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Olje- og energiminister

vindkraft. «Et bedre alternativ ville være

Erling Diesen, Lars Thue og Erik
Fleischer kritiserer i Dagsavisen 27.
februar den kommende nasjonale
rammen for vindkraft.
Her tar de til orde for å skrote satsingen på landbasert vindkraft. «Et
bedre alternativ ville være vindkraftturbiner «langt til havs og ute av syne»,
skriver de.
Jeg er helt enig i at utviklingen av
vindkraft til havs er spennende. Mange
land har dype havområder slik som
Norge. Her kan flytende teknologi være
en mulighet.
Her stopper enigheten, for det er fortsatt en vei frem til en storstilt utbygging
av havbasert kraftproduksjon i Norge.
Teknologien må modnes og kostnadene
må ned. Dette er også noe av grunnen
til at Olje- og energidepartementet
arbeider med å åpne ett eller to områder
for vindkraft til havs.
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Frem til havvind blir kommersielt, er
landbasert vindkraft det mest realistiske
alternativet hvis vi skal videreutvikle
Norge som fornybarnasjon. Ifølge NVE
er også potensialet for opprusting av
eksisterende vannkraftverk begrenset.
Dette er noe av bakgrunnen for at
NVE 1. april skal legge frem et forslag
til en nasjonal ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land.
Dette er ikke en plan for å dekke
Norge med vindmøller, men det er heller
ingen verneplan.
Formålet med rammen er nettopp
bedre styring av lokaliseringen av vindkraft. Alle virkningene av vindkraft er
gjennomgått og det skal utpekes
områder som er bedre egnet for vindkraft enn andre områder når hensyn tas
til vindressurser, nett og andre miljøog samfunnsinteresser.
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Stavanger og Sandnes går parallelt med motorveien, og den første kilometeren er tatt i bruk.
syklende elite, av Sp-leder Trygve
Slagsvold Vedum omtalt som caffe
latte-drikkende byråkrater. Det
sterke innslaget av sentrum-periferikonflikt er lett å få øye på på NordJæren. Trafikktallene viser at det
busses og sykles i stadig større grad
– noe som selvsagt er lettere i tettbygde Stavanger enn i utkanten av
arealstore Sandnes. Antallet kollektivpassasjerer på Nord-Jæren har økt
med 14,4 prosent, at antallet vintersyklister økte fra fem prosent i 2013
til 10 prosent i 2017 – før bomringen
åpnet i oktober i fjor.
Konflikten mellom syklister og
andre trafikanter ruller også inn i
rettsapparatet. Nylig anket påtale-

myndigheten frifinnelsen av en
mannlig syklist i 50-årene som syklet
i kollektivfeltet ved Bekkelaget i Oslo
etter at tingretten først kom til at
syklingen var OK, selv om det oppsto
kø. Det strides om paragraf 3 i veitrafikkloven, som ble brukt fordi politiet
mener syklisten var til hinder for trafikken.
Den ihuga helårssyklisten står på
sitt, og peker også på at det er verre om
han bruker sykkelfeltet i nærheten der
det går skolebarn, foreldre med barnevogner og hunder i bånd. Hva som er
verst av køen som kan oppstå bak en
syklist i morgenrushet, eller nestenkollisjoner mellom syklister og skolebarn på gang- og sykkelstier, blir opp
til Borgarting lagmannsrett å avgjøre.
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Bråket rundt sykkelveien inneholder
paradokser som at bilister bør glede
seg over at det blir mer plass på veiene
når syklistene får egen asfalt. Den
samme konflikten er synlig i flere
norske byer, og skyldes ikke bare at
det tas grep som bompenger og bygging av sykkelveier og kollektivnett.
Overgangen fra bil til sykkel, bane og
buss er også en frihetskamp – om enn
aldri så misforstått.

Nasjonal ramme vil gi et signal til
utbyggere om hvor det kan være mest
fornuftig å utvikle nye prosjekter. Også
innenfor områder som er utpekt i
nasjonal ramme vil det være områder
som ikke egner seg for vindkraft. Og på
samme måte som i dag vil det være i
konsesjonsbehandlingen at det tas stilling til fordeler og ulemper ved konkrete
prosjekter.
Vi har verdifulle energiressurser i
Norge. Dette gir store inntekter til fellesskapet og gode muligheter for aktivitet og sysselsetting i hele landet.
Regjeringen ønsker også fremover å
legge til rette for lønnsom utbygging av
fornybar energi. Vindkraft er et fint
komplement til vannkraften og kan bidra
til verdiskaping, arbeidsplasser og ren
strøm til stadig flere samfunnssektorer.
Jeg er naturligvis enig i at vindkraften
også har negative virkninger. Miljø,
landskap, friluftsliv, reindrift og lokalbefolkning kan i varierende grad bli
påvirket ved utbygging av vindkraft.
Nettopp derfor er det viktig å unngå de
mest sårbare områdene, der ulempene
er størst.

bjs@rogalandsavis.no

■ PS: Mandag brøt det ut slåsskamp
mellom en syklist i 40-årene og en
bilist i 50-årene på Forus. Årsaken
skal ha vært at syklisten ble presset
ut av veien.

All energiproduksjon har noen
ulemper. Det samme gjelder vindkraft.
Derfor ønsker vi mer kunnskap og bedre
styring med lokaliseringen av vindkraft
enn vi har i dag. Slik kan vi videreutvikle vindkraftressursene våre på forsvarlig og bærekraftig vis.
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gjelder vindkraft. Derfor ønsker vi mer kunnskap og
bedre styring med lokaliseringen av vindkraft enn vi har
i dag. Slik kan vi videreutvikle vindkraftressursene våre
på forsvarlig og bærekraftig vis.
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