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Gasskraftbeslutning for Midt-Norge NÅ! 
 
Kraftsituasjonen i Midt-Norge har i flere år vært svært anstrengt. Når Ormen Lange 
kommer i drift til høsten forverres situasjonen kraftig. Med normal nedbør vil regionen 
allerede fra kommende vinter ha for lite el-kraft selv med full utnytting av 
importkapasiteten fra andre regioner. I neste tørrår vil regionen være i en reell og 
alvorlig kraftkrise. Da vil strømprisene i regionen stige voldsomt, både for vanlige 
forbrukere og for industrien. For mange industribedrifter vil konsekvensen være 
nedstenging i perioder, og for noen av dem vil sterkt økte kraftpriser bety nedlegging. 
Dette vil ha svært negativ virkning for verdiskaping og sysselsetting i regionen. 
 
På lengre sikt (5-20 år)  
kan effektivisering av eksisterende vannkraft og etablering av ny fornybar energi 
(bioenergi, vindkraft, bølgekraft, solenergi o.a.) bidra betydelig til energiforsyningen. 
Samtidig vil nye byggemetoder og økte krav til isolering motvirke veksten i 
energibehovet som følge av økt økonomisk aktivitet og økende levestandard. På disse 
områdene må myndighetene øke innsatsen betydelig, både gjennom økte tilskuddssatser 
til etablering av ny fornybar energi og til forskning og utvikling innenfor ny 
energiteknologi.  
 
På kort sikt (3-5 år)  
er det bare to alternativer som kan hindre de sterkt negative effektene av en kraftkrise i 
Midt-Norge. Det ene er å få etablert gasskraft med CO2-håndtering i regionen, det andre 
er å bygge nye kraftlinjer som kan øke importkapasiteten for el-kraft utenfra.  
 
Statnett har ansvar for sikker forsyning av el-kraft. Fordi det ikke er etablert eller vedtatt 
utbygging av ny kraft av betydning i regionen på mange år, planlegger derfor Statnett nå 
en gigantisk ny kraftlinje fra Sogn til Møre. Blir denne linjen bygd, kan det sette 
Geirangers status som verdensarv i fare. Utbyggingen vil være et av norgeshistoriens 
største naturinngrep. Befolkning og industri må betale utgiftene til kraftlinjene over 
nettleien.  
 
Men den nye kraftlinjen blir unødvendig, dersom det kommer betydelige mengder ny 
kraft i regionen. Det betyr i praksis gasskraft. I regionen er det tre gasskraft-prosjekter 
(Skogn, Tjeldbergodden og Fræna). Bygging av gasskraftverk i Midt-Norge kan starte 
umiddelbart hvis myndighetene finansierer rensing og deponering av CO2. Slik 
finansiering har Regjeringen allerede etablert for gasskraftverkene på Kårstø og 
Mongstad.  
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Gasskraft i Midt-Norge kan realiseres like raskt som Statnett kan bygge den planlagte 
kraftlinjen i Geiranger-området!  
 
Et eventuelt framtidig kraftoverskudd i Midt-Norge i våtår kan eksporteres til Østlandet 
ved oppgradering av eksisterende kraftlinjer gjennom Gudbrandsdalen og Østerdalen. 
 
Miljøgevinst 
Midt-Norge kan på få år gå fra kraftunderskudd til å bli en region som eksporterer ren 
kraft.  
 
Permanent gasskraft vil også begrense tiden de sterkt forurensende mobile 
gasskraftverkene som Statnett nå setter opp må kjøres. Økt kraftproduksjon i regionen 
vil også kunne gjøre det mulig å elektrifisere plattformene på sokkelen utenfor Midt-
Norge. Begge deler vil gi store miljøgevinster. 
 
De første 2-3 årene  
er det ikke lenger mulig å unngå en kraftkrise i Midt-Norge dersom regionen får et tørrår! 
Det er resultatet av flere regjeringers unnfallenhet gjennom mange år. 
 
Vi krever  
nå forpliktende uttalelser fra Regjeringen om rask realisering av gasskraft med CO2-
fangst og lagring i regionen. Det vil sikre forsyningen av el-kraft til befolkning og 
industri, og det vil gjøre det unødvendig med en ny kraftlinje i Geiranger-området.  
 
Regjeringen må levere! 
Siden stortingsvalget i 2005 er det fra Regjeringen kommet gjentatte forsikringer om 
tiltak for å trygge kraftforsyningen i Midt-Norge. 
 
Velgerne i regionen har krav på å få vite hva Regjeringen nå vil gjøre, og de har krav på 
å få vite det før valgdagen 10. september. 
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