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Et tids skille
2. september åpnet statsråd Finn Kristensen Svarti-
sen kraftverk. I sin åpningstale fortalte han at Regje-
ringen samme dag hadde gitt Statkraft konsesjon på
en 25 årig krafthandelsavtale med PreussenElektra.

Svartisen kraftverk ble omtalt som den siste store nyut-
bygging av vannkraft her i landet. Den norsk-tyske avta-
len er vår første kraftutvekslingsavtale mot Kontinentet.

Begge disse forhold gir anledning til noen reflek-
sjoner.

Den avtalen Statkraft nå har fått konsesjon på, og
andre avtaler som er omsøkt eller er på et mer forbere-
dende stadium, utnytter vårt vannkraftsystems evne til å
levere rask, regulerbar og kostnadseffektiv toppkraft. Får
denne type handel et visst omfang, vil effekt, som vi idag
har overskudd på i vårt vannkraftsystem, bli mer etter-
spurt og oppnå høyere pris. Da slike avtaler som regel
også innebærer en viss nettoeksport av energi i de fleste
år, vil det kraftoverskudd vi for tiden har, raskere gå mot
en situasjon med balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Det eksisterende kraftoverskuddet, og det forhold at
kraftproduksjon fra 1991 ble fullt konkurranseutsatt,
førte praktisk talt til investeringsstopp i kraftutbygging.
For å hindre at ordrebøkene til leverandørindustrien
skulle bli fullstendig tomme og de faglige miljøene for-
svinne, har sentrale myndigheter nå i noen år gitt økono-
misk støtte til opprustning og utvidelse av eldre kraft-
verk. Med den utvilding vi nå ser konturene av, burde
denne virksomheten om kort tid igjen bli s'elvgående:

Med årene får vi et økende behov for å rehabilitere
eldre vannkraftverk. Eldre teknisk utstyr med lav virk-
ningsgrad og høye driftskostnader vil bli skiftet ut.
Effektinstallasjonene vil bli økt. Tilstøtende nedbørsfelt
kan bli trukket inn og allerede regulert vann utnyttet
bedre. Vannveiene vil i mange tilfelle bli oppdimensjo-
nert. Slike løsninger vil som regel gi de billigste effekt-
og energitilskudd. Miljømessig er som regel opprust-
nings- og utvidelsesprosjekter lite problematiske

I tillegg til dette er det fortsatt "ikke forbudt" som
statsråden sa i sin åpningstale, å søke konsesjon på nye
kraftutbygginger. Det er ennå betydelig potensial i min-
dre og mellomstore prosjekter som kan konsesjonssøkes
i følge Samlet plan.

Jeg vil tro at det er flere kraftselskap som i dagens situ-
asjon tar fram sine utbyggingsplaner for en ny gjennom-
gang. Prisene på teknisk utstyr og entreprenørtjenester er
stadig gunstige. Lånerentene er lave. En viss økonomisk
optimisme anes innenlands. Vi kan vente økt krafthandel
over grensene.
Det ser ut til at det igjen kan bli en økende interesse både
for opprusting og utvidelse av eldre vannkraftverk og
utbygging av nye. NVE skal sørge for en raskest mulig
behandling av de konsesjonssøknader som kommer inn.
Men den endelige økono-
miske vurdering er ene og
alene byggherrens ansvar.

AV MART1N NORDBY.

Som forbrukere er vi blitt vant til å
finne varefaktaopplysninger på de
fleste varene vi kjøper, men det fin-
nes unntak. Ett eksempel er elek-
trisk strøm. Vi har faktisk kjøpt
strøm i anslagsvis hundre år uten å
vite noe særlig om kvaliteten på
varen! Det som finnes i everkets
leveringsvilkår angående kvaliteten
er stort sett at spenningen skal være
ca. 230 volt (230 :10%). Vanligvis
er intet sagt om hvor ofte vi må finne
oss i at strømmen er borte, eller hvor
lenge den kan være borte om
gangen.

Hva er leveringskvalitet?
Målet med kraftforsyningssystemet
er å dekke brukernes etterspørsel
etter elektrisk energi med en kvali-
tet som er tilpasset bmkemes behov.
Definisjonen av leveringskvalitet ut
fra bruketnes interesse omfatter både
pålltelighet (tilgjengelighd) og kva--
litet på den energien som everket til-
byr.

- Påliteligheten sett ut fra bruke-
rens interesse er karakterisert ved
årlig avbruddstid og antall avbrudd
pr. år.
- Kvalitetener karakterisert bl.a. ved
at everket leverer riktig spenning,
og at den holdes stabil og fri for
flimmer. Frekvensensavvik må hol-
des innenfor visse grenseverdier slik
at f.eks. nettdrevne klokker går rik-
tig. Det at everket gir informasjon i
forbindelse med feil og vedlikehold
(forhåndsvarsel om planlagte utkop-
finger og informasjon under og etter
feil) er også en del av kvalitetsbe-
grepet.

100% sikker kraftforsyning er en
umulighet.
Vår avhengighet av at elforsyningen
er intakt, øker med den tekniske
utvildingen, og et moderne samfunn
lammes totalt dersom kraftforsy-
ningen svikter. Likevel må vi bare
akseptere at strømmen blir borte fra
tid til annen fordi det i praksis er
umulig å gjøre tilførselen 100% sik-
ker. Dette skyldes to ting: For det
første vil man vanskelig kunne gar-
dere seg helt mot teknisk og/eller
menneskelig svikt selv med masse
reservemuligheter. For det annet
ville slike forsøk på å "gardere" seg
medføre betydelige merkostnader,
og de ville fort bli større enn hva
noen er villig til å betale.
Mer presist uttrykt kan vi si at når
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leveringspåliteligheten går mot
100%, går nettkostnadene mot uen-
delig og avbruddskostnadene mot
null. Den optimale verdien for leve-
ringspåliteligheten befinner seg litt
under 100%, og den får vi når sum-
men av everkets nettkostnader og
abonnentenes avbruddskostnader
har sitt minimum.

Fire strømbrudd pr. år.
Energiforsyningens Forskningsin-
stitutt (EFI) i Trondheim har under-
søkt hvor sikker strømforsyningen
er, og resultatet viste at en gjen-
nomsnittsabonnent i Norge må
regne med at strømmen er borte 4
ganger i året med en varighet på
totalt nesten 3 timer (170 minutter).
Da er utkoplinger pga. arbeid med-
regnet. For vanlige husholdninger
vil et strømbrudd på inntil noen få
timers varighet som regel ikke med-
føre ekstrakostnader av betydning,
men det kan bety endel i form av
ubehag og vansker. En spørreun-
dersøkelse viste at tap av elektrisk
lys oppleves som den største ulem-
pen. Deretter følger ulempen ved
temperaturstigning i fryser/kjøle-
skap, lav romtemperatur og proble-
mer med å lage varm mat.
Innen industri og tjenesteytende
næring kan kostnadene i forbindelse
med strømbrudd være betydelige.

Tiltak for å optimalisere leve-
ringskvaliteten.
Som nevnt innledningsvis, er målet
å få en leveringskvalitet som er til-



passet brukernes behov. Dersom

avbmddene koster brukerne (egent-
lig samfunnet) mer enn det koster å
redusere avbruddene, bør leve-
ringskvaliteten bedres og vice versa.
Energiloven som vi fikk i 1990,
pålegger everkene å infonnere abon-
nentene om den leveringskvalitet
som kan påregnes. I forskrift til ener-
giloven står det at kunden skal tibys
den leveringskvalitet som er fastsatt
i normer gitt av NVE (hvis ikke
avtale om annen leveringskvalitet
er inngått).
For å finne ut hvordan eforsyningen
kan møte energilovens krav i for-
bindelse med leveringskvalitet, er
det etablert et samarbeid mellom
NVE og everkene i form av en
"Samarbeidsgruppe for leverings-
kvalitet" som Norenergi opprettet
i 1991.
I forbindelse med dette arbeidet blir
det vurdert om myndighetene bør
sette krav eller vilkår i forbindelse
med leveringskvaliteten. Det blir
sett på følgende fire altemativer:

-Ingen krav. Situasjonen blir som
hittil, nemlig at det er opp til hvert
everk å bestemme kvalitetsnivået
innen forsyningsområdet.
- Krav til økonomisk beregning.
Dette innebærer at everkene påleg-
ges å ta hensyn til abonnentenes
avbruddskostnader slik at total-
kostnadene for everket g brukerne
blir minst mulig.
- Minstekrav. Dette altemativet går
ut på å angi et minimumsnivå for
leveringskaliteten.
- Krav i form av definerte tallver-
dier. Dersom man la til grunn at alle
skulle ha samme leveringskvalitet,
ville denne form for krav være godt
egnet. Imidlertid vil både kostnaden
for å framskaffe en viss pålitelighet
og brukernes avbruddskostnader
variere betydelig fra sted til sted.
Altemativet vil lett kunne føre til
ubehagelige hopp i strømregningen.

Videre arbeid.
Myndighetenes oppgave blir å følge
opp energilovens intensjoner og vur-
dere behovet for og eventuelt fast-
sette vilkår om leveringskvalitet
(rammekrav, minstekrav eller andre
krav) og hvordan leveringskvalite-
ten bør måles. NVE tar sikte på å få
avklart disse spørsmål i løpet av
1993.
Everkenes oppgave blir å finne prak-
tiske måter for utforming av kraft-
systemet slik den tilsiktede leve-
ringskvaliteten oppnås, og sørge for
at ressursutnyttelsen både for ever-
kene og brukerne blir optimal.

Leveringskvalitet:

Varef ta for
elektrisk strøm

Ansvarlig utgiver:  Norges vassdrags- og energiverk ved vassdrags-
1 g" og energidirekter Erling Diesen og informasjonssjef Wenja Paaske.
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Siktepunktet:

arere regelverk
TEKST OG FOTO:HARALD BRYNILDSEN

Everkene mottok tidlig i september to viktige
dokumenter fra NVE, det ene om beregning av
overføringstariffer, det andre om regnskap.
Dokumentene ble fulgt opp med en konferanse
der aIle var invitert til å si sin mening.
Den 15.september strømmet everkledere fra
hele landet til Folkets Hus i Oslo. Sammen med
andre interesserte fylte de hele storsalen. Inter-
essen var stor for å høre mer om forslagene til
nye retningslinjer for bransjen.
"Energilov i 2 1/2 år" var konferansens motto.
NVE-sjefen, Erling Diesen, innledet med å
spørie om vi er på rett vei. Han hadde ikke ventet
og fikk ildce noe fullstendig svar. Men i sin takk
for alle innlegg og kommentarer under lang dags
ferd sa Diesen:
- Vi er i en prosess. Jeg håper vi er kommet litt
lenger i arbeidet med nye retningslinjer for over-
føringstariffer, og det samme for regnskap. De
store kundenes interesser synes rimelig vel iva-
retatt, men for husholdningene henger noe igjen.
Det skal vi jobbe med, lovet Diesen.
Han takket for stor oppslutning om konferan-
sen og for aktiv deltagelse fra mange.
- Så holder vi kontakt om alle disse interessante
fellesproblemene, rundet Diesen det hele av.
I en tidligere kommentar hadde han filbakevist
atNVE allerede har bestemt seg og at "NVE
gjør hva det vil". Diesen understreket at det
utsendte materiale er forslag og at den fore-
stående, formelle høringen er reell.

Småkunden i fokus
Et sentraft emne under konferansen var strøm-
prisen for en husholdning. Avdelingsdirektør
Jan Moen påpekte i sitt foredrag at i praksis er
husholdningene fortsatt utestengt fra mulig-
heten til å velge kraftleverandør. Det bør
klarlegges om husholdningene har fått sin rett-
messige del av gevinsten fra markedskonkur-
ransen, sa Moen.
Seksjonssjef Jon Sagen drøftet bruken av trans-
aksjonsgebyr.
NVE foreslår å senke taket fra 5000 til 4000
kroner. Retningslinjene gir også føringer for at
gebyret skal bli lavere for mindre uttak, og
lavere når "e'n leverandør håndterer flere uttak
samlet.
Mange spør hvorfor NVE ikke tar skrittet fullt
ut og setter gebyret til noen få hundre kroner.
Da kunne også husholdninger og andre små
kunder få en reell mulighet til å velge leveran-
dør.
NVE ser det slik at transaksjonskostnadene
faktisk er der gjennom hele det nåværende sys-
tem for markedshåndtering. Kostnadene lar
seg ikke uten videre Ijeme ved forenklet avreg-
ning mellom sluttbruker og lokal netteier. Men
Sagen fremholdt også at systemet for avreg-
ning må forenkles.

Lokale monopoler
Charlotte Lycke fra Forbrukerrådet konstaterte
at svært få husholdningskunder nyter godt av
lave strømpriser. Nye kontrakter har bare gitt
små besparelser. I praksis har vi lokale mono-
poler for husholdninger og småbedrifter.
Lycke nevnte noen årsaker: det har vært van-
skelig å få infonnasjon om kraftpris adskilt fra

Konferansen «Energilov i
2 1/2 år» var omfattet
med stor interesse og
hadde samlet omkring
450 dettagere fra hele
landet.
Eilert Vikesland fra Peter-
son Greaker (Lv.) Roar
Lyngstad og øystein Fis-
kend fra Skedsmo og
Sørum Elforsyning var
blant de mange som
Iyttet interessert til fore-
drag og diskusjoner en
hel dag igjennom.

Charlotte Lycke fra For-
brukerrådet og seksjons-
sjef Jon Sagen i NVE
hadde begge noe å si om
transaksjonsgebyr.

overføringstariff. Everkene har vært motvil-
lige til å informere om hvilke abonnenter som
er tilkoblet samme trafo. Taket NVE satte på
tansaksjonsgbebyret (5000 kr. hittil) har gjort
det ulønnsomt for en småkunde å bytte leve-
randør. Småforbrukeme har hatt liten for-
handlingsstyrke overfor everkene, sammen-
lignet med næringslivets kunder.
NVE har gjort mye for å ivareta småkundenes
interesser. Men mye gjenstår, sa Lycke.
Torstein Bye, medlem av NVEs råd, tok fatt i
transaksjonsgebyrene. Han fant dem altfor høye
og ville vite hvordan beløpet 5000 eller 4000
kroner fremkommer. Bye hadde ikke sett noe
overbevisende regnestykke i så måte.
Han sa forøvrig at NVE bruker mye kraft på
tvistesaker, men at lite gjøres generelt. -NVE
burde gjøre noe på eget initiativ!
Sverre Dinessen, Sotra kraftlag, kalte hus-
holdningene en ganske homogen gruppe som
ikke er aktører i markedet. Det kan endres ved
at småkunder betaler et fast månedsbeløp for
overføring, og så kjøpe et kort som gir mulig-
het til å velge leverandør, mente Dinessen.
En husholdning kan kjøpe kort på opsjon, for

fremtidig strømleveranse - og dermed være
aktør i markedet.

Ikke bare vrangvilje
Halvard Flø, Norenergi, var på sin side glad
for det Sagen hadde sagt om transaksjonsge-
byr, det hadde beroliget.
- Vi tmtger en prinsippdiskusjon her, ikke bare
la transaksjonskostnadene forsvinne litt etter
litt. De er en utgift som må dekkes inn, frem-
holdt Flø. Han ga kompliment til NVE som
gjennom konferansen rettet søkelys mot seg
selv, og viste vilje til å gjøre en bedre jobb.
NVE har i noen grad lyttet til bransjen, det er

ikke bare vingling og vrangvilje fra NVE, sa
Flø. Han anbefalte likevel å skue over grensen
til andre land, for eksempel Finland. Der går
man mer skrittvis fram og vil ikke gjennom-
føre "et eksperiment fullskala". Flø ville dess-
uten ha noe mindre strenghet i kravene til regn-
skapstall.
Også Gunn Oland, Asker Elverk, kom inn på
disse kravene. Hun kunne forstå at NVE ønsker
opplysninger.
Men hvorfor spørre om så mye som har med

konkurranseforhold å gjøre? sa Oland.
Geir Høybye, fagsjef i NHO, fikk høre at kri-
tikken derfra er "demagogisk lagt opp."
Høybye hadde påpekt at marginene ikke skal
øke for nettvirksomheten selv om det skjer
omlegging av regnskap.
Han brukte Oppegård Energiverk som et eksem-
pel på stygt regelbmdd. Her var totalmarginen
18 mill.kr. de siste fem årene. Det dekket alle
utgifter til drift og investeringer. Etter omleg-
ging av regnskap har Oppegård lagt 31 mill. kr.
til grunn for ny overføringstariff.
Vest-Agder Energiverk har fra nyttår skrevet
opp sin nettkapital med 34,7 pmsent som grunn-
lag for ny overføringstariff. VAE øker - i strid
med reglene - sin margin for betaling av nett-
tjenestene når man ser flere år i sammenheng,
sa Høybye.
Han ba om at NVEs regelverk blir klarere. Det
må ikke bli lønnsomt å bryte reglene!
Kritikken gjelder ikke alle everkene, under-
streket Høybye. Mange har bedt NHO om å
se på deres tariffer for neste år. Men noen ste-
der er det helt umulig å få til endringer. Det
insisteres på at saken skal ti1NVE og bli avgjort
der. Noe som tar et års tid - og det er uholdbart!

Har NVEs oppmerksomhet!
Olav Fikke, VAE, repliserte at deres overfø-
ringstariffer ligger på gjennomsnittet. Han så
gjeme at NVE vurderer beregningsmetoden -
og ville arrestere uttrykket "oppskriving".
- Vår revisor hevder det ikke er dobbelt å betale
for kundene, slik det påstås, sa Fikke.
Han fikk Diesens løfte om at "saken skal ha vår
beste oppmerksomhet".
Og det samme gjelder altså en rekke emner i
"Det gule" og "Det grønne", de to heftene som
bransjen har ratt å tygge på denne høsten. Emner
som klagebehandling, åpningsbalanse, avkast-
ning på egenkapital og fremmedkapital har alle
NVEs oppmerksomhet.
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NVEvokter vannfØringen

ydro etri ed
t i elva

Først kom kona i huset og spurte hva som
foregikk. Var det noe giftig han hev ut i elva,
like ved vanninntaket hennes?

Hakk i hæl kom mannen og ville vite hva
fremmedkaren drev med. De hadde nok sett
ham der ved elva før også.

TEKST OG FOTO: HARALD BRYNILDSEN

Fremmedkaren svarte som sant er at han
kom fra NVE og skulle måle vannfø-
ringen i elva. Han forklarte at det hvite
pulveret fra plastbøtta var en kilo gan-
ske alminnelig kjøkkensalt. Ikke gift av
noe slag. Det dreide seg om en såkalt
saltmåling.
Jasså, javel ja.
Kone og mann var beroliget og skiftet til
godprat om det fme været, til årsvekst
og valgutsikter. Full oppklaring og stor
fordragelighet under en knallblå tele-
markshimmel !
Geir Gautun fra Seksjon hydrometri
kunne gå ned til instrumentene sine, et
stykke lenger ned i Juvåi, og avslutte
jobben der. Den var en av mange
målinger på en rundtur til stasjoner både
høyt og lavt i landet Vann & Energi fikk
være med.

Vestli og Vika
Først gjennom morgenmylder på Major-
stua, og videre til Vestli. Altså klar tale
om at hydrologi hører hjemmei byen
også! Urbanhydrologi er en stadig vik-
tigere del innenfor et stort fagområde.
Det gjelder her hjemme, og ganske sær-
lig i land der millionbyer vokser sam-
men til metropoler.
NVE har to såkalte urbanstasjoner i Oslo,
den ene sentralt i Vika, den andre altså
på Vestli nordøst i byen. Dessuten fin-
nes etpar stasjoner i bynære områder,
bl.a.i As.
Kristiansand i sør og Narvik i nord har
en urbanstasjon, i likhet med et tyvetall
andre byer og tettsteder i landet.
Knut Schult viser vei til en bekk i dal-
søkket nedenfor rekkene av boligblok-
ker, med badekar og oppvaskmaskiner
i tusentall. Alt vi ser til å begynne med
er en kjedelig, grå betongblokk med noe
som ligner en pipe på toppen.
Men innvendig er det spennende!
Vi har krøpet ned i et bitte lite rom og
sitter på huk mens Schult forklarer hva
en gul boks med diverse ledninger - en
logger - er god for. Den samler på resul-
tatene av forskjellige målinger. En gang
i døgnet gir loggeren automatiskfra seg
alle resultatene på telefon til hydrome-
ti-staben i Middelthunsgate.
Urbanstasjonen på Vestli forteller om
vannføring i bekken, om temperatur og
nedbør fra dag til dag året rundt. Gjerne
flere ganger om dagen også. Det er bare
å slå på tråden opp til stasjonen og be om
aller siste nytt!

Greit for alle som tranger resultatene. Og
godt for den som slipper å krype ned i
den trange målestasjonen for å lese av
hver dag !
Schult kan trygt overlate loggeren til seg
selv igjen, legge det tunge kumlokket på
plass og vri om en kraftig hengelås.
Vestli urbanstasjon tikker og går bak
betongen. Det samme gjør Vika urban-
stajon rett under bytrafikken.
Men så bærer det til f‘jells!

Ned i kummen
Ikke svært høyt i første omgang, Gautun
har sin første stopp ved Omnesfoss i
Heddal. Der går han ut på et svaberg i
Heddøla og låser opp en kiosk i mini-
format Så trang at ingen skulle tro det
er mulig å komme inn der. Men joda,
Gautun klarer det. Og blir borte! Det vil
si, han er krøpet ned i en fem meter dyp
og trang kum. Mørk også, selvfølgelig.
Men en lampe i lang ledning lyser bra,
det går greit å lese av vannstanden på en
skala inntil kumveggen.
Øverst i stasjonen står en linmigraf. Den
registrerer vannstanden på sin gode,
gamle måte: med flottør i en tåd ned mot
vannflaten. Når vannet synker ellersti-
ger, gjør også flottøren det. Og hver
bevegelse blir registrert på en papirrull.
- Limnigrafen er safe, den virker upå-
klagelig, sier Gautun om det tysklagede
instrumentet.
Men bruke telefon kan limnigrafen ikke.
Derfor kommer NVE-observatøren til
stasjonen. skifter papirrull og sender den
ferdigskrevne rullen i posten til NVE.
Hva kan gå galt når limnigrafen er så
pålitelig?
Jo, det hender at urverket til instrumen-
tet må renses.
Og det kan forekomme at røret fra kum-
men og ut i elva tetner til.

Dåmformann Knut Skaylebø er NVEs
observatør på det store forskningsafeltet
nær Røtvann. Her leser Skavlebø av
dagens temperatur.

Gautun vil forvisse seg om at røret er
skikkelig åpent og kommer med diverse
utstyr fra bilen. En plastslange med god
lengde og en hendig pumpe (som starter
på første forsøk!)
Limnografen får det travelt når vannet
i kummen plutselig stiger en halv meter.
Det gir sterke utslag på skriveren.
Nå spørs det om den plutselige "ned-
børen" blir fort borte gjennom utløpet.
Jo, skrivestiften kommer snart tilbake på
en stødig og ganske så rett linje. Stasjon
491-12 er sjekket og i orden.

PC midt i elva
Tuddal og Juvåi neste.
Der går altså et kilo Nezo ut i elva slik at
Gautun kan foreta en saltmåling. Meto-
den er slett ikke ny. Men at hjelpemid-
lene har endret seg - det ser enhver. Her
sitter hydrometri-ingeniøren på en stein
i elva og får alle sine målinger inn på PC.
Han slår etpar taster og tår fram en skarp
kurve - en saltbølge - som forteller hva
saltet har gjort med ledningsevnen i van-
net. Og snart har PCen svaret klart: vann-
føringen er 400 liter i sekundet.
Så vet vi det. Men ingeniøren har mer
å sjekke. Han vil også vite hva den nor-
male ledningsevnen er i elva her. Den
kan variere fra elv til elv og innen samme
vassdrag. Vannets evne til å lede strøm
øker med forskjellige utslipp i vannet.
- Du skulle bare ha sett de verdiene jeg
fikk i Frognerbekken da jeg prøvde utsty-
ret. sier Gautun.
I Juvåi går prøven greit, med bøtte og
kolbe og pipette, og kommer ut med
resultatet 2,0. Så vet vi det også.
I elvekanten står dessuten en limnograf
og registrerer vannføringen kontinuer-
lig, akkurat som ved Omnesfossen og
andre steder vi passerer. NVE har mange
skarpe "øyne" rettet mot vann og vind
og vær.

Forskningsfelt
Men ikke like mange i hele Telemark
som på Grosetfeltet et stykke fra Møs-
vanndammen !
Der rager noen underlige apparater mot
sky, og ned i bakken står en liten skog
av rør.
Ett av dem er merket Nr. 1. Det er NVEs
aller første grunnvannsrør, satt ned i
1949.
Alt under krigen var det på tale å anlegge
et eget felt for hydrologiske målinger nær
Grosettjern, forteller damformann Knut
Skavlebø. Han har i mange år også vært
NVE-observatør, og er i dag vår frem-
ragene guide på en tur inn til feltet.

Damformann Knut Skavlebø er observatør for NVE og følger en
rekke måleinstrumenter i Grosetfeltet et stykke fra Møsvann i
Telemark.

Her står Geir nede i bunnen av en fem meter dyp kum for å lese av
vannstanden på en >meterstokk<. Kummen er del av målestasjo-
nen ved Omnesfoss i Heddøla.
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Etter den forsiktige starten med rør
Nr.1 har NVE, og andre institusjo-
ner, utvidet feltet fra år til annet.
Skavlebø skal se til en lang rekke
måleinstrumenter når han kommer
hit på sine hyppige kontrollrunder.
Han skal for eksempel sjekke Tota-
lisatoren. Den har ingenting med
travhester å gjøre, men er en ned-
børsmåler for hele året.
Termografen viser temperatur, greit
nok. Men hva med en rad av stenger
som stikker litt opp over bakken?
Skavlebø låser opp et skap, fester en
kontakt - og vips er svaret der. Nem-
lig tre varmegrader 15 cm ned i bak-
ken. Og videre slik i en rekke for-
skjellige dybder. Vi har fått et glimt
av markvannstasjonen
Skavlebø trekker opp et langt og tynt
glassrør med skala utenpå og noe
grøntinni. Det er telemålet. Grønn-
fargen forsvinner der telen legger
seg rundt glasset.
En snøpute innenfor eget gjerde har
gjort sin jobb i mer enn tyve år alle-
rede, og hører stadig med. For ikke
å snakke om den klassiske, hvite
målekanna til Meteorologiske!

- Den måler jeg med hver gang vi
har fått lmm nedbør eller mer.
Faste måledager er mandag, og den
første i hver måned. I snitt blir det
tolv ganger i måneden, sier observa-
tøren i Grosetfeltet.
Noen av måleinsaurnentene er nevnt,
men ikke alle. Rundturene må gi mye
trim.
- I massevis! Med betaling i tillegg.
Littbetaling iallfall, sier damformann
Skavlebø, enf"jellets mannmed glimt
i øyet.

Mer "forhør"
Ned igjen, fra Møsdammens 918,50
meter. Ned til en bred elv i lavlandet
der to karer i sin båt prøver fiske-
lykken. De får øye på to andre karer
inne ved land. En av dem går ut i
elva, i vadere. Han har noen merke-
lige greier rundt halsen og i nevene.
Karene i båten er som digre spørs-
målstegn.
- Hva er det dere driver me'a? Skrem-
mer ikke laksen vel?
Geir Gautun tok den siste prøven -
den med flygel - litt kjappere enn
vanlig. Og kom seg på land.

Millimetre
verdt
millioner
ARNE TOLLAN

Kartlegging av vannressurser er helt grunnleggende
for et lands økonomiske utvikling. Bygging og drift .
av tekniske vann-anlegg krever hydrologiske data,
og når anlegget er ferdig trengs overvåking og kon-
troll av virkningene. Indirekte konsekvenser av
f.eks. landbruk og urbanisering må observeres, og
hydrologiske data bidrar til å beskytte liv og eien-
dom mot flom og tørke.

Legg også til at vitenskapelig forståelse av
hydrologiske prosesser, som av alle andre naturfe-
nomener, krever nøyaktige data. I århundrer mang-
let menneskene kvantitativ innsikt i vannets krets-
løp. Først på slutten av 1600-tallet ble det gjort
målinger som bekreftet hva noen ante, nemlig at
nedbøren over et nedbørfelt var både nødvendig og
tilstrekkelig for å holde vedlike avrenningen og for-
dampningen fra området. Fortsatt, akk-o-ve !, er det
mennesker også i vårt eget land som foretrekker å
tro på ønskekvister og vmprofeter, og som gjeme
bmker horoskopet som beslutningsunderlag. Våre
prognoser bygger detimot på matematiske modeller
og observerte data.

Betydningen av lange måleserier er ikke alltid
åpenbar. Den var det ikke da Hydrologisk avdeling
ble etablert for snart 100 år siden, og
man måtte argumentere lenge for å få
midler til et par års "vannmængde-
beregninger" før Skiensvassdraget ble
utbygget. Jo større variasjonene i avlø-
pet er, jo lengre serier trengs for å
kunne beregne stabile statistiske mål
for dimensjonering av bygg i vassdra-
gene.

Men naturen selv er ikke stabil og
uforanderlig. Det skjer klimaendringer
av naturlige årsaker, og menneskene
gjør inngrep som raskt eller langsomt
kan endre de naturgitte mønstrene. Da
trengs lange måleserier for å dokumen-
tere endringene. Kanskje erikke
engang tidligere årrekker med data til-
strekkelig for å planlegge for en usik-
ker fremtid.
Idag er dette erkjent, og "alle" land har
sin nasjonale hydrologiske tjeneste som
driver permanent datainnsamling, selv
om mange utviklingsland har store pro-
blemer med å kartlegge sine egne
vannressurser.

Hva er disse lovpriste hydrologiske
data egentlig verdt ? For å gi gode
svar burde vi sammenligne samfunnets
utgifter til flom- og tørkeskader med
og uten dataunderlag; produksjonstap i
våre vannkraftverk med og uten data,
eventuell overinvestering i dammer,
kulverter, broer og forbygninger uten
prosjekteringsdata, osv. Vi har bare
sparsomt med slike samfunnsøkonomiske studier i
Norge. Utenlandske undersøkelser tyder på at
nytte/kost-faktoren ofte ligger mellom 5 og 10.

Likevel synes det som om hydrologiske data vir-
kelig blir satt pris på bare når de helt mangler.
"Kommersialisering" er statens oppskrift i denne
situasjonen. Bmkerne av hydrologisk informasjon
må betale hva det koster å skaffe den frem. Men
hvem betaler regningen for data som "alle" har
behov for, men "ingen" har bestilt? Nå skal det
også sies at betalte dataoppdrag har fordelaktige
sider. Dataleveranser blir bedre behovsrettet, det 


stimuleres til å utvikle nye produkter og tjenester,
og det kan mobiliseres ressurser som kanskje ikke
ellers var tilgjengelige.

I Norge har utbyggingen av stasjonsnettene for
hydrologi høstet store fordeler av muligheten for å
pålegge innehaveme av regulerings-konsesjoner
"de hydrologiske undersøkelser som det offentlige
fmner påkrevet". Data fra slike undersøkelser skal
være tilgjengelige for NVE, og ofte utfører Hydro-
logisk avdeling selv undersøkelsene som oppdrag.

Som nasjonal sentral-institusjon for
operativ hydrologi har avdelingen et
ansvar for datainnsamling for vannets
kretsløp i Norge. I praksis sørger vi for
data om avrenningen i elvene, mark-
vann, grunnvann, snø og breenes mas-
sebalanse. Videre undersøker vi is og
vanntemperatur, materialtransport og
erosjon. Ialt samler vi data fra mellom
2000 og 3000 enkelte målepunkter.
Det kan være interessant å vite at vi
driver verdens nordligste ordinære
vannførings-stasjon, i Bayelva på
Svalbard, nær 78 grader N
Moderne stasjonsdrift med utstrakt
bruk av elektronikk og kommunika-
sjons-teknologi er ikke gratis. Vi har
forlengst erfart at også automatisk
utstyr må etterses og repareres - og at
det er dyrt. Svikter en helautomatisk
stasjon ute i landet, må kanskje en spe-
sialist fra Oslo ut for å rette feilen. På
den annen side bruker vi mindre av
dyr arbeidstid i form av lokale obser-
vatører og manuell behandling av
rådata, og vi har en gevinst i større
detaljrikdom og flere data.

Hvordan kan fremtidens hydrolo-
giske målestasjon komme til å se ut?
Vi venter at den vil ha et større måle-
program enn idag: vannstand (med
omregning til vannføring), vanntem-
peratur, surhetsgrad, elektrisk led-
ningsevne (som mål for innholdet av

oppløste stoffer), og vannprøvetaker for senere lab-
analyse av partikkelinnhold og kjemisk sammen-
setning. Sensorer for analyse på stedet vil trolig bli
utviklet.

Dataene fra fremtidens stasjoner vil i økende
grad bli fjemoverført til regionale og sentrale data-
baser, hvor kvalitetskontroll, kalibrering og innle-
sing på databaser vil skje uten mye manuelle inn-
grep. Skulle man se noe negativt for oss hydrologer
i en slik utvikling, måtte det være en fare for svak
og uregelmessig kontakt med naturen og selve
temaet for vårt fag: vann, snø og is.

Ikke gift, ikke noe farlig i det hele tatt! Geir hiver bare utetkio ganske almin-
nelig kjøkkensalt som skal gi vannet større ledningsevne.

Elektrisk vandstands-
maaler (efter Tidskriftet
La Lumiøre alectrique).
Strømmen F meddeler
sin Bevægelse ved
Kjæden G og Loddet p
til Hjulet T. Herved sæt-
tes den elektriske
Mekanisme EP Virks-
omhed, saa at den mel-
der Strømmens Stilling.
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vi har spiss-
kompetanse
å selge

Etter en dag full av fagprat og tekniske tegninger kom noen sluttord på greit norsk:
Internasjonalt kreves det mot og freidighet. Det er bedre å skryte litt for mye enn for lite. For
det gjør alle de andre!

TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNILDSEN

Rådet kom fra en mann med stor
intemasjonal erfaring, adm.direktør
Ola Gunnes i Tron Horn A/S. Da
hadde han gitt sin oppsummering av
en foredragsrekke rundt emnet utvik-
ling og forvaltning av vannressurser.
Det ble stilt spørsmål om NVE og
NTH/SINTEF har en spisskompe-
tanse som kan selges internasjonalt.
Vassdrags- og energidirektør Erling
Diesen ønsket velkommen til en stor
og mangesidig forsamling av for-
skere, forvaltere og rådgivere. Die-
sen sa det kanskje var underlig å
bruke en hel dag på et spørsmål som
alle visste måtte besvares med "ja".
Likevel kunne det være nyttig å få en
gjennomgang og diskusjon av et aktu-
elt og interessant tema, mente Die-
sen.
Han ga stafetten til Egil Skofteland,
leder av NVEs internasjonale kontor.
Skofteland minnet om den enorme
befolkning43kningen vi opplever -
hundre millioner flere mennesker
hvert år. Et skremmende perspektiv
vi ikke har lov å glemme!

Vi ser strid og åpen krig om vannet
mange steder. Jorden må ha vann for
at mennesker skal få noe spise.
Selv har vi vann i rikelige mengder.
Er vi da i stand til å hjelpe folk som
har lite vann?

Bruk for hydrologer!
Arne Tollan, leder av Hydrologisk
aveling i NVE, tok for seg forvalt-
ningen av verdens vannressurser. I
mange land er man ikke i stand til å
beregne disse ressursene. Det blir sta-
dig mer bruk for hydrologer. Men
verden mangler et godt stasjonsnett
som på globalt nivå kan oppdage stor-
stilte endringer.
Endret klima vil gi svære endringer
i et samfunn. Blir vannet borte, eller
flommer over, da knirker samfunnet.
Hydrologer må følge med i vannets
kretsløp! erklærte Tollan.
Han svarte klartja på et spørsmål om
det er mulig å kjøpe spisskompetanse
fra NVE og NTWSINTEF.
Men har vi en samlet vannkunnskap
her i landet? Har vi en klar forvalt-
ning?
Tollan kunne vanskelig svare ja på
det. Vi har mange aktører både i

forskning og forvaltning. Oversikt-
lig er det ikke!
Professor Ånund Killingtveit, NTH,
og Ketil Vaskinn fra SINTEF pre-
senterte Vassdragssimulatoren - og
kalte den "en gigantisk dugnad fra
deltagende institusjoner".
Simulatoren skal i høst kjøres i en
omfattende utprøving i tre vassdrag,
nemlig Meråker, Gjengedalsvass-
draget og øvre del av Haldenvass-
draget. Neste år blir det laget en opp-
læringspakke.
På spørsmål om simulatoren ersalg-
bar ble det svart at den har de data
som trenges. I første omgang må det
være resultater man selger - ikke så
mye det fysiske utstyret.

Dokumentert kompetanse
Nils Roar Sælthun, NVE, sa i et inn-
legg om databaser at vi har spiss-
kompetanse på måleutstyr, stasjons-
etablering, teknisk drift og analyse.
De fleste land vil ha nytte av et slikt
system.
Kompetansen er iallfall delvis doku-
mentert og tilgjengelig på engelsk.
Men det kunne gjerne vært mer.
Sælthun drøftet også damsikkerhet,

sammen med Eivind Torblaa. Det er
stort behov for norsk fagassistanse i
dambygging.
Even Sund fra NORAD mente nor-
ske bedrifter kunne samarbeide bedre
om oppdrag i uland, bl.a. ved å for-
midle kontakter videre. Bedriftene
bør ha klare planer for hva de vil satse
på, og hvor.
Hvordan brukes forskningsmiljøene?
Bør ikke konsulenter og entrepre-
nører være interessert i å holde oppe
en kompetanse som de selv ikke kan
makte? spurte Sund.

Tålmodighetsprøve
Marianne Damhaug, Eksportrådet,
hadde ingen klar oppskrift for å
komme på banen internasjonalt Det
koster både tålmodighet og penger
"å få et bein innenfor bankene". Men
det er svært viktig å bli kjent med
noen - og få fram at i Norge er vi
gode på vannkraft.
Vi skulle ønske oss hele linjen av
vareleveranser, en hel prosjektlinje
fra A til Å, sa Damhaug.
Så tilbake til Ola Gunnes og opp-
summeringen.
Han hadde gjennom seminaret fått
"en ahaopplevelse" av det som fore-
går utenfor kraftverk i Norge.
- Men hvor gode er vi egentlig? Jeg
savner en sammenligning med det
internasjonale miljø. For det som tel-
ler er hvor godt vi står internasjo-
nalt, sa Tron Horn-sjefen. - Det må
fagfolkene selv bedømme. Men for
meg ser dette veldig bra ut, sa Gun-
nes.
Han mente det er viktig å slå fast at

Spissteknologi innen vannressurser
er bra - men en kopp kaffe må være
med!
Her et glimt fra takterrassen i nr. 29,
den 17. august,
med (f.v.) Kjell Repp, Eivind Torblaa
og Erling Diesen, alle NVE, videre
Einar Tesaker, Norsk Hydrologiosk
laboratorium i Trondheim, Marianne
Damhaug, Eksportrådet, og Egil
Skofteland, NVE.

Ola Gunnes, toppsjefen i Tron Horn.

NVE og NTH/SINTEF ønsker å
delta internasjonalt, og gjerne i sam-
arbeid med andre.
Om Vassdragssimulatoren sa Gun-
nes at den er uhyre relevant i vann-
kraft. Den krever likevel intens mar-
kedsføring som tar tid og penger.
Man må ha referanseprosjekter for å
få gjennomslag, understreket Gun-
nes. Og han spurte: "Skyter dere
spurv med kanoner? Den er jo kjem-
pestor".
Gunnes la stor vekt på det institu-
sjonelle apparat i et utvildingsland.
Han hadde erfart at investeringer i
kraftverk ikke kom på tale før et kon-
trollapparat var etablert og i drift.

Ikke spre seg
Det gjelder ikke å spre seg på for
mange felter. Man må velge seg et
satsningområde og følge det opp
langsiktig. Det er viktig å rasjonali-
sere med kreftene på den måten,
understreket Gunnes. Han sa også at
det er avgjørende å kunne skrive et
tilbud. Dårlige tilbud er bortkastede
penger!
Et annet viktig punkt er å stille med
noen unge folk som skal bygge opp
en internasjonal kompetanse.
Vi har noen etablerte miljøer som
Norconsult, Norplan, Oceanor - og
bør ikke lage flere. Nye miljøer ville
gå parallelt med de eksisterende. Det
har vi ikke råd til, sa Gunnes med
tyngde.
Og sluttet altså med sin oppfordring
om heller å slayte litt for mye enn for
lite.
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avviste klagene
NVE har opprettholdt sitt vedtak av 28. juli om luftlinje
hele veien i den såkalte BKK-saken. Punktum for klage-
behandlingen ble satt 23. september, og saken kunne
oversendes Nærings- og energidepartementet. Spørsmå-
let om 300 KV kraftframføring fra Fana til Kollsnes skal
skje bare ved luftledning, eller om den helt eller delvis
skal kables, foreliggerdermed til politisk avgjørelse.
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Etter å ha behandlet og kommentert
et stort antall klager har seksjonen
for konsesjoner i Energiavdelingen
(EK) gjort følgende sluttvurdering:
"Med utgangspunkt i våre kom-
mentarer til innkomne klager og de
faktisk foreliggende klagegrunner,
fmner EK ikke grunnlag for å anbe-
fale at noen av disse tas til følge. EK

Vi legger nå siste hånd på en stor-
tingsproposisjon om ny konsesjon
for Haldenvassdragets Brukseier-
forening, forteller ekspedisjonssjef
Per Håkon Høisveen til Vann &
Energi.

Det er forøvrig den eneste saken
vi har av denne type denne høsten,

Knut Ove Hillestad

vil derimot anbefale at NVEs ved-
tak av 28.07.93 blir opprettholdt. Vi
kan ikke se at det foreligger noen
akseptable altemativer til løsningen
med luftledning, gitt at driftssikker-
het skal tillegges vesentlig vekt.
Andre altemativer for strømforsy-
ning av Troll (gasskraft og sjøkabel)
konstateres å være utredet og avvist

og proposisjonen vil være klar i
november.
To gamle konsesjoner fra mellom-
krigsårene er faktisk allerede utløpt
. Det skal bådetas stilling til spørs-
målet om hjemfallsrett til Staten og
til ny reguleringstillatelse.
-Saken er interessant. Den er et vel-

Tidligere avdelingsdirektør i NVE
Knut Ove Hillestad har i høst pre-
sentert et billedverk fra Alta-utbyg-
gingen. Gjennom 130 fargebilder
gir Hillestad en konsekvensanalyse
på sin måte. Bildene forteller om
natur og landskap i anleggsområ-
dene både før, under og etter
anleggsperioden. Det gjelder både
den regulerte elvestrekningen, vann-
magasinet og kraftstasjonen.
Boken gir et klart inntrykk av de

på et teknisk og økonomisk grunn-
lag.
På bakgrunn av at det i høyden er
svært moderate helsevirkninger av
mangnetiske felt, og på bakgrunn av
de svært store økonomiske konse-
kvensene av mulige tiltak, kan det
ikke anbefales omfattende tiltak på
dette området.
De tekniske og økonomiske konse-
kvenser av en kabelløsning i Fjell
og Øygarden vurderes å være så
store at de langt overstiger de - rik-
tignok betydelige - estetiske og mil-
jømessige konsekvenser av en luft-
ledning.
Løsningen soM NVE har vedtatt er
den udiskutabelt beste for å sikre
en tilstrekkelig og sikker forsyning

dig godt eksempel på et vassdrag
med flerbruk, sier Høisveen og nev-
ner landbruk, turisme og fiske i til-
legg til kraftverkene. Her er mange
forhold å vurdere, det skal tas hen-
syn i forskjellige retninger. Miljø og
naturvern kommer sterkere inn enn
før. Turistinteressen er betydelige,

strenge krav forvaltningen stiller til
kraftutbyggere om tiltak for å skape
et levende kulturlandskap.
Fra tid til annen har det vært hevdet
at landskapsarbeidene ved Alta
kraftverk fikk en særlig høy stan-
dard takket være protestaksjonene.
Hillestads bok "Alta kraftverk i
landskapet" viser noe annet. Her er
det dokumentert at den standard
som ble krevd var innarbeidet som
vanlig norm for bygging av kraft-

av Troll-terminalen innenfor den
tidshorisont som er tilgjengelig for
realisering av kraftledningen. Vi
viser til grunnlaget for NVEs ved-
tak i EK-notat nr. 20/93 og sakens
øvrige dokumenter.
For det tilfellet at NOE etter en hel-
hetlig vurdering skulle ønske å intro-
dusere kabelanlegg for deler av
strekningen Fana-Kollsnes, vil EK
bemerke at BKK i så fall må bes om
å søke om nødvendig tillatelse. Det
er særlig hensynet til eventuelle
reaktoranlegg og plassering av muf-
fehus som her er avgjørende, da
disse er relativt dominerende byg-
ningskropper og tomt må evt. eks-
proprieres til eiendom".

ikke minst etter at staten har bidratt
med ca.10 mill.kroner til opprusting
av kanalen. Her er som sagt ting å
holde opp mot hverandre.
Det er ellers ikke de helt store kraft-
mengder som produseres i Brekke
kraftverk og enkelte andre små
kraftverk.

verk i Norge. Det fine landskapet
ved Alta kraftverk er resultater av
krav som hadde vært gjeldende i
mange år før anleggsarbeidene der
kom i gang.
Den nye boken fra Hillestads hånd
inngår som nr. 20 i NVEs fagbok-
serie "Kraft og miljø".
"Alta Kraftverk i landskapet" ble
presentert på en pressekonferanse i
Alta den 6. september.

Dam-
brudd og
flodbølge
Dambrudds- og flodbølgesimule-
ring i Namsenvassdraget heter en
fersk rapport fra Seksjon Vannba-
lanse i Hydrologisk avdeling.
For å få et inntrykk av hva som

skjer ved et dambrudd har man valgt
Namsvatn i Nord-Trøndelag og sett
hvordan flomforholdene blir ned-
over i Namsen dersom dammen
ryker. Simuleringene er gjort for to
alternativer, det ene et begrenset
brudd og det andre meget omfat-
tende. Passering og størrelse av flod-
bølgen er bestemt ved utvalgte pro-
filer nedover i den 170 km lange
elvestrekningen.Konklusjonen som
kan trekkes er at den modell som er
knyttet til beregningene egner seg
godt til slike simuleringer.
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:entelsk rappOtt
F(..rfattet

er prOfesSor
KåreiVta4kerRergek,kiani.,

den fyldige
: rappOiten på opPdrag:#a

den i samar,
beid died Va.ssdragSregulan,;:
tene
Utaaker sier i sitt f9rordat
,hocfvektqn erlag(På
tater fta rnåIinger ogobsetya.,:,
sjoner gjenriorn nere år, både"

"førog"etteratregtderingerble
iverksatt:
Noen av vurclerinene og
reS4Itatene et basett på kunn-
skaper Otrt, defySiske proses-
seile sotn;,Styrer
k1cakliin4et, og pa:genetølle
Imnnskaper om Mimaet:på
Iiten skalk:
Rapportekgjenffit 'efiloversIkt

Og,:t4kal,
rbetroroigistim

.1.:Samband:raed vaw
IdragS*gtgeringef,:::
1:RaPporerier:deni12J:jiliekk

Bønn om hjelp til
kolleger i Sarajevo
NVE har mottatt et gripende brev fra ledelsen i Elek-
tropriveda, den tilsvarende institusjon i Bosnia og
Herzegovina. I brevet forteller ledelsen i om de ytterst
vanskelige forhold de ansatte og deres familier lever
under etter 16 måneders beleiring.
Forholdene blir verre dag for dag. Sult, sykdom og
død er hyppige gjester i deres hjem, skriver Elektro-
privedas president KrIjès Mensud i sitt brev til NVE.
Han frykter en katatrofe for Sarajevos innbyggere når
vinteren kommer.
Selv om arbeidsforholdene er meget vanskelige, for-
søker de ansatte å skaffe ialffall noe elektrisk strøm
til innbyggeme - uansett deres nasjonale og religiøse
tilhørighet.
Til tross for UNPROFORs (FN-styrken) anstreng-
elser er våre vakthavende folk alltid utsatt for angri-
pemes våpen. Mange ansatte er enten drept eller såret
mens de har vært i tjeneste.

I denne harde tiden står Elektropriveda uten midler
og mulighet til å hjelpe sine ansatte og deres familier,
skriver presidenten videre.
Han har henvendt seg til kolleger i noen europeiske
land og henvist til det gode vennskap som fra gam-
melt gjelder mellom de ansatte i landenes elforsy-
ning.
Vi ber dere vennligst vurdere om det finnes noen
mulighet for å komme til hjelp, skriver president Men-
sud.
Han nevner at alt elektrisitetsarbeid i Sarajevo nå blir
utført av omkring 1000 ansatte.
I brevet blir det opplyst at bidrag kan sendes bl.a. til
banker i Frankfurt, Amsterdam og Trieste.
Annen hjelp, f.eks. i form av matvarer, barneldær,
sko og skolesaker kan sendes til et kontor i Zagreb.
Brevet med de nænnere adresser foreligger hos infor-
masjonssjef Wenja Paaske.

Haldenvassdraget til Stortinget i høst

Alta kraftverk i fargebilder
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Nøye vurdefing av Muela
Etter nøye vurdering av de negative miljøeffekter i for-
hold til prosjektets positive sider fant NVE å kunne
anbefale Muela-prosjektet.
NVEs klare oppfatning var at det ressursmessig må være

mye bedre å utnytte en vannmengde og et fall til energi-
produksjon en n å "drepe" energien i en tunnel.

AV SVERRE HUSEBYE HM

I mer enn 30 år har Sør-Afrika repu-
blikken (RSA) diskutert hvordan de
skal dekke det store underskuddet
på vann i det tørre og tett befolkede
industriområdet rundt Johannesburg.
Den kanskje eneste gjennomførbare
måten var å overføre vann fra Orange
river. Elven har sitt utspring i fjellene
i Lesotho, drenerer mot syd og krys-
ser RSA og er en grenseelv mellom
RSA og Namibia før utløp i Atlan-
terhavet. Lesotho utgjør bare fem pro-
sent av nedbørfeltet, men 50 prosent
av avrenningen kommer derfra. RSA
har utredet og kostnadsatt en løsning
som går ut på overføre vannet i
Orange riN er sor for Lesotho via kana-
ler og pumper opp til Johannesburg.
Det ville imidlertid være langt rime-
ligere å overføre vannet via gravita-
sjon fra fjellene i Lesotho.
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Lesotho Ci v finansere vannkra!,
verket. Energien derfra vi
dagens forbruk av elektrisitet i !andet
og derved erstatte all import fra kull-
fyrte kraftverk i RSA. Planen med-
fører konstruksjon av en utløpsdam
med høyde 55 meter som vil demme
ned et areal på ca. 0,4 km2. Kraft-
verket inkludert den nødvendige
infrastruktur ville berøre ytterst få
mennesker. Kun 44 husholdninger
ville miste mer enn 25 prosent av
eiendommen. Et tall som ble opp-
gitt i pressen, 23 000 gjelder en full
utbygging av vannforsyningspro-
sjektet, noe som NVE i 1992 fant helt
uakseptabelt.
Norsk industri har søkt NORAD om
finansiell støtte i form av blandede
kreditter, slik at de kunne levere inn

Katze dammen som vil bli 180 meter
høy, vil føre til neddemming av
trange daler der dagens elver har
skåret seg ned. Bildet viser utsikten
fra "Katze Lodge" over et typisk
neddemmingsområde.
Foto Sverre Husebye

konkurransedyktige anbud på vann-
kraftprosjektet. Lesotho ville også ha
en interesse av flere hudgivere.
Lesotho er et av verdens I-dtigste land
og stort sett uten andre natiuTessur-
ser enn nedhor ø<2;fje!!.
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NVEs vurdering i 1993
NORAD ønsket i februar 1993 en ny
utredning av prosjektets konsekven-
ser der vannkraftkomponeneten ble
sett i sammenheng med vannforsy-
ningsprosjektet. NVE skulle klargjøre
i hvilken grad det var noe avhengig-
hetsforhold mellom det som var
igangsatt og fremtidige byggetrinn.
Under NVEs besøk i Lesotho ble det
klart at avtalen mellom de to land kun
omfatter fase 1A og 1B, samtidig som
ingen omfattende grunnlagsinveste-
ringer eller konstruksjoner for ytter-
ligere utbygginger ble observert.
Videre utbygging utover fase 1, noe

som ligger 5- I 0 år inn i fremtiden,
kan ikke foretas uten nye forhand-
I inger mellom I ande ne. En utvidelse
av prosjektet. utover det som nå er
vedtatt. ma ogsa Ltodkjennes av
Namihia. iennom de signalene i
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21
t1Llcicno det

id hesie ;id,1  c
sidene sOP val.

MUlidICt `;e vr: ir;ynt lnCd
elektrisitet som de ellers mane impol-
tere fra kullfyrte kraIck i RSA sam-
tidig som landet ville få en fremtidig
inntektskilde i form av salg av vann.
I forbindelse med prosjektet er også
Lesotho i ferd med å bygge oppsin
egen ekspertise, både innen tek-
nisk/økonomisk planlegging, miljø-
konsekvensanalyserog prosjekt-
gjennomføring.

Vann uten strid
Avtalen med RSA er også et eksem-
pel på at det er mulig å løse regio-
nale vannressurs-problemer som
berører flere land på en fredelig måte.
Overføringen av de 30 m3/s vann
som fase 1 innebærer, vil kunne
dekke vannbehovet for 5 millioner

mennesker. Sett i lys av dagens poli-
tiske situasjon i RSA med en økende
demokratisering mellom svarte og
hvite, må det også paregnes at leve-
standarden til de fatnge gruppene
svarte vil hedres. Det er denne :tt.rup-
pen som i
IUCCCi

-

,t

forhoivi iii trealer bIr ned-
demt. Morfologien i magasinomra-
dene er preget av dype nedskjæringer
med steile sider. Områdene har tyde-
ig spor av menneskelige aktiviteter,

og det opprinnelige dyrelivet er utryd-
det. Mest alvorlig er at noen men-
nesker blir berørt. Det er mangel på
dyrket mark i Lesotho, og erstat-
ningsjord er et problem.

Bygges uansett
Under befaringen i Lesotho ble det
klarlagt at både Muela vannkraftverk
og fasene 1A og 1B i vannforsy-
ningsprosjektet som allerede er under
planlegging og utbygging, ville bli
fullført uavhengig av NORADs inn-
stilling. Støtte til delfinansiering av
norske leveranser til Muela vann-

kraftprosjekt ble sterkt imøtegått av
norske organisasjoner med miljø-

Det skyldes antagelig proble-
mer med å vurdere slike prosjekter
fra et m, takerofientert synspunkt i
thrho!..I om prosjektet la i Norge.

Lwlt !il slutt å kunne anhe-
ile ens', \ uela vannkraftpro-

sIektei. IOretal en
de negan., e
scin opp mot pr_tsjektets

posh;, _ Det ble ikke observert
hindinge: meIlom fase I og videre
uthyggirr -strinn. Fase 2 ligger 5 til ID
år inn i fremtiden og kan først iverk-
settes ener nye forhandlinger og avta-
ler mellom de berørte nasjoner, mens
fasene 3 og 4 er enda mer usikre.
Samtidig var det NVEs klare oppfat-
ning at det ressursmessig må være
mye bedre å utnytte en vannmengde
og et fall til energi-produksjon enn
å "drepe" energien i en tunnel som
uansett blir bygd, spesielt sett i sam-
menheng med problematikken rundt
drivhuseffekten og sur nedbør når
energien ellers ville bli produsert i
kullfyrte kraftverk. I tillegg vil byg-
ging av kraftverket bidra til å bedre
et av verdens fattigste lands fremti-
dige muligheter til varige inntekter
og å bli selvforsynte med elektrisitet.

Sikringsdammen skal overta
Store endringer skjer ved Møsvannsdammen. Den gamle
betongdammen fra 1909 blir "pensjonist" om ikke så lenge,
og sikringsdammen fra 1953 overtar. Men først må viktige
arbeider utføres.
Ett av dem er å lage et nytt fiomoverløp. Det vil gå der riks-
veien nå har sin tras, og den nye veibiten legges noe lenger
opp i terrenget. Sprengsteinen legges foreløpig i et deponi,
men skal senere brukes til en kraftig forsterkning av nåvæ-
rende sikringsdam. Den legger på seg 17 meter stein opp
til en viss høyde, og 14 meter videre. Demningen blir bgså

fem meter høyere - og den får bombekappe på toppen, i
henhold til reglene for beredskapsmessig sikring.
Det er Tilsyns-og beredskapsavdelingen i NVE som har
gitt Øst-Telemarkens Brukseierforening pålegg om disse
arbeidene.
Ingeniør Kristin Tangvik fofteller til Vann & Energi at sik-



ringsdammen i 1989 ble vurdert av et konsulentfirma. Man
fant at dammen i sin nåværende. stand ikke ville tåle påreg-
nelig maksimalflom (PNF) Den måtte altså forsterkes for
å kunne erstatte betongdammen.
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