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Prosjektinformasjon fra Utsira kommune:

Vi er avhengige av bredt samspill og alle gode krefter for å få
noe til. Derfor vil vi forsøke å holde deg informert om kommunens satsning på næringsutvikling.

Her forteller vi om at:
•
•

•

•
•

Vi har en revidert næringsplan
på gang.
Vi avviklet en «Work-shop» på
Utsira i oktober
Vi har vunnet, rettere sagt, er
plukket ut som en av 3 finalister
i en nasjonal konkurranse. (se
bildet)
Hvordan veien videre er i konkurransen
«Ny teknologi». Hva er
det?

•

Haugaland kraft er i gang med et
Fou-prosjekt

NÆRINGSPLAN

Utsira kommune trenger mer bærekraft, flere hoder og hender. Næringsutvikling og arbeidsplasser er
trolig nødvendig for å få det til.
Kommunestyret vedtar derfor i lø-

pet av neste kvartal en næringsplan
med konkrete mål og arbeidsoppgaver. En god medspiller undervegs i
arbeidet er næringsavdelingen i Rogaland fylke. Her har vi fått både
hjelp og penger til prosessen.

«Workshop»
Tidlig i oktober ble det
arrangert en
«Work-shop»
på Utsira.
Bakgrunnen var kontakt med Nordic Edge og deres tanker om smarte byer og samfunn. Bjørn Uvdal fra Nordic Edge ledet seansen med deltakere
fra fylkets næringsavdeling, Solvind AS, Sustainable Energy Catapult
Center, Haugaland kraft og Rogaland Ressurssenter, foruten lokalt næringsliv og kommunestyret.
Det ble pekt på ulike relative fortrinn og muligheter. Hva vi må ha mer
og mindre av, hva vi må gjøre bedre og hva nytt vi må til med. Uvdal
ønsket også å melde oss på en konkurranse. Premien er muligheter for å
utvikle og teste nye
metoder og samarbeidsmodeller, tilgang
til et omfattende nettverk, og å oppnå synlighet i samarbeid
med krefter fra Nordic
Edge, innovasjon
Norge og Doga
(Design og arkitektur
Norge).

Vi VANT! (ER MED «VIDERE»)

Takket være rådmannens gode søknad, vant vi nevnte konkurranse! 14.11.
kunngjør Doga at Utsira, Krødsherad og Asker kommuner går videre med tre
veldig ulike utfordringer! (Du kan lese om alt hos www.doga.no) Vi spilte inn
følgende utfordring:

«Utsira- det grønne og smarte øysamfunnet». Utsira kommune er
opptatt av aktivt å motvirke fraflytting og lavere næringsvirksomhet.
Basert på naturgitte forutsetninger , er målet å gjøre Utsira til en attraktiv kommune som fokuserer på smarte og miljøvennlige løsninger.
OG VEIEN VIDERE...
Vi inviteres inn til Doga i Oslo, for sammen med øvrige kommuner
«spisse» problemstillingen. Dette skjer 11. desember. I neste fase trekkes
næringsaktører inn til en samskapningsworkshop. Tanken er å sette sammen kombinasjoner av aktører som normalt ikke ser i vår retning, for slik
utløse noe nytt! Det blir «work-shop» på Utsira i januar. Ca i juni skal et
konsept for Utsira sammenfattes «Endelig er det noen som ser oss,
og presenteres for en jury som
og som kan bistå med kompetent
kårer en «vinner». Seier for oss
hjelp» ordfører Marte E. Klovning
vil uansett være flere folk, mer
aktivitet, flere arbeidsplasser!
Vi får forhåpentlig tak på et nettverk, ideer og tiltak
som kan gi oss arbeidsplasser basert på naturgitte forutsetninger sett i et nytt lys. Hele Nordic Edge- konseptet går ut på å arbeide med «Smarte byer og lokalsamfunn som setter innbyggerne i sentrum, og tar i
bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og
samskapning».
Det er utarbeidet et norsk «veikart» basert på FN sine bærekraftmål. Veikartet bygger på digitalisering, samarbeid på tvers, innbyggerinvolvering
og ny teknologi. Målet er økt livskvalitet for innbyggerne.

Det er lett å slenge om seg med ord som «Ny teknologi». Men hva er
det?
«Et begrep som omfatter muliggjørende basisteknologier som kunstig
intelligens, algorimter, konnektivitet, 3D-printing, blokkjede, visualisering, sensorer, stordataanalyse (big data).
I tillegg også systemteknologier som autonome systemer, droner, 5G,
digital tvilling, IoT, AR og VR, cloud computing og robotisering.
Fellestrekket for alle disse muliggjørende teknologiene er at de er generiske- de anvendes på tvers av tradisjonelle næringer og sektorer.»
Tipper du som oss må slå opp flere av disse ordene! Men her er nær
framtid oppsummert. Nå har vi, Utsira, en sjanse til å være med. Uansett:
Det fine er at målet er at du som innbygger skal være i sentrum! Det betyr at dine ideer, medspill, innvendinger, behov og tanker er viktigst.
Det er mange fine ord, nye ord og vanskelige
ord som brukes i prosjektet. En Sirabu vil neppe
umiddelbart kjenne seg helt i komfortsonen,
men helheten drypper inn etter hvert. Rådmannen er klar på at vårt mål er arbeidsplasser basert på naturressurser og ny teknologi. Vi skal
være grønne og smarte.
VEIKART
Smart City-tankegangen baserer seg på FN’s
bærekraftmål. Et norsk nasjonalt vegkart ble
presentert av Nordic Edge og Doga under
Arendalsuka i august.
Veikartet representerer en ny innfallsport og
tenkemåte.
Les gjerne mer hos www.doga.no, eller last
ned vegkartet her:
https://issuu.com/norskdesign/docs/
nasjonalt_veikart

Så hva kan vi få til?
Med i «premien» følger invitasjon til deltakelse på «Smart City Expo
World Congress» i Barcelona 19-21.november. Ordfører og undertegnede
Rune Solevåg (rådmannens prosjektleder i alle fall frem til jul), vil delta
der på kort varsel. Målet vil være å bli kjent med den nordiske miljøet
som vi skal arbeide videre med. I tillegg vil vi lære mer om «ny teknologi», samarbeid og utveksling.
Deretter får vi være åpne og ha fokus på målet om arbeidsplasser.
Vi HAR VÆRT «DET» FØR…?
Historisk sett har vi lykkes før, med teknologi, natur og smarte løsninger. Tenk tilbake til 2004. Allerede da skapte Norsk Hydro verdens første vindhydrogenanlegg på Utsira! I tillegg ble det gjort unike ting i forhold til å sømløst nyttiggjøre seg energi fra to samtidige systemer;
strømnettet og hydrogenbrenselcelle, som ikke fikk like mye
oppmerksomhet.
Det druknet litt i besøkene fra
de mange tv-kanalene fra Tyskland, England, Sør-Korea, Maldivene, Norge… osv Til og
med Morten Harket og Roman
Abramovic var på besøk! Vi
fikk masse oppmerksomhet,
mye aktivitet og gode ringvirkninger.
Men lite langsiktige arbeidsplasser.

Daværende ordfører G.H. Rasmussen
og guvernøren i Kamsjakta Roman
Abramovic på Utsira i 2004

Nå håper vi å få sjansen til å kunne gjøre det igjen, med natur, naturkrefter og teknologi, men med bærekraftige arbeidsplasser i tillegg!

Apropos Smarte-løsninger. Vi
har hørt det før. Vi kjøpte fiberkabel i 2008 og fikk i kjølvannet være med på flere piloter og samarbeid med Haugaland kraft – Altibox. Så vi er
ikke helt noviser! Tvert imot er
vi den eneste kommunen i Norge med 100 % firberdekning!
Bildet viser snitt av fiberkabelen vår.

Forskning og utviklingsprosjekt (FOU-prosjekt)

Regi: Haugaland kraft
Haugaland kraft er i dag i gang med et «Fou-prosjekt» på Utsira. Dette
prosjektet vil være en viktig byggestein i årene framover, og et interessant utgangspunkt for prosjektet i regi DOGA. Fou-prosjektet har som
utgangspunkt å forsterke nettet til og på Utsira. Fremtidig energibehov
kan dermed på kort sikt, løses uten å legge ny kostbar strømkabel til fastlandet. Herunder kunne levere strøm til et laksesmoltanlegg og til en
elektrisk rutebåt. Fase 1 som allerede er i gang, gravemaskinene kommer
straks, er relativt «kjedelig» med oppgraderinger av infrastruktur. Noen
trafostasjoner skal bort og ledninger legges i jord –men vi får aktivitet og
et mer robust nett!
Fase 2 og 3 innebærer spektakulære tanker og løsninger som selv erfarne
folk i kraftlaget presenterer som «kult» og toppledelsen svært gjerne deler på konferanser både her og der. Lading av elektrisk rutebåt, et eget
micro-grid, frakoplet resten av verden, med hydrogen og biogassanlegg
rundt et laksesmoltanlegg, el-billading og et eget «show-room» for uttesting og demonstrasjon av ny teknologi inngår. Alle bitene faller kanskje
ikke på plass, men kraftlaget er håndfast i gang med sitt prosjekt og vi
gleder oss allerede til å se hvilke muligheter som dukker opp.
Vi som innbyggere kan fort la oss motivere til solceller på taket, mølle i
hagen, smarte batterier, eller påfunn vi ikke har kompetanse til å se muligheter for. Eller hva?

Bildene over viser litt av det som er planlagt. Prosjektet er godt i gang og
første spadetak nært forestående og om ikke lenge har vi f eks ingen høyspentledninger i luftspenn på Sira! Så følg med.
NÅR KOMMER VINDMØLLENE?
Solvind AS deltok også i oktober-work-shopen. Bjørn Hjertnes kunne
fortelle at de venter på konsesjon for Utsira II til erstatning for dagens to
vindmøller på Austrheim.
Konsesjonsbehandlingen trekker ut i tid jfr debatten og vedtakene som

har vært rundt «Nasjonal ramme». I møtet ble framdrift fra konsesjon
gis, til nytt vindkraftverk står driftsklart skissert.
Gitt at konsesjon godkjennes i 2020 regner Hjertnes med tid til klageprosess og detaljplanlegging (år 20/21), tid til godkjenning av MTAplan, kontraktsinngåelser med leverandører (år 21/22) og legging av
ny sjøkabel og bygging av vindkraftverk (år 22/23). Bygging må skje
på våren av hensyn til værforholdene.
3 nye møller som produserer 60Gwh, er dermed tidligst klare i 2023
dersom konsesjon gis neste år.

Vi håper befolkningen og øvrige medspillere lar seg interessere, fascinere, inspirere og bidrar med det en kan, akkurat slik som vi har
erfart ved tidligere prosjekter.

Synlighet og oppmerksomhet utad
er en forutsetning
for å utvikle næring.
Bjørn Uvdal
-Nordic Edge
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