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Harstadbaserte Eida 
Energy har inngått samar-
beidsavtale med Polar 
Kraft, HLK Nett AS og 
Nordkraft, om å teste 
fremtidens strømløsnin-
ger. De skal nå undersøke 
folks strømvaner.
Det unge selskapet Eida Energy 
jobber med energifleksibilitet. 
Ved hjelp av solceller og batteri 
ønsner de å optimalisere vårt 
felles totale strømbruk, ifølge 
en pressemelding.

Samarbeid
– Ved å samarbeide om hveran-

dres produksjon og lagring vil 
dette redusere utslipp av klima-
gasser gjennom energieffektivi-
sering hos kundene og få ned 
energibehovet fra strømnettet, 
sier Anders Eidberg, Daglig Le-
der i EIDA Energy i en presse-
melding.

De neste 12–18 månedene 
kjører partene derfor et pilot-
prosjekt som skal teste strøm-
deling mellom flere private 
boliger. Prosjektet skal resulte-
re i en strømdelingsløsning 
som optimaliserer strømfor-
bruket av flere private boenhe-
ter og næringsbygg.

Søker pilotkunder
Sammen søker Eida, Polar 
Kradt, HLK Nett og Nordkraft 

nå pilotkunder som vil være 
med i prosjektet ser solceller 
og batterier blir installert.

Det unge selskapet har store 
visjoner, forteller de. De har 
overbevist tungvekterne i ener-
gibransjen om at markedet er 
modent for å ta i bruk felles 
energiløsninger.

– Det er ulike forbruksmøn-
stre som både bedrifter og for-
brukere har, og vi ønsker derfor 
å optimalisere dette. Dette gjør 
vi ved å få ulike energikilder til 
å snakke sammen i nye energi-
samfunn ved hjelp av blant an-
net maskinlæring. Vi er derfor 
svært fornøyde med at tung-
vektere som Polar Kraft, HLK 
Nett og Nordkraft skal pilotere 
løsningen, sier Eidberg i pres-

semeldingen.
Tidligere i 2021 valgte Polar 

Kraft å slå seg sammen med 
Kraftriket og danne et større 
selskap.

– Flere og flere bransjer tar i 
bruk mer bærekraftige produk-
ter og tjenester, som gjør at det 
vil oppstå behov for mer strøm, 
sier Markedssjef Elin Westvik i 
Polar Kraft. 

– Vi vet at Norges strømnett 
er utdatert, og vi kommer til å 
bli mer avhengig av batterier og 
ultralokal strømproduksjon for 
å kunne imøtekomme strømbe-
hovet i fremtiden. For å klare 
det, fortsetter Westvik, må vi 
både endre strømvaner og 
samtidig ta i bruk tjenester som 
optimaliserer og reduserer 

strømforbruket vårt, og derfor 
ønsker vi å samarbeide med 
Eida Energy avslutter Westvik.

Om Eida AS:
Eida er et lokalt startup-sel-

skap fra Harstad. De ønsker å 
utfordre måten vi bruker strøm 
på. Selskapet utvikler en platt-
formsløsning som kombinerer 
energikilder til å snakke 
sammen. Dette for at hus og 
industri skal kunne samarbeide 
om å produsere og forbruke 
strøm. På sikt vil man kunne 
forutsi behovet og strømfor-
bruket.
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Harstadselskap i samkjør med 
tungvektere om strømløsninger

GRÜNDERE: Daglig leder Anders Eidberg og Kenneth Dallager i Eida Energy har store ambisjoner.  FOTO: EIDA ENERGY

I onsdagens oppvekstut-
valg kom det opp spørsmål 
om bruk av Seljestadhallen 
for vaksinehall, dette med 
tanke på at det kolliderer 
med aktiviteter for turn-
miljøet. 

Rune Stenstrøm (H) stilte spørs-
mål om fasiliteter på Åsegarden 
er vurdert som vaksinasjonslo-
kale.

Kommunalsjef Henry Ander-
sen svarte at kommunen tar i 
bruk Harstadhallen for vaksine-
ring til sommeren.

– Vi avvikler bruk av Seljestad-
hallen i løpet av sommeren. Det 

går ut over noen uansett. Pro-
blematikken knytte til Seljesta-
hallen er beskjeden. Her har 
elevene brukt Landsåshallen 
blant annet.
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Flytter vaksineringen til Harstadhallen

FLYTTER: Skal du vaksineres i løpet av sommeren, må du til 
Harstadhallen. FOTO: FRANK R. ROKSØY


