og sparer miljøet.
God isolering øker samtidig verdien
på boligen, sier seniorrådgiver
Roar Hugnes i Enova.
Det største varmetapet har
du likevel gjennom vinduene.
Etterisolering av yttervegger med
bytte av vinduer til helst 3-lags
lavenergivinduer er kostbare tiltak.
De bør derfor sees i sammenheng
med nødvendig oppgradering som
må gjøres på boligen
Effekten av etterisolering er
trolig sterkest hvis boligen din er
eldre enn 20 år. Så sent som på
1980-tallet var kravet 10 centimeter
tykk isolasjon. I dag kreves det
25 centimeter isolasjonstykkelse i
veggene.
TeksT: Sigurd Oland nedrelid
foTo: thereSe hanSen
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kontakt Enova Svarer for gratis råd som kan redusere energibruken i boligen din.
800 49 003 eller på e-post: svarer@enova.no

Få penger til energisparing
Med Enovas støtteordninger kan installering av energisparende
oppvarmingskilder i hjemmet ditt bli enda mer lønnsomt.
Tilskuddsordningen dekker inntil tjue prosent av kostnaden opp til et
maksimalbeløp. husk å søke før du kjøper.

Din bolig:

Skreddersydde strømsparetips
Enovas energimerkekalkulator gir deg råd om tiltak som sparer energibruken i din bolig.
Det kreves ingen innlogging eller forkunnskaper for å bruke kalkulatoren.
Finn energimerkekalkulatoren på www.enova.no.
Kalkulatoren er ingen erstatning for energimerkeordningen.
Energimerkeordningen krever at alle boliger som selges eller leies ut,
skal ha energiattest.

Slik isolerer du
loftet – seks
enkle skritt
Før du starter:
1 Beregn hvor stort loftet ditt er.
Kjøp inn nok isolasjonsmateriale
og vindpapp.
2 Kjøp følgende utstyr: klær som
dekker mesteparten av kroppen.
Tynne hansker. Maske for å
dekke munnen. En kniv som
er konstruert for å skjære i
isolasjonen.
Slik gjør du:
3 Start alltid i et hjørne. Vær nøyaktig med måling og skjæring.
4 Mål opp hvor store isolasjonsmattene skal være, skjær til og sørg for at
isolasjonsmattene dekker godt.
5 Skjær en tilstrekkelig stor bit av vindpappen. Legg vindpappen rundt
isolasjonsmatten.
6 Fortsett slik med lagvis legging av isolasjon og vindpapp. Flere lag vil gi
bedre isolasjon.
Vær oppmerksom på at også loftet må ha sirkulasjon av luft. Sørg for lufteluker. Ikke stapp isolasjonen helt ut i rafta. Sørg for minimum fem centimeter klaring.
kilDe: enOva
foTo: enOva, glava
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Unngå
elektriske
branner
Nesten halvparten av alle
branner med kjent årsak
oppstår i forbindelse med
elektrisk utstyr. Dette bør
du vite.
Eier er ansvarlig for den
elektriske installasjonen og
det elektriske utstyret.
Det er viktig at det
elektriske anlegget ettersees av en fagperson med
jevne mellomrom – som
hvert femte år.
Følg alltid brukerveiledningen når du setter
opp et elektrisk apparat.

foTo: elmer laahne/
nOrSk BrannvernfOrening

La elektrikeren
gjøre jobben sin
Mange ønsker å spare tid
og penger på å gjøre jobben
som hobbyelektriker. Færre
tenker på at det er både
ulovlig og livsfarlig.
Som huseier er du
ansvarlig for å bruke
registrert elinstallatør
ved utføring av elektriske
installasjoner. Det er svært
lite du har lov til å gjøre selv.

Disse elinstallasjonene
kan du utføre selv
• Skifte deksel for koplingsbokser, brytere og stikkkontakter. Alt utenom den
veggfaste delen.
• Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
• Kople opp eller skifte
topolede støpsler i bevegelig
ledning til og med 25 ampere
uansett jording.
• Kople opp eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 ampere uansett jording.
• Kople til og reparere lampetter, bordlamper og liknende med
bevegelig ledning. Dette inkluderer også brytere på ledningen.
• Kople til og skifte lamper som henger i takkrok eller liknende,
som er tilkoplet med støpsel, stikkontakt, kronklemme eller
sukkerbit. Det er likevel ikke lovlig hvis lampene er å betrakte
som en del av den faste installasjonen. Dessuten må det være
strekkavlastning på selve ledningen, slik at kontaktene ikke
fysisk belastes.
• Skifte andre lysarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke.
• Alt annet må utføres av en registrert elinstallatør.
kilDe: nelfO
foTo: thOralf OlSen/dn

Nettselskapet er som oftest ikke erstatnings
ansvarlig for tap som er en følge av at varslet
kommer for sent, og skaden alt er skjedd.

Jussråd fra advokat Inge A. Fredriksen

Er alt i orden?
I verdens rikeste land har veldig mange av oss fritidsboliger.
Standarden er minst like høy som hjemme og vi har alle
bekvemmeligheter hjerter begjærer. Bad og badstu er en
selvfølge, og mange har utendørs jacuzzi også.
Strøm på hyttene fikk de fleste for lenge

siden, men det nye er at nå må det være strøm
der alltid fordi fryseboksen på hytta er full av
godsaker, temperaturen inne må være minst
10–12 grader for at noen typer kombiskap
overhode skal virke. Vannet må jo heller ikke
fryse inne eller ute i jacuzzien.
Det er selvsagt et tegn på høy tillit at alle
regner med at nettselskapet sørger for at hytta
alltid har strøm, også i de ukene og månedene
vi ikke er der selv, og dermed ikke kan følge
med. Om vi også regner med at nettselskapet
«tar regningen» hvis jacuzzien bånnfryser og
må repareres for mange penger, og fryse
boksen med illeluktende innhold må kasseres
fordi det har vært et strømbrudd som ikke er

blitt reparertfordi nettselskapet rett og slett ikke
vet om det, lever vi farlig.
Lavspenningsnett overvåkes ikke (enda på
noen år) automatisk. Nettselskapet vet derfor
oftest ikke om at det er strømløst i fritidsboligen
din før noen (du selv eller den som «ser etter»
for deg) varsler nettselskapet om dette. Da
er det ofte for sent. Vannskadene har skjedd,
maten i fryseboksen er ødelagt, og jacuzzien
må ha totaloverhaling.
Nettavtalen § 4-2, siste ledd har derfor en
bestemmelse som pålegger kunden, uten
ugrunnet opphold, å melde fra til nettselskapet
om hendelser i eget anlegg og utstyr. For
eksempel at det er strømløst. Nettselskapet må
få varsel for å vite at noe er galt og må rettes.

Konsekvensen er som oftest at nettselskapet
ikke er erstatningsansvarlig for tap som er en
følge av at varslet kommer for sent, og skaden
alt er skjedd.
Selv om nettselskapet i noen tilfeller skulle
være erstatningsansvarlig, har kunden taps
begrensningsplikt. I henhold til nettavtalen
§ 13-5, første ledd plikter kunden å begrense
sitt tap med rimelige midler. Forsømmer kunden
dette, kan erstatningen nedsettes med det som
ville vært unngått om kunden hadde hatt rimelig
skadebegrensning.
Skadebegrensning vil i denne sammenheng
bety tilsyn så ofte som sårbarheten til det man
må ha strøm til, tilsier. Tilstrekkelig tilsyn i hus
der det ikke er mennesker daglig, og der det
er behov for ubrutt strømlevering, vil normalt
innebære at kunden må installere varsling selv,
som kan gi beskjed om for lav temperatur i
hytta og/eller at hele eller deler av anlegget er
uten strøm. Bare da kan det reageres raskt nok
til å unngå kjedelige skader og tap som nett
selskapene ikke svarer for.

Tekst: advokat Inge A. Fredriksen,
partner i Advokatfirmaet
	Nordia DA
Foto: 	GEIR OLSEN
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foTo: apple

Konkurranse

kliPP Her

test dine kunnskaper etter å ha lest Vår energi:

1 Hvorfor fastsettes nettleia av myndighetene?

Svar: A: Det er en kommunal skatt

B: Fordi kraftnettet er et naturlig monopol

C: EU-direktivet om energibruk krever det

2 Hva er AMS?
Svar: A: Smarte strømmålere

B: Avviklede metriske stiger

C: Moderne lyspærer

3 Hva heter stormen som rammet Norge i 2011?
Svar: A: Ragnar B: Dagmar C: Hegnar

4 Hvor stort utbytte tok kommunene som eier kraft- og energiselskapene i 2011?
Svar: A: 2,1 milliarder kroner B: 3,4 milliarder kroner C: 4,2 milliarder kroner

5 Hvilken avtaleform mellom strømkunde og strømleverandør er den vanligste?
Svar: A: Standard variabel pris

B: Fastprisavtale

C: Markedspris med påslag

6 Hvor mye vil nye tettelister til vinduet typisk koste?
Svar: A: 70 kroner

B: 450 kroner

C: 700 kroner

Send inn løsning på konkurransen innen 16. august 2013 til:
Vår Energi
Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO
Merk konvolutten «konkurranse 1-13»
Det trekkes én vinner som får en iPad!
Navn:

Adresse:

Postnr/-sted:
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Vi gratulerer vinneren av en iPad
i Vår Energi nr 2 i 2012:
Stine Frilund, 6350 EIDSBYGDA

energi-kryss

Send inn løsning på premiekryssordet innen 16. august 2013 til:
Vår Energi
Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO
Merk konvolutten «kryssord 1-13»
Det trekkes én vinner som får en elektronisk kjøkkenvekt i rustfritt stål

Riktig løsning fra nr 2-12:
Lav strømpris og mye vann i magasinene
Vi gratulerer vinneren av en elektronisk
kjøkkenvekt i Vår Energi nr 2 i 2012:

Navn:

Vanja Katrine Ring Jensen, 9151 STORSLETT
Adresse:

Postnr/-sted:
15

Returadresse:

Energi Forlag AS
Christian Krohgs gate 16
Postboks 1182 Sentrum
NO-0107 OSLO

Samsung HomeSync er omtrent så stor som
tre cd-deksler stablet oppå hverandre.

Lanserer «magisk» boks
Samler alt innhold fra alle familiens
dingser på ett sted.
En av årets viktigste nyheter fra

Samsung er Homesync, et medie
senter som på «magisk» vis skal
samle all digital informasjon man
har liggende på ulike enheter i
familien. De fleste norske familier
har minst fem pc-er, nettbrett
og telefoner som det lagres
dokumenter, bilder og video på.
Med Homesync får man en
harddisk på 1000 gigabyte, eller
1 terabyte, til å lagre alt dette på.
Overføringen skjer automatisk og
trådløst etter at boksen er satt opp.
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Privatliv. For å sikre hver
enkelt brukers privatliv kan
man registrereflere brukere på
boksen, og alle får tildelt private
lagringsmapper bare de selv kan
benytte.
Homesync kobles til tv-apparatet
eller forsterkeren i stua og sørger
enkelt for at man får lyd og bilde ut
på stor skjerm og ut av et skikkelig
anlegg. Dermed kan man vise film
eller spille musikk fra den dingsen
man selv ønsker uten å styre med
kabler.

Sammen med lagringen tilbyr
Samsung et nettlager på samme
størrelse som boksens interne
lager. Dermed får man også
sikkerhetskopi utenfor hjemmet og
en måte å få tilgang til innholdet på
når man ikke er hjemme.
Egentlig et nettbrett. Den siste
nøkkelfunksjonen til Homesync
er at den i praksis er en Androidbasert smarttelefon uten skjerm
og knapper. Man kan bruke nett
leser og laste ned alle apper som
også kan brukes på telefoner og
nettbrett.
For de som allerede kjenner
Apple TV, er det helt riktig å anta

at dette er Samsungs motsvar.
Størrelsen er også den samme,
omtrent så stor som tre cd-deksler
stablet oppå hverandre.
En fordel Samsung har fremfor
Apple, er at den støtter langt
flere typer produkter enn bare
Samsungs egne.
Samsung Homesync blir
tilgjengeligi norske butikker
i løpet av april og vil ha en
veiledendepris på 2500 kroner.
tekst: magnus eidem
foto: samsung

