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Bergen 6. november 2015 
 

 
KRAFT TIL NYHAMNA 
 
Bakgrunn 
 
Styret i Norsk Gassforum har behandlet Kraftbalansen i Midt Norge og er bekymret for 
kraftforsyningen til Nyhamna. 
 
Norsk Gassforum  

Norsk Gassforum er et samarbeidsorgan av 11 fylkeskommuner med fokus på å fremme bruken av 
energigasser i Norge for verdiskapning og bedre klima og miljø. Styremedlemmene er ledende 
fylkespolitikere. 
 
Dette skal oppnås ved å arbeide for:  
 

 gode rammevilkår for næringen.  

 informasjon og kompetanse om naturgass og biogass som miljøvennlig råstoff og energikilde.  

 samarbeid og aktiv nettverksbygging med sikte på kompetanseoppbygging og 

teknologiutvikling.  

 internasjonalt samarbeid.  

 
Aktuell sak  
 
Som kjent er Nyhamna et av Norges største ilandføringsanlegg, for gass og videre eksport til 
Europa. Anlegget er under tilrettelegging for gassknutepunkt funksjon gjennom Nyhamna 
ekspansjon og tilknytning av Polarled. 
 
Kraftbalansen i Midt Norge er gjenstand for bekymring pga utsatt gjennomføring av ny 420 kV linje 
Sogndal Ørskog, pga uavklart tilgang til Sørdalen.   
 
Videre er kraftforsyningen til anlegget i dag ensidig forsynt gjennom en 420 kV ledning fra 
Viklandet, men med mulighet for noe reserveforsyning gjennom 132 kV nettet. I løpet av 2016-2018 
vil utvidelsen av gassprosesseringsvolumet på Nyhamna medføre at både energi- og effektbehovet 
ved anlegget øker. Konsekvensene av avbrudd i kraftforsyningen vil da øke fordi anlegget etter 
utvidelsen ikke lenger kan nyttiggjøre seg av dagens reserveforsyning fra 132 kV-nettet, samtidig 
som mer gass blir berørt av stans i gassprosesseringen. Dette gjelder særlig ved feilhendelser med 
lang reparasjonstid. 
 
Konseptvalg for å opprette en ekstra forsyning (N -1) er under høring med høringsfrist  
10. desember 

             
Vi mener at nettforsterkning ut til Nyhamna må være en komplett N -1 forsyning som dekker hele 
kapasitetsutvidelsen til prosesseringsanlegget ved Nyhamna. Vi mener at anlegget må bygges så 
snart som mulig og støtter derfor at arbeid med stasjonen i Isfjorden starter nå, men vil samtidig 
understreke at dette ikke må gå på bekostning av planene om snarest mulig å sikre en fullverdig N-
1 forsyning til Nyhamna. 
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             Med vennlig hilsen 

 
Tom-Christer Nilsen 
      styreleder   

 
Per Kragseth     

              daglig leder 
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