
 
 
 
 
 

UTTALELSE 
 
 
KRAFTLINJER  
 
Elektroarbeidernes Fagforening er opptatt av å ha en vel fungerende 
kraftforsyningssituasjon ikke bare for Bergensområdet, men for hele landet. 
I den sammenheng har vi fulgt nøye med i debatten omkring framføring av en ekstra 
linje til Bergensområdet, men også til flere øvrige planlagte kraftoverføringslinjer. 
 
I Bergensområdet gjelder det foruten den sterkt omtalte linjen fra Sima gjennom 
Hardanger, videre over Kvamskogen til Samnanger, samt en ny stor linje fra Modalen og 
til Kollsnes. På nordvestlandet handler det om en linje fra Fardal i Sogn til Aurskog på 
Møre og i Nord-Norge fra Nordland og nordover til Finnmark. 
Felles for disse er at de anbefalte traseløsninger går gjennom mye av de vakreste natur- 
og rekreasjonsområdene i landet. Ja, endog av National Geografic betegnet som blant 
verdens mest attraktive og viktige reisemål i natursammenheng. Dette sammen med 
valg av løsninger basert på luftstrekk kontra kabel i sjø- og i jord har skapt et enormt 
engasjement og motstand over det hele land.  
 
Det er mange momenter i disse debattene, men noe må det ikke herske tvil om. 
Løsningene må basere seg på å ta vare på disse vakre naturområdene gjennom å bruke 
kombinasjoner av kabelløsninger i sjø- og jord. I så måte kan ikke økonomi alene være 
et hinder for valg at slike løsninger. 
Det må dermed være et nasjonalt samfunnsansvar å si kre slike områder uberørt 
for våre etterkommere. 
 
Regjeringen offentliggjør sin beslutning om ikke å legge sjøkabel i Hardanger midt under 
VM. Et VM hvor landet som helhet ønsker å vise verden våre sportslige prestasjoner, 
men også vår fantastisk vakre og ofte uberørte natur. Dette viser tydelig en 
dobbeltkommunikasjon hvor kostnadene til sist rår for Hardanger og norsk natur, mens 
kablene til Europa og plattformene i Nordsjøen skal gjennomføres uansett pris.     
    
Denne type diskusjoner er ikke bare noe som foregår i vårt eget land – også i verden 
rundt oss legges kraftforsyning i bakken eller i vann. Dette har ikke bare sammenheng 
med naturhensyn, men også ut fra sårbarhetshensyn samt usikkerhet rundt magnetfelts 
betydning rundt luftspenn. Det er også viktig å få fram det potensialet som også ligger 
knyttet til teknologisk utvikling på dette området framover. 
 
Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og F jordane krever at vedtak om 
bygging av kraftlinjer i Hardanger omgjøres og at d e nye overføringslinjene hvis 
teknisk mulig legges i kombinasjon av kabel i sjø o g land. 
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