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ise 0 noen everk
nkurransen»

Situasjonen gjør at noen
bedrifter finner det riktig å inngå
avtaler med oss om fastkraft. Det
gjenspeiler kundenes holdning til
behovet for å vite noe om hva
fremtiden bringer av kostnader.

Mye motstand ennå?
Det er hele tiden skjedd en

utvikling. En del av everkene,
både store og små, gjør det samme
som oss. De etterlever intensjo-
nen i energiloven om at det skal
være konkurranse. Det ser vi på
som meget positivt.

Men vi må også registrere og
beklage at det fortsatt er everk
som ikke har oppfattet at man skal
gi kundene det de ønsker. Noen
everk jager fortsatt kundene fra
seg ved ikke å oppføre seg på en
real måte. Det er å håpe at de
endrer holdning, av hensyn til seg
selv.

"Parkere bilen"
- Hva betyr prioritert overføring?

Vi har den prioriterte, den
uprioriterte og noen varianter
som vi lar ligge her. La meg bruke
et bilde som iallfall nesten er en 


parallell: Du har din fulle rett til å
kjøre bilen på alle offentlige veier,
når det måtte passe deg. Det er
prioritert trafikk.

Men du kunne leie veiene til
uprioritert bruk. Da må du kjøre til
side og vente mens den verste tra-
fikken står på. Du har ikke rett til
å bruke veien hele tiden.

En uprioritert kanal gir netteie-
ren rett til å koble deg ut når
belastningen tilsier det. Til gjen-
gjeld skal du ikke være med på
utgiftene når nettet utvides. Du
betaler for driftskostnader, ikke
kapitalutgifter. Du har rimeligere
kraft fordi kvaliteten på varen er
vesentlig lavere enn for fastkraft.
Varen kan utebli på et eller annet
tidspunkt.

Uevne variasjon
Dette benyttes normalt når det står
en oljekjele i beredskap, klar til å
tas i bruk. Mange bedrifter og
gårdeiere har en slik mulighet.

I neste omgang burde det være
du og jeg som kjøpte kraft på den-
ne måten, når vi bare har en olje-
kamin eller vedovn i reserve.

- Tror du på noe omfang av
det?

- Ja, jeg er ganske sikker på at
det vil komme. Rent samfunns-
messig ville det være riktig. Det
norske kraftsystemet har så stor
variasjon i seg på grunn av sin
nedbøravhengighet, hele 30 pro-
sent. Vårherre avgjør så mye! Vi
bør finne mekanismer på for-
brukssiden som gir en tilsvarende
variasjon i forbruket. Elektrisitet
når den er konkurransedyktig,
andre energikilder når strømprisen
er for høy. Det vil gi god tilpas-
ning - til alles fordel.

- Hva med eksport?
- Vi eskporterer overskudds-

kraften svært rimelig, for noen øre
kilowattimen. Noen spør hvorfor
vi skal "gi bort" denne verdien.
Men saken er jo at vi ikke har
greid å åpne markedsmulighetene
for omsetning av den varierte
kraftproduksjonen. Det er det vi
gjør nå, gjennom forskjellige pro-
duktvari asj oner.

For øvrig har dette med den
totale kraftbalansen å gjøre. Vi
skal som kjent eksportere 4 TWh

Men vi må også
registrere og

beklage at det
fortsatt er everk

som ikke har
oppfattet at man
skal gi kundene
det de ønsker.

Noen everk jager
fortsatt kundene
fra seg ved ikke
å oppføre seg på

en real måte, sier
Per A. Løken.
(Foto: Harald

Brynildsen)

i fem år fremover, i håp om å få
bedre balanse i systemet. Jeg
synes det er klart riktig å eksporte-
re strøm. Vi har så lavt prisnivå at
mange taper penger på fastkraften.
Det er ikke ønskelig å fortsette
slik, det har uheldige konsekven-
ser for produksjonen.

Dyktighet!
Når noen kraftselskaper får øko-
nomiske vanskeligheter betrakter
vi likevel ikke det som noen krise,
men som en normal situasjon. I en
konkurranse gir det seg selv at

noen klarer seg, noen ikke. Det er
spørsmål om dyktighet. Vi vil få
en helt naturlig strukturendring i
bransjen. Det betyr imidlertid ikke
at kraftverkene vil stoppe, slik
andre bedrifter kan gjøre. Men
eiere vil tape penger, og eierfor-
holdene vil endres.

- Kraftverk flest er offentlig
eid?

- Ja, men de solide offentlig
eide everkene kan overta andre.

Eller det kan være privatkapital
som vil investere. Det er en
naturlig konkurransesituasjon som
i andre bransjer.

Men, jeg føler at vi ikke må
dramatisere behovet for omstruk-
turering. Det er ingen grunn til å 


bruke ord som krise, eller det som
verre er. Endringer er normalt i
en bransje som konkurrerer!

Svært mye av lånekapitalen
til everkene er garantert av det
offentlige. Hvordan håndtere det?

- Jeg vet ikke. Det er en klar
problemstilling, men jeg har ikke
løsningen.

Ta igjen tap
- Tjener Norgeskraft grovt?

Nei.
- Marginalt?

Målet er greit: I løpet av året
skal vi ha tjent inn igjen det vi har
tapt det første året. Jeg har rime-
lig god grunn til å tro at vi skal
klare det. Men ikke ved å selge så
mye strøm vi bare kan til en kun-
de. Vi skal tvert imot hjelpe kun-
dene til å redusere forbruket. Vi
skal leve av å ha mest mulig for-
nøyde kunder. Og mange fornøy-
de kunder!

Hvem er de?
Aker Brygge, for eksempel,

og Oslo Spektrum. Aker sykehus
også. Alle er avhengig av strøm-
men, avbrudd har store konse-
kvenser. Men de ser ikke på det
nye som mindre sikkert - og har
samtidig en økonomisk gevinst,
sier Per A. Løken.

Aker sykehus sparer en god million
- Vi er fornøyd med avtalen.
Den har gitt oss hva vi ønsker,
når vi ønsker det - og til en gun-

stig pris. Avtalen med
Norgeskraft ble inngått like etter
nyttår og betyr at vi sparer en
god million kroner i år, eller ca.
20 prosent av strømutgiftene.
Det er en spesielt hyggelig inn-
sparing fordi den ikke går ut
over pasientene på noen måte,
sier direktør Petter Faye-Lund
ved Aker sykehus, som bare har
lovord om sin nye strømleveran-

dør.
Aker sykehus er en stor

bedrift med 2500 ansatte og med
et stort kraftbehov. I operasjons-
stuer og på andre utsatte steder
tar nødaggregater straks over

dersom strømforsyningen faller
ut. Det er skjedd en enkelt gang i

løpet av de siste par årene, på
orunn av tordenvær.

Aker sykehus er ikke redd for å utnytte spotmarkedet. Uansett
er de avhengig av et godt nødaggregat. (Foto: Mimsy Møller)












