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MINUS FEM: Den 4. januar ble det registrert et forbruk på i underkant av 23.000 MWh og en gjennomsnittstemperatur på minus 5,3 grader i Bergen.
 ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

ÅTTE HUNDER: Nå jobber 
åtte hunder for Tollregion 
Vest-Norge på fulltid, det 
viser igjen i tallene på beslag.
 FOTO: KYRRE LIEN, SCANPIX 

Aldri tidligere har BKK 
registrert større strøm-
forbruk blant sine nett-
kunder enn kl. 10.15 
onsdag. 
KYRRE KJELLEVOLD
kyrre.kjellevold@bt.no

Da ble det registrert et strømut
tak tilsvarende 1,9 millioner 
vifteovner på full 1000w effekt. 
Det tilsvarer 1911 MW.

– Det er ny rekord. Aldri 
tidligere har BKK registrert et 
større strømuttak enn i dag, 
sier kommunikasjonsrådgiver 
Anne Mette Tuvin.

Samtidig har det gjen
nomsnittlige forbruket steget 
merkbart siden nyttår.

– Strømforbruket gjorde et 
kraftig byks med minusgra
dene den 2. januar, og har siden 

da bare økt. Dette er vi godt 
forberedt på, sier hun. 

Den 4. januar ble det regis
trert et forbruk på i underkant 
av 23.000 MWh og en gjennom
snittstemperatur på minus 5,3 
grader, ifølge Tuvin. Dette er 
5000 MWh mer enn i fjor, da 
Bergen opplevde en mild janu
armåned.

Ikke uvanlige temperaturer
De neste ti dagene er det 
veldig sannsynlig at det ikke 
blir plussgrader i det hele 
tatt, mener klimaforsker Erik 
Kolstad ved Uni Research og 
Bjerknessenteret.

– De nærmeste ti dagene 
ser det ut til at vi vil holde oss 
under nullen så godt som alle 
døgnets timer. Med klar him
mel, som nå, blir det ordentlig 
kaldt, men fra søndag viser 
prognosene at temperaturen 

vil ligge nærme null, sier Kol
stad.

Bergenserne som mener 
dette er kaldt, har korttidshu
kommelse, ler klimaforskeren.

– Dette er ikke uvanlig lave 
temperaturer for januar, men 
det uvanlige er at det er over to 
år siden vi har hatt lignende til
stander med temperaturer som 

aldri kommer over null grader i 
løpet av et døgn, sier Kolstad.

Den kaldeste målingen man 
har hatt på værstasjonen på 

Florida er minus 16,3 den 11. 
januar 1987, og den dagen var 
temperaturen aldri over minus 
11,5 grader.

Langt fra sprengt kapasitet
Årsaken til at strømforbruket 
øker ligger ikke bare i mi
nusgrader, ifølge Anne Mette 
Tuvin hos BKK.

– Vi ser at det er et generelt 
økende uttak av strøm i in
dustrien, og det er mange som 
starter opp igjen med kalde 
kontorer og skolebygg etter 
ferien. Vi følger utviklingen i 
forbruket nøye og kontinuerlig.

Strømnettet er dimensjo
nert for et daglig strømforbruk 
som ifølge henne er normalt 
på denne årstiden, selv om 
rekorden på ingen måte var 
forventet.

– BKK er langt unna en 
sprengt kapasitet, og det gene
relle forbruket er ikke urovek
kende høyt når vi tenker på 
årstiden.

Iskald start 
på året ga 
rekordhøyt 
forbruk STORT BYKS: Etter en mild julefeiring opplevde bergenserne et kulde-

sjokk etter nyttår. Det ga utslag på strømforbruket, men BKK lover at de 
er langt unna sprengt kapasitet.

BKK er langt unna en 
sprengt kapasitet, og 
det generelle forbruket 
er ikke urovekkende 
høyt når vi tenker på 
årstiden.
Anne Mette Tuvin, kommunikasjons- 
rådgiver i BKK

Hunder  
ga stor
beslag av 
cannabis

Hundene stopper deg 
selv om du bare har 
vært på besøk i en 
coffee-shop i Amster-
dam. Så lett lukter de 
cannabis.

HANNE LOUISE ÅKERNES
hanne.louise.akernes@bt.no

– De store beslagene har nok 
sammenheng med at vi har 
styrket hundetjenesten vår. 
Vi har aldri hatt flere hun
der i arbeid. Nå jobber åtte 
hunder for oss fulltid, og de 
er det viktigste verktøyet i 
jobben vår, forteller Øyvind 
Hafsøe, avdelingssjef for 
grensekontrollen i Toll
region VestNorge.

Mens det i 2014 ble 
beslaglagt 3928 gram can
nabis, ble det tatt hele 5911 
gram i fjor. Antall beslag 
har økt betydelig.

– Hvis du har med deg 
cannabis og hunden lukter 
på deg og bagasjen, er det 
omtrent umulig å skjule 
det, forteller han.

Lettere å lukte
– Er det lettere for hundene 
å lukte cannabis enn andre 
stoffer?

– Ja. Cannabis er et na
turlig stoff, noe som gjør det 
ganske enkelt, uansett hvor 
godt du dekker over lukten. 
Syntetiske stoffer kan være 
vanskeligere å lukte. Hvis 
du har vært i Amsterdam og 
besøkt en coffeeshop, men 
uten å røyke, kan hunden 
fremdeles lukte det, sier han.

Han understreker at det å 
bli stoppet av en hund ikke 
nødvendigvis betyr at du 
har stoff på deg, men at du 
blir kontrollert.

Mindre khat etter forbud 
I tallene for beslag som ble 
lagt fem onsdag, kommer 
det også frem at det har 
vært en nedgang i beslag av 
khat, noe som har vært en 
utfordring tidligere. I 2014 
ble det beslaglagt 396 kilo 
Khat. I fjor gikk tallet ned 
til 42 kilo khat.

– Dette har sammenheng 
med at England innførte 
forbud. Før kom stoffet inn 
derfra, så her har vi sett en 
stor nedgang, sier Hafsøe.

På landsbasis er det gjort 
rekordbeslag av amfeta
min. På Vestlandet har det 
vært en nedgang i beslag av 
dette stoffet.


