
3B-Fibreglass Norway AS er Nordens eneste produsent av glassfiber. 3B-Fibreglass er indisk eid, og er en del av det internasjonale industrikonsernet
Braj Binani Group. 3B-Fibreglass har 3 fabrikker, og fabrikken i Norge er lokalisert på Birkeland i Aust-Agder. Bedriften er del av Eyde-klyngen som har status
som NCE; Norwegian Center of Expertise, og hvor de ledende prosessindustribedriftene på Sørlandet inngår som kjernemedlemmer. Fabrikken har 210
ansatte og produserer hvert år > 45 000 tonn med glassfiber for videre foredling og bruk særlig i vindindustrien (70%) og bilindustrien (20%).
1 av 3 vindmølleblader i Europa blir i dag tilvirket med vår glassfiber. Over 95 prosent av ferdigvarene eksporteres, og dette gjør oss til en av Norges
10 største fornybareksportører. Våre hovedmarkeder er Tyskland og andre EU-land.

KVALITETSINGENIØR
Vi ser etter en ny medarbeider som får kvalitetsledelse som
det sentrale ansvaret. Viktige oppgaver for stillingen vil være:
Kontinuerlig forbedring av prosess og produktkvalitet, håndtering
av kundeklager i tett samarbeid med ansvarlige i organisasjonen
og oppfølging og utvikling av vårt kvalitetsstyringssystem.
Vår nye kvalitetsingeniør er stedfortreder og støtte
for HMS – og kvalitetsleder.

Finnkode: 93494161

REGNSKAPSANSVARLIG
Vi søker etter en ny medarbeider som har solide kunnskaper
og ferdigheter innen regnskapsføring og regnskapsprosesser.
Hovedoppgaven for stillingen er å utarbeide selskapets regnskap
i Norge, i tett samarbeid og dialog med det internasjonale konsernet.
I tillegg kommer blant annet: Prosjektarbeid, beslutningsstøtte,
rapportering og søknader til virkemiddelapparatet.

Finnkode: 93493164

Vi har følgende stillinger ledige:

Vi søker også etter produksjonsmedarbeidere, se finn kode: 93535497

SeteSdal

Ved Bjørnevatn i Valle sitter ekte-
paret Anne Grete og Egil Bakken 
fra Vennesla i den lune utekroken 
til hytta si. De har en praktfull ut-
sikt mot Setesdal Vesthei og hyt-
teområdet foran seg.

I mønet er det montert svæ-
re solcellepaneler. På verandaen 
står ett til og venter på å bli mon-
tert. De har masse strøm til det 
de ønsker seg fra egenprodusert 
elektrisitet. Greit det, og litt gøy 
også, synes den teknisk interes-
serte Egil Bakken. Men helst had-
de de ønsket seg strøm fra det of-
fentlige nettet.

– Vi har ventet i årevis på at 
Valle kommune skulle hjelpe 
oss med strømtilførsel, men in-
gen ting har skjedd. Derfor satte 
vi i gang selv og investerte omlag 
100.000 kroner i solcellepaneler, 
batteribank, omformer fra 24 til 
200 volt, ledlys og elektrisk opp-
legg, sier han.

Varmekabler
Til og med varmekabler på do og 
bad har ekteparet lagt inn.

– Vi kan kjøre det på solcel-
lestrøm, men det tar så mye ener-
gi at det gjør vi ikke. Men kom-
mer det 220 volt strøm utenfra, er 
det bare å koble til, sier Bakken.

Solcellepanelene gir 140 watt 
hver og omformeren på 5 kilo-
watt sprer 220 volt til de appara-
tene og lampene ekteparet ønsker 

strømmen til, slik som varmt-
vannstank, fryseboks og kjøle-
skap, tv og musikkanlegg. Kom-
fyren og stekovnen drives av gass.

Investeringen på 100.000 kro-
ner omfatter også et bensinagre-
gat som slår seg automatisk på 
om spenningen fra solcellepane-
lene blir for lav.

– Vi tror vi har tjent inn inves-
teringene i løpet av sju år, for vi 
bruker hytta mye, sier Egil Bak-
ken.  

Vindmøller
Solcellepaneler og innvendige, 
mer eller mindre avanserte løs-
ninger, finnes i alle hyttefelt i 
Norge nå. De er billige og relativt 
enkle å montere og gir strøm til 
alt fra lys og kjøleskap til varmt-
vannstanker og toaletter.

I Setesdalsheiene dukker det 

også stadig opp flere vindmøl-
ler med aggregat på vindblåste 
knauser ved hytteveggene. Disse 
fås i prisklasse 10.000 kroner og 
oppover. Er de under seks meter 
høye, er de unntatt fra søknads-
plikt, men jo høyere jo bedre, sier 
folk Fædrelandsvennen har snak-
ket med.

Dette er viktig både for å fange 
vinden og for å unngå turbulens.

SolcelletakStein
I Brokke hyttefelt i Valle er det 
strømtilførsel til alle hyttene. 
Likevel ligger to hytter på solri-
ke Kvisletoppen med takene helt 
dekket av solcelletakstein. Steine-
ne «klikkes» i hverandre.

– Disse koster bare 30 prosent 
mer enn vanlig takstein, sier elek-

triker Benjamin Aanonsen hos 
firmaet Nedig AS i Arendal som 
monterte invertere innvendig i ei 
av hyttene da Fædrelandsvennen 
besøkte hyttefeltet. Her monteres 
solcelletaksteinene mer for å spa-
re strøm enn at det er nødvendig, 
sier han.

Et tak på 150 kvadratmeter pro-
duserer ca. 3000 kWh under opti-
male forhold.

bekkekraft
Har du en liten bekk i nærheten 
av hytta di, eller et vann like oven-
for, da kan du også bli selvforsynt 
med strøm.

Med en fallhøyde på fem me-
ter, aller helst ti til tjue, kan du få 
den strømmen du trenger. Van-
net trenger ikke å falle loddrett. 

Det eneste som kan gi energitap 
av betydning, er krappe svinger 
på rørene. Flere firma forhandler 
nå vanngeneratorer i prisklasse 
12- 20.000 kroner.

I tillegg kommer her som ved 
strøm fra solceller, vindkraft el-
ler solcelletakstein utgifter til alt 
du kan velge og vrake i av innven-
dige fasiliteter.

Den største utfordringen for de 
som er selvsforsynte med elektri-
sitet langt inne i strømløse områ-
der, er avløp fra alle de avanser-
te toalettene. Ei spredegrøft ut i 
morene og grus til gråvannet til-
fredsstiller imidlertid de fleste 
kommuners krav. 

TeksT: Johs. BJørkeli 
johs.bjoerkeli@hotmail.no 

Smarte hytter uten strøm
EgEnprodusErt EnErgi

Herlig med egenprodusert strøm, synes ekteparet Anne Grete og Egil Bakken fra Vennesla. De bruker hytta 
ved Bjørnevatn i Valle mye og regner med å spare inn utgiftene i løpet av noen år.  FoTo: Johs. BJørkeli 

Hyttene i Brokke skal egentlig ha 
torvtak. Valle kommune gir imid-
lertid unntak for miljøvennlige 
hytter med solcelletakstein.   
FoTo: Johs. BJørkeli  

Hyttefolket i påskefjellet er ikke lenger 
avhengig av elektrisitet på hyttene sine. 
Kraftige solcellepaneler og vindmøller 
som lett kan konvertere elektrisiteten de 
produserer til 220 volt og et enormt utvalg 
av elektriske duppeditter gjør hytteeierne 
selvforsynte med energi.
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