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På Statnetts høstkonferanse var nord- 
områdeutvikling et sentralt tema. Pro-
fessor Johan P. Barlindhaug tilknyttet  
Nordområdesenteret ved Høgskolen  
i Bodø holdt et foredrag om «energi- 
forsyningen i et nordområdeperspektiv».

Norsk perspektiv
Her påpekte han at den manglende  
infrastrukturen i Finnmark ikke bare  
er et nordområdeproblem: – Den  
industrielle infrastrukturen i Finnmark  
er avgjørende for Norges posisjon. 

Han sammenlignet de forskjellige 
transportinfrastrukturer i Finnmark, og 
konkluderte med at landverts transport-
infrastruktur har OK prioriteringer, men 
det kreves økt bevilgningstakt, og store 
og gode sjøtilknyttede industriområder 
gir gode alternativer, men det er ingen 
planberedskap. Når det gjelder el- 
forsyning, hevdet han kort og greit  
at det er svært usikre planer. 

koNsekveNser for bosetNiNgeN
– Infrastrukturen for el i nord er viktig 
både for industrien og for all annen virk-
somhet og bosetning, sier leder i Defos 
nordområdeutvalg, Per Erik Ramstad. 
– Men det er klart at en kraftkrevende 
industri, som kan skape et stort antall 
nye arbeidsplasser i Finnmark, er helt 
avhengig av et solid og sikkert nett. 
Ramstad viser også til Norut-rapporten 
fra 2008 hvor det blant annet konklu-
deres med at nettet nord for Balsfjord 
er det dårligste sentralnettet i Norge.  
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Kommunikasjonsnett for Defo

– Norges største industrielle svakhet i nord er energi- 
forsyningen i Finnmark, uttalte professor II Johan Petter  
Barlindhaug på Statnetts høstkonferanse. – Det er et 
spørsmål om vi skal ha industriarbeidsplasser i Finnmark, 
eller ikke, sier Per Erik Ramstad.

industri eller ikke i nord? En demokratisk 
utfordring
Hardangersaken og behand-
lingen av denne synliggjør 
sider ved demokratiet på godt 
og vondt, skriver daglig leder 
Knut Lockert i Defo i et debatt- 
innlegg i Kraftjournalen. 

På godt, mener han, i den forstand 
at det er mulig for interessegrupper 
å engasjere seg og påvirke utfallet i 
en viktig sak. – Det betenkelige er at 
saken er utredet etter alle kunstens 
regler, det er fattet en beslutning og 
etter at beslutningen er fattet blir 
saken gjenstand for et politisk kaos 
eller et demokratikaos om man vil.

koNsekveNser?
Lockert er i tvil om hva konsekvensen  
av utvalgenes arbeid kan bli. Men  
det vi alle fall må kunne forvente er  
at i andre viktige saker der det er 
strid om beslutningene, vil man 
møte på de samme krav om såkalte 
uavhengige utredninger og utvalg. 
Hva dette kan komme til å bety for 
kommende saker og prosessene 
rundt disse kan man bare spekulere i. 
Men det betyr neppe raskere saks-
behandling og jeg tror heller ikke at 
det betyr at beslutningene blir bedre, 
tvert i mot. Vi får et svekket NVE  
og etter alt å dømme et svekket  
Statnett. På den måten får vi over  
tid en svekket energiforsyning.

Les artikkelen her:  
www.defo.no/Presserom/
Defo-i-media/Hardanger-saken-
en-demokratisk-utfordring

– Nå må utbyggingen komme i gang før  
det får alvorlige konsekvenser for boset-
ningen i nord, sier Per Erik Ramstad. 

plaNeNe klare
– Det skal ikke stå på oss, presiserte 
konserndirektør Gunnar G. Løvås i  
Statnett i sitt innlegg. Han presiserte  
at Statnetts oppdrag er å oppfylle 
samfunnets forventninger til framtidens 
kraftnett, og at de er klar med tiltak for 
å løse de særlige utfordringene i nord. 

– Men vi trenger samarbeid, sa  
Gunnar Løvås. – Vi trenger støttespillere 
som se behovet, vi trenger samarbeid 
for å finne gode løsninger og vi vil også 
søke løsninger over landegrensene. Da 
kan nordområdene få høy forsynings-
sikkerhet, gode klimaløsninger og økt 
verdiskapning. 

– Vi mener at Statnett har tatt nord-
områdeproblemene på alvor og støtter 
fullt og helt opp om de planer som er lagt  
fram, sier daglig leder Knut Lockert i Defo.

Per Erik Ramstad, leder i Defos nordområdeutvalg. 
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Hovedproblemet med dagens  
nettregulering er at det mangler 
investeringsintensiver, sa Lockert 
(bildet) og viste til at mye av ut-
fordringene framover vil ligge i 
fornyelse av nettet. 

– Referanseselskapene i dagens 
modell har ofte gammelt nett. Dette 
innebærer at de med gammelt nett 

er blant de mer effektive etter modellen. – Man kan ikke 
sitte å vente i 30 år på at investeringen skal lønne seg for 

fornybart må fram!
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Dette går fram av TNS Gallups Energi-
barometer for oktober hvor blant annet 
holdning til utbygging av kraftlinjer ble 
undersøkt. 

– Resultatene er overraskende sett i 
forhold til den oppmerksomhet linjen mel-
lom Sima og Samnanger har hatt i media 
den siste tiden, sier avdelingsleder Eva 
Fosby Livgard i en kommentar. Hun viser 
til at spørsmålet tidligere har vært stilt 
på TNS Gallups Klimabarometer og 
viste 70 prosent oppslutning – nå er  
73 prosent helt eller delvis enige. 

 oppsiktsvekkeNde
Om disse resultatene er overraskende, 
så er det direkte oppsiktsvekkende når 
resultatene brytes ned på fylkesnivå. 
I Hordaland ligger andelen helt eller 

delvis enige stabilt på 70 prosent, mens 
den øker merkbart i Sogn og Fjordane 
fra 76 til hele 84 prosent. 

Det er vel ikke mindre oppsikts-
vekkende at hele 62 prosent mener at 
hensynet til lokal natur må vike hvis nød-
vendig for å begrense klimaendringene.  
Spesielt med tanke på at denne andelen  
lå på 39 prosent for et halvt år siden 
– altså en økning på hele 23 prosent-
poeng. 

– Sjelden har vi sett at folks hold-
ninger har endret seg så markert i løpet 
av så kort tid, sier Eva Fosby Livgard  
og legger til at det er en viss forskjell  
på målgrupper og intervjuform.  
– Likevel synes vi at holdnings- 
endringen er overraskende stor, og må 
vurderes i forhold til den oppmerksomhet  

Nesten tre av fire strømkunder sier seg helt eller delvis 
enige i bygging av nye kraftlinjer dersom det gir økt bruk 
av fornybar energi. Det registreres en stadig mer positiv 
holdning til linjeutbygging, spesielt i Sogn og Fjordane. 
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Nettregulering – vanskelig men mulig

passopp «De to senterpartistatsrådene Liv Signe  
Navarsete og Terje Riis-Johansen har  
avslørt et bevisstløst forhold til habilitet», 
skriver Dagbladet på lederplass. 

NettOpp har med dette frikjent de to, under dissens,  
fordi flertallet har funnet det bevist at de to statsrådene 
åpenbart var bevisstløse i gjerningsøyeblikket. 

Frikjent

Sima – Samnanger har hatt i media i 
sommer, sier Fosby Livgard. 

bør bygges
Kraftlinjen Sima – Samnanger bør 
bygges fordi Vestlandet trenger denne 
kraften. Det er en påstand som 55 pro- 
sent av strømkundene er nokså eller  
helt enige i. Støtten er særlig stor i 
Sogn og Fjordane med en tilslutning på 
61 prosent, mens andelen i Hordaland 
er 50 prosent. 

– Selv om Sogn og Fjordane ikke er  
direkte berørt av linjen Sima – Samnanger,  
kan holdningen til denne si noe om hvilke  
meninger som kan komme til uttrykk 
når arbeidet med Fardal – Ørskog skal  
i gang, kommenterer avdelingsleder  
Eva Fosby Livgard i TNS Gallup.

Har den økonomiske reguleringen av nettselskapene  
spilt fallitt, var tittelen på Knut Lockerts foredrag under 
Norges Energidager. – Ikke på distribusjonsnettet, men 
muligens på regionalnettet, svarte han i oppsummeringa. 

på den måten å ventet til eget nett er gammelt i forhold til 
andres, sa den daglig lederen av Defo. 

Ja og Nei
– Nei, reguleringen på distribusjonsnettet har ikke spilt  
fallitt, selv om det også der er et stort forbedringspotensial,  
oppsummerte Lockert. – Men på regionalnettet er nok 
tilfellet nærmere det motsatte. 

Lockert mente at vi må ha respekt for at dette er  
vanskelig, og at bransjen ikke har kommet opp med  
noen annen ny og bedre modell. 

Du kan laste ned foredraget her:  
www.nve.no/no/Om-NVE/Presentasjoner-fra-NVE- 
arrangement/Presentasjoner-og-foredrag-fra-
Norges-energidager-2010
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