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SKYGGER UNNA
MER VINDKRAFT
Konserndirektør
Steinar Bysveen i
Statkraft var klinkende klar på spørsmål
om det er aktuelt å gå
inn i flere vindkraftprosjekter: – Nei!
Svein Tore Havre
svein.havre@ba.no

KRONSTAD: Svaret kom på
spørsmål fra konferansier Atle
Kvamme i Bergen Næringsråd
under
Fornybarkonferansen
som ble avholdt på Høgskolen
på Vestlandet i går.
Over 300 deltakere overvar
innleggene og diskusjonen om
hvordan Norge og norsk næringsliv kan bidra til å redde
verden. Siste del av dagen var
avsatt til å gi klimaminister Ola
Elvestuen (V) gode råd i planleggingsarbeidet.

Motstanden øker
Bysveen, som er konserndirektør for vind- og solkraft Europa,
begrunnet sitt klare nei med to
faktorer. Han mener at forventede fremtidige kraftpriser ikke
vil forsvare investeringene. For
det andre enser han en økende
motstand mot vindkraft.
Statkraft-direktøren konkluderte slik:
– Vi bygger ikke ut norsk natur for eksport.
Mens Bysveen ikke vil finansiere flere vindmøller i Norge,
var nettopp vind blant de store
håpene som ble lansert.
En av fremtidens utfordringer er å gjøre flytende vindparker lønnsomme. Blant dem
som ser for seg en fremtid med

FLYTENDE VINDPARK: Hywind Scotland er verdens første flytende vindmøllepark. Flytende vindmøller var blant emnene som ble diskutert
under Fornybarkonferansen på Høgskolen på Vestlandet torsdag. Statkraft-topp Steinar Bysveen er innfelt.
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flytende
kraftproduserende
møller i havet, er Universitetet i
Bergen og Equinor.

Store ressurser
Havvindnestoren Finn Gunnar
Nielsen, professor ved geofysisk institutt ved UiB, har påpekt at et område på 70 ganger
70 kilometer havoverflate på
norsk sokkel kan gi like mye
energi som hele den norske
vannkraftproduksjonen. Han
trakk også linjene tilbake til
vindkraftideens spede fødsel.
– Den gangen ble det betrak-

tet som urealistisk. Nå ses det
på over hele verden, sa Nielsen.
Equinor har satt verdens første flytende vindpark, Hywind,
i produksjon utenfor Skottland.
Vice president sustainability
Hilde Røed sier energigiganten
ser for seg at 15–20 prosent av
investeringene vil gå til fornybar energi og energikilder med
lavt karbonavtrykk om drøyt ti
år.

Trenger støtte
– Vi venter en enorm vekst
innen fornybar energi, sa Røed.

Mens landbaserte vindmøller
både er omstridt og lønnsomt,
er flytende havvind ennå avhengig av offentlig støtte før
det kan skaleres og stå på egne,
økonomiske ben.
Klimaminister Elvestuen (V)
sendte statssekretær Sveinung
Rotevatn (V) på scenen for å gi
uttrykk for regjeringens iver til
å støtte havvindprosjekter.
– Jeg tror potensialet er stort,
men vi politikere er kanskje
ikke de beste til å finne de beste
prosjektene, sa Rotevatn, og
viste til Enova når det gjelder å
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Første gang på 26 år

Dersom gradestokken
bikker 20 grader også i dag,
har Bergen hatt fem dager
på rad med over 20 grader.
Det har ikke skjedd så tidlig
siden 1993.
Hele uken har vært fantastisk for
alle som elsker sol og varme i
Bergen. Vi startet uken med en
makstemperatur på 20,1 grader, før
tirsdagen fulgte opp med 21,6
grader. Onsdag duppet varmen litt
ned til 20,5 men torsdag var
sydenfølelsen tilbake med en hittil
makstemperatur på 21,2. I går

bikket gradestokken det magiske
20-tallet.
Meteorolog Lars Andreas Selberg
ved Meteorologisk institutt
forteller at varmen holder seg også
i dag.
– Det ser sånn ut, ja. Sist gang vi
hadde fem sammenhengende
sommerdager i april/mai var i 1993,
med de fire siste dagene i april og
den første dagen i mai.
I morgen blir det imidlertid litt
kjøligere, ettersom det kommer inn
noen regnbyger i løpet av dagen.
– Da går ned i 15 grader.

KRASJ: Klokken 1411 i går fikk politiet melding om et
trafikkuhell i en rundkjøring ved kjøpesenteret Gullgruven i Åsane. To biler var involvert. Brannvesenet meldte
at det er snakk om mindre materielle skader. En person fikk et kutt i
en hånd, men ellers var det ikke personskader, ifølge politiet. Politiet
snakket med de involverte og kommer nok til å opprette en politisak.

finne hvilke prosjekter som
skal støttes med skattepenger.
Og der i gården er innstillingen
til flytende havvind en annen
enn hos energigiganten Statkraft.
– Enova synes havvind er en
god idé, og Enova er ikke fremmed for også å støtte teknologiutvikling på land, sa administrerende direktør Nils Kristian
Nakstad i Enova, statens egen
pengebinge som skal hjelpe
Norge over i lavutslippssamfunnet.
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MER SOL: Det ser ut til at det letter det opp og blir sol etter i morgen,
sier meteorolog Lars Andreas Selberg.
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