
De neste ukene begynner Arva grunnarbeidet for å 
klargjøre for kontainerne med batterier. I løpet av høsten 
2021 plasserer vi ett batteri på 2 MWh på Husøy, fordelt 
på to kontainere. Og ett med 0,8 MWh kapasitet i 
Senjahopen. Disse vil bli koblet til strømnettet via en 
egen trafostasjon. 

Batteriet på Husøy blir landets største av sitt slag og vil 
ha en kapasitet tilsvarende ca 30 elbiler. Det er nok til 
å forsyne hele øya ¬– inkludert fiskebruket – i en time 
i tilfelle strømbrudd. På Senjahopen vil batteriet kunne 
forsyne den automatiserte delen av fiskebruket i en time. 
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Vi bygger et 
smartere strømnett 

Kontakt

Batteriene skal ikke først og fremst være 
nødstrømsforsyning ved lengre avbrudd. Det kanskje 
viktigste bidraget blir at de skal sikre konstant stabil 
spenning i nettet. Slik skal alt av elektrisk utstyr kunne 
fungere som normal hver dag.

Som en del av Smart Senja-prosjektet blir batteriene 
en viktig brikke i å bygge et bedre og mer dynamisk 
strømnett for fremtiden ved hjelp av ny teknologi. Målet 
er å finne løsninger som gjør det grønne skiftet mulig.

 

Nå kommer 
batteriene 
til Senja

Julien Moisan, prosjektleder Smart Senja
E-post: julien.moisan@arva.no
Mobil: 456 78 427

Arva AS er det fusjonerte Nordlandsnett AS 
og Troms Kraft Nett AS
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Transport av strøm fra vannkraftverk til kunder har de siste 100 årene foregått stort 
sett på samme måte. Snart skriver Husøy og Senjahopen historie når Norges største 
batterier skal sikre mer stabil strøm i regionen. 

Informasjon om etablering av batteribanker på 
Husøy og i Senjahopen

Smart Senja-prosjektet har som mål å løse noen av 
utfordringene med strømnettet på Nord-Senja. Senja 
er ett av flere steder i Norge der man nå tester ny 
teknologi og nye løsninger for mer stabil strømforsyning. 
Prosjektet er støttet av Enova. 

Så langt har man testet ulike løsninger for styring av 
forbruk hos bedrifter og privatkunder. I løpet av høsten 
vil vi installere to store batterier for å teste hvordan dette 
vil kunne forbedre strømkvaliteten i området. Dette er en 
stor og viktig milepæl for prosjektet.

Mer informasjon finner du på smartsenja.no

Dette er Smart Senja
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– Hvordan foregår arbeidet?
Batteriene ankommer ferdig montert i kontainer fra fab-
rikk. Det eneste som skal utføres i forkant er graving og 
støyping av fundamenter. Det vil bli noe støy og anlegg-
strafikk i forbindelse med dette arbeidet.

Husøy:
Tomten der batteriene skal stå har tidligere blitt benyttet 
som lager for fiskegarn. Vi vil takke alle som har bidratt til 
at området nå er tilgjengelig for prosjektet. 

I forbindelse med at kranbil skal heise batteriet på plass 
på fundamentet i høst, kan det være behov for å stenge 
fylkesvei 277 like før moloen over til Husøy i en kort 
periode. Siden det ikke er omkjøringsmuligheter, vil vi 
forsøke å gjøre dette så skånsomt som mulig med tanke 
på tidspunkt. Innbyggerne vil bli varslet på et nærmere 
tidspunkt.

I forbindelse med tilkobling av batteriet vil strømmen til 
hele øya stenges i en sammenhengende periode på 
6-7 timer. 

Dette gjør vi på Husøy 
og i Senjahopen

Dette vil trolig foregå på natten. Tidspunkt for avbrudd vil bli 
varslet for alle berørte. 

Senjahopen:
Tomten der batteriet plasseres vil kreve noe utfylling. Det vil 
derfor bli tilkjøring og tipping av masser, noe som medfører 
støv og støy i en kortere periode.

I forbindelse med selve anleggsarbeidet vil det ikke være 
nødvendig å stenge fylkesvei 252, men det vil være noe 
redusert fremkommelighet i anleggsperioden da arbeidet 
foregår nært veien. Vi ber alle om å vise hensyn og følge 
eventuell skilting i tilknytning til anleggsområdet. 

Til høsten, når batteriet skal heises på plass, vil fylkesvei 252 
ved Matkroken måtte stenges for trafikk en kort periode. 
Siden det ikke er omkjøringsmuligheter, vil vi forsøke å gjøre 
dette så skånsomt som mulig med tanke på tidspunkt. Tid-
spunktet vil bli varslet.

I forbindelse med tilkobling av batteriet vil det ikke bli nød-
vendig å koble ut strøm til øvrige abonnenter i Senjahopen.

I sommer utfører vi nødvendig grunnarbeid der batteriene skal stå. I løpet av høsten 
ankommer de fra fabrikken i Tyskland og kobles til strømnettet.

– Vil det være mye støy? 
Nei, batteriene lager ikke noen lyd, men de er utstyrt 
med kjøleanlegg som i perioder vil kunne høres om man 
står i nærheten.

– Hvordan vil batteriene se ut?
Batterisystemene monteres i standard 12 meter lange 
shipping-kontainere. I Senjahopen blir det plassert en 
og på Husøy to av denne typen. Kontainerne blir foliert 
med et unikt og fint utrykk. 

– Vil batteriene løse alle problemer?
Vi kan ikke garantere at alle problemer vil forsvinne 
når batteriene er på plass. Men vi tror at de kan løse 
mange av dem. Batterikapasitet i dette omfanget har 
ikke vært testet i Norge før. Det er derfor mange ting vi 
ikke har svarene på ennå, men nettopp derfor er dette 
prosjektet også så viktig.

– Hva med brannsikkerheten?
Brannsikkerhet høyeste prioritet for Arva ved alle 
installasjoner i strømnettet. Kontainerne er plassert på 
fem meters avstander til andre brennbare bygg.
Innmaten i batteriene er laget av Samsung og av typen 
litium ion (Li-Ion). Dette er samme type som benyttes 
i både elbiler, bærbare PCer og mobiltelefoner. I 
tillegg vil begge batteriene ha sitt eget automatiske 
slukkesystem. 

I samarbeid med leverandøren vil Arva utveksle 
nødvendig informasjon med Brann- og redningsetaten i 
Senja kommune.

Senjahopen

Matkroken

Husøy


