
 

 

 
 

Norskehavsrådet er et samarbeidsorgan mellom fylkeskommunene Nordland, Nord-

Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og kommunene Bodø, Alstahaug, Brønnøy, 

Vikna, Verdal, Stjørdal, Hemne, Hitra, Aure, Kristiansund og Aukra. 

 

Til  

Stortingsrepresentantene for Nordland fylke, Nord-Trøndelag fylke, Sør-Trøndelag fylke og 

Møre & Romsdal fylke. 

De parlamentariske ledere på Stortinget. 

Det kongelige Olje- og energidepartementet. 
 

 

Styremøte i Norskehavsrådet 4. november 2015.  
 

Styret i Norskehavsrådet behandlet i sitt møte 4. november 2015 sak vedrørende 

kraftforsyningen til Nyhamna. 

 

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 rørledningen Polarled fra Aasta Hansteen. 

 

Kraftbalansen i Midt Norge er gjenstand for bekymring på grunn av utsatt gjennomføring av 

ny 420 kV linje Sogndal Ørskog samt 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 som krever reparasjoner/vedlikehold. . 

 

Konseptvalg for å opprette en ekstra forsyning (N -1) er under høring med høringsfrist  

10. desember 

 

Norskehavsrådet mener at nettforsterkning ut til Nyhamna må være en komplett N -1 

forsyning som dekker hele kapasitetsutvidelsen til prosesseringsanlegget ved Nyhamna. Rådet 

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. 

 

Med hilsen 

Anne Marit Mevassvik 

 

 
Leder Norskehavsrådet 


