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Vannkraft er det nye, 
blå gullet for Norge

Vannkraft. Skal Norge ta førersetet også for fremtidens 
vannkraftsystem, må kunnskapen og kompetansen  
vedlikeholdes og videreutvikles.

Visepresidenten i EUs Energi-
kommisjon, Maros Sefcovic, ut-
talte til Aftenposten 9. februar at 
norsk vannkraft er et gigantisk 
batteri for Europa som kan bidra 
til å realisere de ambisiøse og 
nødvendige klimamålene. Med 
oljeindustrien i omstilling tilbyr 
vannkraft nye vekst- og forret-
ningsmuligheter som det nye, 
blå gullet for Norge. 

Men er den norske vann-
kraftsektoren rustet til å møte 
denne muligheten?

Lagring og regulering
I 2050 kan sol og vind utgjøre 70 
prosent av fornybar kraft i det 
europeiske markedet, mot 30 
prosent i dag. Men dette er for-
nybar kraftproduksjon som ikke 
kan reguleres, og elektrisk kraft 
må brukes når den produseres. 

Uten gode løsninger for lag-
ring og regulering av kraft vil de 
fornybare energiteknologiene 
by på store utfordringer. Og nett-
opp her har den norske vann-
kraften en unik mulighet. Våre 
store vannmagasiner gir unike 
muligheter for fleksibilitet for 
både effektbehov, energilagring 
og spenningsregulering. Dette 
er svært aktuelt for både det eu-
ropeiske og det allerede eksiste-
rende nordiske markedet.

Olje- og energiminister Tord 
Lien har selv uttalt at realisering 
av fremtidens vannkraftpoten-
sial krever tunge og ikke minst 
riktige investeringer. Gode be-

slutninger tas på grunnlag av 
fakta, kunnskap og innsikt. 

Kraftbransjens spilleregler og 
rammebetingelsene er i end-
ring, og fremtidens kraftpro-
duksjon må ta hensyn til sam-
mensatte krav og potensielt 
motstridende interesser. Klima, 
naturmiljø og samfunnsaksept 
er naturlige elementer i dette, 
sammen med teknologiutvik-
ling og økonomi. 

Det betyr at gode beslutninger 
er mer krevende enn noen gang. 
Høy kompetanse og ny kunn-
skap er derfor kritiske faktorer 
for å realisere nytte og bærekraft 
i fremtidens innovative løsnin-
ger.

Ikke lenger best i verden?
Norsk vannkraft har vært funda-
mentet for en eventyrlig landba-
sert verdiskaping i over hundre 
år, men nå står vi foran store 
utfordringer. Kraftverkene må 
moderniseres, kraftmarkedene 
endres og leverandørindustrien 
må videreutvikles. I møte med 
klimaendringer, omstilling og 
teknologiutvikling må vannkraf-
ten tenkes på nytt. 

For 30–40 år siden var norsk 
vannkraftkompetanse best i ver-
den. Norge hadde store utbyg-
ginger, solide leverandørbedrif-
ter, kompetente entreprenører 
og erfarne konsulenter. I dag er 
bildet endret. Leverandørindus-
trien har opplevd nedleggelser, 
utflagging og salg, entreprenø-
rene og konsulentene har fun-
net andre markeder og sektorer, 
og kraftprodusentene har foku-
sert kun på drift av eksisterende 
anlegg. 

Resultatet er at unik norsk 
kompetanse og erfaring er i 
ferd med å smuldre vekk. Men 
skal Norge ta førersetet også for 
fremtidens vannkraftsystem, må 
kunnskapen og kompetansen 
vedlikeholdes og videreutvikles!

Norge har nå startet byg-
gingen av verdens lengste un-
dersjøiske kabel for elektrisk 
kraftoverføring fra Suldal til 
Storbritannia. Prosjektet kal-

les North Sea Link og bidrar til å 
sikre et marked for optimale og 
stabile kraftleveranser som ba-
lanserer svingningene i uregu-
lerbar kraft. I disse markedene 
kan norsk vannkraft spille en 
viktig og lønnsom rolle, slik EUs 
visepresident ønsker seg. 

Men hvis vi skal klare å utnytte 
disse markedene, må vi gjenrei-
se og videreutvikle den norske 
satsingen på vannkraft som tek-
nologi-, industri- og kompetan-
seområde! Uten en tydelig og 
langsiktig nasjonal satsing på 
forskning, utdanning og kom-
petansebygging, vil norsk vann-
kraftsektor ikke være i stand til å 
levere på de forretningsmessige, 
samfunnsmessige eller politiske 
mulighetene som står foran oss 
akkurat nå.

Grønn vekst og omstilling for-
utsetter evne til å integrere inn-
ovasjon med eksisterende tek-
nologier og systemer, og her er 
vannkraften i særklasse. Det blå 
gullet er ikke en teknologisk fan-
tasi, men en reell og høyeffektiv 
løsning for å realisere fornybar 
energiproduksjon, sikre norsk 
industriell vekst og fortsette å 
være Norges plattform for en 
bærekraftig omstilling.

Kompetansebygging starter nå!
Norsk Vannkraftsenter (NVKS) 
og forskningssenteret CEDREN 
er hederlige eksempler på økt 
kompetansebygging gjennom 
forskning og utdanning innen 
vannkraft. Men det er behov for 
ytterligere intensivert satsing 
dersom Norge skal være godt 
nok rustet til å møte de mulighe-
tene EU peker på. 

Kjernen i norske forsknings- 
og utdanningsmiljøer innen 
vannkrafttekniske områder er 
heldigvis fremdeles blant de bes-
te i verden, og dette er en solid 
og lovende plattform for videre 
utvikling.

Norsk vannkraft er det blå 
gullet. Men fremtiden realise-
res ikke på gammel moro, men 
gjennom utvikling av ny kunn-
skap og kompetanse!
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Forslaget til nytt inntektssys-
tem for kommunene som nå 
er til behandling, skjemmes 
av at målet om kommunesam-
menslåing gis større betyd-
ning enn målet om å gi inn-
byggere i hele landet tilgang 
til et likeverdig tjenestetilbud.

Ett av grepene som benyttes 
er innføring av et helt nytt ele-
ment i inntektssystemet, nem-
lig skillet mellom frivillige og 
ufrivillige smådriftsulemper.

Tidligere har alle kommuner 
fått et grunntilskudd på 13.2 
millioner kroner, kalt basistil-
skudd, som gir like muligheter 
til å dekke grunnkostnader til 
administrasjon og grunnleg-
gende tjenester som skole og 
eldreomsorg.

Dramatiske virkninger 
Dette skal nå graderes etter 
en ganske uforståelig metode 
hvor en måler gjennomsnitt-
lig reiseavstand for å nå 5000 
innbyggere. Utregningen skal 
bestemme om kommunen har 
frivillige eller ufrivillige små-
driftsulemper. Regnestykket 
er vanskelig å forstå, men virk-
ningene er dramatiske.

Kommunenes Sentralfor-
bund har beregnet at alle kom-
muner med et innbyggertall 
mellom 10.000 og 20.000 taper 
på forslaget, mens de største 
kommunene tjener. De ti stør-
ste kommunene øker sine inn-
tekter med tilsammen 890 mil-
lioner kroner, Oslo alene med 
400 millioner kroner.  

Modellen for strukturkrite-
riene i inntektssystemet som 
Regjeringen har lagt til grunn, 
er utviklet av Borge-utvalget på 
bestilling fra tidligere regje-
ringer. Utvalget viste til at mo-
dellen har store svakheter, og 
den ble derfor ikke tatt i bruk. 
Nå hentes gamle utredninger 
frem igjen, og Regjeringen gjør 
dem til sitt sentrale element i 
endring av inntektsfordelin-

gen mellom kommunene.
Sentrale forskere som har 

sett nærmere på forslagene til 
nytt inntektssystem, advarer 
mot virkningene.   Kommuner 
på 10.000 til 20.000 innbyg-
gere har ofte lavere adminis-
trasjonskostnader enn stor-
kommunene fordi de har en 
effektiv ledelsesstruktur. Regje-
ringens eget ekspertutvalg for 
kommunereformen konklu-
derte med 15.000 innbyggere 
som en rasjonell størrelse på 
en kommune. Nå straffes den-
ne kommunestørrelsen.

Tidligere har partiene på 
Stortinget avvist å bruke inn-
tektssystemet som virkemid-
del i kommunereformen, 
men Høyre og Fremskrittspar-
tiet har snudd. Kommunere-
formen har så langt vært en 
mager suksess. Endringene i 
fordelingen av budsjettover-
føringene til kommunene fore-
slås nå brukt aktivt for å tvinge 
frem kommunesammenslå-
inger.

Har skapt frykt
Nytt inntektssystem for kom-
munene vil bli fremlagt i Kom-
muneproposisjonen for 2017 
og behandlet av Stortinget i 
juni i år. Dette er samtidig som 
kommunene har frist til å kon-
kludere i kommunereformen. 
Statsråd Jan Tore Sanner lover 
at kommuner som vedtar sam-
menslåing innen 1. juli, skal 
slippe virkningene av nytt inn-
tektssystem de første 15 årene. 
Siden svært mange kommuner 
taper pluss/minus ti millioner 
kroner årlig på omleggingene, 
har dette skapt frykt i mange 
kommuner, og med det en ny 
dynamikk i sammenslåingsde-
batten.

Statsråd Sanners forslag til 
omlegging er blitt så sterkt 
kritisert at han må regne med 
nederlag i Stortinget. Det er 
det viktig for lokalpolitikerne å 
merke seg. De risikerer å gjøre 
hastevedtak om kommune-
sammenslåing på feil grunn-
lag. Og uansett, Senterpartiet 
regner med å være tilbake i 
regjeringsposisjon i 2017. Kom-
munereformen og Sanners 
tvangsgrep for å presse frem 
færre kommuner vil ikke over-
leve regjeringsskiftet. Det lo-
ver vi!
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Kommuner. Regjeringen vil  
tape kampen om fordeling av  
kommunenes inntekter.

Sjokktall for Munch 
Feildisponeringen av skattebetalernes penger i Bjørvika, hittil an-
slått til 1.5 milliarder, skal nå liksom være kronargumentet som 
tvinger samfunnet til å fullføre fadesen: «Lambdada». Rekken av 
museumsfaglige motargumenter som bør være kjent, skal ikke 
gjentas her. Unntatt følgende: Summen som er brukt kan tenkes 
omtrent å tilsvare differansen som kunne vært spart ved å utvi-
kle Tøyen-alternativet! Så langt er det altså ikke for sent å snu. Vi 
har med andre ord ennå ikke nådd «The point of no return». For 
øvrig behøver ikke de 1.5 være aldeles bortkastet. Arbeidet som er 
utført, kan muligens i noen grad rettferdiggjøres som del av mer 
naturlige prosjekter på den ledige tomten. Nesten hva som helst 
her vil være bedre enn Lambda.   Jan  Thowsen, Skillebekk, Oslo  


