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Petterne Sætre (t.v.) og Velle anriker naturgjødsel med 
nitrogen med strøm fra eget kraftverk. Slikt blir det 
kortreist kvalitetsgjødsel av!
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Norge er et land i nord hvor mange 
baserer seg på strøm til oppvarming 
og hvor folk er vant til lave, forutsig
bare strømpriser. Vi må anta at tilli
ten til energibransjen, myndighetene 
og ikke minst selve strømmarkedet 
nå er på et lavmål. Det hjelper heller 
ikke at de som selger strøm til 
 forbruker lenge har slitt med dårlig 
omdømme grunnet lokketilbud og 
uforståelige produkter. 

Sett fra forbrukernes ståsted er det 
lett å forstå at tilliten begynner å bli 
tynnslitt. Regjeringens strømhjelp 
kan forhåpentligvis avhjelpe dette noe.

Men hva gjør vi på lengre sikt? 

Et åpenbart grep er å bygge ut mer 
produksjon. I småkraften bygger vi 
eksempelvis for fullt, men i løpet av 
et par år går aktiviteten ned grunnet 
mangel på prosjekter med konsesjon 
fra NVE. Samtidig er saksbehand
lingstiden i NVE lang. Selv enkle 
avklaringer hoper seg opp og blir til 
uoverstigelige hindre. Det samme 
gjelder anleggskonsesjoner for nett. 
Her har NVE kommet i skade for å 
bli en flaskehals for gjennomføring 
av det grønne skiftet. For mens ener
gidebatten handler om mer vann
kraft og bedre strømnett, er ikke 
dette er øverst på prioriteringslisten 
hos NVE lenger. Det bør det bli. 

Et annet og spennende grep kan 

være å gi forbru
kerne tilgang til 
lange fastpris
kontrakter etter 
modell av dem 
industrien får 
inngå. SVs Lars 
Haltbrekken fore
slo dette nylig.   

– Vi ønsker å 
opprette et statlig 
organ, «Stat
strøm», som 
 kjøper kraft av 
kraftprodusentene, og som så selger 
det videre til norske forbrukere. Så 
kan du og familien din inngå en 
avtale med Statstrøm for ett, to, fem, 
ti eller tjue år fremover, om at sel
skapet skal levere strøm til deg for 
en rimelig penge til en avtalt, fast 
pris, sa han til NRK. 

Vi ser ikke behovet for et statlig sel
skap, men ideen om å skjerme for
brukerne mot store prissvingninger 
med lange kontrakter er verdt å se 
nærmere på. Det kan gi ro og forhå
pentligvis sikre støtte til de grønne 
omstillingene vi vet kommer. 

De neste tiårene vil kreve mye av 
oss. Vi skal fase ut fossile brensler og 
bygge ut mer fornybar kraftproduk
sjon. Uten støtte i befolkningen er 
det vanskelig å se hvordan vi skal 
lykkes med det grønnes skiftet. 

SVs Lars Haltbrekken 
vil la forbrukerne 
inngå fornuftig 
prisede strømavtaler 
for ett, to, fem, ti 
eller tjue år fremover. 
Foto: SV

Riktig å hjelpe strøm-
kundene, men hva nå? 

Småkraftforeninga støtter regjeringens opplegg for å hjelpe 
forbrukerne med de skyhøye strømprisene denne vinteren. 
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Generatorskader er den største enkeltstående skadeårsaken i Småkraftforeningas medlemsforsikring. 

Småkraftforeninga har både i Små
kraftnytt og på Småkraftdagane 
fokusert på generatorskader og hva 
som kan gjøres med disse. Mens et 
vannkraftverk er bygd for å vare 
nesten evig er det ikke gitt at akku
rat generatoren er bygd for dette. 
Valg av løsninger for lager og kjøling 
har eksempelvis mye å si for leve

tiden. Noen ting er billige der og da, 
men kan bli svært dyre på sikt. De 
som driver service på generatorer 
vet også at noen generatormerker er 
mer utsatt enn andre. 

Foreninga har nå rundt 230 kraft
verk i medlemsforsikringen. Frem
over vil vi via forsikringen fokusere 

mer på generatorskader og hva som 
kan gjøres med dem. Det kan bli 
aktuelt å stille konkrete krav til 
 oppfølging og service for å redusere 
risikoen for havari. Samtidig er ikke 
dette et problem bare for oss, men 
også et bransjeproblem som vi felles
skap bør finne gode løsninger på.

Generator til besvær
Den moderne småkraften begynner å bli noen år og med det kommer også forsikringsskadene og 
skadeårsak nummer en – det er generatorhavarier. Slike skader er i ferd med å sette økonomien i 
vår medlemsforsiking under press. Det er ingen tjent med. 

Adresseendring for Småkraftnytt
Har du fått tildelt ny vegadresse frå Posten? 

Hugs i så fall å melde adresseendring til Småkraftforeninga: post@smakraftforeninga.no eller tlf. 990 80 878
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Det er slik at når me blir eldre så blir 
blodårene våre trongare, og me 
 klarar ikkje å utføra det arbeidet me 
klarte før, fordi blodårene ikkje mak
tar å få like mykje energi gjennom 
blodåresystemet. Dette kan skuldast 
ei innsnevring i blodåra. Kva gjer vi 
då? Jo når legen finn ut dette, ber det 
i hu og hast til sjukehuset og så set 
dei inn ein stent, og dermed kan cel
lene våre få tilført meir energi og me 
får gjort meir arbeid.

Om de samanliknar straumnettet 
vårt med blodåresystemet, så har det 
ein tilsvarande funksjon for landet 
vårt, som blodåresystemet har for 
kroppen vår. 

Vi skal no elektrifisera mykje av 
 landet. Bilar vi fylte bensin og diesel 
på, og som hadde skilt som byrja på 
SV, UR, BS, TS osv., erstattar me no 
med bilar som me fyller opp med 
energi gjennom stikkontakten og 
som har skilt som byrjar med bok
stavane EK, EL, EB, EC osv. 

Båtar med fornybar energi skal i 
framtida erstatta fossil energi som 
framkomstmiddel til sjøs. Dette kan 
vera rein elektrisk kraft, eller ei eller 
anna form for hydrogen. 

Denne energiomlegginga frå fossil 
til fornybar gjer at me også treng 
mykje ny industri til å bl.a. produ

Er landet vårt i ferd med å få 
«hjarteproblem»?

To markante flaskehalsar i straum nettet vårt.

ST YR ETS SIDE

STYRETS SIDE

Av Lars Emil Berge
Styreleder i Småkra�foreninga

sera batteri til bilar og båtar med 
elektrisitet som framkomstmiddel. 
Me treng hydrogenfabrikkar, 
datalagring osv. Samfunnet vårt er 
på veg til å bli elektrifisert.

For å få dette samfunnsmaskineriet 
til å fungera treng me elektrisk kraft 
og ein infrastruktur til å føra denne 
krafta fram dit den trengs.

Akkurat no har me litt for mange 
slike innsnevringar eller som det 
heiter på kraftspråket, flaskehalsar i 
straumnettet vårt. Me får ikkje 
straumen fram dit den trengs.

Vi har slike flaskehalsar innanlands. 
Bl.a. er det utfordringar ved Sogne

fjorden. Men kanskje den viktigaste 
årsaka ligg i Sverige ved at overfø
ringa mellom sør og nord gjennom 
Sverige er for liten. I følgje Distrikts
energi vil denne flaskehalsen tidle
gast bli utbetra i 2024.

Utan Statnett og deira fantastiske 
arbeid med sentralnettet hadde 
ikkje landet vårt sett ut som det gjer, 
men no når alt skal elektrifiserast 
treng me eit Statnett som meir enn 
nokon gong er heilt framme på foten.

Vi har sett dette tydlegare i løpet av 
året at Statnett ikkje klarar å få god 
flyt av straumen innanlands. Dette 
har gitt seg utslag i enorme pris
skilnader mellom landsdelane, med 
til dels låge prisar i dei to nordlege 
prissonene, og veldig høge i sør.

Det er no ein enorm auke i 
etterspurnad etter straum. Det er 
difor viktig at Statnett heile tida bør 
streva etter å liggja i framkant av 
utviklinga, og ikkje i etterkant som 
det kan sjå ut som dei no gjer.

Eg meiner det er svært uheldig at vi 
har fått eit todelt land når det gjeld 
straumprisar. Det er difor viktigare 
enn nokon gong å fiksa opp i desse 
flaskehalsane slik at me kan frisk
melda landet vårt og gjera det klart 
for nye industrieventyr landet rundt.
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Om en skal dømme ut fra reaksjo
nen i salen ved kunngjøringen av 
Bjarne Nereng som årets vinner av 
småkraftprisen, så var det absolutt 
en innertier. Småkraftforeninga tok 
derfor turen ut til Nereng på Nesøya 
rett utenfor Oslo for at flere av våre 
medlemmer kan få et lite innblikk i 
hvorfor denne prisen er så velfortjent.

Tidlig interesse for vannkraft
Bjarne Nereng er en ekte Valdris, 
født og oppvokst i Øystre Slidre 
hvor han holdt til inntil gymnaset 
på Fagernes var unnagjort. Deretter 
bar turen til Trondheim for studier 
på maskinlinja på daværende NTH. 
Etter hvert som studieårene gikk og 
eksamenene ble unnagjort var det 

vannkraft som pekte seg ut som en 
naturlig karrierevei. Samme dag 
som han hadde avsluttende muntlig 
eksamen, ble han spurt av de to sen
sorene fra Kværner om han ikke 
kunne begynne hos dem. Først 
skulle han imidlertid jobbe et år på 
instituttet og deretter måtte militær
tjeneste gjøres unna. I 1978 var det 
likevel klart for oppstart på en lang 
turbinkarriere, først med noen år 
hos Kværner hvor flere av de store 
turbingutta holdt hus, deretter i 
Hafslund fram til 1987. Dette var i 
storhetstiden for norsk vannkraftut
bygging, og det var mye erfaring å 
høste av og store utfordringer på 
rekke og rad for en nyslått ingeniør. 
Han fikk være med på flere prosjek
ter som var svært lærerike samtidig 
som han tidlig ble kastet ut på dypt 
vann. 

Etter å ha vært av gårde som lærling 
og førstereisgutt i Kværner, sammen 
med den erfarne ingeniør Brekke, til 
støperiet i Sveits for å kontrollere et 
nytt løpehjul, ble han allerede ved 
neste korsvei sendt av gårde på egen 
hånd til samme produsent for å kon
trollere et annet løpehjul som skulle 
leveres. Det ble senere flere turer, og 
særlig husker han godt løpehjulet til 
SySima i Eidfjord som han hadde 
ansvaret for å kontrollere. Et gigan
tisk hjul og han følte seg litt bort
kommen, men han hadde i tillegg 
med seg en erfaren ingeniør fra 

Sjelden har vel småkraftprisen truffet bedre enn i år. Bjarne Nereng har levert turbiner til 
småkraftverk over hele landet i en mannsalder. Med solide produkter har han bidratt til lys 
og varme og velstand i små og store grendesamfunn. Og det er lite som tyder på at han har 
tenkt å gi seg med det første heller. Heldigvis får vi vel si.

En verdig vinner av 
årets småkraftpris

2/3 av personalet i familiebedriften samlet, Bjarne og kona Kirsti, sammen med en litt original 
 stuepynt, et peltonhjul i full størrelse, som vitner om stor kjærlighet til yrket.
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NVE som støttehjul så det hele gikk 
bra. Dette var i tiden før Statskraft
verkene og NVE skilte lag, så den 
gang var det ikke uvanlig at statsby
råkratene tok aktivt del i utbyggin
gene. I dag kunne det lett blitt mur
ring med slike koblinger mellom 
utbygger og myndigheter.

Litt etter litt meldte han overgang til 
Hafslund og det ble flere leveranser 
av turbiner han hadde tegnet, både i 
Norge og internasjonalt, bl.a. til 
Mocambique, Kina og Skottland. 
Bjarne har også senere tegnet flere 
turbiner som har havnet rundt i 
 verden, så en kan trygt si at han har 
satt spor etter seg overalt. 

Etablering av egen bedrift
Litt etter litt ble fristelsen for å 
begynne for seg selv stor, og firmaet 
BN Turbin (BNT) ble startet i 1987. 

I starten var det å selge timer til 
beregninger og konstruksjonsar
beid, eksempelvis til Møller energi 
på Jevnaker, før han i 1992 startet et 
samarbeid med den spanske turbin
produsenten Baliño. Dette firmaet 
har han i all tid siden hatt et langt 
og godt forretningsforhold med. 

BNT har blitt en skikkelig familie
bedrift med Bjarne som primus 
motor og ansvarlig for beregning, 
konstruksjon og tegning av turbiner. 
Kona Kirsti tar på sin side hånd om 
det økonomiske og administrative, 
mens sønnen Kjetil står for økono
miske analyser, produksjonsbereg
ninger og finansiering. Alt av kon
struksjoner og annet firmaarbeid 
foregår på hjemmekontoret, innerst 
i Oslofjorden. Så for Bjarne sin del 
har ikke myndighetenes tidvise 
 oppfordring eller krav om hjemme
kontor gitt noen endring i hverdags
rutinene. 

De første turbinleveransene
I 1998 gikk Bjarne et skritt videre, 
med å stå for turbinleveranser til 
norske småkraftverkseiere og teg
ning av stasjon og inntak. Til alle 
kraftverkene han har levert turbiner, 
har han også stått for tegningene. 
De første på litt overordnet skisse
nivå, for etter hvert å ha blitt veldig 
detaljerte hovedtegninger med alt i 
fra turbinoppstillinger til trekkerør 
til kabler. 

Samarbeidet med spanjolene fort
satte, men nå kom også Fadum elek

triske inn som samarbeidspartner. 
Til sammen har disse levert over 
200 maskiner, fordelt med ca. 2/3 fra 
Fadum og resten fra spanjolene. 

Sogn og Fjordane har alltid vært et 
kjerneområde for tubinleveranser 
fra BNT, og det mangler ikke på 
godord fra fornøyde kunder. Det 
første kraftverket han leverte turbin 
til var Ryssdal kraftverk i Gloppen, 
og eierne her er i likhet med veldig 
mange særdeles fornøyd, både med 
turbinen de har fått levert og oppføl
gingen både underveis og i ettertid. 

En stolt vinner av småkraftprisen 2021

Bjarne Nereng
• Født i Øystre Slidre i 1951
• Utdannet maskiningeniør fra NTH  

i 1975
• Arbeidet først i Kværner, deretter 

Hafslund og Møller Energi i tiden 
1978-1992

• 1992 – d.d. har drevet BN Turbin.
• Første kontrakt skrevet i 1998 og 

første turbin, en pelton på 1250 kW 
ble levert til Ryssdal kraftverk i 
Sandane i 1999

• Har levert i alt 201 maskiner fordelt 
på 160 kraftverk

• Samlet installert effekt på kraft-
verkene er over 340 MW og total 
produksjon ca. 1200 GWh/år som 
tilsvarer forbruket til 60 000 
 husstander

Det første kraftverket - Ryssdal kraftverk i Gloppen med en peltonturbin på 1250 kW.
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Eller som Hermod Seim, en av 
nestorene i regionen sier: 

– Jeg har holdt på med planlegging 
og bygging av småkraftverk i 25 år 
og har benyttet Bjarne Nereng sine 
turbiner på de fleste av de rundt 50 
anleggene. Grunnen til dette er selv
følgelig at han lager gode, rimelige 
og driftssikre turbiner som bare går 
og går. Han er både en dyktig fag
mann og en hyggelig fyr som det er 
lett å forholde seg til, resultatorien
tert, ryddig og tvers igjennom påli
telig som turbinene han lager.

Om fremtiden
Etter å ha bygget 162 kraftverk, noen 
med flere turbiner, har erfarings
grunnlaget blitt veldig stort. Likevel 
er det et av de seneste anleggene han 
har vært involvert i som han trekker 
frem som det mest spesielle: 

– Utvilsomt er det Åmotfoss kraft
verk i Nidelva som nå er i sluttfasen 
med prøvekjøring før det settes i 
ordinær drift som er det mest spesi
elle småkraftverket jeg har vært 
involvert i. Dette er et elvekraftverk 
i Nidelva (Arendalsvassdraget) med 
en middelvannføring på nærmere 70 
m3/s og tidvis mye vann å håndtere i 
byggefasen. Heldigvis gikk det bra, 
men det var noen spennende  øyeblikk 
underveis, særlig frem til vi fikk reist 
stasjonen godt opp fra byggegropa. 

Med unntak av størrelsen på turbi
nene, 3 x 1,5 MW er alt annet som et 
stort elvekraftverk. Men som han 
selv sa til byggherrene Gundersen & 
Jensen, «Det er jo som vår herre har 
skapt det til et kraftverk. Dette kan vi 
bygge.» Så da ble det slik og i disse 
dager er kraftverket gjennom prøve
fasen og over i ordinær drift.

Samtidig trekker han frem hvor 
imponert han er over alle de grunn
eierne rundt omkring som har 
 bygget egne kraftverk. Dette er store 
prosjekter for den enkelte og mye 
penger involvert, så det de har gjort 

og oppnådd står det svært stor 
respekt av. Og bedre distrikts
politikk enn slik lokal verdiskap
ning i små grender skal en lete 
 lenger etter, sier Bjarne.

Det har i all tid vært private han 
hovedsakelig har levert til, selv om 
noen kraftverk i ettertid har blitt 
solgt til profesjonelle aktører. Selv de 
siste anleggene han har levert har 
for det meste vært til private. 

Bjarne har levert til turbiner til nor
ske småkraftverk i godt over 20 år. 

På den tiden har han sett leverandø
rer både komme og gå. Noen av dem 
mer seriøse enn andre, og de useri
øse, de som ikke kunne levere på 
pris eller kvalitet er i stor grad blitt 
borte. Nå står vi igjen med BNT/
Fadum elektriske, Energi Teknikk 
og Spetals verk som konkurrenter i 
småkraftmarkedet her til lands, i til
legg til import fra noen dyktige 
utenlandske produsenter, så det har 
vært en del endringer opp gjennom 
årene. Konkurranse har han ikke 
noe imot, for det gjør at han hele 
tiden må være skjerpet for å utgjøre 

Alle kraftverkene han har levert turbin til er 
sirlig plottet inn på norgeskartet.

Hjemmekontor er ikke noe nytt for Bjarne. 
Tvert imot.

Tegnebordet er for lengst byttet ut med 
 digitale tegninger.

Ferdigstøpt løpehjul til Røyrvik kraftverk i 
Gloppen. Ifølge han selv det beste francishjulet 
han har levert opp gjennom årene.
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4 om Bjarne
en del av feltet. Så vinner han noen 
anbud, mens andre går tapt, men 
han vil ikke prise seg så lavt at det 
går utover kvaliteten på det han 
leverer. Til det er yrkesstoltheten 
heldigvis altfor høy, men han 
uttrykker en bekymring for at det er 
noen kraftverk som er levert av 
andre her til lands som dessverre 
ikke har den nødvendige kvaliteten.

Og skulle du være i tvil om han har 
fremtidstroen intakt kan du se her 
hva Bjarne tror om fremtiden for 
SmåkraftNorge:

– Tidligere trodde jeg nok at 
sertifikat fristen ville avslutte 
småkraft epoken, men ikke nå 
 lenger. Jeg tror det er gode utsikter 
fremover. BNT har allerede kontrakt 
på 56 nye leveranser, og det er 
mange prosjekter igjen å ta av. Elser
tifikater og 2021fristen skremmer 
ingen lenger, prisnivået er bedre og 
etterspørsel etter fornybar kraft vil 
øke i takt med at økende elektrifise
ring  vokser. Med mange konsesjoner 
som foreløpig er tilgjengelige ser jeg 
lyst på de nærmeste årene. 

For en som har rundet 70 år ville det 
kanskje vært naturlig å trekke seg 
tilbake og hvile i peltonskålene, men 
neida. Bjarne kan avsløre at fra 
nyttår så kommer BNT og HM 
 elektro å slå seg sammen. Dette nye 
firmaet kan da levere totalpakker på 
elmek, samtidig som de tenker å 
inngå avtale med leverandør av 
generator. 

Så vi kan heldigvis gå ut fra at 
Bjarne og BNT fortsatt vil være med 
å bygge småkraftverk her til lands, 
både av de konsesjonene som er gitt 
og er gryteklare, og forhåpentligvis 
også nye prosjekter som vil se 
dagens lys i årene fremover. Det 
mangler i hvert fall ikke på entusi
asme og tro på morgendagen der 
hjemme på Nesøya.

Egil Kambo
Kraftverksbygger og -eier
Bjarne er en ordensmann, og det er aldri noe 
tull. Han har stålkontroll på alt han gjør. Jeg 
har lært mye av han, og jo mer jeg snakker 
med han, jo mer skjønner jeg at jeg ikke kan. 
BN Turbin fikk innertier med turbinspekteret 
som kan tilpasses alle fall og vannføringer. 
Han leverer kjapt, punktlig og med høy kvali-
tet samtidig som det er bunn solid kvalitet 
til en overkommelig pris.

Øyvind Gundersen 
Kraftverksbygger og -eier
Jeg har kjent Bjarne i over 20 år, og maken til 
mann skal du lete lenge etter. Han stiller 
alltid opp og kommer med gode løsninger. I 
2011 satte jeg inn en liten pelton i garasjen på 
Storebekk. Da kom han ned med Porschen 
på vinterføre, og ut med verktøykasse og på 
med kjeledress for så å skru som en mekani-
ker. Før jeg visste ordet av det var løpehjul 
og hydraulikk på plass. For meg og Olav 
Jensen som kraftverksutbyggere er det vel 
noe av største vi kunne få oppleve å bygge 
ut Åmotsfoss i Nidelva sammen med Bjarne. 

Bjarte Skår 
Kraftverksbygger og daglig leder i Hywer
Eg kan nemne mykje om Bjarne, men vel ein 
kort og presis omtale av vinnaren. Bjarne er 
rett og slett kunnskapsrik, trygg og påliteleg å 
jobbe saman med. Turbinane han leverer er 
solide og varige. 

Aase Sæther 
Kraftverkseier, Ryssdal kraftverk
Vi har ikkje store nok ord om Bjarne Nereng; 
alt fungerte som det skulle frå dag 1, og opp-
følginga frå han var eineståande. Vi var ferske 
og hadde mange spørsmål i starten, og han 
svara alltid, om vi så ringde midt på natta. 
Turbinen produserer det han skal enno, og 
det har aldri vore driftsstans på grunn av den.
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Anlegg År MW

Ryssdal 1999 1,3

Smørklepp 1999 0,3

Grasdalen 2000 0,6

Rui 2000 0,4

Vasstaket 2000 0,7

Furebø 2001 1,1

Glomnes 2001 0,3

Veiteberg 2001 2,0

Breivold 2001 1,2

Gilja 2001 1,5

Åsedøla 2001 1,6

Skolten 2001 1,3

Ytteråa 2002 0,3

Melefallet 2002 0,4

Ågjølet 2002 1,3

Buset 2002 1,1

Helganesåno 2003 1,7

Befring 2003 2,3

Hyelva 2003 1,5

Svanedal 2003 0,5

Kivfallet 2003 0,9

Austdøla 2003 1,4

Horpedal 2003 2,1

Sagevikelv 2003 2,3

Kjetland 2004 1,3

Neselva 2004 2,5

Sandal 2004 1,4

Hugla 2004 1,5

Hestdal 2004 1,1

Follebu 2004 0,6

Storebekk 2004 1,7

Skjåstad 2004 2,0

Kvitefella 2005 1,4

Nydal 2005 1,5

Flatlandsåi 2005 1,3

Brekkefossen 2005 2,1

Virak 2005 1,4

Straumane 2005 1,6

Geisdøla 2005 1,2

Tveiteåna 2005 1,3

Folkestad 2005 1,8

Kviven 2005 1,6

Trollelva 2005 1,3

Røyrvatn 2006 2,7

Hjelledøla 2006 1,2

Anlegg År MW

Strupen 2006 0,5

Gjøv 2006 0,1

Ugedal 2006 0,6

Stedjeåno 2006 1,2

Bøen 2006 1,1

Bjørndalselva 2006 2,7

Rognkleiv 2006 1,6

Nordåni 2006 1,3

Sunndal 2006 2,1

Stølslia 2006 1,5

Gjetingsdalen 2006 2,3

Egge 2007 2,7

Sand 2007 3,5

Muradalen 2008 1,2

Muradalen 2008 3,7

Gautvella 2007 1,7

Vågen 2007 2,5

Meierifossen 2008 1,4

Storebekk 2008 2,4

Svartevatn 2008 0,8

Skjærdal 2008 3,5

Øyadalen 2008 2,0

Øvre Årdal 2008 3,4

Jardøla 2008 2,5

Stølsdalselva 2009 5,9

Gjøysdal 2008 1,3

Glæsåa 2008 2,0

Storedalen 2007 0,6

Nasvatn 2008 1,7

Kandal 2009 2,4

Myklebust 2009 1,9

Ølmedal 2009 3,5

Ølmedal 2009 0,9

Steindøla 2009 2,7

Øvre Kivfallet 2009 1,2

Litlelva 2009 1,4

Soks 2009 1,5

Harstveitbekk 2009 2,1

Nedre Årdal 2009 1,4

Skyggelva 2009 2,4

Gravbrøtfoss 2009 1,2

Ølselva 2010 0,4

Øynan 2010 1,5

Øynan 2010 0,5

Hjorteland I 2009 0,5

Anlegg År MW

Hjorteland II 2009 1,8

Ridøla 2010 2,0

Veslefallet 2010 2,5

Dalelvo 2010 3,2

Storelva 2010 0,7

Nord Forså 2011 1,3

Skipelva 2011 0,4

Lotsberg 2010 1,5

Budalselva 2010 0,5

Dversetelva 2011 1,8

Saksenvik 2011 1,2

Åselva 2011 3,7

Strandos 2011 1,8

Hanestadnea 2012 1,0

Hanestadnea 2012 1,5

Lielva 2011 1,2

Tuddal 2011 1,5

Grytåi 2011 0,9

Vikaåne 2012 1,4

Storebekk III 2011 0,4

Misfjord 2012 1,4

Folkedal 2012 2,8

Herjåa 2012 0,3

Tronstad 2012 1,3

Vikaelva 2013 2,7

Mygland 2012 1,6

Kverninga 2013 3,0

Freim 2013 0,7

Voldsetelva 2013 2,6

Voldsetelva 2013 3,0

Åsa 2012 1,5

Øverdal 2012 0,5

Grytefoss 2014 0,8

Grytefoss 2014 0,1

Ryddøla 2013 3,5

Kulu 2014 2,9

Rime 2014 1,5

Vaka 2014 1,1

Tverråa 2014 0,9

Middøla 2014 4,5

Sundli 2015 1,5

Grunnevatn 2016 1,1

Leknesvatn 2016 3,9

Skræi Skrede 2015 1,7

Bøen I 2015 0,7

Anlegg År MW

Bøen II 2016 3,0

Kinso 2016 2,0

Sesselva 2016 5,1

Hestenes 2016 1,9

Kjørstad 2016 2,6

Dravlaus 2016 2,2

Breidalselva 2016 0,9

Haugafossen 2017 2,4

Jordalen 2017 2,9

Jordalen 2017 4,8

Dalelva 2017 2,5

Straume 2017 5,0

Dalane 2017 1,5

Sandvik 2017 1,0

Gryte II 2018 0,5

Langedalselva 2018 1,0

Traudalen 2018 1,1

Slemmå 2018 1,8

Todøla 2018 1,6

Myrholten 2021 2,1

Grøningselva 2019 1,0

Trontveitåna 2019 1,2

Valdra 2020 3,5

Kvernfossen 2021 2,0

Liemyr 2020 1,7

Flikka 2021 1,0

Tungremmen 2021 3,4

Bjørgelva 2021 2,4

Åmotsfoss 2021 1,3

Røyrvik 2021 1,6

Vinjadalen 2021 0,2

Austad 2021 1,5

Kvernhusfoss 2021 2,1

Seterfossen 2021 1,4

Seterfossen 2021 2,5

Seterfossen 2021 0,1

Lauvstad 2022 1,5

Lauvstad 2022 0,5

Skjeggfoss 2022 1,9

Veringsåe 2022 1,9

«Bjarne Nerengs kraftverks-CV»
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Oppsummering etter Småkraft-
foreninga sin FSE-kurs-runde i haust 
viser at i alt 165 småkraftvaktar  
har fått skaffa seg kursbevis eller 
fornya kursbevisa sine ved deltaking 
på  F SE-kurs. 

Inklusive kurset siste dagen under 
 Småkraftdagane i Bergen vart det 
halde i alt 12 kurs frå Stjørdal i nord og 
rundt kysten til Oslo frå slutten av 
setember til november.

Med kursbeviset i orden kan småkraft-
verka få dokumentert i internkontroll-
systemet at den opplæringa som DSB 
stiller krav om, er gjennomført. Krava 
gjeld for småkraftvakter som skal 
kunne handtere vern og brytarar. For 
dei som nyttar internkontrollsystemet 

Kraft losen ligg det også inne malar  
for korleis småkraftverka kan 
 dokumentere at  sikkerheita er teken 
vare på ved fornya opplæring berre 
kvart tredje år. Hovudregelen etter 
FSE-forskrifta er nemleg fornying av 
opplæringa kvart år. 

Sjølv om mange no har fornya opplæ-
ringa si, vil det stadig vere trong for 
nye kurs, då nye småkraftvaktar kjem 
til, og somme ikkje har kome i gang 
med det pålagde opplæringa enno. 
Difor reknar Småkraftforeninga med å 
halde fram med å arrangere FSE-kurs 
under Småkraftdagane kvart år fram-
over. Også distriktskurs kan vi arrangere 
så sant etterspurnaden er stor nok. 
Manglar ein kurs, er det berre å melde 
inn behovet til Småkraftforeninga. 

Kontaktperson for FSE-kursa:
Organisasjonsrådgjevar Terje Engvik, 
e-post: terje@smakraftforeninga.no, 
tlf. 975 17 111

Planlegger du å bygge kraftverk? Over 500 kraftverksut byggere kan 
ikke ha tatt feil – kontakt oss idag!

Flowtite GRP-rør: Få mer ut av din kraftverksinvestering

Amiblu Norway AS  ·  Postboks 2059  ·  3202  Sandefjord  ·  Telefon: 99 11 35 00  ·  info-no@amiblu.com  ·  www.amiblu.com

R

Gode hydrauliske 
egenskaper 

Korrosjonsfrie 

Enkel montering

Et valg for generasjoner

Instruktør Dagfinn Nilssen frå Fagkurs 
Elektro i aksjon med FSE-kurs.

FSE-opplæring til 165 småkraftvaktar i haust
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Velle Kraft AS 
Eigarar: 2
Byggestart: Januar 2002
Oppstart: August 2002
Brutto fall: 105 m
Slukeevne: 300 l/s
Effekt: 0,36 MW
Årsproduksjon: 1,5 GWh 
Elmek: Aquaservice AS - Gugler 
Elektroarbeid: Micro Application  
– Odd Kruger
Anlegg:  Røyrgate og grunnarbeid: 
Hole Maskiner AS
Kraftstasjonen: Torgeir Vikstad

Petter Velle har bygd opp Jogarden 
til eit økologisk mjølkebruk med 
kvote på 230 000 liter. For 8 år sidan 
overlet han garden til neste genera
sjon. Då var eit nytt mjølkefjøs med 
robot klart til innflytting. Men 
 Petter vart ikkje arbeidslaus. Han er 
framleis hovudeigar i Velle Kraft og 
har halde fram som dreng og støtte
spelar på garden. Blant dei mange 
oppgåvene er engasjement i lokal
matomsetning  «Tindemat frå 
Jogarden». Og no er han altså dagleg 
leiar i det lokale gjødselselskapet 
som er omtalt i eiga sak.

– Korleis kom denne 
gjødselsatsinga i stand, spør vi 
Petter innleiingsvis.
– Bruk av kortreist kraft har vore 
ein del av konseptet vårt frå starten. 

MEDLEMSVER KET

Kortreist kraft gir miljøvennleg 
nitrogengjødsel
Velle Kraft i Sykkylven er eit tradisjonelt minikraftverk realisert tidleg på 2000-talet. Kraftforsyning 
til eigarar og nærliggjande gardar var ein del av konseptet frå starten av. No har hovudeigar Petter 
Velle i lag med ass. banksjef og mjølkeprodusent Petter Harald Sætre teke dette vidare og nyttar 
den kortreiste krafta til eit banebrytande prøveprosjekt med produksjon av ny, klimavennleg 
nitrogengjødsel.

På Jogarden til venstre i biletet har Petter Velle sin son Ole Andre og kona Arnhild teke over drifta, 
medan Petter stadig er eigar av aksjane i Velle Kraft AS, som eig Drivdalselva Kraftverk skjult i 
skogen i bakgrunnen. 
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Kraft til «råpris» og utan nettleige 
har gitt oss økonomiske utbytte frå 
dag ein. Frå trafoen vår tek vi ut 
både 230 og 400 volt og har kabla 
leidningsnett til lokale kundar. Då 
Petter Harald Sætre og eg fekk 
høyre om konseptet med lokal gjød
selproduksjon, var vegen kort til å 
tenkje utviding av bruksområdet for 
krafta vår. Og no er vi altså i gang 
med testproduksjon av gjødselpro
duktet NEO.

– Vil gjødselanlegget nytte mykje 
av kraftproduksjonen ved Velle 
Kraft?
– Gjødselproduksjonen er energi
krevjande. Anlegget kan køyrast 
trinnlaust opp til 50 kW. Tanken er 
å tilpasse energibruken til tilgjenge

leg lokalprodusert energi. Og mykje 
av energien kan gjenvinnast ved å 
utnytte spillvarmen frå anlegget.

– Så til historikken til 
medlemskraftverket denne 
gongen – Velle Kraft AS. Du var 
tidleg ute med småkraftsatsing. 
Kva var det som vekte interessa di 
og korleis vart du ein av 
småkraftpionerane i området?
– Som bonde har eg heile tida hatt 
som mål å utvikle garden og gjere 
den betre og drivverdig også for 
framtidige generasjonar. På slutten 
av 1990talet dukka det opp nokre 
elvekraftverk også i vårt område. Då 
var det naturleg for meg å sjå på den 
elva som rann gjennom ein av våre 
teigar.

– Kva for utfordringar møtte  
du i startfasen av kraftverks
planlegginga?
– I starten heldt eg planlegginga for 
meg sjølv. Småkraftmoglegheitene 
var lite kjent den gongen. Og når ein 
bonde som hadde lagt om til økolo
gisk drift stod bak småkraftplanane, 
var det ekstra grunn til å tenkje seg 
at omgjevnadene ville vere skep
tiske. Eg såg tidleg at eg måtte få 
med meg naboen, Ole Johnny Welle, 
for å kunne utnytte potensialet i 
elva. Heldigvis var han svært positiv 
til dette og vi fekk eit godt samar
beid vidare med planlegging og byg
ging. Den gongen måtte vi finne opp 
mykje av krutet sjølve, og det vart 
mange lange kveldar framfor PC’en. 
Det var nokre småkraftentusiastar 
kring om i landet og det var lett å få 
gode råd og hjelp frå desse. Men det 
var ikkje lett å få finansiering. Ban
ken hadde i starten ikkje trua på 
prosjektet. Eg hadde som mål å 
binde kraftprisen i fem år. Då eg 
etter ein del venting fekk ein fastpri
savtale på 17,8 øre, gav banken til 
slutt positivt svar.

– Er de nøgde med løysingane som 
vart valde? Kunne de ha gjort noko 
annleis?
– Det er klart at ein i ettertid ser 
ting som kunne vore gjort annleis. 
Vi bygde eit for «enkelt» inntak som 
var for utsett for skade. Det vart 
endra nokre år seinare då ei stor
fonn skada det. Elles så ser vi i etter
tid at for mykje vatn renn forbi i 
lange periodar.

 Småkraftnæringa må bli flinkare til å marknadsføre kor viktig den reine energien vår er for 
 samfunnet, seier Petter Velle.

Vi måtte finne opp mykje av krutet sjølve i 
forkant av at naboen Ole Johnny Welle og eg 
fekk realisert kraftverket vårt i 2002, seier 
Petter Velle.
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Ein liten, men engasjert gjeng av Kraft-
losen-brukarar fekk gjennomgang og 
drøfting av den nye versjonen av 
 Småkraftforeninga sitt internkontroll-
system Kraftlosen siste ettermiddagen 
på Småkraftdagane i Bergen 10. novem-
ber. Kurset gjekk parallelt med andre 
aktuelle tilbod: Sekvens om generator-
skadar og FSE-kurs. Fleire hadde nok 
lyst til å dele seg og vere med på alt.

For dei som ikkje kjenner Kraft losen-
tilbodet enno, tek vi med at tilsynssty-
resmaktene NVE og DSB krev at små-
kraftverka både skal ha oversyn over 
lover og forskrifter som gjeld verk-

semda deira, ha eit skriftleg system for 
melding av avvik og kunne leggje fram 
dokumentasjon på anlegget, løyver og 
risikoanalysar og rutinar som gjeld for 
kraftverket. Dette kan dekkast 
gjennom det web-baserte internkon-
troll- og kvalitetssystemet Kraftlosen, 
som vart lansert i ny og betre utgåve 
straks før koronaen råka oss. 

Interesserte kan få tilgang til ein prøve-
versjon av Kraftlosen om ein vurderer 
å ta systemet i bruk. Både for nye bru-
karar og tidlegare Kraftlosen-brukarar 
som treng litt oppfrisking for å kom i 
gang med ny Kraftlosen, kan det vere 

aktuelt å tilby kurssamlingar lokalt så 
sant interessa er stor nok. Eit anna 
alternativ for opplæring i ny Kraflosen 
er kurs via Teams. 

Småkraftforeninga høyrer gjerne frå 
alle som vil ha meir info om ny Kraftlo-
sen eller er interessert i opplæringstil-
bod. Dei som allereie er registrerte 
brukarar, har også tilgang til fri support 
i bruken av systemet. Kontaktperson 
for Kraftlosen er: 

Organisasjonsrådgjevar, Terje Engvik 
tlf. 97517111
e-post terje@smakraftforeninga.no 

– Korleis har de opplevde dei 
sterke prisskilnadene og 
prisvariasjonane på kraft som vi 
har sett i fjor og i år?
– Vi sel straumen til spotpris, og det 
er klart at det hadde vore greitt med 
meir stabile priser. Men vi veit av 
erfaring at variasjonar kjem. I slike 

tider trur eg det er viktig med god 
forankring i lokal bank.

– Synspunkt og erfaringar knytt til 
generasjonsskifte – både for 
fallrettar og kraftverksaksjar?
Fallrettane høyrer garden til, men eg 
eig framleis min del av aksjane i 

kraftverket. Det er viktig at tilkny
tinga til garden vert ivareteken også 
i framtida, men vi har ikkje landa 
den delen pr. i dag. Ei god løysing på 
heile generasjonsskiftet for gard med 
fallrettar og kraftverksaksjane vert 
ei viktig utfordring både for oss og 
mange andre småkraftverk.

– Kva vert dei største 
utfordringane for småkraftnæringa 
framover – både for etablerte 
kraftverk og for urealiserte 
prosjekt?
– Eg trur at den største utfordringa 
ligg i det å halde kraftverka på 
lokale hender slik at dei kan vere ein 
ressurs for bygdene. Det betyr ikkje 
at det alltid er feil at aksjane kjem på 
andre hender i ein periode, men det 
er viktig at dei kjem attende. 

– Kva meiner du bør vere dei 
viktigaste oppgåvene for 
Småkraftforeninga framover?
– Det er viktig at foreninga heile 
tida kan fylgje opp dei utfordringar 
som dukkar opp. I desse tider må vi 
vere flinkare til å marknadsføre kor 
viktig den reine energien vår er for 
samfunnet, seier Petter Velle til slutt.

Opplæring i ny Kraftlosen

– Bruk av kortreist kraft har vore ein del av konseptet vårt frå starten, seier ein nøgd Petter Velle  
– her frå markeringa då kraftverket vart starta opp i 2002.
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N2 Applied har ei internasjonal sat
sing på utviklingsarbeid for det nye 
gjødselkonseptet. Ein har ikkje 
kome til kommersiell fase for 
 produktet enno. Men testproduk
sjon er vellukka i gang mellom anna 
i ein mobil container i Noreg, på eit 
stort mjølkebruk i England og på 
Jogarden på Velle i Sykkylven, der 
Petter Velle er kårkall og dagleg leiar 
for det lokale gjødselselskapet. Han 
har også vore leiar for Småkraft
foreninga i Møre og Romsdal.

Satsinga og selskapet er drege i gang 
av to mjølkebønder som samstundes 
er markante representantar for lokal 
bygdeutvikling. I tillegg til Petter 
Velle er det ass. banksjef og mjølke
bonde Petter Harald Sætre som står 
bak satsinga. Han er styreleiar i 
 selskapet og kontaktperson for sam
drifta Greip – 8 km unna Jogarden. I 
Sparebanken Møre er Petter Harald 
Sætre bransjeansvarleg for småkraft.

– Korleis har det seg at de to gjekk 
i gang med denne nysatsinga, spør 

vi dagleg leiar Petter Velle.
– Vi var begge på Giskekonferansen 
der vi fekk vi høyre om firmaet N2 
Applied som prøvde ut ei maskin 
der bonden kunne lage sin eigen 
gjødsel. Vi reiste i lag heim den 
dagen og var samde om at dette 
høyrdest for godt ut til å vere sant. 
Lokal verdiskaping har heile tida 
vore viktig for oss begge og tanken 
på å kunne bruke vår reine energi til 
å produsere lokal nitrogengjødsel 
vart sterkare etter kvart. Etter å ha 
hatt kontakt med N2 Applied ein 
periode tok vi ein tur til basen sel
skapet har på garden til ein av grün
derane, Grete Sønsteby ved Kongs
berg. Ho står bak selskapet i lag med 
sambuaren Rune Ingels. Etter besø
ket hos N2 Applied gjekk vi i gang.

– Men korleis hadde det seg at 
dette store selskapet ville satse 
akkurat på dykk i Sykkylven, held 
vi fram.
– Vi representerer begge mjølkebruk 
med stort gjødselbehov. Og i dialo
gen med N2 Applied fann vi tonen 
godt. Selskapet såg dei same saman
hengane som vi såg: Potensialet som 
låg i lokal gjødselproduksjon basert 
på kortreist, bondeeigd småkraft, 
svarer Petter Velle.

– Når kom de i gang og korleis er 
erfaringane med etablering og 
prøvedrift av anlegget?
– Vi starta opp litt forseinka i sep
tember i år. Dermed må vi vente til 
neste vekstsesong før vi får gjødsla 
ut. Det er alltid mykje arbeid med 
heilt nye ting. Det var mange avtaler 

og mykje som måtte på plass. Men 
prøvedrifta har gått bra så langt. Til 
no har vi produsert og lagra 100 m3 
med NEOgjødsel (Nitrogen Enric
hed Organic Fertilizer). Produkt
namnet har også gitt namn til sel
skapet vårt NEO Sykkylven. Det er 
tanken å gjere drifta så lite arbeids
krevjande som råd. Det er ein del av 
prosjektet. Eg trur vi kjem i mål.

– Kva er dei største fordelane med 
konseptet?
– Redusert CO2 og ammoniakk 
utslepp, lokal verdiskaping og luktfri 
gjødsel. CO2utsleppa frå Jogarden 
vil bli redusert med om lag 27%. 
Dessutan kan gjødsla køyrast ut i sol 
og fint ver. NEO skal brukast både i 
 Jogarden og hos Greip Samdrift,  
der Petter Harald er med.

NEO Sykkylven AS:

Fyrst i Noreg med banebrytande pilotprosjekt
Det norske selskapet N2 Applied har dei siste åra drive utviklingsarbeid for eit revolusjonerande konsept 
der husdyrgjødsel går gjennom ein prosess i gardsanlegg med plasmareaktor med opptak av nitrogen  
frå lufta. Resultatet vert eit meir miljøvennleg gjødselprodukt med høgare nitrogeninnhald, betre 
nitrogenopptak i vekstane og mindre klimautslepp. Eit av dei fyrste testanlegga i verda ligg i Sykkylven.

Yngre generasjonar med engasjement i gjødsel-
prosjektet: Ole André Velle og Peder Vik Stave 
frå Greip Samdrift framfor separatoren som 
gjødsla må gjennom før den går inn i plasmare-
aktoren. Peder Vik Stave er også leiar i 
Sykkylven Bondelag. 

To nøgde gründerar framfor N2-containeren 
på Jogarden i Sykkylven: Petter Harald Sætre og 
Petter Velle.
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kymar.no

Kontakt oss på 

800 40 700

Spesialister på 
service og vedlikehold av  
vannkraftgeneratorer
Kymar utfører: 
• Overhaling og reparasjon  
• Vikling 
• Tilstandskontroller: Både vibrasjon og elektrisk 
• Generelt vedlikehold

Sted: 
Ute i felt eller på Kymars egne verksteder rundt om i landet. 

Vi tilbyr:
• Rask respons   • Tett oppfølging   • Levering til avtalt tid.

Vi skaffer deg også nye produkter til konkurransedyktige  
priser når du trenger det.

Foreningas forsikringsmedlemmer er 
forsikret i KLP mens ordningen 
administreres av våre forsikrings-
meglere i Marsh. Har du ennå ikke fått 

tlf. kan du kontakte dem direkte:  
Geir Israelsen, tlf: 988 88 772 eller 
Øyvind Berg, tlf: 934 87 085. 
E-post: smakraftforsikring@marsh.com Geir Israelsen I Marsh jobber med  

Småkraftforeningas medlemsforsikring. 

Har du riktig forsikring? 
Småkraftforeningas medlemsforsikring er i vekst og teller nå rundt 230 
 kraftverk. Ordningen har vist seg svært konkurransedyktig på pris og vilkår. 

– Korleis er satsinga dykkar 
motteken i lokalsamfunnet?
– I lokalsamfunnet er det stor 
interesse og mange er spente på 
 korleis dette går. Fleire småkraftverk 
i området har fatta interesse for 
opplegget. Kommunen er svært 
positiv og har gitt støtte til forpro
sjektet frå næringsfondet. Innova
sjon Norge har også vore positiv og 
er med og støttar pilotprosjektet.

– Korleis ser økonomien ut til å bli 
ved drift av eit slikt anlegg? Og er 
det utsikter til at dette konseptet 
vil få stor utbreiing i landbruket  
i Noreg?
– Med testdrift no er det altfor tidleg 
å ha meining om framtidig økonomi 
i ordinær drift. Det er mange ting 
som kan spele inn her. Produksjons
utstyret vi nyttar vert stadig utvikla 
vidare. Ting endrar seg fort i desse 
tider. Kven kunne for berre eit år 
sidan tru at tilgang og pris på kunst
gjødsel skulle endre seg slik vi har 
opplevd. I tillegg har vi kravet om 
reduserte utslepp frå landbruket, 
seier dagleg leiar Petter Velle

– Men utviklinga kan sjå ut til å gå i 
vår favør, føyer styreleiar Petter 
Harald Sætre til. Lokal nitrogenpro
duksjon har blitt svært aktualisert 
med den globale ammoniakksitua
sjonen og fleirdobling av gassprisane. 
Stor usikkerheit knytt til pris og til
gang på gjødsel til neste vekstsesong, 
kan tale i favør av lokal produksjon.
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Tjeneste og utstyrsleverandør til Vannkraft

FRA RIST TIL TURBIN
Det grønneste innen kraftproduksjon 
er norsk vannkraft.

HYWER  ǀ  6961 Dale i Sunnfjord  ǀ  post@hywer.no  ǀ  facebook.com/hywer  ǀ  www.hywer.no
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Småkraftforeninga ruller nå ut ikt- 
verktøyet «Falleigaren» gratis til alle 
medlemmer. Det bør du teste!

Falleigaren lar både falleiere og daglig 
ledelse i kraftverket følge løpende med 
på kraftproduksjonen og nøkkeltall i 
eget vassdrag. Falleigaren er gratis og 
resultatet av et samarbeid mellom 
 Småkraftforeninga og Captiva.

– Falleierne står helt sentralt i utviklin-
gen av den moderne småkraften. Hittil 
har vi i Småkraftforeninga hatt mest 
kontakt med ledelsen i kraftverkene  – 
om de er eid av grunneiere eller profe-
sjonelle selskaper. Det gjør vi noe med 
nå, sier daglig leder Knut Olav Tveit.

Falleigaren tilbys altså gratis til alle med-
lemsverk i Småkraftforeninga. Beregnin-

ger viser at det trolig er hele 7000 
grunneiere som leier ut vannfallene sine 
til småkraftverk i Norge. Da er grunnei-
erne bak ca. 2 TWh småkraft som ikke 
er bygd ut, tatt med. 

– I denne portalen finner de alt fra 
nyhetsmeldinger til informasjon om 
verkets status. Eksempler er årsproduk-
sjon, produksjon i øyeblikket, avrenning, 
kraftpriser, vær og masse statistikk,  
sier Tveit.

For å komme i kontakt med falleierne 
er systemet avhengig av at daglig leder i 
kraftverket gir tilgang til data samt 
oppgir kontaktinformasjon til egne 
 falleiere. Dataene det er snakk om ligger 
allerede i offentlige databaser og er ikke 
sensitive på noen måte. 

For nærmere informasjon kan du 
kontakte:
• Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga 

på telefon 41476390 eller epost knut.
olav@smakraftforeninga.no. 

• Thomas Bjørnerud i Captiva på 
telefon 90108841 eller epost  
tb@captivacapital.no.

Ta gjerne kontakt med Thomas Bjørnerud i 
Captiva (tv) eller Knut Olav Tveit i Småkraft-
foreninga om Falleigaren. 

Snakk med Thomas og Knut Olav om Falleigaren!
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Reliability beyond tomorrow.

Troyer tilbyr vannkraftturbiner og vannkraftanlegg av meget høy kvalitet. Gjennom 
generasjoner har våre skreddersydde løsninger hjulpet våre kunder med å opti-
malisere energiproduksjon fra vannkraftanlegg på en trygg, effektiv, miljøvennlig 
og bærekraftig måte. Tel. +39 0472 765 195      troyer.it    



NR . 4 |  2021 19

Tinn Energi (Eier AS) har det siste 
året gjennomført en konsept ut
redning for å undersøke alternative 
muligheter for redundans i distribu
sjonsnettet. Stannum AS, et 
 datter selskap av Tinn Energi Eier 
AS, eier og drifter distribusjonsnet
tet i Tinn kommune. Rjukan har et 
sterkt nett på både sentral, regio
nal og distribusjonsnettsnivå, men 
bygdene og de andre dalførene har 
begrenset kapasitet og redundans.

– Det å bygge nytt nett er dyrt, og 
når det er snakk om lange avstander 
og relativt lite last så var det naturlig 
å utrede alternative konsepter, sier 
sivilingeniør Henrik Ebbing, som 
jobber som forretningsutvikler i 
Tinn Energi Eier AS.

Det vil alltid være en fare for skade 
eller feilfunksjon på komponenter i 
kraftnettet. For eksempel så kan et 
tre falle over en høyspenningslinje 
under en storm. Derfor bygges 

Hvordan kan et standard minikraftverk drive øydrift når strømnettet går ned? Jo, med magasin 
oppstrøms og batteri til balansering går det helt fint! Les om det spennende prosjektet i Tinn her! 

Slik rigger du kraftverket 
for øydrift

Nedre Urdalen minikraftverk kan med enkle grep drive øydrift når nettet i bygda går ned ved strømbrudd. Foto: PeltonMan/Wikimedia Commons.

Om prosjektet
«Bygda Mikronett» er et prosjekt 
utført av Tinn Energi Eier og 
Stannum som er nettselskapet i 
Tinn Energi Gruppen. (Stannum er 
et annet ord for metallet tinn). Pro-
sjektet er støttet av ENOVA.

Reliability beyond tomorrow.

Troyer tilbyr vannkraftturbiner og vannkraftanlegg av meget høy kvalitet. Gjennom 
generasjoner har våre skreddersydde løsninger hjulpet våre kunder med å opti-
malisere energiproduksjon fra vannkraftanlegg på en trygg, effektiv, miljøvennlig 
og bærekraftig måte. Tel. +39 0472 765 195      troyer.it    
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gjerne nettet med flere linjer og 
kabler som kan forsyne samme last. 
Dette gir en redundant kraft
forsyning.

«Backup» er viktig!
– Steder med høy befolkningstett
het, industri og kritisk infrastruktur 
har gjerne redundans ved at det er 
flere forbindelser som gir kraften 
alternative veier om det skulle opp
stå problemer med noen av kablene 
eller linjene. Det er en større del av 
Stannums nett som helt eller delvis 
mangler denne sikkerheten, og dette 
er en generell utfordring i mange 
nett i distriktene her i landet (og 
sikkert andre land), sier han.

Forbrukerne ønsker spenning i stikk
kontakten til enhver tid, og dette har 
ikke blitt mindre viktig med årene.

– Mye av nettet ble bygget i en tid 
der kravene til leveringssikkerhet 
ikke var de samme som i dag. Hvor
dan man oppnår denne driftssikker
heten er mindre viktig for sluttbru
ker, og ny teknologi gir spennende 
muligheter. Vi har prøvd å belyse 
hvilke tekniske løsninger som kan 
være aktuelle sett i lys av dagens og 
fremtidige markeder og regulering, 
sier Ebbing.

Når nettet faller ut så kan ikke ener
gien ta sin vanlige vei, og da blir det 
mørkt. Dette skyldes derimot ikke 
nødvendigvis mangel på energi da 
det er flere småkraftverk i Stannums 
nett. Problemet er at småkraftverk 
ikke kan driftes uten å ha en kobling 
mot resten av nettet. Småkraftverk, i 
motsetning til de store kraftverkene, 
har problemer med å balansere 
 f  orbruk og produksjon på egenhånd. 
Småkraftverkene kan derimot få 
hjelp av moderne teknologi, slik som 
kraftelektronikk i kombinasjon med 
batterier.

– Det å forsyne enkeltlaster ved 
hjelp av aggregater og batterier er 
ikke nytt, men det å kjøre større 

deler av distribusjonsnettet i såkalt 
øydrift ved hjelp av småkraftverk og 
batterier er enn så lenge forholdsvis 
uvanlig. Det er både økonomiske, 
praktiske og regulatoriske forhold 
som gjør dette komplisert, samt at 
nettselskapene må tenke på en helt 
ny måte.

«Bygda mikronett»
– Vi har kalt denne konkrete 
konsept utredningen «Bygda Mikro
nett», og omfatter om lag 2500 
 kunder og 3 eksisterende vannkraft
verk, samt et vannkraftverk under 
bygging. Det er også flere vann
kraftverk med konsesjon som ikke 
er bygd/ tatt investeringsbeslutning 
på, samt et solcelle prosjekt, sier 
Henrik Ebbing

Her kan det gjerne nevnes flere 
«buzz words», slik som «smartgrid», 
«lokale energisamfunn» og 
«valuestacking». Konseptutrednin
gen har prøvd å kvantifisere de 
 forskjellige konseptenes verdi, både i 
det lokale distribusjonsnettet og i 
reservemarkedene til Statnett. 
 Konseptutredningen viser at det kan 
være et betydelig avvik mellom 
samfunnsøkonomien i en løsning og 
bedriftsøkonomien. 

– Det er krevende å sammenligne en 
kabelløsning og batteriløsning. En 
kombinasjon av batteri og småkraft 
vil nesten aldri gi en like god redun
dans som en ekstra kabel forbindelse, 
men nytten sett opp mot kostnaden 
kan likevel være bedre ved bruk av 
en ukonvensjonell tilnærming. 

– Slikt det ser ut i dag 
så vil det være 
 vanskelig å realisere 
de mikronettprosjek-
tene vi har skissert. 
Målet nå er derfor å 
nå ut til flest mulige 
nettselskaper, kraft-
selskaper, leveran-
dører, forbrukere, 
bransjeorganisasjoner 
og myndigheter for å 
vise hvilke muligheter 
som faktisk ligger i 
dette, og hvilke utfor-
dringer vi må over-
komme, sier Henrik 
Ebbing i Tinn Energi. 

Med et magasin 
 oppstrøms inntaket 
på Nedre Urdalen 
kraftverk kan 
produksjons-
kapasiteten økes 
betraktelig. 
 Christopher Carlsen 
og Marcus Carlsen 
som eier verket er 
positive.
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– Nettselskapenes inntektsramme 
avhenger i dag av antall km med 
høyspent, antall nettstasjoner og 
antall kunder. Bedriftsøkonomien i 
en kabel er langt bedre sammenlig
net med et batteri i Stannums 
 tilfelle. Derimot ser vi at flere av 
konseptene med batterikonseptene 
har bedre samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet enn tradisjonell 
 forsterkning, sier han.

Ebbing understreker at dette er 
 forholdsvis nytt for nettselskapet, og 
arbeidet har avdekket verdien av å 
utnytte de dataene og den kompe
tansen nettselskapet tross alt sitter 
på, i kombinasjon med ekstern 
 spisskompetanse. Konseptutrednin
gen konkretiserer hvordan nettselska
pet, «fleksibilitetsaktører» og myndig
heter kan tilnærme seg problemstil
lingen. De som har deltatt i arbeidet 
har også fått ny innsikt i problemstil
lingen. Blant annet så har Multicon
sult og Entelios bistått med verdifull 
kompetanse. Konseptutredningen er 
støttet av ENOVA, og rapporten vil 
bli offentliggjort i løpet av 2022.

Regelverk er et problem
– Slikt det ser ut i dag så vil det være 
vanskelig å realisere de mikronett
prosjektene vi har skissert. Målet nå 
er derfor å nå ut til flest mulige 
nettselskaper, kraftselskaper, 
 leverandører, forbrukere, bransje
organisasjoner og myndigheter for å 
vise hvilke muligheter som faktisk 
ligger i dette, og hvilke utfordringer 
vi må overkomme. 

– Vi stiller oss litt spørrende til 
dagens regulering, men vi er 
 forsiktige med å komme med 
 konkrete forslag til NVE/RME. 
NVE/RME og bransjen for øvrig er 
jo full stendig klar over disse 
problem stillingene, og vi har på 
ingen måte kommet til fasiten.

Et av de mer spennende «delkonsep
tene» er å benytte Nedre Urdalen 
minikraftverk til å forsyne Hovin. 

Der er det ca. 200 nettkunder på 
østsiden av Tinnsjøen, og forbindel
sen til overliggende nett er på mange 
kilometer. Nedre Urdalen mini
kraftverk har en installert ytelse på 
740 kW, men den totale lasten kan 
komme opp i over 1 MW.

– Ved å sette et batteri på ca. 1 
MW/1 MWh i Hovin og benytte den 
kraften som til enhver tid blir pro
dusert i Nedre Urdalen, så får vi en 
såkalt dekningsgrad på 30.8 % gitt 
at batteriet er fullt oppladet. Med et 
halvfullt batteri så faller dette til 8 
%. Det betyr at løsningen dekker 
henholdsvis 30.8% og 8% av behovet 
om målsetningen er fullstendig 
redundans. Grunnen til dette er 
enten mangel på effekt eller mangel 
på energi.

Oppstrøms Nedre Urdalen så ligger 
det et lite vann, som med meget 
enkle grep kan få en reguleringsevne.

Dam billigere enn batteri
Det er ikke urealistisk å tenke seg 
én meter med regulering, og dette 
gir en lagringskapasitet på opp mot 
100 MWh, noe som gir dammen en 
fenomenal lagringskapasitet pr. 
krone investert sammenlignet med 
batteri. Utfordringer her er at det tar 
lang tid for vannet å komme ned til 
inntaket til vannkraftverket, samt at 
vannkraftverket har lav kapasitet. Et 
batteri er fortsatt nødvendig for å 
balansere forbruk og produksjon.

Her kommer også begrepet «lokale 
energisamfunn» inn, som inntil 
videre i stor grad har dreid seg om 
solkraft. Det mest realistiske er ikke 
at Nedre Urdalen kraftverk eier 
magasinet, men at de lokale grunnei
erne og samfunnet i Hovin eier 
magasinet. «Hovind magasinsameie» 
kan dermed selge kapasiteten til 
Stannum om det er behov for redun
dans, eller selge kapasitet til Nedre 
Urdalen minikraftverk for å unngå 
flomtap, eller spare energi til vinte
ren for å benytte denne selv. Dette er 

vinnvinn for alle parter. Bedre lokal 
forsyning, redusert flomtap og 
deling av gevinsten mellom lokal
befolkning, grunneiere, kraftverk og 
nettselskap. Så er det selvsagt en hel 
del utfordringer, slik som tillatelse 
for å opprette regulering, avtale
forhold og interessekonflikter. 

Stiller seg helhjertet 
bak Bygda Mikronett
– Vi stiller oss helhjertet bak et 
tiltak som kan bedre forsynings-
sikkerheten til Hovin. Årlig opplever 
vi flere utfall, som følge av vind, 
snølast eller lynnedslag, og iblant 
blir strømmen borte i flere døgn, 
sier Christoffer Carlsen som eier 
Nedre Urdalen kraftverk.

– Den foreslåtte løsningen vil på en 
enkel måte redusere dette proble-
met vesentlig, fortsetter han.

Han understreker at verket vil 
strekke seg langt for å få dette til. 

– Hvis den foreslåtte løsningen blir 
realisert, vil vi gjøre det vi kan for å 
tilpasse vårt anlegg og våre rutiner 
for å sikre størst nytte av tiltaket, Vi 
synes det er veldig positivt at 
Stannum som netteier har tatt initi-
ativ til denne studien. Det viser at 
de tar sitt ansvar på alvor, sier han. 

Nedre Urdalen kraftverk er et 
 vannkraftverk i Hovin, på østsiden 
av Tinnsjøen i Tinn kommune i 
Vestfold og Telemark. Det er et 
elvekraftverk som utnytter et fall 
på 82 meter i Urdalsåe. Det er 
installert 4 aggregater. En plate-
turbin (francis) på 500 kW, og tre 
peltonturbiner på 80 kW hver. 
Samlet installert effekt er 740 kW. 
Årsproduksjon er 1,3 GWh. Kraft-
verket eies av lokal grunneier.  

(Faktakilde: Wikipedia)
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marsh.com

SMÅKRAFTFORSIKRING -  
Et samarbeid mellom 
Småkraftforeninga,  
Marsh og KLP
90 % av de som mottar tilbud 
om medlemsforsikring  
på kraftverk takker ja.

Marsh Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.  Copyright © 2018 Marsh Ltd   All rights reserved  GRAPHICS NO.  CE 180619 NO

Ta kontakt med oss for tilbud: 

Øyvind Berg, mobil: 934 87 085 

Mail: smakraftforsikring@marsh.com
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Med rundt 375 deltagere og 55 
utstillere ble Småkraftdagane 
2021 i Bergen en suksess. 
Foreninga fikk også avholdt sitt 
første fysiske årsmøte på to år.

Grunnet pandemien ble Småkraft
dagane 2020 avlyst mens årsmøtet 
for 2019 ble avholdt digitalt. I år ble 
dagane og årsmøtet lagt til tidlig i 
november.

– Vi var heldige og traff godt. Dagane 
ble utsatt så lenge at pandemitilta
kene var avlyst, men akkurat så tid
lig at vi slapp unna de nye tiltakene i 
forbindelse med Omikron 
varianten. Det var tydelig at folk 
satte pris på å treffes igjen og stem
ningen på dagane var utrolig god, 
sier en fornøyd daglig leder Knut 
Olav Tveit i Småkraftforeninga. 

Som vanlig ble årsmøtet avholdt like 
før festmiddagen. Resultatet av 
 valgene ble slik: 

Styret i 2020 har bestått av:
Lars Emil Berge, styreleder 
(Kvinnherad, Vestland)

Geir Magnor Olsen, nestleder 
(Rana, Nordland)

Egil Kambo, styremedlem 
(Etne, Vestland)

Frithjof Plahte, styremedlem 
(Bindal, Nordland)

Dagfinn Birkeland, styremedlem 
(Sauda, Rogland)

Oddbjørn Brunstad, styremedlem 
(Sykkylven, Møre og Romsdal)

I tillegg følgende varamedlemmer:
1. vara: Magne Reinstaul 
(Seljord, Vestfold og Telemark) 

2. vara: Stein Straume 
(Valle, Agder)

3. vara: Egil Rune Vallestad  
(Sunnfjord, Vestland)

Nytt styre for 2021 ble:
Lars Emil Berge, gjenvalg for 2 år 
(Kvinnherad, Vestland)

Geir Magnor Olsen, gjenvalg for 2 år 
(Rana, Nordland)

Frithjof Plahte, gjenvalg for 2 år 
(Bindal, Nordland) 

Egil Kambo, styremedlem,  
ikke på valg 
(Etne, Vestland)

Dagfinn Birkeland, ikke på valg  
(Sauda, Rogaland)

Oddbjørn Brunstad, ikke på valg 
(Sykkylven, Møre og Romsdal) 

I tillegg følgende varamedlemmer 
for 1 år:
1. vara: Sjur Olav Sandal 
(Sunnfjord, Vestland)

2. vara: Magne Reinstaul 
(Seljord, Telemark og Vestfold) 

3. vara: Per Alfred Nordaune Holte 
(Volda, Møre og Romsdal)

Leder / nestleder: 
Lars Emil Berge og Geir Magnor 
Olsen ble gjenvalgt som henholdsvis 
leder og nestleder.

Godt frammøte på 
Småkraftdagane 2021

Lars Emil Berge fra Kvinnherad ble gjenvalgt som styreleder for Småkraftoreninga på årsmøtet 
i Bergen. 
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KOMMENTAR 
Av advokat (H) Øyvind Kraft
Wahl-Larsen Advokatfirma AS

MEDLEMSADVOK ATEN

Det er også viktig at man har god 
nok forsikringsdekning for skader 
som ikke skyldes uaktsomhet. 
Mange småkraftverk har nå vært i 
drift en del år, og da øker risikoen for 
skader som også kan ramme andre.

Etter vannressursloven § 5 har 
eieren av vassdragsanlegg en akt
somhetsplikt og et forvalteransvar. 
Eieren er forpliktet til å opptre 
 aktsomt for å unngå skader eller 
ulemper på person, ting eller eien
dom, og alle anlegg skal planlegges 
og gjennomføres på en slik måte at 
de er minst mulig til skade og 
ulempe for private og allmenne 
interesser. Anleggene skal oppfylle 
alle krav som med rimelighet kan 
stilles til sikring mot fare for 
 mennesker, miljø eller eiendom, og 
etter lovens § 37 skal eieren eller 
brukeren til enhver tid holde vass
dragstiltak som kan volde skade i 
forsvarlig stand. Dette vedlike
holdsansvaret er viktig å merke seg. 

Eieren kan bli erstatningsansvarlig 
etter de alminnelige erstatnings
regler ved overtredelse av bestem
melsene i § 5. Det vil typisk være til
felle hvis han har opptrådt uakt
somt, f.eks. ved ikke å oppfylle ved
likeholdsplikten. Men ansvaret etter 
vannressursloven går lenger enn det. 
Eieren kan også bli ansvarlig selv 
om han ikke har handlet uaktsomt, 
og ikke på noen måte kan bebreides 
for det som har skjedd.  
 
Etter vannressursloven § 47 er 
eieren ansvarlig uten hensyn til 
skyld (objektivt ansvar) for skader 
eller ulemper fra vassdragstiltak 
som skyldes feil eller mangler ved 
tiltakets utførelse etter § 5, brudd på 
vedlikeholdsplikten etter § 37, eller 
ved brudd på konsesjonsvilkårene. 
 
Eieren er også alltid erstatnings
ansvarlig for skader eller ulemper på 
eiendom fra konsesjonsgitte vass
dragstiltak, m.a.o. uansett årsak og 

selv om han ikke på noen måte  
kan klandres eller bebreides. Dette 
svært strenge ansvaret gjelder 
 imidlertid ikke for anlegg som 
 drives lovlig uten konsesjon. 
 
Hvis det oppstår skader må det først 
tas stilling til om disse skyldes vass
dragstiltaket. Etter loven er det tilta
ket som må ha forårsaket skaden, 
dersom det objektive ansvaret skal 
utløses. Skader som skyldes natur
forholdene omfattes ikke (men kan 
av og til dekkes som naturskade 
etter naturskadeloven). Dette kan 
føre til vanskelige avgrensninger, 
særlig hvis skadene skyldes en 
 kombinasjon av naturforholdene og 
anlegget. Da må det foretas en 
 konkret vurdering av hva skadene 
skyldes. Dette kan f.eks. være tilfelle 
hvis det kommer en stor flom fra 
høyere oppe i vassdraget og som 
ikke ville ha medført skader dersom 
kraftverket ikke eksisterte, men det 
oppstår skader fordi kraftverket  

Ansvar for eier av vass dragsanlegg  
når anlegget forårsaker skader på 
person eller eiendom

Det er heldigvis sjeldent at eiere (tiltakshavere) av små vannkraftverk blir erstatningsansvarlig 
fordi noen utenforstående blir skadet av anleggene. Allikevel bør man kjenne erstatnings-
reglene. Særlig fordi de er mer omfattende enn det som ellers gjelder i samfunnet, og man må 
i størst mulig grad sørge for at skader ikke oppstår. 



NR . 4 |  2021 25

 f.eks. har en oppstuvningseffekt. 
Dette vil særlig kunne ha betydning 
for større reguleringsanlegg hvor 
f.eks. magasinet kan ha hatt 
 betydning for vannføringen lenger 
ned i vassdraget. 
 
Når det gjelder selve erstatnings
utmålingen er det imidlertid viktige 
begrensninger, sett i forhold til hva 
som ellers gjelder. Ved vanlig uakt
somhetsansvar har skadelidte 
 normalt krav på erstatning for hele 
sitt økonomiske tap.   
 
Etter vannressursloven § 49 kan 
erstatning for skade eller ulempe på 
eiendom (gjelder altså ikke personska
der) fra et lovlig vassdragstiltak bare 
kreves i den utstrekning skaden eller 
ulempen etter en konkret  vurdering 
må anses urimelig eller unødig etter 
reglene i naboloven. Hvis tiltaket ikke 
drives i samsvar med loven eller kon
sesjonen, kommer ansvarsbegrens
ningen ikke til anvendelse.

Erstatningen kan for øvrig også 
 settes ned etter de generelle bestem
melsene om lemping av erstatnings
ansvar i skadeserstatningsloven.

Uansett er erstatningsreglene svært 
strenge. Lovgiver har ment at det er 
eieren av anlegget som har fordelene 
av det, og som derfor også er 
 nærmest til å dekke skader som 
oppstår pga. virksomheten. Det er 
også lagt vekt på at det objektive 
ansvaret vil bidra til at eierne vil 
sørge for at anleggene bygges riktig 
og solid, og at de vedlikeholdes godt 
slik at  skader ikke oppstår. Endelig 
er det lagt vekt på at eierne har 
mulighet til å forsikre seg mot 
erstatnings ansvaret, slik at tapet blir 
«pulverisert» gjennom forsikringene. 

Det er viktig at alle småkraftverk 
har forsikring som dekker alt mulig 
skadeansvar overfor tredjeperson. 
Veldig mange leser ikke forsikrings
vilkårene grundig nok før etter at 

skader har oppstått. Da er det for 
sent. Gå derfor grundig gjennom 
forsikringsvilkårene nå, og sjekk om 
forsikringen dekker alle mulige 
 skader. Hvis de ikke gjør det: Sørg 
for å få endret forsikringen slik at 
den dekker alt.

Man må også sørge for å oppfylle 
vedlikeholdsplikten og ellers gjøre 
det som er nødvendig for å unngå 
skader. Hvis man f.eks. oppdager 
erosjon eller graving i elveleiet som 
kan medføre skader, må man 
 reagere. Selv om forsikrings selskapet 
utbetaler erstatning til skadelidte, 
kan det i noen tilfeller kreves regress 
fra eieren hvis denne ikke har gjort 
nok for å unngå  skader. Så oppfor
dringen er: Sørg for godt vedlike
hold, vær føre var og foreta utbe
dringer før skader skjer, og sørg for 
at forsikringen er god nok. Først da 
kan du sove trygt!

Det kan være store krefter i sving når man driver med vannkraft. Pass på at du har orden på det byggetekniske, gode driftsrutiner og ikke minst 
 forsikringen i orden. Illustrasjonsfoto.
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MAR KEDSUTSIK TER

MARKEDSKOMMENTAR
Av Eirik Lund Sagen
Kra�analytiker
Skagerak Energi

Status ved inngangen til desember 
viser at gjennomsnittlige kraftpriser 
har mer enn doblet seg siden august. 
For enkeltdager og særlig enkelt
timer  har prisvariasjonen vært 
 betydelig større, påvirket av kort
siktige svingninger i forbruk og 
 uregulert kraftproduksjon, hoved
sakelig vindkraft. 

Den primære prisdriveren gjennom 
høsten har vært en mye omtalt kraf
tig vekst i internasjonale gasspriser, 
samtidig som prisen på europeiske 
utslippskvoter har gitt både kull og 
gasskraft høyere driftskostnader 
(SRMC). Utover høsten har perioder 
med høyt forbruk og lite vind gitt 
økt behov for gass og kullkraft i 
termisk dominerte kraftsystem, 
mens vannkraftdominerte områder 
har i slike perioder knyttet seg mot 
termiske markedspriser i enkelttimer. 

Dette gjelder spesielt prisområder 
med høy utvekslingskapasitet mot 
termiske områder, og SørNorge 
(NO2) med lave vannmagasin og 
kabler mot Danmark, Nederland, 
Tyskland og Storbritannia, har 
 gjennomgående hatt priser langt 
over nordiske gjennomsnittspriser 
(Systempris). Høy etterspørsel etter 
regulerbar kraft sørger dermed for 
at den dyreste nødvendige produk
sjonskilden; gasskraft, kan bli pris
settende i både det kontinentale og 
nordiske kraftmarkedet. 

Kostnadene ved termisk kraft
produksjon, inkludert gasskraft, er 
imidlertid ikke enhetlige størrelser. 
Energieffektiviteten (virknings
graden) i et gasskraftverk avhenger 
av både teknologi og alder, noe som 
gir store utslag i driftskostnadene 
som illustrert i figuren. 

I tillegg kan høye oppstartskostna
der og eventuell kompensasjon for 
lav brukstid bidra til å øke produ
sentens krav til lønnsom kraftpris 
betydelig mer enn det figuren viser, 
noe som også inkluderer reserve
kraftverk fyrt med f.eks. olje. Dette 
bidrar til å forklare tidvis svært høye 

kraftpriser ved spesielt høyt forbruk 
og lav ikkeregulerbar produksjon. I 
motsatt tilfelle ser vi at perioder 
med lavt forbruk, særlig på natt og i 
helger, kombinert med mye vind, gir 
kraftpriser langt under billigste 
 termiske produksjonskostnad. I 
 likhet med tidligere år vil også 
kraftprisene inneværende vinter 
være relatert til temperatur, nedbør 
og vind. Forskjellene denne gang er 
at spesielt eldre gasskraftverk krever 
 betydelig høyere kraftpriser enn før 
for lønnsom drift, og det er disse 
 produksjonsenhetene som vil være 
prissettere i markedet når forbruket 
blir tilstrekkelig høyt.

Dyr gasskraft leder an i kraftmarkedet

KRAFTPRIS OG TERMISKE KOSTNADER (DØGNPRISER)

Kilde: Montel og NordPool 
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RÅD

Vi har rådgivere med småkraft som spesialfelt. 
Snakk med oss om rådgivning og fi nansiering.

KUNNSKAP OM SMÅKRAFT.
VI ER HER.
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