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Velkommen til seminar om vannmagasiner og kraftkrise i 
Norge 2022 

 
Har vi nok vann i magasinene høsten 2022 eller går vi mot en 

rasjoneringssituasjon? Hvordan disponeres egentlig vannmagasinene og 

hvilke grep bør gjøres for å sikre tilstrekkelig energi til neste vår?  

 
Torsdag 22. September klokken 15-17 

 
 

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine 
medlemmer og andre som er interesserte til et seminar om status for norske vannmagasiner 
ved inngangen til høsten 2022, hvordan magasinene disponeres og hva som bør gjøres for 
å sikre tilstrekkelig energi til neste sommer.  
 
 
Det siste året har vært preget av ekstreme hendelser i det europeiske, nordiske og norske 
energimarkedet. Norske vannmagasiner er på et lavt nivå, prisene er rekordhøye og det arbeides 
med å finne løsninger for å unngå en rasjoneringssituasjon i Norge vinteren 22/23. NAEE har invitert 
en rekke kunnskapsrike innledere for å forstå situasjonen bedre: Hvor mye vann har vi i 
magasinene? Hvordan disponeres vannkraften mellom dager, uker og sesonger? Hva bør gjøres for 
å hindre en rasjoneringssituasjon i vinter?  
 
Vel møtt! 
 
  

Agenda 
 

• Carl Andreas Veie (NVE) – Om kraftsituasjonen i Norge – med fokus på vannmagasinene 

• Birger Mo (Sintef) – Introduksjon til prinsippene bak vanndisponering  

• Kristian Engan (Statkraft) – Magasindisponering i praksis 

• Geir Brønnmo (Afry) – Fordel og ulemper ved aktuelle forslag om tiltak i kraftmarkedet  

 
 
 

 
 
 

Seminaret er gratis for medlemmer av NAEE og studenter; for andre er prisen 250 kroner; faktura 
vil bli tilsendt. Hvis du melder deg som medlem nå, vil det ikke koste noe å delta i dette seminaret!  
 
Påmelding, send e-post til Adrian Mekki, adrian.mekki@thema.no. Påmeldingsfrist: tirsdag 20. 
september kl 16:00. Det vil også bli anledning til å delta via Zoom. Gi beskjed om dette ved 
påmelding, så du vil motta en lenke til Zoom-møtet. 
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Innledere til seminaret 
   

 

Carl Andreas Veie er ingeniør med bakgrunn 
fra Energi og miljø ved NTNU, og jobber til 
daglig på seksjon for Kraftsituasjon og 
ressurser ved Energi- og konsesjonsavdelingen 
i NVE. Han har blant annet jobbet med 
produksjonssimuleringer av vannkraftsystemer, 
kraftmarkedsmodeller og NVEs 
magasinstatistikk. 
 

 

 Birger Mo er sjefsforsker med spesielt ansvar 
for vannkraft og programansvarlig for 
Samkjørings-modellen.  
 
Oppvokst i Imsland, Rogaland. Utdannelse fra 
NTH, siv ing (1986) og dr.ing. 1991, begge 
deler i teknisk kybernetikk. Ansatt som forsker 
på EFI i 1987. 
 Har jobbet med forbruksprognosering, 
risikostyring, produksjonsplanlegging og 
markedsmodellering.  
 

 

  
Kristian Engan er sivilingeniør fra NTNU og 
har jobbet med energidisponering i Statkraft 
siden 2010. I dag leder han seksjon for 
spotsalg for Statkrafts portefølje i Sverige. 
 
Han har lang erfaring med 
produksjonsplanlegging også i Norge, og sitter, 
som del av ledergruppa i avdelingen for 
energidisponering, tett på beslutningene knyttet 
til Statkrafts disponering. 
  

  
Geir Brønmo er ekspert på 
kraftmarkedsanalyser for AFRYs 
markedsmodellering og kraftmarkedsanalyser i 
Norden og Baltikum.  
 
Han er en erfaren prosjektleder, analytiker og 
modellutvikler på feltet og har bred erfaring fra 
konsulentarbeid knyttet til den grønne 
omstillingen av energisystemer i Norge, Norden 
og Europa 
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Medlemskap i NAEE 
 
Medlemskap i NAEE gir automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt, et nettverk av eksperter 
innenfor det energiøkonomiske fagfeltet. Dette gir medlemmene gratis tilsendelse av 
artikkelsamlingen Energy Journal og gratis tilgang til tidsskriftet Economics of Energy & 
Environmental Policy, samt tilsendelse av en årlig oppdatering av IAEEs internasjonale 
medlemsregister, Membership Directory, med navn, adresser, e-mail og telefonnummer til alle 
medlemmene. Gjennom medlemskapet får en også invitasjon til fagmøter arrangert av NAEE og 
rabatt på IAEEs internasjonale konferanser. Se www.naee.no.  
 
Medlemskap i NAEE koster kr 1050,- for ordinære medlemmer og kr 550,- for studenter. Du kan 
melde deg inn ved å sende en epost til: 
 
gerard.doorman@statnett.no 
 
Inkluder følgende informasjon: navn, bedrift, bedriftens adresse (eller privat adresse), epost og om 
du er student. Du vil da bli registrert som medlem og motta faktura på medlemsavgift.  
 

Møtested  
 

Handelshøyskolen ved Oslo Storbyuniversitet (OsloMet), Pilestredet 35, 4. etasje.  
 
OsloMet - Handelshøyskolen - Google Maps  
 
Dersom du ikke finner frem, ring Mads Greaker på 400 20 986 eller Adrian Mekki på 930 19 790. 
Møtet vil også bli overført digitalt. Si fra ved påmelding at du ønsker å delta digitalt. Etter registering 
vil du da få møteinnkallelse i Zoom. 

http://www.naee.no/
mailto:gerard.doorman@statnett.no
https://www.google.no/maps/place/OsloMet+-+Handelsh%C3%B8yskolen/@59.9201276,10.7352452,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46416fab6bb97e7f:0x3f394a77d4dd9299!2sOsloMet!8m2!3d59.9201276!4d10.7374339!3m4!1s0x0:0xe72cf5d0dee0de6f!8m2!3d59.919455!4d10.7352601

