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Het debatt om
elektrifisering av sokkelen
Det pågår for tiden ern opphetet debatt om elektrifisering av
sokkelen, særlig over de kommende store utbyggingene. Norge
sliter allerede med å skaffe nok strøm, både til samfunnet generelt,
men også til petroleumsindustrien og annen kraftkrevende industri.

installasjonene. Vi håper og de faller i
smak og blir et godt blikkfang!

Tarifforhandlinger
Datoene for de kommende
forhandlingene på de forskjellige
områdene begynner nå å falle på
plass. Her følger en liste over
starttidspunkt:
Forhandlinger Sokkeloverenskomsten 6. - 8. mai
Forhandlinger Oljeoverenskomsten 13. - 15. mai

Et stort oljefelt vil kreve et
strømforbruk tilsvarende en middels
norsk by, så det sier seg selv at en slik
omlegging vil få betydning for landet
forøvrig, sier forbundsleder i SAFE,
Hilde-Marit Rysst.

av strøm for å ivareta
beredskapsfunksjonene til enhver tid.
Utnyttelse av spillvarme fra
gasskraftverk er også et
moment i debatten her, sier
Hilde-Marit Rysst.
Vi har lagt ved linker til sakene rundt
elektrifisering her:

Besparelse ligger i at avgiftene rettet
mot CO2 utslippene blir redusert for
de berørte oljefelt, og flyttet til det
landet som produserer strømmen med
gass- eller kullkraft. Deretter skal
strømmen fraktes med
«monstermaster» fra produsent til
Norge og videre ut i havet.
Fra fysikken husker vi at det
ble større energitap dess
lenger strømmen fraktes
(avhengig av spenning og
impedans i strømkabelen).
Vi stiller oss tvilende til at
de land vi skal importere
strøm fra, klarer å produsere
strøm mer miljøvennlig enn
vi selv klarer.
SAFE er også opptatt av det
sikkerhets- og beredskapsmessige ved
at installasjonene offshore ikke blir
rammet ved et strømbrudd, og derfor
må være selvforsynt med et minimum

http://www.aftenbladet.no/energi/olje
/Vil-Lien-tvinge-oljeselskapene-tilelektrifisering3354909.html#.Uvx_gmJ5N8E
https://www.duo.uio.no/handle/10852
/16998
http://energiogklima.no/energiduellen
/er-elektrifisering-av-sokkelen-etgodt-klimatiltak/
http://www.aftenbladet.no/energi/Ikk
e-ja-til-strom-fra-Statoil-na3354894.html#.Uvx_mGJ5N8E
http://www.tu.no/petroleum/2014/02/
06/-fullstendig-meningslossymbolpolitikk-a-elektrifisere-heleutsirahoyden
http://www.tu.no/petroleum/2014/02/
04/bakgrunn-dragkampen-om-kraftfra-land
http://www.dn.no/energi/article27300
69.ece

Kalendere
Store SAFE-kalendere format 50 x 70
medfølgende opphengslister, samt
små kalendere i A4, er sendt ut til alle
SAFE-klubber. Vi håper dere sørger
for at disse henges opp synlig på
arbeidsplasser på land og ute på

Forhandlinger - NR 26. - 28. mai
Forhandlinger –
Oljeoverenskomsten og
Bransjeavtalen 2. og 3. juni
Forhandlinger IO ennå ikke
avklart

Kurs i vår
Vi har akkurat avholdt et svært godt
kurs i Arbeidsrett, trinn 1.
Tilbakemeldingene er meget gode!
3. til 6. mars går årets første
grunnkurs for tillitsvalgte og
medlemmer av stabelen. Vi har
fortsatt mulighet til å ta med noen
flere medlemmer. Benytt sjansen til å
skaffe klubben nyttig kunnskap!

Kursplan for klubbene
Vi jobber med en kursplan som vil bli
et nyttig verktøy for klubbene når
kompetanse- og kunnskapsbehov skal
planlegges i klubbene. Planen vil bli
diskutert på kommende
forbundsstyremøte i uke 8, og sendes
ut så snart den er godkjent. Vi ser
fram til at den tas i bruk, og håper den
vil bli til nytte og glede!
Mette Møllerop
Redaktør/infoansvarlig i SAFE

