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HADSEL: Et universitet,
en høgskole og et ledende
miljøenergi-selskap vil
skape et miljø for grønn
energi på Stokmarknes.
Det kan bety både forsk-
ning, utdanning og ar-
beidsplasser.
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I begynnelsen av april møtte le-
dere ved universitetet i Nord-
land og høgskolen i Narvik kon-
sernsjefen i Nebb Engineering
As på Stokmarknes. 
Med var blant andre også 

direktør i Trollfjord Kraft, 
Jacob Normann Jacobsen og
Hadsel-ordfører Kjell-Børge
Freiberg.

Bygge opp i Hadsel
Her var målet å lage ei lokal for-
ankring av et nytt samarbeid.
Lykkes de, kan de ha skutt en
gullfugl i stor målestokk.
Begge de to høgskolene har

store ambisjoner om å bli le-
dende innenfor arktisk energi-
teknologi, og de vil kombinere
studieplasser med utvikling av
grønne energi-arbeidsplasser.
Samtidig har Trollfjord Kraft

og andre arbeidet med et anlegg
for å produsere billig energi til
industrien på Børøya. Kombi-
nasjonen kan vise seg å være en
innertier.
Nå er det felles prosjektet i

startgropa og har tinget lokaler
i i Hurtigrutens Hus. Her håper
man å bygge opp kompetanse,
og etter hvert arbeidsplasser
som kan gi ny energiproduk-
sjon og nytt næringsliv.

Kompetanse og arbeid
– Det avgjørende for at dette
prosjektet skal kunne lykkes er
kombinasjonen av å bygge
kompetanse i Stokmarknes og
utvikling av kompetansear-
beidsplasser.  Effekten av studi-
eplasser basert på fag og forsk-
ning som har et samarbeid med
bedrifter i nærmiljøet som det-
te handler om kan være en suk-

sessfaktor, konstaterer Per-
Kaare Holdal etter møtet på
Stokmarknes. 
Han har laget en forstudie

for samarbeidspartnerne i for-
kant og holder også tråden i ar-
beidet videre.

Nebb Engineering
Med på samarbeidet er altså
Nebb Engineering, som har ho-
vedkontor i Asker.
Selskapet har de siste syv

årene arbeidet med utslippsfrie
gasskraftverk basert på oxyfu-
el-teknologi, med støtte fra
blant andre Norsk Forsknings-
råd og Gassnova.
Denne teknologien kan bli

aktuell å bruke i et pioner-an-
legg på Stokmarknes, der det
lenge har vært snakk om å få i
gang lokal energiproduksjon til
industrien på Børøya.

Bioprotein
I tillegg vil man også se om det
er mulig å få bieffekter i form
av produksjon innen biopro-

tein, fiskeprotein eller alger. 
Etter samlingen på Stokmark-
nes før påskeuka, har samar-
beidspartnerne hatt møter med
Miljøverndepartementet og
stortingspolitikere. Dessuten
har man også lagt fram planene
i LO.
Konsernledelsen i Skretting

var også med under samlinga
på Stokmarknes midt i april.

Samles i august
Neste mål er en større konfe-
ranse i Stokmarknes torsdag
25. august i år.  Da er målet å få
med blant annet flere depart-
ment, sentrale politikere, Nord-
land Fylkeskommune, Univer-
sitetet i Nordland, LO sentralt
og Statoil.
Jacob Normann Jacobsen

fra Trollfjord Kraft og Ketil
Rønning fra Hadsel Vekst påpe-
ker at videre næringsutvikling
har stort behov for kraft.

Partner i Narvik
Rektor ved Høgskolen i Narvik,

Arne-Erik Holdø, ser for seg å
være partner i et samarbeid
som kan føre til et oxyfuel-
kraftverk på Børøya.
– Det er gode muligheter for

å få til noe interessant og fram-
tidsrettet i dette. For oss er det
aktuelt å ha et doktorgradsstu-
die relatert til oxyfuel-teknolo-
gien. Mulighetene er veldig
gode til å få i gang noe gangbart
her, i tilknytning til et et eventu-
elt anlegg på Stokmarknes, sier
han til Bladet Vesterålen.
– Teknologien er ny, men

skal brukes til å understøtte
kjente prinsipper. Dette er vel-
dig spennende og kan få stor
betydning. Vi vet at selve prin-
sippet dette baseres på, har
interesse i andre deler av ver-
den også.
Nå arbeider man videre med

en studie om industriutvikling i
Vesterålen for å avdekke forret-
ningsmuligheter innen produk-
sjon av bioprotein, fiskeprotein
og biooljeproduksjon, sammen
med mulige synergieffekter av
eventuell kraftproduksjon med
oxyfuel-metoden.

Grønn gullfugl i Hadsel

HADSEL: Rektor ved
Høg skolen i Narvik, Arne-
Erik Holdø, vil ha flere
vesterålinger til å bli in-
geniører. Han lokker med
nettbasert utdanning og
forkurs i Vesterålen.
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Det er stor nasjonal rift om ny-
utdannede ingeniører, og det er

ifølge Dagens Næringsliv ikke
uvanlig at ferske ingeniører kan
få ei startlønn på over 400.000
kroner. Likevel lokker det ikke
flere unge til ingeniørhøgsko-
lene.
Unntaket er Narvik, som har

tatt plassen som Nord-Norges
tekniske høgskole.
Rektor Arne-Erik Holdø gle-

der seg over stor økning i søk-
ningen til ingeniørutdanning i
Malmbyen.
– I fjor hadde vi 856 søkere

til ingeniørutdanning gjennom
samordnet opptak, og i år har vi
1.227. Internasjonale og lokale
søkere kommer i tillegg. Det er
en økning på over 30 prosent i
førstevalgssøkere. Antall sø-
kere utenfor Norden er doblet.
Det spennende er jo hvor
mange som havner her i august,
legger han til.
Men dersom man skal man

tilfredsstille behovet for inge-
niører i Norge, trenger skolen
enda flere studenter.

– De politiske føringene i
nordområde-strategien tilsier
at vi må ha ingeniører i Nord-
Norge, som er utdannet i Nord-
Norge. Men dette er i hvert fall
en begynnelse, sier han.
– Vi ser også flere søkere

innenfor nettbasert undervis-
ning, som vi tilbyr i Vesterålen,
forteller Holdø.
Og så samarbeider høgsko-

len med Hadsel videregående
skole om forkurs for ingeniør-
studiet i Vesterålen:

– Forkursene er et godt til-
bud til dem som vil bli ingeniør
og mangler nødvendig realfag-
kompetanse gjennom skole-
gang. Jeg synes det er et fantas-
tisk tilbud. Vi har folk med den-
ne bakgrunnen, som nå tar
doktorgrad hos oss.
Dersom mange vesterålinger

skulle melde seg på forkurs,
kan det bli aktuelt å legge mer
til rette med egne lokaler i Ves-
terålen.

Vil ha vesterålinger til ingeniørstudiet

Arne-Erik Holdø fra Høgskolen i Narvik, June Bognes fra Universitetet i Nordland, og konsernsjef i Nebb Engineering Åsmund 
Risøy vil samarbeide om å bygge opp et kompetansemiljø rundt oxyfuel-teknologi på Stokmarknes. (Foto: Tor Johannes Jensen)

Oxyfuel
• Ved å brenne gass

med ren oksygen i ste-
det for luft i et gass-
kraftverk får man en
avgass som besta ̊r av
CO2 og H2O (vann).

• Ved avkjøling kon-
denseres vannet ut og
etterlater en ren CO2-
gass til lagring eller vi-
dere bruk.

• Resultatet er null
utslipp og ingen bruk
av kjemikalier. Tekno-
logien har lenge vært
omtalt som «den tre-
dje vei» mot dette
målet.

• Selve forbren-
ningsteknologien er
utviklet i USA, mens
nyutviklet norsk tek-
nologi har resultert
både i økning av effek-
tiviteten og forenkling
av kraftverket. En
samlet internasjonal
satsing har resultert i
et gjennombrudd når
det gjelder virknings-
graden – og dermed
ogsa ̊ prisen.


