
Tema: Kraftproduksjon

20
Elektro nr. 3 – mars 2007

Totalleverandør

av småkraftverk

opp til 10 MW

fra inntaksventil.

Vi er spesialister på småkraftverk opp til 

10 MW.  Vi er totalleverandør, og gir deg 

gjerne nøkkelen i døren som sluttresultat.

Les mer om oss på www.ryfylke-elektro.no

Grenseløs effekt” er navnet 
på ett av i alt fem scena-

rier mot 2030 som er utviklet 
i prosjektet ”Verdiskapende 
vedlikehold innen kraftpro-
duksjon” i regi av SINTEF 
Energiforskning. 

Fremtidsbildene ble pre-
sentert på Produksjonstek-

nisk Konferanse denne uken 
av forsker Atle Harby, og er 
et resultat av gruppearbeid fra 
fire samlinger med et tjuetalls 
personer fra norske og sven-
ske kraftselskap og leveran-
dørbedrifter som deltar i ved-
likeholdsprosjektet.

Det sterkt markedsorien-
terte ”Grenseløs effekt” er 
et av de fire scenariene hvor 
vannkraften har en fremtre-
dende plass i energisystemet. 

Vannkraftverkene er oppgra-
dert og fremstår som ”penge-
maskiner”. Nordiske aktører 
er blant de ledende energisel-
skapene i et europisk marked, 
som er fullt ut integrert, uten 
flaskehalser. 

”Fyll gasstanken”
Også i scenariet ”Fyll gass-
tanken” er Norge en viktig 
energinasjon i 2030 som le-
verandør av naturgass, hy-
drogen og elektrisitet til Eu-
ropa. En storstilt utbygging 
av CO2-frie gasskraftverk 
har gjort Norge og Sverige 
til en netto eksportør, samti-
dig som vannkraften med sin 
store reguleringsevne er en 
viktig effektleverandør for 
det europeiske kraftmarke-
det. Likevel er vannkraften 
marginal for de dominerende 
nordiske energiselskapene, 
og dette har svekket fagmil-
jøene innen vannkraften og 
ført til dårlig rekruttering.

Miljøvernbevegelsen er 
delt i to mellom globale mil-
jøvernere som kjemper mot 
utslipp av klimagasser og lo-
kale verneinteresser som går 
imot vannkraftutbygging. 
Klimabevegelsen mener deri-
mot at vannkraft er entydig 
positivt, og de globale inter-
essene vinner frem på bekost-
ning av naturvernerne.   

Miljøscenariet
I scenariet ”natur og vann, 
hand i hand” har nasjonale og 
internasjonale miljøorganisa-
sjoner fått stor politisk gjen-
nomslagskraft i Europa. Der-
for er samfunnet i 2030 miljø-
bevisst, og setter miljøkrav til 
teknologi og energiproduk-
sjon. Bakgrunnen er store end-
ringer i klimaet, som har gitt 
mer nedbør og ekstremvær. 

Kullkraft er avviklet i Eu-
ropa, og det er økt bruk av 
biobrensel. Vindkraft off-
shore er bygd ut i stor skala, 
men er blitt stoppet på grunn 
av at ekstremværet har skapt 
store driftsproblemer. Deri-
mot er det satt i gang utbyg-
ging av gasskraft med CO2-
deponering. 

”Oljefrie vannkraftverk” er 
en realitet, og nanoteknologi 
utnyttes for å forbedre vedlike-
holdet med mye lavere miljø-
belastning og redusert slitasje. 

”Look to Scandinavia”
I scenariet ”Look to Scan-
dinavia” er derimot tilstan-
den til de norske og svenske 

Kraftfulle
scenarier
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Av Stein Arne Bakken

Norske og svenske vannkraftverk er Europas 
effektpumpe. Prisen på effekt er svært høy, og 
det globale energimarkedet er villig til å betale 
mye for miljøvennlig strøm på grunn av klimaut-
viklingen. Vedlikehold er begrenset til korte stop-
perioder på noen timer.

Scenariene skal være til hjelp 
for bedre å kunne forstå 
fremtidige betingelser for 
vedlikehold av kraftverkene.
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En EnErgisk
samarbEidspartnEr
•	Totalleverandør av transformator-service
•	Vårt mål er å gi våre kunder løsninger som
	 gir den beste totaløkonomi
•	Stort lager av byttetransformatorer i beredskap
•	Lang erfaring – unik kompetanse
•	24 timers beredskap
•	Korte leveringstider
•	Fleksibilitet
•	God logistikk
•	Gode relasjoner med norske e-verk siden 1947

Pb 1, 3161 Stokke			
Telefon: 33 36 39 60
Telefax: 33 36 39 61
www.vestfold-trafo.no

rEpErasjon
utlEiE
bErEdskap
produktutvikling

vannkraftverkene frem til 
2015 meget dårlig på grunn 
av forsømt vedlikehold, inntil 
en stor ulykke tvinger politi-
kerne til å gripe inn. Hydro-
Statoil og de største kraft-
selskapene blir slått sammen 
til ett selskap for å utnytte 
ressursene best mulig, og det 
satses stort på rekruttering og 
kompetansebygging. 

Det blir betydelig synergief-
fekter mellom olje-/gassvirk-
somheten og vannkraftsek-
toren, og norske ENERGIA 
og svenske ENERGO oppnår 
suksess på verdensmarkedet. 
Norge og Sverige blir ledende 
innen energi og vedlikeholds-
kompetanse. Det offentlige 
dominerer eierskapet og sty-
rer kraftverksdriften.  

”Mørke skyer
for vannkraft”
I de fire nevnte scenariene har 
vannkraften en forholdsvis 
fremskutt posisjon, mye på 
grunn av sin miljøvennlighet 
som energibærer. Det er ikke 
tilfellet i scenariet ”Mørke 
skyer for vannkraft”. Spå-
dommene om voldsomme 
klimaendringer på grunn av 
utslipp av klimagasser, er 
gjort til skamme. Klimaet på 
jorden har ikke utviklet seg 
slik klimaforskerne spådde i 
2007. Dette har ført til min-
dre fokus på miljøvern, og 
”grønn kraft” er ikke lenger 
noe tema. Andre energikil-
der enn vannkraft domine-
rer: gasskraft, kullkraft og 
ikke minst kjernekraft. Ny-
investering innen vannkraft 
er ikke lønnsom på grunn av 
lave energipriser, og det er lite 
fokus på vedlikehold. Vann-

kraftbransjen er lite attraktiv, 
og rekrutteringen elendig.   

- Disse scenariene er ikke 
prognoser for den mest sann-
synlige utviklingen, de gir 
ikke svar. Men de er ment å 
være et bakteppe for at vi be-
dre skal kunne forstå hva som 
kan bli betingelser for fremti-
dig vedlikehold av vannkraft-
verkene. Fremtidsbildene er 
historier som skal hjelpe oss 
til å løfte blikket, sier forsker 
Atle Harby. 

Lite kunnskap
Han peker på at det i dag er 
lite kunnskap om fremtidige 
konsekvenser knyttet til mu-
lige valg av vedlikeholdsopp-
legg, blant annet om hvordan 
endrede driftsmønstre og 
vedlikehold påvirker utsty-
ret. Det er også mangel på 
kunnskap om fremtidige 
driftsbetingelser og ram-
mebetingelser. – Dette er en 
utfordring bransjen må bli i 
stand til å håndtere, og da kan 
slike fremtidsbilder være til 
hjelp, sier Harby.  

Maren Istad, som også 
jobber i prosjektet, legger til 
at scenarier viser mulige ut-
viklingsveier for fremtiden, 
alle beskrevet som historier. 
Noen hendelser er sannsynli-
ge, andre mindre sannsynlige, 
men alle er tenkelige. – Slike 
scenarier utforsker samlet ef-
fekt av mange usikre elemen-
ter og utfordrer ofte vårt rå-
dende tankesett, sier hun.

Scenariene skal gi deltaker-
ne i delprosjektet ”Vedlikehold 
mot 2030” grunnlag for å forstå 
fremtidige muligheter og utfor-
dringer når de skal konkretisere 
aktivitetene i prosjektet.

Forskerne Atle Harby (t.v.) og Maren Istad ved SINTEF Energi- 
forskning er sentrale i delprosjektet ”Vedlikehold mot 2030”. F
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