
 1 

HORDALAND ARBEIDERPARTI 

Teatergaten 34 

Postboks 304 

5804 BERGEN 

Telefon: 55 30 91 40 

Telefaks: 55 30 91 41 

hordaland@dna.no 

www.dna.no/hordaland 

Vår dato: Referanse 

 

 

 

Olje  o g en e r gid ep a r t em en t e t  

  

  

  

 

 

 

 
 20.02.11 

 

 

Svar p å h ø y rin g Sim a Sam n an ger 
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Sim a -Sa m n a n ge r  

 

Rikelig elektrisk kraft til en rimelig pris er et gode som har gitt oss arbeidsplasser og samfunnsutvikling i over 

100 år. Vi har i alle år basert vår kraftproduksjon på vannkraft. Dette har gitt oss en fornybarandel i 

energiforbruket på 63 %, noe som gjør oss til et av verdens fremste fornybarland. Hordaland Arbeiderparti 

mener at god tilgang på fornybar elektrisk kraft til en konkurransedyktig pris skal være et konkurransefortrinn 

for vår industri og næringsliv. I tillegg ønsker vi en utvikling hvor vi i større grad fortrenger bruk av fossil 

energi med fornybar, for eksempel ved å elektrifisere Bergen Havn, overgang fra bensin/diesel til strøm i biler 

osv.  

  

Hordaland Arbeiderparti mener at forsyningssikkerheten i BKK-området ikke er god nok i dag og at tiltak må 

iverksettes for at sikkerheten skal nå den standard som kreves for øvrig i Norge og Europa. Etter at de fire 

regjeringsoppnevnte ekspertutvalgene nå har lagt frem sine rapporter har vi fått ny og forbedret kunnskap for å 

konkludere i valg av tiltak for å oppnå god nok forsyningssikkerhet. 

 

Utvalgene slår fast at dagens forsyningssikkerhet ikke tilfredsstiller kravet om at forsyning opprettholdes selv 

om en ledning faller ut (N-1). Utvalg I som har vurdert bl.a. teknologiske forhold ved valg av sjøkabel viser til 

at det er teknisk mulig å velge sjøkabel, men at det vil kreve kvalifisering av teknologi.  

 

Utvalg III som vurderte konsekvensene av forsinkelse ved valg av sjøkabel mener at forsyningssikkerheten i 

ventetiden vil være akseptabel under en rekke forutsetninger: 

 Det aksepteres at forsyningssikkerheten ikke tilfredsstiller krav om at forsyning opprettholdes selv om en 

ledning faller ut 

 Kollsnes-Mongstad-Modalen linjen må være ferdig innen 2016 

 Energiverk Mongstad kommer i drift med turbin 2 innen 2015 

 Det innføres eget prisområde i BKK-området. 

 

Hordaland Arbeiderparti mener at dagens forsyningssikkerhet ikke kan forsvares. Mangel på nett legger 

restriksjoner på økonomisk vekst og etablering av arbeidsplasser. Vi kan ikke godta at BKK-området blir eget 

prisområde, noe som kan føre til at vi på kalde vinterdager kan oppleve å få 40-50 % økt strømpris i forhold til 

dagen situasjon. I tillegg til at denne usikkerheten vil skape restriksjoner for økonomisk vekst og nye 

arbeidsplasser vil også eget prisområde true eksisterende industriarbeidsplasser i bergensområdet. En industri 

som allerede i dag sliter med høye strømpriser og ettervirkningene av finanskrisen.  

 

Vi noterer oss også at de øvrige forutsetningene utvalget legger til grunn er svært usikre. Linjen Kollsnes-

Mongstad ser ut til å bli forsinket allerede og igangsetting av turbin 2 på Energiverk Mongstad avhenger helt 

og holdent på raffineriets egne behov for varme. 

 

På denne bakgrunn vil Hordaland Arbeiderparti anbefale regjeringen å opprettholde vedtak om bygging av 

luftlinje Sima-Samnanger og at traseen justeres i samråd med berørte kommuner med sikte på å unngå 

unødvendige belastninger. Det er også viktig at næringsfondet på 100 millioner som er avsatt til avbøtende 

tiltak kommer de berørte kommuner til gode, og vi forutsetter at det legges føringer som sikrer dette. 

Hordaland Arbeiderparti ønsker at regjeringen investerer i utvikling av kabelteknologi med sikte på at man i 

fremtiden kan benytte løsninger som både teknisk og økonomisk er forsvarlig. 

 

 

 

 


