
 
 
 
 
 
Befaring til Ertsmyra. 
 
Etter invitasjon fra Energiforsyningens lederforening – Rogaland og Agder, var 
medlemmer av NEF i Rogaland og Agder med på befaring til Ertsmyra 
transformatorstasjon på Tonstad, og etterfølgende faglig møte hos Sira-Kvina 
Kraftselskap mandag 7. mai. 
Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett.  Et viktig tiltak på veien 
mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet ved å oppgradere fra dagens 
300 kV til 420 kV.  
 
En sentral del av dette prosjektet er anlegget på Ertsmyra.  Når dette står ferdig om 
ikke lang tid, vil dette være et av Norges viktigste veikryss for strøm.  Ertsmyra er en 
del av det enorme prosjektet «Vestre Korridor», som sikrer nytt, oppgradert 
sentralnett fra Kristiansand til Sauda.   
I tillegg til Statnetts anlegg, bygges det også strømretteranlegg for NordLink, som 
skal knytte det norske og det tyske strømnettet sammen via den nye sjøkabelen som 
legges fra Vollesfjorden ved Flekkefjord til Tyskland.  Det tredje anlegget på området 
er en ny transformatorstasjon som Agder Energi bygger for det regionale nettet. 
 
Det var 18 deltakere på befaringen.  Etter en kjøretur gjennom anleggsområdet, 
samlet vi oss på en høyde ovenfor anlegget, der Statnetts byggeleder, Erik 
Borgenvik, ga en god orientering om de forskjellige delene av anlegget.  Deretter 
reiste vi ned til Agder Energis transformatorstasjon, der Dag Ole Nøstdahl fra AE sto 
for en god omvisning og orientering om stasjonen.  Ettersom stasjonene enda ikke er 
satt i drift, fikk vi god anledning til å studere alle deler av stasjonen i detalj. 
 
Etter befaringen på Ertsmyra reiste vi ned til Sira-Kvinas hovedkontor.  Etter en god 
lunsj, ble vi hilst spesielt velkommen til kraftselskapet av adm. direktør Gaute 
Tjørhom, som også ga en orientering om kraftselskapet.  Som et synlig minne om 
besøket fikk deltakerne hver sitt eksemplar av jubileumsboken «DIAMANTAR varer 
evig». 
Vedlikeholdsleder Jarle Larsen orienterte deretter om de tiltak Sira-Kvina må 
iverksette for å tilpasse seg den omleggingen av sentralnettet som Statnett arbeider 
med. 
Vi hadde også med oss næringspolitisk rådgiver fra EnergiNorge, Trond Svartsund.  
Som vanlig hadde han mye interessant å fortelle om aktuelle nettrelaterte saker. 
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