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Hardangerstriden er resultatet av et klimapolitisk feilgrep: forbudet mot gasskraft, særlig på 
sokkelen. Striden bør gi støtet til revurdering av klimapolitikken, skriver professor Sigve 
Tjøtta, Universitetet i Bergen.  

Både mastene og sjøkablene i Hardanger er unødvendige for å sikre Bergen strøm. 
Nødvendigheten er konsekvenser av en feilslått klimapolitikk. Elektrifisering av Nordsjøen og 
forbudet mot konvensjonell gasskraft på oljeplattformene øker behovet for transport av strøm 
inn til Bergensområdet. Transportkostnadene øker. Inkludert i disse kostnadene er inngrep i 
naturen i Hardanger - og etter hvert i Sogn og andre steder på Vestlandet. Når oljebrønnene er 
tømt, står mastene der fremdeles.  
 
Bidrar forbudet mot konvensjonell gasskraft å redusere utslipp av klimagasser? Jeg tror nei.  
 
Strømnettet i Europa henger sammen, fysisk og finansielt. Det er umulig å skille mellom 
strøm produsert fra gass, olje, kull, vann, vind eller uran og mellom strøm produsert i Norge 
eller andre steder i Europa.  
 
Elektrifisering av sokkelen betyr at gass, som skulle gått til å produsere strøm for å drive selve 
plattformene, i stedet transporteres til Europa. Der brukes gassen til å produsere strøm som 
transporteres tilbake, over fjord og fjell på Vestlandet, til de samme plattformene. Forbudet 
mot konvensjonell gasskraft på Kollsnes og Mongstad øker ytterlige transportbehovet for 
strøm til Bergensområdet.  
 
Denne rundturen er sløsing med energi. Gass brukes til å transportere gass fra plattformene til 
Europa, og strøm tapes i overføringen av strøm fra Europa tilbake til plattformene. Denne 
sløsingen av energi øker utslippene av karbon. Det er nettopp derfor den britiske 
Sternrapporten anbefaler effektivisering av energisektoren som et av de to viktigste tiltakene i 
klimapolitikken.  
 
Kortreist strøm reduserer klimagassutslipp.  
 
Gasskraft slipper ut karbon, men mindre enn kraft produsert fra olje og kull. Det er derfor 
europeerne satser på konvensjonell gasskraftverk; basert på gass fra Nordsjøen. 
Konvensjonelle gasskraft i Norge er knyttet til EUs kvotemarked for karbon. Dette betyr at 
karbonutslipp fra norske konvensjonelle gasskraftverk erstatter utslipp i Europa. Totale 
karbonutslipp er det samme. For klimaet er det samme om karbon slippes ut i Norge eller i 
Europa.  
 
Internasjonalt har norske regjeringer i årevis arbeidet for at kvotehandel med utslipps-
tillatelser for karbon skal være et sentralt virkemiddel i klima-politikken. I det arbeidet har 
Jens Stoltenberg stått sentralt. I FN-gruppen som statsminister Stoltenberg nå leder, arbeides 
det for å innføre avgifter og kvoter for utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart. Men 
Stoltenbergs egen regjering har tydeligvis lite tro på å bruke kvotemarkeder innenlands, siden 
den forbyr konvensjonell gasskraft i Norge.  



 
Regjeringens manglende tro på kvotemarkeder innenlands svekker Norges argumenter 
internasjonalt. Den manglende troen - i Norge og andre europeiske land - kan også bli 
selvoppfyllende; EUs markeder for utslippstillatelser for karbon kommer aldri ordentlig i 
gang.  
 
Grønne sertifikater er også en del av klimapolitikken som øker transportbehovet for strøm. 
Med slike subsidier fremstår vindmølle- og vannkraftprosjekter mer lønnsomme enn det de 
faktisk er. Transportbehovet for strøm øker; det samme gjør presset for å bygge master over 
fjell og å legge kabler i sjøen.  
 
Gjør et tankeeksperiment: Tenk deg at klimaproblemet er reelt, men at ingen er klar over det - 
altså ingen klimapolitikk. Ville "ingen klimapolitikk" ha vært bedre enn dagens?  
 
For en den del år siden vil jeg avfeid spørsmålet som tøvete. Ikke nå lenger; svaret er heller 
ikke opplagt. Professor Hans Werner Sinn fra Tyskland avviser det heller ikke når han 
beskriver samme type klimapolitikk i Tyskland og EU som et grønt paradoks; intensjonen er å 
redusere utslipp av klimagasser men konsekvensene er trolig en økning.  
 
Hardangermastene får kanskje politikere - og velgere - til å revurdere sine holdninger til 
konvensjonell gasskraft fra "sterkt forurensende" til "forurensende". Og vannkraft fra "ren" til 
"forurensende". En slik holdningsendring kan spare oss for unødvendige naturinngrep.  
 
Det er på tide med revurdering av klimapolitikken.  
 
Sigve Tjøtta, professor i samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen  
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