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Skjevt i media
om helsefare

NVE mener rap-
porten om elek-
tromagnetiske fel-
ter og helsefare
gir ".. et langt
bedre grunnlag
for å sluttbehand-
le saker der helse-
virkninger trekkes
inn som et viktig
spørsmål".
Pressens syste-
matisk skjeve
informasjon på
dette området
viser behov for et
omfattende in-
formasjonsarbeid,
sier NVE.

Forslagene må komme raskt,
for det er i de første par årene
etter en storm eller flom at vi
kan få større tiltak med økon-
omiske konsekvenser, sier
Arnor Njøs, leder
taksutvalget. Planen er a leve-
re forsiag i juni.
Regionsjef Are Mobtek sier
om uthedringsarbeidene at de
mest preksere stedene er sik-
ret mot en vanlig vårflom.
Side 2 og 3

Lokal nett-
planiegging
i fokus

Fra nyttår er det klart for prøvedrift på det nye Gravfoss kraftverk i
Modum, etter en rekordaktig kort byggetid på to år.
Et nytt Skjerka kraftverk i Åseral er midtveis i løpet og står etterplanen
ferdig 1.mars 1997. Bildet over viser dagens Skjerka med smisveiste rør.
Ett betydelig moment i selskapenes vurderinger har vært muligheten for
statlig støtte til opprusting og utbedring av eldre kraftverk.
NVEs pålegg om å skifte ut gamle, smisveiste rør er en annen viktig årsak
til beslutning om å bygge nytt.
Vann & Energi har snakket med noen av kraftutbyggerne.
Sidene 6, 7 og 9

NVE har i en serie møter med
everksledere og planleggere
satt fokus på lokal nettplan-
legging. Everkene velger selv
oppiegg og omfang for dette
arbeidet, men NVE vil gjerne
medvirke til at plahleggingen
av kraftsystemet samordnes
på alle spenningsnivåer.
Målet er et effektivt og rasjo-
nelt kraftsystem.
Side 4
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Sikret mot flom,
ser fare i ny lov

Øst-Telemarkens
Brukseierforen-
ing har brukt 40
mill.kroner til til
flomoverløp ved
Møsvannsdam-
men og til dam-
forsterkning. For-
eningen vil også
bygge ny og sik-
ker dam ved Tin-
noset.

Hva man frykter,
er en lov om min-
stevannsføring
som vil koste 60
mill.kroner årlig i
tapt produksjon.

Side 8

Tre tilbyr å
overta
Kobbholm
Kobbholm kraftverk i Sør-Varanger er til
salgs. Tre aksepterte bud vurderes nå i NVE
før avgjørelse om salg eller ei tas av
Nærings- og energidepartementet.
En av byderne er professor Per A. Løken
som vil betale 300 000 kroner for kraft-
verket med alt tilbehør. Viul Kraft tilbyr å
overta dersom staten skyter til åtte millioner
kroner, og Varanger Kraft er interessert for-
utsatt en støtte på 14,5 mill.kr. Hvis kraft-
verket skal rives og alt ryddes vekk, er det
beregnet å koste 5,5 mill.kr.

Mer om Kobbholm kraftverk på side 12.
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Mot et barskere klima? - Flomtiltak må komme raskt!
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Flomtiltaksutvalget
fremla tidlig i november
en delutredning om
vannføringsprognoser og
flomvarsling. Det var
som forutsatt i mandatet.
Utredningen skulle nå
frem til en stortingsmel-
ding om 1995-flommen
fra Justisdepartementet i
januar 1996.

- Det var mulig med så dykti-
ge medlemmer å samarbede
med, og med to sekretærer som
har gjort en kjempejobb, sier
utvalgets leder Arnor Njøs til
Vann & Energi.

Sekretærene er forsker Hege
Hisdal, NVE, og førstekonsulent
Geir Y. Hermansen, NOE.

I neste omgang drøfter vi
forskjellige tiltak som kan mot-
virke flom og begrense skadene.
Også det videre arbeidet må gå
raskt unna. Tanken er å levere
neste innstilling i juni neste år.
For det er jo i de første par årene
etter en orkan eller en katastro-
feflom vi kan få vedtak om stør-
re tiltak med økonomiske konse-
kvenser, påpeker utvalgsleder-
en.- Senere blekner manns min-
ne om hendelsene, og dermed
viljen til å bruke penger på til-
tak.

Gir signaler
Delutredningen munner ut i

en rekke anbefalinger om bedre
ressursutnyttelse i flomvarsling-
en, om nye rutiner og prosedy-
rer.

Er dere ute med svøpen her?
Man kan ikke lese dette som

kritikk. Det vi sier er at situa-

Anbefalinger
I delutredningen er anbefalinge-
ne fra Flomtiltaksutvalget opp-
summert slik:

Den kvalitative landsdekken-
de varslingen bør fortsette.

Varslingen kan med fordel
utvides til kvantitativ varsling
for enkelte spesielt flomutsatte
vassdrag.

NVE skal være koordineren-
de instans for flomvarsling i
Norge.

Det må utarbeides avtaler på
frivillig basis med regulantene
om flomvarsling i regulerte
vassdrag.

Det bør utarbeides en formell

Det blir en verdensbegiven-
het, sier informasjonssjef Tor
Inge Akselsen i Statnett SF om
den forventede åpningen av en
svensk-norsk kraftbørs fra nyttår.
Stortinget tar stilling til saken i
møte 18. desember.

Akselsen kan ikke fortelle hva
den nyfødte skal hete. Ingen har
ennå hatt tid til å tenke på navn,
eller hvordan en ny logo skal se
ut.

Men det er klart at Statnett
Marked må bli avløst av et navn
som forteller at vi har med et
svensk-norsk selskap å gjøre, sier
Akselsen.

Kontor i Stockholm
I noen ekstra travle uker helt

opp mot årsskiftet har en av 


sjonen kan forbedres. Og vi gir
noen signaler i så måte. For
eksempel om å få til en skikke-
lig samarbeidsordning mellom
Meteorologisk institutt og NVE.

Vi mener NVE fortsatt bør
være den koordinerende instans
for flomvarsling, men det må
etableres et nærmere organisert
samarbeid med Meteorologisk.

Vi foreslår bedre beredskap
på mottakersiden. Det er jo
avgjørende at en melding kom-
mer frem og blir kvittert for!

Det må defineres bedre hva en
flom og en stor flom vil si. Vi
foreslår å heve grensene for
flom til middelflom. Meldinge-
ne bør gi beskjed om vann-
standshøyde, det skjønner alle
rundt Øyeren og Mjøsa. 3000
eller 4000 m3/sek. er det ikke så
mye følelse for, tror jeg.

I det hele tatt, vi har i utvalget
sett det som en svært viktig opp-
gave å peke på mulige forbe-
dringer i hele flomvarslings-
systemet, sier Njøs.

Interessemotsetninger
Anbefalingene er tatt vel

imot. Blir det mer diskusjon når
dere kommer med forslag om
tiltak mot flom?

Vi må nok regne med for-
skjellige oppfatninger da. Land-
bruk og miljøinteresser er ikke
alltid på samme linje.

Vi har spørsmålet om ny re-
gulering i hittil uregulerte vass-
drag, eller mer regulering der
noe allerede er gjort. Dette tør-
ner fort mot verneinteresser, vi
må regne med stridigheter der.

Det samme gjelder flomsoner.
Å sette grenser for utbygging
som skal respekteres av både
kommuner og private vil være
kontroversielt.

samarbeidsavtale med DNMI
for fullt ut å kunne utnytte
meteorologisk kompetanse i
flomvarslingen.

Utvalget anbefaler at DNMI
bidrar med ytterligere tjenester
for om mulig å forbedre treff-
sikkerheten i flomvarslene.

Det må utarbeides en ny
instruks som klargjør ansvars-
forhold, rutiner og prosedyrer
for beredskapen ved flomvars-
lingtjenesten i NVE.

Det bør utarbeides en strategi
for NVEs besvarelse av hen-
vendelser fra massemedia og
andre i krisesituasjoner.

Det er behov for en utvidelse
av bemanningen i forbindelse
med flomvarslingstjenesten.

mange forberedelser vært å eta-
blere et nytt børskontor i Stock-
holm.

Selv om hovedkontoret fortsatt
vil være på Lysaker, med
omkring tredve medarbeidere, er
det behov for en base også på
svensk side. Når svenske aktører
skal melde inn sine kjøp og salg,
vil det tross alt være enklest for
dem å snakke med egne lands-
menn i et hjemlig kontor, påpeker
informasjonssjefen. Likefullt blir
det en og samme børs de hen-
vender seg til.

— I en startperiode er det forøv-
rig aktuelt å ha enkelte norske
medarbeidere ved Stockholms-
kontoret. Bransjen i Sverige har
jo ikke slik erfaring på kraftbørs-
området som vi har kunnet bygge

Leder i utvalget, Arnor Njøs.

Hva med åpning av flom-
verk?

En kontrollert åpning, slik vi
hadde i sommer, er bedre enn at
flommen får gjøre hva den vil.
Men for ettertiden bør det være
planlagt og forberedt hvor et
flomverk skal åpnes.

Utvalget ser også på dis-
triktsandelen av utgiftene til
flomverk. Det forsinker når man
må vente på finansieringen.
Kanskje er det riktig at staten tar
det hele, sier Njøs.

Klar ansvarsfordeling
Han legger stor vekt på en

klarlegging av ansvaret for
flomverkene når de er bygget.

- Lovverket må sikre ansvars-
fordelingen mellom NVE og
lokale myndigheter. Hvis noe
truer samtidig på mange steder
ute i distriktene, kan ikke NVE
være alle steder. Og noen må ta
seg av tingene!

Etter mitt skjønn må dette
komme inn i den nye vassdrags-
loven, sammen med andre
spørsmål som er stilt etter fiom-
men i sommer. Jeg tror det gjen-
står mye arbeid før loven kan bli
vedtatt.

Varslene må sendes til instan-
ser som har døgnkontinuerlig
beredskap. Det bør også innfør-
es tilbakemeldingsprosedyrer
for mottak av varslene.

Flomvarslingstjenesten bør
jevnlig ha beredskapsøvelser
med mottakerne av flomvarsle-
ne og andre samarbeidspartne-
re.

Varslene må utformes på en
slik måte at budskapet er lett å
forstå. Språkbruken i varslene
må evalueres. Regelmessig bru-
kerkontakt og brukeropplæring
er viktig.

Vannstandsprognoser bør
relateres til NGOs høydesy-
stem.

opp gjennom en del år, sier
Akselsen.

Alt i en pott
Han tør ikke forutsi hvilket

omfang virksomheten kan få.
Kanskje blir ikke kraftflyten mel-
lom Norge og Sverige så mye
større. Hovedsaken er at all norsk
og svensk kraft inngår i den sam-
me potten, en felles kraftbørs
som er åpen for aktørene i begge
land.

Statnett Marked og Svenska
Kraftnåt har gjennom lang ticl
samarbeidet om planer og prak-
tiske forberedelser til fellesbørsen
for kraft. Og svenske aktører er
kommet til Lysaker i busslaster
for å lære. — Alt klart fra vår side
for å komme i gang fra nyttår!

Jnyttårshelga 1991/92 opplevde Nordvestlandet ogdeler av Midt-Norge en orkan med tidligere ukjente
skadevirkninger her i landet. På forsommeren i år opp-
levde vi en flom over deler av Østlandet som vi må
langt tilbake i historien for å finne parallell til. I Øster-
dalen må vi over 200 år tilbake for å finne noe verre.

Spørsmålet mange stiller seg, er om disse og lignendeekstreme klimautslag rundt om i verden skyldes
naturens egne luner, eller om vi mennesker gjennom vår
adferd må ta en del av skylda. Det internasjonale utval-
get for klimaendringer er nå sikre i sin sak når det gjel-
der menneskelig påvirkning.

TTansett årsakssammenheng må NVE som forvalt-
V ningsmessig ansvarlig for vassdrags- og kraftfor-
syningssikkerhet ta opp disse utfordringene fra naturens
side. Det samme må vassdragsregulanter og kraftselskap
gjøre, som direkte sikkerhetsansvarlige for sine anlegg.

Mye er allerede gjort. Etter orkanen har kraftforsyn-ingen gjennomført en rekke tiltak for å stå bedre
rustet neste gang naturkreftene slår til. Etter senere kraf-
tige vindvær vest- og nordpå har vi kunnet konstatere at
tiltak som er gjennomført med reservedelsopplegg,
intern kommunikasjon og mannskapsdisponering, har
bedret reparasjonsberedskapen.

A rbeidet med vassdragssikkerhet er også effektivi-sert. Internkontroll er gjennomført. Alle dameiere er
blitt pålagt å utpeke en vassdragsteknisk ansvarlig. Like-
så er de pålagt å utarbeide beredskapsplan mot vass-
dragsulykker. Det siste gikk lenge noe tregt, men flom-
men i juni satte fart på etternølerne. De kraftselskaper
som ble rammet, hadde imidlertid sine planer klare. De
fulgte dem og reddet store verdier.

amtidig med at naturen synes å bli mer utfordrende,
blir landets vassdrags- og kraftforsyningsinstallasjo-



ner ett år eldre for hvert år som går. Å opprettholde høy
sikkerhetsstandard innen bransjen vil derfor kreve større
innsats i framtiden. Parallelt med dette har kraftselskap-



ene, pga energilovens inntreden, gått over fra å være
"samfunnsinstitusjoner" til å opptre som forretningsdri-
vende i et konkurransemarked. Vi har i den forbindelse
registrert at penger sitter lenger inne enn tidligere når
det gjelder å gjennomføre sikkerhetspålegg fra NVE. Vi
har også registrert større tilbakeholdenhet enn før f.eks
med å gi oss detaljerte magasin- og snødata. Selskapene
betrakter nå slike data som kommersiell informasjon,
mens vi i gitte situasjoner trenger dem i forbindelse med
sikkerhetsvurderinger. Dette er tendenser som vi har
registrert. Det bør ikke utvikle seg til noe mer enn det.

Kraftforsyningens og NVEs felles mål må fortsattvære å opprettholde det høye sikkerhetsnivået vi
hittil har hatt innen denne sektoren. Skadepotensialet er
så stort at det er uaktuelt å slappe av på kravene.

Norsk og svensk kraft i samme pott
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VR0-sjefen:

Har sikret mot
normal vårflom

Fra Unsetåa i Rendalen. Her er det fare for fylkesveien som ligger på top-
pen, 50-60 meter over elva.

Regnflaumar på Vestlandet

- Hittil har vi sikret de mest
prekære stedene mot en mormal
flom til våren. Jeg tror vi kan
møte den med friskt mot. Men
for all del, det står mye igjen!

Det sier regionsjef Are
Mobæk i Hamar når Vann &
Energi spør om status for repa-
rasjonsarbeidene kort før flom-
året 1995 ebber ut.

Etter en ny runde med forespørs-
ler til kommunene har Region Øst
utover høsten mottatt omkring fem
hundre meldinger om større eller
mindre skader. Disse kommer i til-
legg til de første hundre meldingene
som primært gjaldt NVEs egne
anlegg. Men flommen førte jo til
skader på så mange flere steder.

VRØ har som tidligere i år hatt
god hjelp fra andre regionkontorer i
arbeidet med å lage planer for utbe-
dringsarbeidene. Ca.200 slike plan-
er er nylig sendt ut til de berørte
kommunene som da kan gi uttrykk
for ønsker og vurderinger, for
eksempel i miljøspørsmål. Kommu-
nene fatter også formelle vedtak om
arbeidene. Det innebærer kommun-
enes garanti for drift og vedlikehold
av anleggene i framtida, forklarer
Mobæk.

Han forteller at det til arbeidene
utover sommeren er brukt drøye 20
mill.kroner, vel halvparten av de 40 


millioner som ble stilt til rådighet i
år. Arbeidene hittil har ikke vært av
de dyreste. Iallall blir det skikkelig
store uttellinger når man skal til
med steintransport til flomverk og
fyllinger. Transporten er kostbar.
Enkelte steder blir det kanskje nød-
vendig å spunte med stål, det er
også dyrt.

80 maskiner i sving
På det meste har 80 anleggs-

maskiner vært i sving, med NVEs
egne maskinførere og med innleide
mannskaper. Lokale entreprenører
er engasjert, og totalt har flere hun-
dre mann deltatt i utbedringsarbeid-
ene. Førjulsvinteren har ikke gitt
nevneverdige problemer, men
strengere kulde heretter kan gi
begrensning i virksomheten.

Vi har fått åpnet mange sideel-
ver, både i Gudbrandsdalen og i
østerdalen. Frya og Imsa og andre
raskt strømmende elver var jo fylt
opp med grus, forteller Mobæk.

Men han understreker at mye
gjenstår, det blir travelt både i 1996
og deretter. En av oppgavene er
drenasje på baksiden av et flomverk
for å hindre grunnbrudd etter lekka-
sje.

Dessuten har vi en stor oppgave i
å gjøre det pent igjen etter oss på
anleggsplassene. Vi skal både så og
plante, lover regionsjefen i Hamar.

Av
Gunstein Brakestad

Deler av Vestlandet vart i
månadsskiftet juli/august ut-
sett for særs intense torever
med nedbørsmengder som
førde til bråe og uventa
flaumsituasjonar. Uveret var
av lokal karakter og gjorde til
tildels betydelege skader der
det slo inn.

På Voss t.d. vart eit større
bustadfelt i nordaustre del av
bygda hardt råka ved at to elvar
vaks over alle breidder og tok
seg veg inn i hagar og hus. Ero-
sjon og massetransport var av
stort omfang, og skadene utgjor-
de millionbeløp.

Toreveret råka denne gongen
ikkje dei delene av kommunen
som omlag 14 dagar tidlegare
vart utsett for eit noko mildare
torever, men likevel så kraftig at
flaumskadene i tre vassdrag var
omfattande. Millom anna måtte
Bergensbanen stengast, og ei
lokal industriverksemd fekk
driftsstogg. Mellombels utbed-
ringar er, eller er i ferd med å
verta, utført i dei mest utsette
vassdragsavsnitta. Region Vest
har utarbeidd til dels omfattande
planar for meir permanente sik-
ringstiltak.

I Luster kommune råka toreve-
ret med stor tyngde i området
omkring Fortun, medan andre
deler av kommunen knapt regist-
rerte nedbør i det heile. Masse-
transporten i nokre av sidevass-
draga til Fortunelva var svært
stor og fekk mest karakter av
ras. Ein heil del av massen vart
ført ut i hovudelva. Truleg ville
ein ha opplevd ein situasjon med
stenging av elveløpet om ikkje
NVE for ein del år sidan hadde
bygd eit masseavlagringsbas-
seng i den eine sideelva. Her
vart eit betydeleg kvantum laus-
masser halde tilbake.

Lenger nord på Vestlandet
vart Hornindal og ørsta kommu-
ne råka av toreversbyene. Verst
gjekk det utover bygdene inst i
Hjørundfjorden. Der opplevde 


innbyggjarar at situasjonen i
løpet av fire-fem timar endra seg
frå at dei sat utandørs og og
hygga seg i sola til å ha flaum-
vatn ståande 1,5 m høgt inne i
bustadhuset sitt. Opplevinga
skremde naturleg nok både
voksne og born som opplevde å
få soverommet sitt totalskadd i
løpet av nokre kveldstimar.

Varigheita på byene var uvan-
lege. Ofte vil dei ha passert på
15-20 minutt, men denne gong-
en "pøsa" det ned utan stogg i
to-tre timar.

I midten av oktober var det
igjen ein flaumsituasjon som
råka Hardanger og Voss hardast.
Avlaupsflaumen i Vangsvatnet
tilsvara omlag ein 10-års flaum.
Dette ville ført til omfattande
flaumskader på tettstaden Vos-
sevangen hadde det ikkje vore
for den flaumsenkinga NVE
gjennomførde for tre-fire år
sidan.

Ein tilsvarande flaum nokre år

tilbake gjorde skader for tosifra
millionbeløp i Vossebygda.
Denne gongen var det ikkje ska-
der verd å nemne.

Mange av dei mest prekære
flaumsituasjonene har oppstått i
regulerte vassdrag. Klager og
påstandar om at reguleringane
har forverra flaumtilhøva har
vore mange.

Region Vest har stilt krav om
utarbeiding av flaumanalysar
der dette ikkje ligg føre, og vi
har vorte engasjert til å gjere ein
del oppdragsarbeid innan vass-
dragsteknisk planlegging for
regulant i området.

Samanlikna med flaumen på
Austlandet i sommar vert kvar
enkelt av flaumane her vesta-
fjells for liten å rekne. Likevel
er det grunn til å peika på at dei
hyppig tilbakevendande flaum-
ane siste halvår samla sett har
ført til mykje skade, og til stor
ekstrapågang på dei tilsette ved
regionkontoret i Førde.

Regnflaumane gjorde mange stader stor skade. Her eit glimt frå ,flaumen i
Sledalselv i ørsta, 1.august i år.
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Full oppmerksomhet hos alle som èn i "klassen", her under kurset i Bergen.

Av Hans Otnes

NVE har i høst arrangert
seks regionale endagsmøter
med planlegging av lokal-
nettet som hovedtema.
Hensikten var i første rek-
ke å få i gang en dialog, en
toveis drøfting av problem-
stillingene innen lokalnett-
planlegging.

Et annet mål var å legge
fram og utdype NVEs
regelverk og intensjoner
med nettplanlegging.

Andre momenter det ble
lagt vekt på var samord-
ning med overliggende
nettnivåer og med omgivel-
sene - samfunnet - forøvrig.

Alle landets everker ble invitert
til møtene som ble holdt i Alta,
Bodø, Sandefjord, Hamar, Trond-
heim og Bergen. Målgruppen var
ledere, planansvarlige og andre
interesserte i everkene.

Møtene var tredelt. NVE hadde
innlegg på formiddagen, og det
var innlegg fra et lokalt everk
som har utarbeidet kraftsystem-
/nettplan. Ettermiddagen ble
brukt til gruppearbeider og disku-
sjon.

Strengere krav
Fra NVE redegjorde fungeren-

de seksjonsjef Hans Olav Ween
for etatens ansvar med konse-
sjonsbehandling, dens koordine-

Av Astrid Brynildsen

I midten av november
ble det sendt et rund-
skriv til berørte kom-
muner og everk m.fl.,
med veiledning om noen
sentrale konsesj onskraft-
spørsmål. Rundskrivet
er et tillegg til tidligere
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rende rolle med kraftsystemplan-
legging på alle spenningsnivåer,
og for NVEs intensjoner med
regional kraftsystemplanlegging.

Strengere krav til effektivitet
og lønnsomhet, og økende miljø-
bevissthet som følge av bl.a.
energiloven, vil gi everkene
utfordringer som øker kravene til
forberedelse og dokumentasjon.

Det ble presisert i innlegget at
utgifter til lokal kraftsystem- /
nettplanlegging kan dekkes inn
gjennom overføringstariffene for-
di dette kan betraktes som drifts-
utgi fter.

Kartverk fullføres
NVEs arbeide med kart over

kraftsystemet i hver enkelt regi-
on, og på landsbasis, er godt
igang. Det vil være fullført i nær
fremtid.

Innsamlingen av data om kraft-
systemet på sentralt og regionalt
nivå (45-420kV) er også under
fullføring.

Materialet blir samlet i en
nasjonal nettdatabase med mulig
tilgang på datasett for kjøring av
lastflytanalyser m.m. Dette vil
være tilgjengelig for bransjen i
nær fremtid.

Utfordringene fremover vil
særlig være en opprioritering av
arbeidet med kraftsystemplanleg-
ging og en styrking av samarbei-
det innenfor og mellom regioner.
Ween påpekte også behovet for
samordning med omgivelsene
(annen infrastruktur) og oppret-
telse av aktive planleggingsut-
valg.

Samordning viktig
Overingeniør Hans Otnes rede-

publikasjon nr 16/92 om
konsesjonskraft.

Vi ser at det er av
vesentlig betydning å ha
enkle og praktikable
regler for uttak av kon-
sesjonskraft, der det tas
rimelig hensyn til alle
parter. Vi vil imidlertid
presisere at partene har
avtalefrihet. Bare i de til-




gjorde for NVEs opplegg og
intensjoner med lokal nettplan-
legging. Han henviste til publi-
serte anbefalinger, og til regel-
verket som for lokalnettet ikke
følger "påbudslinjen". Det er opp
til everkene selv å velge opplegg
og omfang for planlegging av
eget nett.

NVE vil medvirke til at plan-
leggingen av kraftsystemet sam-
ordnes på alle spenningsnivåer.
Det forutsetter åpne kommunika-
sjonskanaler både horisontalt og
vertikalt i systemet, fremholdt
Otnes.

En best mulig samordning mel-
lom nivåer og naboer er nødven-
dig for å utnytte ressursene maks-
imalt. NVE oppfatter planlegging

feller der partene ikke
blir enige om en konse-
sjonskraftavtale, kan de
be konsesjonsmyndighet-
en om å treffe avgjørelse
om avgivelse av og pris
på konsesjonskraft.

Brukstid/Regneregel
Generelt gjelder bestemmelsen

om at konsesjonskraft kan tas ut
med en brukstid ned til 5000
timer årlig for all konsesjons-
kraft. I konsesjonskraftsammen-
heng benyttes den største effekt-
toppen på en time ved beregning
av en kommunes brukstid.

Etter vår vurdering kan kom-
muner med lavere brukstid enn
5000 timer/år, ta ut innenfor for-
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av lokalnettet som en forutset-
ning for å kunne oppnå et effek-
tivt og rasjonelt kraftsystem.

Everkene vil på sin side kunne
nytte kraftsystemplanen til det
meste av bedriftens teknisk - /
økonomiske virksomhet, både på
kort og lang sikt. Planen kan også
være et hjelpemiddel ved priori-
tering av investeringsområder,
for eks. nettutbygging, oppgra-
dering, rehabilitering eller sane-
ring av anlegg. Nettplanlegging
bør samordnes med planlegging
av andre funksjoner- / virksom-
heter i everket, for eks. bered-
skap.

Godt hjelpemiddel
Innleggene fra et av everk med

utarbeidet kraftsystemplan viste

delt kvantum, den konsesjons-
kraften som de kan nyttiggjøre
seg ved 5000 brukstimer/år.
Kommunene må da selv skaffe
seg/kjøpe den tilleggseffekt med
tilhørende energi som trengs for å
dekke behov for kraft til den
alminnelige elforsyning.

Uttaksmønster
Konsesjonskraftens fordeling

over året skal følge kommunens
brukstidsmønster for alminnelig
forsyning. Med dette forstås for-
bruksmønsteret til alminnelig for-
syning.

Konsesjonskraftmottakeren kan
ikke fritt velge når kraften skal
tas ut. Konsesjonskraft kan etter
vår mening ikke kreves avgitt
med levering på såkalte "5000-
timers" kontrakter.

Lovverket gir relativt vage
rammer for uttaksmønster for
konsesjonskraft. NVE vurderer
det slik at det innenfor lovens
rammer er overlatt til konsesjons-
myndigheten å bestemme uttaks-
mønster for konsesjonskraft.

Ved omsetning av konsesjons-
kraft i markedet kan konsesjons-
kraften etter vår vurdering tas
ut/selges med en tilnærmet gjen-
nomsnittlig uttaksprofil fordelt
over året i "blokker" å 1 mnd.
Uttaket kan variere med +/- 33
113 % i forhold til månedsmiddel-
et. Maksimaleffekten begrenses
av 5000 timers brukstid/år, se
figur 1.

Både kommuner og fylkeskom-
muner kan benytte dette uttaks-
mønsteret for konsesjonskraft.

Når konsesjonskraften benyttes
til alminnelig elforsyning, eller 


at det finnes et betydelig erfar-
ingsmateriale på nettplanlegging.
Egeninnsats i kombinasjon med
konsulentbistand har ofte gitt
gode resultater.

Målsettingen var klar hos alle:
et mer effektivt og funksjonelt
everk med optimal ressursbruk,
kompetanseoppbygging, kapasi-
tetsutnyttel se og samordning med
omgivelsene.

- Flere innledere sa at proses-
sen med planleggingen hadde
større verdi enn selve plandoku-
mentet. Hele organisasjonen
(everket) fikk en stimulans til å
yte noe ekstra.

Altså, lokal nettplanlegging
kan sies å være i siget. Vil man
være med så heng på!

en andel av denne, innen den
konsesjonskraftberettigede kom-
mune, bør kommunens forbruks-
mønster over året følges, dersom
partene ikke kommer fram til en
avtale om et annet uttaksmønster
og evt. frihetsgrad.

Leveringsplikt
Konsesjonskraft skal i henhold

til loven leveres med samme sik-
kerhet som fastkraft.

På grunnlag av den lovbestem-
te leveringssikkerheten som fast-
kraft, det opprinnelige formålet
med konsesjonskraftordningen
sett i lys av utbyggingen av sam-
kjøringen, samt reelle hensyn,
legger NVE til grunn at levering
av konsesjonskraft må opprett-
holdes også ved driftsstans.

Konsesjonæren plikter å levere
konsesjonskraft selv om et kraft-
verk er ute av drift med mindre
det kan vises til force majeure.
Bare i de tilfeller der det er klart
at kraftproduksjonen vil opphøre
helt før konsesjonstiden er løpt
ut, bør konsesjonæren bli fritatt
for denne forpliktelsen.

Konsesjonskraftpris
Dersom partene ikke blir enige

om en delingsfaktor ved bereg-
ning av pris på konsesjonskraft
ved konsesjoner gitt før 10.04.59,
vil NVE ut året benytte gjennom-
snittet av den faktiske produksjon
for de siste 10 årene som delings-
faktor for de totale produksjons-
omkostningene. Fra 01.01.96 vil
NVE gå over til å benytte mid-
delproduksjon basert på data fra
1931-90.

Regler for uttak av
konsesjonskraft

\

-
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% gi.sn. eff 1/3 00.9 	 100.8 90.6 77.4 61.8 1 53.3
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11101 gisn. eff t/31-, 30.9
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2 21.9
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Uttaksprofil for konsesjonskraft

Fig. 1 Søylene illustrerer gjennomsnittlig effekt ved 5000 timers brukstid og med en frihetsgrad på +/- 33 1/3
prosent.
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Alle konsekvenser må utredes

•

Tjeldbergodden i Aure kommune på Nordmøre der Statoil bygger metanolfabrikk, fotografert i november. På det ennå uberørte området
til venstre for to store oljetanker er det regulert 50 dekar til et eventuelt gasskraftverk. Foto STATOIL

Naturkraft AS mottok i
november brev fra NVE
med program for de
utredninger som skal
gjennomføres for å klar-
legge konsekvensene av å
bygge et gasskraftverk.
KU-programmet er fast-
satt i samråd med Miljø-
verndepartementet. Det
gjelder tre lokaliserings-
steder, nemlig Kårstø i
Rogaland, Kollsnes i
Hordaland og Tjeldberg-
odden i Møre og Roms-
dal.

NVE understreker
utbyggerens ansvar for
at alle konsekvenser av
et prosjekt blir utredet.

Dette endres ikke ved at Stat-
nett SF står som byggherre for
kraftledningene. NVE påpeker
at en konsesjonssøknad for
gasskraftverk ikke blir sendt på
høring før det foreligger søk-
nader for de kraftledninger som
er direkte forårsaket av kraft-
verksplanene.

Konsekvensutredningene skal
være utført og presentert fØr en
konsesjonssøknad kan tas til
behandling.

Samfunn og miljø
KU-programmet har to

hoveddeler. Den ene gjelder de
samfunnsmessige konsekvenser
av tiltaket, den andre de miljø-
messige konsekvenser.

Under første del skal det bl.a.
belyses hvilke leveransemulig-
heter utbyggingen vil føre til for
norsk næringsliv i ulike bran-
sjer. Det spørres om utbygging-
en vil påvirke, eller bli påvirket




NVE fastsatte i sommer hvil-
ke konsekvensutredninger Stat-
nett SF må ha gjennomført før
selskapet kan få behandlet sine
søknader om konsesjon for tre
forhåndsmeldte nettforsterk-
ninger i Sør-Norge og i Gren-
landområdet.

For alle sakene gjelder en rek-
ke utredningskrav til alternative
systemløsninger. Det må gis en
teknisk/økonomisk begrunnelse
for den valgte hovedløsning, og
andre trasealternativer skal være
drøftet.

Noen eksempler:
For 420 kV-Iedningen Kris-

tiansand-Holen kreves at nye
alternativer vurderes på strek-
ningen Evje-Vøylevatn, herund-
er parallellføring med Solheim-
Arendalsledningen. Fra Brokke
til Holen må Statnett se på nye
alternativer for visse delstrek-
ninger. Det skal også vurderes
et østlig alternativ for denne
strekningen.

Forsterkningstiltakene fra
Lista-området til Kvilldal kraft-




av det samlede investerings-
nivået i Norge. Hvilke industri-
politiske effekter kan etabler-
ingen gi?

Andre spørsmål gjelder sys-
selsettingseffekten for norsk
næringsliv, virkningen på kom-
munal økonomi og på
lokal/regional kraftforsyning.

Utslipp til luft og sjø
Under punktet Utslipp til luft

skal det belyses hva utslippene
blir av NOx, S02, CO, CO2 og
hydrokarboner fra gasskraft-
verket.

Hva er virkningene lokal,
regionalt og globalt?

•

verk i Suldal har på samme
måte utløst krav om vurdering
av alternative traseløsninger.
Det gjelder bl.a. for likestrøms-
ledningen ved Åpta i Farsund
kommune, og for strekningen
Lysebotn-øygardsstølen. Her
skal også vurderes kabling av
underliggende nett og justering
av eksisterende ledning ved
ombygging.

For strekningen Rød-Bam-
ble i Grenland-området kreves
vurdering av alternativ traseløs-
ning på fiere strekninger, blant
dem kryssingen av Hellestveit-
dalen / Herrevassdraget.

Statnett skal også utrede
muligheten for å følge eksister-
ende ledningstraseer på strek-
ningen Ånnerød-Herøya.

Landskap, helsefare
Andre krav til utredning gjeld-

er innvirkningen på landskapet.
Statnett skal vurdere og illus-

trere visuelle og estetiske virk-
ninger av de aktuelle traseer, og
se på virkningen av ulike maste-
typer.

En utredning om forsurning
skal bl.a. omfatte utslippenes
størrelse og sammensetning. I
hvilket omfang dannes bakke-
nært ozon, og hvilke konse-
kvenser har dette?

Punktet Utslipp til sjø stiller
spørsmål om hvilke mengder
oppvarmet sjøvann som vil bli
sluppet ut, og hvilken tempera-
turstigning dette fører til. Hvor-
dan virker dette på det marine
miljø?

KU-programmet sier videre at
et gasskraftverk vil ha enheter
som produserer støy, i første
rekke turbinene. Her spørres
hva denne støyen vil være fra de

1•11 

11•11

KU-programmet omfatter
også en diskusjon av kabelløs-
ning som alternativ til luftled-
ning, bl.a.for kryssing av Pors-
grunnselva.

Under et punkt om mulig
helsefare kreves bl.a. at hus og
hytter nærmere enn 100 m fra
kraftledningens senterlinje skal
påvises.

Trasejusteringer eller andre
avbøtende tiltak skal vurderes
ved nærføringer.

For sjøkabler og elektrodean-
legg skal konsekvensutredning-
en beskrive erfaringer fra til-
svarende anlegg og oppsumme-
re eksisterende kunnskap om
eventuelle virkninger på
marint/- maritimt liv. Det kreves
en kartlegging av fiskeriaktivitet
og viktige fiskeriressurser ved
aktuelle lokaliteter for elek-
trodeanlegg og kabler.

NVE anmoder Statnett SF om
å legge vekt på et bredt sarnar-
beid med de berørte interesser,
særlig kommuner og fylkes-
menn.

enkelte komponenter, og hva
dette vil føre til av økt støynivå.

Utbyggeren skal belyse hvor-
dan gasskraftverket kan tilpas-
ses landskapet lokalt, bl.a. ved
orientering, pipehøyder og far-
gevalg.

Videre konsekvenser
Det påpekes at etablering av

gasskraftverk i Norge har virk-
ninger utover de konsekvenser
som er knyttet til det enkelte
utbyggingssted. Naturkraft AS
har selv foreslått utredning av
visse overordnede miljøspørs-
mål.

Ett av dem er: Hvor stor
endring i utslipp av NOx, 502,
CO2 og hydrokarboner vil gass-
kraft føre til i Norden i forhold
til alternativ kraftproduksjon og
hvilke virkninger har dette?

Andre spørsmål gjelder kon-
sekvenser for økonomi og miljø,

300 k
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alternativ bruk av gassen, ny
teknologi for gassproduksjon og
utslippsrensing, CO2-reduksjon
på andre områder for å kompen-
sere, CO2-avgift på gasskraft.

På slike områder skal utbyg-
geren sammenfatte foreliggende
litteratur, utredninger og offent-
lige dokumenter. Utbyggeren
bør begrunne sitt valg av tekno-
logi, sier NVE.

Nettilknytning
Nettilknytning ved et gass-

verk på Tjeldbergodden vil utlø-
se krav om egen melding.

På Kollsnes og Kårstø vil net-
tilknyttingen ikke utløse meld-
ingskrav, men være bianlegg til
gasskraftverkene. Tiltakene her
skal beskrives i en egen del av
konsekvensutredningen, bl.a.
med en systemmessig drøfting
og begrunnelse.

to
c)fll stadig
kvalitet.

gjorde at he
neberget, og Stromgaten og
Reilda.1 stasjoner hte uten
strøndorsyning

Men dog: nettets autorna
tiske gjenoppbyggingsystet;
kk strømmentilbake på 20

tet

,§øktra
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Gravfoss II er i disse dager under
utprøving og kommer på nettet fra
1.januar. Etter en prøveperiode
frem til 1.februar er kraftverket i
kommersiell drift med 80 nye
GWh. Samlet produksjon blir da
henimot 200 GWh.

- Vi startet det hele med spreng-
ningsarbeidene i november -93, og
utprøvingen skal være unnagjort
om etpar uker. Altså 25 måneder
fra «første spadestikk» til vi er på

NVE anbefalte i høst overfor
Nærings- og enegidepartementet at
Elkem Energi AS får tillatelse til å
regulere Faulvatnet i Sørfold kom-
mune, Nordland. Planen omfatter

nettet, inkludert bl.a. en 300 meter
lang tunnel. En så konsentrert byg-
getid tror jeg må være noe i ret-
ning av norgesrekord, sier Tore
Jordet som har ledet prosjektet for
byggherren Drammen Kraft A/S.

Gravfoss II har kostet nær 200
mill.kroner. Prosjektet ble støttet
med 20 mill.kr. over den NVE-
administrerte ordningen for
ombygging og utbedring av eldre
kraftverk.

også overføring av den øvre delen
av Sleipdalsvassdraget til Faulvat-
net og å bygge nytt kraftverk.

Midlere årsproduksjon er beregn-
et til 107 GWh, fordelt mellom
48,5 GWh i vinterproduksjon og
58,5 GWh i sommerproduksjon.

De totale kostnadene med nye
kraftlinjer er beregnet til 199
mill.kr. (1,86 kr/kWh) og 182
mill.kr. uten kraftlinjer (1,70
kr/kWh)

Det er kommet mange sterke
innvendinger mot søknaden. NVE
har lagt vekt på at dette er en rime-
lig utbygging med begrensede ska-
der, og at Elkem ved prosjekte-
ringen i stor grad har tatt hensyn
til berørte interesser.

Departementet sendte innstilling-
en fra NVE på høring bl.a.til intere-
serte kommuner, med forlenget
frist til midt i desember. I oktober
foretok departementet sin egen
befaring i utbyggingsområdet.

Vi forventer et positivt svar på
vårparten, sier Olav Henriksen i
Elkem Salten til Vann & Energi. -
Da har vi en fem-årsfrist på oss til
å sette i gang. Men vi ser for oss
byggestart i 1999 etter fullført
detaljplanlegging i -98, sier Hen-
riksen.

Fra NVE-befaringen i.flor sommer.
Foto Harald Brynildsen

Gaml
ytt

Skjerki
Etter anleggstart i august i
fjor er Vest-Agder Energi-
verk kommet halvveis i
prosjektet Nytt Skjerka.
Detnye kraftverket skal
etter planen stå ferdig
1. mars 1997 og betyr
80 GWh i tillegg til dagens
ca. 490 GWh.

Nytt
Frøystul
på nettet

Den 6. oktober kom Hydros
nye Frøystul kraftverk nær
Møsvann i Telemark på nettet.
Med en gjennomsnittlig vann-
føring på 76 m3/sek. blir års-
produksjonen 220 GWh. Det er
74 GWh mer enn i det gamle
Frøystul kraftverk fra 1926.

Anlegget ble startet juli
1993, og utbyggingen har kos-
tet ca. 250 mill. kr. Det er også
bygget en ny kraftgate fra
Frøystul til Vemork.

Konsesj onsøk-
nad for Erdals-
vassdraget
Oslo Energi sender på nyåret søk-
nad om konsesjon for overføring
av vann fra Erdalsvassdraget til
Aurlandsverkene.
Kraftpotensialet er omkring 225
GWh, med anleggskostnader
beregnet til 340 mill.kr. (1993)

Vannet fra ca. 91 kvadratkilo-
meter av nedslagsfeltet til Erdals-
elva skal overføres til Aurlands-
verkene gjennom tunneler som
blir sammenkoblet med en eksis-
terende tunnel fra Midjevassdra-
get i Furedalen til Vetlebotnvatn.
Deler av overføringen er avhengig
av pumpeanlegg.

De nye anleggene vil for en stor
del bestå av tunneler og anlegg i

Inntaksdammer, tippmasser

Oppdatert
kostnads-
grunnlag
NVEs kostnadsgrunnlag for va
kraftanlegg er nå oppdatert
kostnadsnivå 01.01.1995. Det
laget to publikasjoner som
være nyttige verktøy ved forp
sjektering av vannkraftanlegg.
av publikasjonene gjelder min
anlegg i størrelsesorden 100-5
kW. Publikasjonene fås kjøpt
henvendelse til Ressurseksjone
Energiavdelingen, NVE.

og anleggsveier blir likevel sy
ge deler i fjellområdet. Omk
800 000 kubikkmeter steinmas
fra tunnelene er tenkt plassert i
jevnstore tipper i Horndalen, o
lyser Oslo Energi bl.a. i en in
masjonsbrosjyre.

- Vi antar at svar på søknaden vil foreligge i an
halvår 1997. Arbeidet i marken kan tidligst kom
gang i 1999. Med en byggetid på to-tre år kan vi v
på nettet med 100 til 200 GWh, alt etter utbyggin
omfanget, sier Holm Nygaard.

Gamle Skjerka sto ferdig i 1932. Dagens mid
produksjonen er 492 GWh. Vest-Agder Energiv
har tillatelse til å drive Gamle Skjerka som et fl
verk til og med 2005. Selskapet vil regne på lø
somheten i slik drift.

Til våren skal VAE ha klar
en søknad om ytterligere
utbygging og reguleringer.
Avhengig av konsesjon og
utbyggingsvedtak kommer nye
100-200 GWh på nettet etter år
2000.

NVE ga i 1993 pålegg om
innen 2000 å skifte ut smisveis-
te rør i en tilløpstunnel og fram
til nåværende kraftstasjon. Sel-
skapet vurderte tre alternativer:
nedleggelse av kraftverket,
utskifting av rørgata, bygge
nytt kraftverk.

Valget falt altså på nybygg,
og planarbeidet for et Nytt
Skjerka til 250 mill.kr. kom
straks i gang.

Prosjektet fikk via NVE et
statlig bidrag på 10 prosent, 25
mill.kroner, etter ordningen
med støtte til opprusting og
utbygging av eldre kraftverk.

- Bidraget var veldig viktig for at beslutningen om
å bygge ble tatt så raskt, sier Terje Holm Nygaard i
VAEs eiendomsavdeling til Vann & Energi.

Nytt Skjerka er kraftverksdelen av en større plan -
Nye Skjerka - som bl.a. omfatter en overføringstunnel
på 13 km. og et nytt aggregat på 90 MW. Styret i
VAE vedtok i november å søke konsesjon for regu-
lering i forskjellige alternativer som vil gi mer vann
og ytterligere kraftproduksjon.

Fremtidige investeringer her kan bli 250 mill.kro--
ner - eller så mye som 600 millioner ved en maksimal
utbygging.

Smisveiste rør har gjennom generasjoner ført vann ned på turbinene i G
le Skjerka. Men nå er tiden snart ute for slike rør.
Foto Vest-Agder Energiverk

rn oversikt fra Vassdragsavdelingen i NVE viste pr.A

11 14. november en samlet planlagt kraftutbygging på
fem TWh. Oversikten gjelder alle forhåndsmeldte pla-
ner, og prosjekter som enten er til behandling i NVE eller
er videresendt til Nærings- og energidepartementet.

mange av de forhåndsmeldte prosjektene stammerfra 1980-tallet eller enda tidligere. Men også de
seneste årene er det kommet forhåndsmeldinger. Enkelte
følges nå opp med konsesjonsøknad.

De to langt største prosjektene i NVE-oversikten erSaudavassdraget med 1134 GWh og Øvre Otta med
1000 GWh.

VDet førstnevnte revurderes. For det andre gjelder at

1-Psøknaden er underveis til NVE.

Tann & Energi har snakket med noen selskaper om
V hva de har på gang innen kraftutbygging.

kgc.:‘r
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•
Turbinene i Tyin kraftverk går mot pensjonsalder. Men kanskje blir det Fortun som bygges om først.
Foto Hydro Media.

en milliard» for Tyin og Fortun tilsammen.
Arbeidsgruppen skal også drøfte

hvordan vi kan få ned byggekostnadene.
Målet er en reduksjon på 30 prosent, til-
føyer Bø og henviser til lignende resultat-
er i offshoreindustrien. Resultatene
er oppnådd særlig gjennom et tettere sam-
arbeid og tilpassing med leverandørene.

Trykksjakt i Høyanger
Hydro Energi er ellers godt i gang med
utskiftingen av smisveiste rør på Høyang-
er kraftverk. En ny trykksjakt vil ta over
for rørene innen 1.september 1997 som er
fristen NVE har satt.

Den jobben koster sine 75 mill.kroner.
Kjempedyrt, men sikkerhetsmessig nød-
vendig. Det gjelder både de gamle rørene
og den faren for ras som alltid har vært til-
stede her, påpeker direktør Bø.

En annen gevinst - riktignok svært liten
- fremkommer i form av tre nye GWh,
oppå dagens ca. 850 GWh i Høyanger
kraftverk.

når vi skal i gang med Kløvtveit kraft-



verk, sier Ingvald Midtun som leder en
prosjektgruppe for kraftutbygging i BKK.

Gruppen har i oppgave å vurdere «Ny
krafttilgang» i en periode frem til 2010.
Det er stilt opp en rekke mulige utbyg-
gingsprosjekter som tilsammen har et
potensial på 1,3 TWh.

Samlet investeringsbehov vil være
drøye to milliarder kroner.

NVE sluttbehandler Kløvtveit-prosjekt

NVE kartlegger

potensialet for

Dffektkapasitet
[ de siste årene er det lagt ned

betydelig arbeid for å vur-
lere utviklingen i effektbalan-
ien. Potensialet for økning av
4Tektkapasiteten er kartlagt,
kriver NVE i et brev til Sør-
raft AS.
n egen publikasjon med
ffektkapasitet som emne vil
oreligge på nyåret.

Brevet er svar på en henven-
else fra Sørkaft og-Lyse Kraft
cllig i november. Kraftsel-
kapene ba da om NVEs syn
å hvordan det skal sikres til-
trekkelig effekttilgang og
serve slik at sammenbrudd

v nettet kan unngås.
Sørkraft og Lyse Kraft had-

e i forveien oppfattet at Stat-
ett som systemansvarlig ikke
r det som sin oppgave å iva-
ta den langsiktige effektbal-

nsen.
Selskapene ga slik advarsel:
«I en situasjon der ingen har
svaret for den langsiktige
fektbalansen, og markedet

e har muligheter for å utlø-
ny effekt (kortvarig effekt-

ehov i en tunglastsituasjon
ar ikke gitt priser som kan
nansiere ny effekt), vil en før
ler siden oppleve sammen-

dd i nettet og omfattende
veringsavbrudd».

urderer incitamenter
svarbrevet skriver NVE:
«NVE er godt kjent med de
oblemstillinger De nevner.
et er i de siste årene lagt ned
betydelig arbeid for å vurde-
utviklingen i effektbalansen.
denne sammenheng er po-
nsialet for økning av effekt-
pasiteten kartlagt, det er satt

gang prosjekter for å vurdere
eksibiliteten hos sluttbrukere,

det er gjort beregninger av
nnsynligheten for effekt-
ikt. Det er også gjort vurder-
ger av incitamenter til inve-
eringer i effektkapasitet frem-
er. NVE arbeider med en
fentlig publikasjon hvor dis-
forholdene drøftes nærmere.

enne vil etter planen forelig-
i begynnelsen av 1966.

NVE forutsetter at problem-
illinger knyttet til effekttil-
ng blir sentral innenfor Nor-
s forskningsråds EFFEKT
ogram.»

ngen signaler»
I august hadde adm.direktør
ilhelm Rondell i Sørkraft
nstatert overfor Statnett SF
det ikke finnes bedrifts-

onomiske kriterier for å
gge ut effekt som supple-
ent til forsterkning av nettet i
ør-Norge. Så langt selskapet
nne se, vil ikke markeds-
eftene gi signaler som fører

1 effektutbygging før det er
r sent til å redde et effektun-
rskudd i driftsfasen.
Sørkraft tok opp saken i lys

planene for nettforsterk-
inger i forbindelse med nye
abler til utlandet.

Hydro vurderer:

Tyin ell
Etter at Hydro Energi i 1992 forhånds-
meldte et nytt Tyin kraftverk har saken
vært stilt mer eller mindre i bero i påven-
te av en avklaring i hjemfallsaken. Nå er
imidlertid utbygging kommet høyt på
dagsorden, og i utvidet omfang. En egen
arbeidsgruppe ser på mulighetene i Indre
Sogn generelt.

Et hovedspørsmål er om Tyin skal
komme først, eller om vi heller bør starte
med Fortun kraftverk, sier leder av drifts-
eksjonen i Hydro Energi, ass. direktør
Harald Bø til Vann & Energi.

Han minner om at Stortinget nå har
godkjent avtalen mellom NOE og Hydro
om tilbakekjøp av Tyin og Fortun.

Avtalen med Staten forutsetter at kon-
sesjon for begge kraftverkene blir for-
lenget med 50 år fra kommende årsskifte.

Ser på lønnsomhet
Tyin i Årdal er gammelt og må gjøres

noe med av forskjellige årsaker. Et nytt
Tyin kraftverk vil gi drøye 100 nye GWh, i
tillegg til dagens produksjon på 1,15 TWh.
Kraftverket bygges da i fjell helt nede ved
Årdalsvannet, 40 meter lavere enn i dag og
dermed et større fall som gir den økte pro-
duksjonen.

Fortun i Luster er av nyere dato, men
her har vi relativt store flomtap. Det kan
avhjelpes med større magasinering. I For-
tun kan produksjonen økes med minst det
doble av et nytt Tyin kraftverk, godt over
200 GWh. Og vi kan få noe mer vinter-
kraft, avhengig av magasineringen. Vi ser
altså på lønnsomheten i de to prosjektene
og håper å ha et beslutningsgrunnlag innen
sommeren. Da skal arbeidsgruppen ha vur-
dert hva som bør komme først, og hvordan
utbyggingen bør skje, sier direktør Bø.

Han regner med en investering på «fort

Etter befaring i oktober har NVE nå til
sluttbehandling BKKs søknad om regul-
eringskonsesj on for Kløvtveitvassdraget i
Gulen kommune, Sogn og Fjordane. En
utbygging her vil gi 40 GWh.

Det er imidlertid uvisst når prosjektet
blir satt ut i livet.

- Vi håper å få konsesjonen på nyåret.
Så får vi vurdere de vilkår som da er fast-
satt, og andre forhold. Intet er avgjort om
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Trinnvis Sauda-utbygging
Saudefaldene A/S forhåndsmeldte i 1991 en plan for utbyg-

ging i Saudavassdraget, og andre vassdrag. Utbyggingen er
beregnet å gi en middelproduksjon på 1134 GWh, mer enn for
noe annet prosjekt på listen over forhåndsmeldinger og søkna-
der.

Det er imidlertid tatt avgjørelse om å stoppe prosjektet i sin
nåværende utforming.

- Vi har jobbet mye med prosjektet. Tidligere i år var det
klart for oss at denne store utbyggingen blir for dyr. Nå ser vi
på andre og mindre omfattende løsninger, opplyser prosjekt-
koordinator Agnar Marheim i Statkraft. - Vi vurderer altså en
mer trinnvis utbygging.
Ingen snarlig søknad

Marheim nevner om prosjektet at byggingen av nye kraftsta-
sjoner skulle skje i Storelvas nedslagsfelt, det vassdraget som
renner ut i Sauda og som i dag gir vann til kraftverkene Sauda
I-IV. Etter planen skulle to av dem nedlegges, og to nye kraft-
verk bygges. Det var regnet med overføringer av vann fra flere
nabovassdrag i «alle himmelretninger», som Marheim uttryk-
ker det.

Han slår fast at det ikke blir sendt noen søknad med det før-
ste om Sauda-utbygging, etter den planen som hittil har fore-
ligget og som er et prosjekt til flere millarder kroner. Partnere i
prosjektet er som kjent Statkraft, Elkem A/S og Sunnhordland
Kraftlag på Stord.
Vurderer ny Sauda III
- På den annen side har vi heller ikke all verdens tid på oss,
sier Marheim videre.

- Saudefallene fikk som kjent pålegg fra NVE om utskifting
av smisveiste rør på Sauda III i år 2000. Da må i første
omgang noe gjøres med dette kraftverket. Det betyr at vi nå
vurderer ombygging av Sauda III opp mot utskifting av rørgat-
en.

Pålegg om utskiftning av smisveiste rør gjelder forøvrig
også Sauda I og II, men for dem er fristen 2006.

Salten

•

Ovnsgass skal gi 90 GWh
.1ektlisk:.kråft inn pa 6  kV-net-
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øst-Telemarkens Brukseielforening:

Har sikret mot flom, frykter ny lovparagraf

11111dt itergi

„.

— •

Det nye, åpne flomløpet ved Møsvanndammen kan ta unna ca. 800 m3/sek.

I

Øst-Telemarkens
Brukseierforening har
med god margin sikret
seg mot Påregnelig mak-
simal flom, PMF. Et nytt
flomløp ved Møsvanns-
dammen og to gamle
flomtunneler kan sam-
menlagt ta unna
omkring 1300 m3/sek.
PMF er 1200 m3/sek, tre
ganger 1000-årsflommen
på 400 m3/sek.

Flomløpet sto ferdig i
høst og ble bygget sam-
tidig med en vesentlig
forsterkning av sikrings-
dammen som nå overtar
for den gamle betong-
dammen.

Tekst og foto:
Harald Brynildsen

Sikkerhetsavdelingen i NVE
tok i 1989 opp spørsmålet med
oss om en gjennomgang av hele
reguleringsystemet, med dam
og avledning.

I løpende dialog med NVE
ble det laget en plan som bl.a.
omfattet et åpent, fritt overløp.
Det har sine sikkerhetsmessig
klare fordeler fremfor et lukket
system med luker, sier adm.
direktør Nicolai østhus i ØTB
til Vann & Energi.

Det andre hovedpunktet i
planen var oppgradering av sik-
ringsdammen. Den er bygget på
både i høyden og i bredden. Til-
sammen har disse arbeidene
kostet ca. 40 mill.kroner, fortel-
ler Østhus.

Skal betongdammen rives?
Det ble ganske nylig holdt et

møte om saken. Fylkeskonser-
vatoren påpeker dammens his-
toriske verdi som en en viktig
del av Rjukan-oppbyggingen.
NVE mener det gir et ryddigere
landskapsbilde hvis dammen
blir revet. ØTB heller også til at
riving er det beste, sier Østhus.
Han legger til at betongdammen
vil bli utsatt for stadig sterkere
nedbryting når den får vann på
begge sider.

Måna på video
Reguleringskonsesjonen for

Møsvann utløper i 2002, altså
ikke like rundt hjørnet. ØTB
mener likevel tiden er inne til å
tenke på søknaden om fornyel-
se.

Et ledd i forberedelsene er å
lage en video om elven Måna.
Formålet med videoen er å 


fokusere på interesseavveingen
mellom miljømessige fordeler
ved minstevannsføring og de til-
hørende kostnader i form av tapt
energiproduksjon. Videoen vil i
tillegg omhandle det foreliggen-
de lovforslag til ny vannressurs-
lov (paragraf 10) hvor det fore-
skrives et minstemål på vann-
slippingen. Dette minstemålet er
den såkalte alminnelige lav-
vannføring som normalt ligger i
området 8-10 prosent av midle-
re vannføring.

- Skulle denne bestemmelsen
bli vedtatt etter flertallets for-
slag, vil det gi svært dramatiske
konsekvenser. De fem kraftver-
kene mellom Møsvann og Tinn-
sjøen får da et produksjonstap
på omkring 300 GWh.

Dette ønsker vi påpeke gjen-
nom en videofilm som fokuser-
er på ressursbruk og reelle pro-
blemstillinger, sier direktør øst-
hus.

Han går ut fra som en selvføl-
ge at det i forbindelse med ny
reguleringskonsesjon blir tatt
inn bestemmelser om minste-
vannsføring i Måna. Spørsmålet
er hvor strenge de fremtidige
kravene vil være.

Et halvt Alta kraftverk
- I 1984 foreslo fylkesmannen

- i forbindelse med planene for
nytt et Frøystul kraftverk - en
minstevannsføring for elve-
strekningen Rjukan-Tinnsjøen.
Fem kubikkmeter om somme-
ren, to om vinteren. Det ville ha
gitt et produksjonstap på 22
GWh - noe vi kunne leve med.
Et nytt krav om "alminnelig
vannføring" betyr derimot 5,3
kubikkmeter gjennom hele året,
som et miljømessig minstemål
uten unntagelse. Og en slik min-
stevannsføring som forslaget
krever for hele Måna, er likt
med å ta tilbake et halvt Alta
kraftverk! Det er et krav i miljø-
ets navn som koster mye mer
enn det smaker. I kroner blir det
et tap på ca. 60 mill.kroner pr
år, tilføyer østhus.

Han minner om at NVE i sin

k'

•

Adm.direktør Nicolai østhus.

Ikke mye vann i Måna gjennom Rjukan-byen en dag langt ut i
november. Brukseielforeningen vurderer en plan for å samle van-
net i et smalere lØp, og å bygge terskler.

høringsuttalelse til ny vass-
dragslov har beregnet det totale
produksjonstap til ca. 6,7 TWh,
dersom altså paragraf 10 blir
slik flertallet vil ha den. - Det
tror jeg er et godt tips!

Nasjonale virkninger
Setter vi en pris på 20 øre

kilowattimen, gir det hvert år et
samlet tap på 1340 mill.kroner.

En annen side ved saken er
hva det vil koste i CO2-utslipp
hvis vi skal kompensere et bort-
fall av 6,7 TWh med kullkraft.
Det ville gi 17 prosents økning,
eller omkring seks millioner nye
tonn CO2-utslipp i tillegg til de
nåværende ca. 35 mill.tonn.
Gasskraft vil gi en utslippsøk-
ning på ca. åtte prosent.

Dette må være med i betrakt-
ningene, så meget mer som
Norge jo har forpliktet seg til å
begrense CO2-utslippene.

Enda et viktig punkt er at
med en så sterk reduksjon i
kraftmengden kan resultatet bli
høy strømpris. Og den må til
syvende og sist forbrukeren
betale.

Det er slike problemstillinger
vi peker på gjennom videoen vi
lager. Den skal forøvrig være
klar før jul, sier ØTB-sjefen.

Han nevner også at EnFO er i
gang med en vurdering på
landsbasis av den foreslåtte
paragraf 10. Også denne vurder-
ingen vil foreligge i nær frem-
tid.

Ny dam ved Tinnoset
Øst-Telemarken Brukseierfor-

ening arbeider ellers med plane-
ne for ny dam ved Tinnoset.

NVE har nylig i et brev til
Direktoratet for naturforvaltning
vurdert sikkerheten ved to alter-
native plasseringer, det ene på
nåværende sted og det andre 1,8
km lenger ned i vassdraget.

NVE anbefalte allerede i 1989
sistnevnte alternativ, og gjentar
nå denne anbefalingen. Lenger
ned i vassdraget er elva bred
nok til å kunne etablere et 70
meter langt overløp ved siden
av dammen. Flomavledning
over et fritt elveløp er sikker-
hetsmessig å anbefale da vannet
her får strømme fritt over tersk-
elen uten manøvrering av noe
slag. Lukekonstruksjonen kan
forankres til fjell. Det gir også
en sikkerhetsmessig gevinst.
NVE anbefaler at prosjektet
plasseres i Kategori 1 i Samlet
Plan.

NVE anbefaler at det bygges ny dam ved Tinnoset 1,8 km lenger i
vassdraget, til erstatning for nåværende dam (bildet).



9knerp

Liten ventil i Alta
kan være akseptabel

Omløpsventil i kraftstasjonen i dag

NVE har i brev til Nærings-
og energidepartementet opp-
rettholdt sin prinsipale anbe-
faling om en stor omløpsventil
på 66 m3/sek. i Alta kraftverk.
Det vil gi maksimal trygghet
for at Sautso-sonen forblir en
sikker lakseproduserende
sone. Men det foreslås også en
subsidær løsning.

NVE påpeker imidlertid at anbe-
falingen om stor ventil i kraftsta-
sjonen var betinget av at Statkraft
ble fritatt for ansvaret med driften
av et forsøksanlegg for smolt i Tal-
vik. Dette har både Direktoratet for
naturforvaltning og Miljøverndep-
artementet gått imot. De krever at
Talvikanlegget fortsatt skal være i 


beredskap av hensyn til usikkerhet-
en om kraftutbyggingens langstids-
virkning på laksefisket. NVE kon-
staterer da at en vesentlig forutset-
ning for den tidligere anbefaling om
stor omløpsventil ikke er imøte-
kommet. Etter det som foreligger,
er det nå nærliggende å kombinere
den nevnte beredskap til alternativ-
et med en ny ventil på 33 m3/sek.
sier NVE.

Dette subsidiære standpunktet
kommer til uttrykk ved følgende
forslag til et punkt i manøvrerings-
reglementet:

"Ved enhver hel eller delvis stans
i kraftverket skal driftsvannføringen
straks kompenseres med inntil 66
m3/sek. og snarest mulig for nød-
vendig ytterligere vannføring ved
vannslipp fra inntaksdammen."

(Alta kraftverk har allerede en
omløpsventil med kapasitet 33
m3/sek. og en omløpsventil i selve
dammen med kapasitet 100
m3/sek.)

Kostnadene for en stor ventil
(66m3/sek.) var i 1994 beregnet til
ca.39 mill.kroner. mot ca.22,3 mill.
for den mindre ventilen.

Går imot reservemagasin
Statkraft har som alternativ til en

stor omløpsventil antydet å bygge
et reservemagasin i Alta elv nær
utløpet av kraftverket. Hensikten er
å inndemme ca.120 000 m3 som
teoretisk gir et vanntilskudd på 66
m3/sek. i 30 minutter.

NVE ser mange betenkeligheter
ved en slik løsning. Den ville med-
føre en ny anleggsperiode i Alta.

Forskjellen i kostnad mellom stor
ventil og reservemagasin er etter de
foreliggende tall 13 mill.kroner.
NVE anser det tvilsomt om denne
innsparingen kan rettferdiggjøre et
nytt inngrep av et omfang som det
er tale om.

Bør gjøres varig
I brevet til NOE blir det ellers

fremholdt at laksefisket i Alta som
helhet er lite skadet. NVE kan ikke
følge Miljøverndepartementet når
det avslutter sin uttalelse med å si
"at det her står om livsbetingelsene 


for en viktig laksestamme". NVE
er også uenig med Miljøverndepar-
tementet og DN i at manøvrerings-
reglementet for Alta kraftverk fort-
satt skal gjelde midlertidig, for fem
år.

Det argumenteres med at det
ennå knytter seg usikkerhet til re-
guleringens innvirkning på fisk i
Alta. NVE ser i stor grad de fortsat-
te undersøkelser i denne forbindelse
som motivert ut fra forskningsin-
teresser. NVE fastholder at ma-
nøvreringsreglementet nå bør gjøres
varig, heter det i brevet til NOE.

Eksisterende aggregater

I
eu.

%6ILISARM8ALL Aggregat 3 som det er sprengt ut for.

REGUAMRETWEXT,Mn'Et av alternativene er å bruke dette
itil en ekstra omlepsventil.

Mer kraft, ny ledning
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Kartskisse fra brosjyren Lyse krqft mot år 2000

Plutselig en junikveld k1.20
sank vannet i Altaelven 40
cm., ifølge limnigrafen
Harestrømmen. Hvorfor?

Jo, fordi det var gått et ras
fra fjellet ved inntaket til
omløpsventilen. Etpar tusen
kubikkmeter grov stein og
grus hadde lagt seg rett mot
gitteret og slapp ikke en drå-
pe gjennom.

70 m3/sek. forsvant fra
elva nedenfor.

Da raset først var oppdaget, ble
tapet snart kompensert med vann
gjennom flomtunnel. Men omløps-
ventilen måtte jo snarest mulig bli
åpnet igjen. Der fikk bygningsing-
eniør Ivar Hågensen og andre i
Finnmark Energi noe å grunne på.

- Det var en meget spesiell opp-
gave som vi har fått løst på beste
vis, sier Hågensen til Vann &
Energi.

- Den lille Mandals-bedriften
Scan Mudring klarte på langt kor-
tere tid enn forventet å flytte stein-
massene vekk fra inntaket. I
hovedsak ble det gjort med en
Brøyt gravemaskin - nede på 105
meters dyp!

Kjempejobb!
Det lyder jo underlig, en Brøyt

ligner lite på ubåter. Men
Hågensen forsikrer at den gamle
gravemaskinen Marte seg fint nede
på dypet - med hydrauliske krefter
og styring fra en flåte oppe på
dammen. Det er bare å slå fast at
hele jobben gikk kjempebra, sier
en meget vel tilfreds leder av pro-
sjektet.

Daglig leder Petter Høivold i
Scan Mudring er ikke mindre glad
for det gode resultatet.

- Det åpner for nye muligheter,
med oppdrag hos andre dameiere
og med rydding i Nordsjøen. Nå
skal vi kunne gå ned til 200 meter,
sier Høivold.

Alt fjernstyrt
Han forteller nærmere om syste-

met at selve "hjertet" er en ombygd
Brøyt som bl.a.er utstyrt med kraf-
tige lyskastere og tre videokamera-
er som ser i hver sin retning. Alt er
fjernstyrt på en hendel fra pram-
men ute på vannet. Der står også
en kraftig vinsj som setter ned og
henter opp gravemaskinen. Fire
andre vinsjer brukes til å manøvre-
re prammen.

- Vi har ikke tatt steinmassene

opp, men flyttet dem 40-50 m til
side, utover på dambunnen, forkla-
rer Høivold.

120 tonn utstyr var fraktet opp til
dammen da jobben ble påbegynt i
september, deriblant åtte pontonger
som kom helt fra Holland.

Finnmark Energi skaffet også
tilveie en miniubåt som var til god
hjelp særlig i den første fasen av
oppdraget da steinmassene ble tatt
med en grabb.

Fem fast ansatte
Scan Mudring ble etablert i 1985

og har hatt oppdrag for Kystverket,
havnevesen og private foretak.
Bedriften har bare fem fast ansatte,
men måtte utvide styrken til både ti
og femten under det krevende
Alta-oppdraget i høst. For tiden har
bedriften et oppdrag med å flytte
store sandmasser i Stavanger. En
pumpe er koblet sammen med den
sjøgående gravemaskinen, og 500
m3 sand pumpes ut i timen.

Eiere er de tre mandalittene Paul
Storholt, Rune Lian og Alf Jørgen-
sen.

- Alle med mye av en Petter
Smart i seg, sier daglig leder Petter
Høivold.

Lyse Kraft håper neste høst
å komme i gang med bygging
av et nytt Fløyrli kraftverk.
Det skal i første omgang ha ett
aggregat på 80 MW, og det
gjøres plass for enda et aggre-
gat. Håpet er videre at det nye
Fløyrli, inne i fjell ved Lyse-
fjorden, skal stå ferdig før
århundreskiftet, helst i 1998
eller 1999.

Øker med 110 GWh
Dagens kraftverk er fra 1917 og

gir en årsproduksjon på 166 GWh.
Kraftverket har rørgater med

smisveiste rør som må være skiftet
ut innen 2006. Det skjer altså lenge
før fristen er utløpt.

I det nye blir produksjonen økt
med 110 GWh som resultat av stør-
re fallhøyde, mindre falltap og
flomtap, og bedre virkningsgrad.

Vannet vil komme fra samme
nedbørsfelt som idag, men regule-
ringen for to magasiner skal heves.
For hovedmagasinet er det tale om
en heving på 17 meter, fra 763 til
780. Et annet magasin heves
omkring tre meter.

- Det øker magasinprosenten fra
30 til 55. Vi får mer vintervann og
større mulighet til å bruke vannet
som vi selv ønsker gjennom året,
sier plansjef Paul Johannessen i
Lyse Kraft.

Det nye kraftverket er beregnet å
koste 450 mill.kroner.

Ny 300 kV - Iedning
Et annet stort prosjekt er 300 kV-

ledning fra Lysebotn til Stokkeland, 


en strekning på 74 km. Investering-
en her vil være 300 mill.kr. Den
nye kraftledningen er i utgangs-
punktet en nødvendig forsterkning
for Nord-Jæren, men får også stor
betydning for planl agt nettforsterk-
ning i landsdelen. Byggearbeidet
starter så snart konsesjonen foreli-
ger fra NVE.

SKLser på plan
for nye 25 GWh
Den 3,oktober tikk Sunnhord-
land Kraftlag tilbake..vannet fra..
breelva. soM" FoIgefOnna hadde

. stukket "av med for en .tid.
(efr.Vann.& Energi nr.4195). .
Tilsigeter ikke "så stort nå om...

" dagen, Men vannet går iallfall
inn i den nybygde.. tnnnelen og
yidere til ttirbinene,
kraftlaget.
Senere har SKL. tatt frem fra.
skuffen en plan om en utbyg-
gingsplan for 25 nye GWh. Pro-
Sjektet kalles Staftivatn kraft-
verk. Det tar sikte. på" å." utnytte
fallet mellorn Nesjastølsvatnet
og StaffiVatn i Blådalsvassdra-
get. Et nyu kraftverk her gir 15
GWh. De øvrige 10 GWh blir•
resulatet av mer vann i eksiste-
rende kraftverk, eter. faverføritig-
aV en elv som i dag går til
Åkrafjorden. .."-.
Prosjektet er far noenår siden
beregnet å koste 50 mill.troner.
En eventuell søknad am konse-
sjon kan bli sendt til våren.

Gravemaskin gjorde fin
jobb på 105 meters dyp

Her er det like for den ombygde BrØyt'en senkes ned på dypet. Herrene på bildet er (t.v.) Alf førgensen og

Rune Lian, to av de tre eierne i Scan Mudring.
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Deltagerne i folkemøtet på Lillehammer uttrykte stor engstelse for
helsefare fra en kraftledning nær skole, barnehage og boliger.

• •

1101,

I en høringsuttalelse fra NVE til rapporten om elektromag-
netiske felt og helse blir det påpekt at NVEs arbeid på dette
området hittil har vært noe hemmet av lite konkrete råd fra
helsemyndighetene.

I dag er situasjonen en annen. NVE sier om rapporten (NOU
1995:20) at ".. vi har fått et langt bedre grunnlag for å sluttbe-
handle saker der helsevirkninger trekkes inn som et viktig
spørsmål."

NVE tar til etterretning den framstilling som er gitt av de
helsemessige kunnskaper på området.

Om tiltakene som blir anbefalt sier NVE at de synes ".. på
en rimelig måte å balansere hensyn til helsevirkninger, tiltaks-
kostnader og usikkerhet med hensyn til disse."

Formuleringene gir forvaltningen fortsatt en del vanskelige
avveininger, men samtidig er en rekke spørsmål avklart.

Behov for informasjon
Et annet viktig punkt er behovet for et omfattende informa-

sjonsarbeid på dette området. Ikke minst pressens systematisk
skjeve informasjon over fiere år gjør dette påkrevet, sier NVE
videre i høringsuttalelsen.

Ut fra erfaringer med konkrete konsejonsaker vil NVE frem-
heve kommuneleger som en viktig målgruppe for slik informa-
sjon. En annen viktig målgruppe er kommunenes plan- og
bygningsetater.

NVE peker også på behovet for en bedre avklaring av
ansvarsfordelingen innen forvaltning og informasjon på dette
området. Det bør bli tydelig avklart hvilken rolle Sosial- og
helsedepartementet, Folkehelsa og Strålevernet skal ha.

Også den videre organisering og finansiering av forskningen
på dette området bør avklares, skriver NVE.

Mer å lære om vass-
drags- og energijus

Kabling samfunnsøkonomisk forsvarlig?

I stortingsmeldingen om
krafthandel med Sverige tar
Næri.ngs- og energideparte-
Mentet med et avsnitt om
den norske kraftbalansen.

Her påpekes bl.a. at Norge
de • siste 10-20 årene har hatt
et innenlandsk kraftover-
skudd og en betydelig netto-
eksport. De seneste par åre-
ne er likevel denne situa-
sjonen endret.  I  1994 var det
nær balanse mellom produk-
sjon og innenlandsk forbruk,
og nettoeksporten ble bare
0,1 TWIL  I  de ni første
månedene i år var nettoek-
sporten fra Norge 3,6 TWh.

Med en fortsatt vekst i
etterspørselen og få nye pro-
sjekter under bygging kan
kraftbalansen bli strammere
i årene fremover. Dette vil
spesielt gjelde i år med lite
tilsig og lave temperaturer.
Prosjekter som er klargjort
for konsesjonsbehandling i
Samlet plan, eller som er
tmntatt Samlet Plan, kan
imidlertid gi betydelig økt
produksjonskapasitet.

Alternative kilder
Effektivisering av produk-

sjon, overføring, distribusjon
av kraft, bygging av gass-
kraftverk og utvikling av
bioenergi og andre alternati-
ve energikilder kan bidra til
å styrke kraftbalansen på til-
gangssiden.

Departementet peker også
på betydningen av energi-
økonomisering.

Aktørene må vurdere
Forventninger om fremtid-

ig kraftpris vil være viktige
for å frembringe tiltak både
på produksjons- og forbruk-
ersiden. Kraftprodusentene
må vurdere lønnsomheten i
nye prosjekter i forhold til
etterspørsel og prisnivå i
markedet. Aktørene må selv
forholde seg til den risiko
soln eksisterer i kraftmar-
kedet og foreta disposisjoner
i henhold tiI sine egne øko-
nomiske vurderinger

Et viktig bidr
dighetene er å søagrgefraformsYtan--
boile og forutsigbare rammerf

r aktørene i kraftmarkedet.D
ette skjer bl.a. gjennom til-

sy afnet mecl spillereglene

kontitni011arekn medetd°dge ng jaet un n1 m
monopolene r  ge

Kraftutveksling viktig
Kraftbalansen kan ogsa

bedres gjennom kraftutveks-.
ling med utlandet. Og  det  
har vært. viktig for Norge  a  
ha overføringsforbindelser
til forskjellige kraftmarked-
er. Det gjør Norge  mindre
avhengig av forholdene i  det
enkelte land, bedrer inntjen-
ingsmulighetene, gir økt tør-
rårssikring og gir  be
kraftutnyttelse i Norge.
Utvekslingen kan gi net-
toimport av kraft når prisfor-
holdene tilsier det og bidra
til å stabilsere kraftprisene
umenlands.

Kurssekretariatet ved Univers-
itetet i Oslo innbyr igjen til å
lære mer om vassdrags- og
energijus. Faglig ansvarlig og
leder for kurset er som før
direktør Kjell Haagensen i juri-
disk avdeling i Statkraft.

Kurset er basert på en kombi-
nasjon av selvstudium og ledet
undervisning. De første tre
månedene av kursperioden leser
deltagerne kurslitteratur og sva-
rer på øvelsessoppgaver.

En uke tidlig i juni holdes
kurssamling med intensiv
undervisning i form av foreles-
ninger og gruppearbeid.

- Opplegget skal passe best
mulig for folk som er i vanlig
arbeid. Kurset avsluttes med en
eksamen som er helt frivillig å
avlegge, men som iallfall 70
prosent av deltageme gjennom-

NVE sluttbehandler i
disse dager en søknad
fra Hamar-regionen
Energiverk om fornyet
konsesjon for 66 kV-
ledningen Fåberg-Bru-
munddal.
Det er bl.a. spørsmål
om løpetiden for en
eventuell konsesjon
skal nedkortes fra det
normale som er 30 år.
Mulige helsevirkninger
fra kraftledninger har
vært et sentralt anke-
punkt mot fortsatt
drift av anlegget.

Som ledd i konsesjonsbe-
handlingen av denne saken ble
det sist i oktober arrangert et
folkemøte i Lillehammer. Til
møtet kom et tyvetall mennes-
ker som på egne og andres veg-
ne talte sterkt imot konsesjons-
fornyelse. Motstanden bygde i
første rekke på frykten for hel-
seskade fra kraftledninger i nær-
het av skoler, barnehage og
boliger.

Den sterke lokale uviljen mot
fornyelse av konsesjon gjelder i
første rekke to-tre kilometer av
ledningen der den går gjennom
villastrøk litt i utkanten av Lille-
hammer.

Til vinter-OL ble det, som
også møtedeltakerne påpekte,
kablet en mindre strekning fordi
det skulle bygges en idrettshall.

Under møtet ble det forklart at
NVE lenge hadde ventet på en
nærmere avklaring av spørsmå-
let kraftledninger og helsefare.
Det var bakgrunnen for at HrE i
1993 fikk en midlertidig konse-
sjon for den aktuelle kraftled-
ningen.

I august i år forelå rapporten
som drøfter helsefaren ved elek-
tromagnetiske felt.

Fra rapporten:
Rapporten sier blant annet:

"Ved anlegg av nye kraftled-
ninger bør man unngå nærføring
til boliger, barnehager, skoler
mv. Tiltak forutsetter små kost-
nader og må ikke medføre andre
ulemper av betydning".

Videre om kabling: "Flyt-
ting/riving av hus kan ut fra

"Vi har kraftledningen rett uten-
for vinduene".

forebyggingseffekt vurdert opp
mot kostnader, ikke anbefales
som tiltak. Det samme gjelder
for kabling - dette både ut fra
kostnader, og ut fra usikkerhet
om tiltaket overhodet har noen
positiv helseeffekt. Kabling må
eventuelt velges ut fra andre
hensyn enn hensyn til forebyg-
ging av barneleukemi".

Dermed er kabling mht. muli-
ge helsevirkninger ikke aktuelt i
den aktuelle saken, ble det
påpekt.

Arealbruken
NVE drøftet også arealbruken

og fremholdt at kraftledningen
legger beslag på ganske store
områder. Store deler av traseen
kan likevel uten konflikt brukes
til turveier og skiløyper som i
dag. Mye trafikkareal ligger nær
ledningen, og den går for en god
del gjennom hager. NVE mente
det neppe blir stor forskjell i
bruken av arealene ved at kraft-
ledningen kables eller rives.

Det som ennå (i oktober)
gjensto å vurdere, var de estetis-
ke forholdene. NVE så klart for-
delene ved å bli kvitt en kraft-
ledning gjennom hager, nær
boliger og midt i en skiløype.

Spørsmålet var om det sam-
funnsøkonomisk kan forsvares å
bruke flere millioner kroner
(inntil 10-12 mill.) til kabling.

fører, forteller Vigdis Johansen i
kurssekretariatet til Vann &
Energi.

- Antall deltagere er omkring
tyve hvorav nok de fieste kom-
mer fra offentlige etater og fra
bransjen.- Men i senere år har
også banker og rådgivende kon-
sulenter vært representert. Og
det er blitt langt fiere kvinnelige
deltagere enn før - omkring fif-
ty-fifty i fjor, sier Johansen.

Forelesere utenom kursleder-
en er byråsjef Jarl Mysen med
emnet fisk og ferdsel i vassdrag,
amanuensis Daniel Rogstad om
generell vassdragsjus, Julie
Danbolt Ajer om vannforsyning
og vannforurensning og advokat
Odd Stiansen om skjønn og eks-
propriasjon.

Påmeldingsfristen er 12.janu-
ar.

Kristian Løkke, direktør i NVEs energiavdeling som bl.a. behandler
konsesjonsaker.
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Entreprisen omfattet tørrmuren pluss restaurering av framgravd brufundament til venstre for betong-
muren. Bilder viser ferdig resultat.
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Av Einar Sæterbo

Første trinn i et samar-
beidsprosjekt om å restau-
rere gamle forbyggingsan-
legg på Røros er nå full-
ført. Det gjelder en særlig
utsatt tørrmur like foran
fundamentene til Smelte-
hytta i Hitterelva.

Foruten NVE er Røros kom-
mune, Riksantikvaren og Miljø-
verndepartementet med i pro-
sjektet.

Som tidligere omtalt i Vann
& Energi står gamle tørrmurer,
betongmurer og tømmerkister i
fare for å rase ut i elva. Også
deler av slagghaugene står utsatt
til.

De eldste delene av disse
anleggene kan skrive seg fra
Røros Kobberverks første tid,
på 1600-tallet, og tilhører de
mest verneverdige deler av det
spesielle industrimiljøet som har
gjort Røros verdenskjent gjen-
nom sin plass på «World Herita-
ge List».

Oppgaven gir betydelige
utfordringer. Et spesielt elve-
miljø med enestående tradisjon-
er knyttet til gruvedrift og smel-
teverk skal bevares. Trange
arbeidsområder og vanskelig
adkomst til de svake murpartie-
ne stiller store krav til oppfinn-
somhet og nøyaktighet i plan-
legging og utførelse.

Planlegging
NVE region Midt-Norge har

forestått planleggingen av ar-




beidene, og sørget for anbuds-
dokumenter til første fase som i
sommer og høst førte fram til en
ny og trygg tørrmur foran Smel-
tehytta. Faglig støtte er enga-
sjert gjennom konsulentfirmae-
ne Myklebust (bygningstek-
nikk) og Kummeneje (geotek-
nikk og grunnundersøkelser).

Kostnadene knyttet til plan-
legging og utførelse av denne
første tørrmursparsellen, sam-
men med grunnundersøkelser
og planlegging for en mer
omfattende fase 2, var anslått til
ca 1 mill. kr. Miljøverndeparte-
mentet og NVE ble enige om å
dele disse kostnadene med en
halvpart på hver.

Det ble opprettet en egen pro-
sjektgruppe med representanter
fra Riksantikvaren, Røros kom-
mune, Rørosmuseet og NVE
Region Midt-Norge. Miljøvern-
departementet og Vassdragsav-
delingen i NVE kan også delta i
gruppens møter.

Renessanse for tørrmur
Vi ser i dag en renessanse for

tørrmuringsteknikken, særlig i
vegbyggingen. Tørrmur regnes i
mange sammenhenger som et
penere og mer miljøriktig alter-
nativ i sammenlikning med støt-
temurer av betong. Erfarings-
messig kan den ofte bli billige-
re, mer stabil og varigere enn
betongmuren.

NVE Anlegg (VRM) utførte i
fjor en vellykket tørrmursikring
mot Søa, en elv som renner
gjennom tettstedet Kyrksæterø-
ra i Hemne, Sør-Trøndelag. Vår
resultatenhet stilte derfor til
anbudskonkurransen med de 


lokale entreprenører på Røros
med erfaring og gode referanser
å vise til.

Sju lokale entreprenører og
NVE Anlegg (Resultatenhetene
ved VRM og VRØ) ble invitert
til anbudsbefaring.

NVE Anlegg satset på enkle
metoder og på sine ferdigheter i
å arbeide i vassdrag. Det ble
f.eks. valgt enkle transportmeto-
der med dumperkjøring i elve-
løpet.

NVE Anlegg fikk entreprisen
med en pris som lå 600.000 kro-




ner lavere enn nest laveste
anbud. Det har vist seg at NVE
Anlegg satset riktig, og at prisen
var fornuftig.

Godt resultat
Etterat maskinførerne Jon

Skorild og Knut Bakkeslett nå
har fullført hovedentreprisen, og
en del tilleggssikring av brufun-
damenter og betongmur, er det
fint å kunne konstatere at alle
involverte parter har uttrykt til-
fredshet med både kvaliteten og
utseendet.

NVEs folk på stedet hadde i
byggeprosessend et godt samar-
beid med Rørosmuseets ressurs-
og kontaktperson Sverre Øde-
gaard.

For tiden pågår planlegging
for neste fase i restaureringen av
de gamle forbygningene ved
Hitterelva. Denne fasen omfat-
ter både betongmurer og gamle
tømmerkisteforbygninge. De
største utfordringene ligger
foran oss.

Fortsatt sterk vekst i
alminnelig el-forbruk
Av Per Tore Jensen

PRODUKSJON AV ELEKTRISK ENERGI
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I årets 10 første måneder
økte det temperaturkorri-
gerte forbruket i alminne-
lig forsyning med 3,5 i
forhold til samme periode i
fjor. Det samlede innen-
landske forbruket økte der-
imot bare med 1 %.

Produksjonen i årets 10 første
måneder var på i alt 97,3 TWh
mot 92,2 TWh året før, dvs. en
vekst på 5,5 %. De siste 12
måneder er det produsert 118,5
TWh som er 1,4 % mer enn i
samme periode ett år tidligere.
Til sammenligning er midlere
årsproduksjon for det norske
vannkraftsystemet beregnet til
ca.112 TWh.

Landets magasinkapasitet er
totalt på 80,6 TWh. En mild og
nedbørrik oktober førte til nes-
ten fulle magasiner på slutten av
måneden med en fyllingsgrad
på hele 96,5 %, tilsvarende et
energiinnhold på 77,8 TWh.
Høyest fyllingsgrad hadde Vest-
landet (område 2) med 97,1 %,
mens Midt-Norge og Nord-
Norge (område 3) hadde lavest
fyllingsgrad med 95,8 %.

Kraftutvekslingen med utlan-
det i årets 10 første måneder
resulterte i en nettoeksport på
4,2 TWh mot bare 0,1 TWh året
før. De siste 12 måneder har det
vært en nettoeksport på 4,3
TWh mot 1,4 TWh i foregående
I 2-månedersperiode.

Det innenlandske totalfor-
bruket i årets 10 første måneder
var på i alt 93,1 TWh mot 92,2
TWh året før, en vekst på 1 %.
De siste 12 måneder har for-
bruket vært 114,2 TWh som er
1 % mindre enn i samme perio-
de ett år tidligere og vel 2 TWh
mer enn midlere årsproduksjon.

Bruttoforbruket i alminnelig
forsyning økte med 1,2 % i for-
hold til samme periode i fjor. I
siste 12-månedersperiode har
det derimot vært en nedgang på
0,4 %. Korrigert til normale
temperaturforhold har det vært
en økning i forbruket på h.h.v.
3,5 % og 2,9 % for de samme
periodene. Dette er en noe lave-
re vekst enn vi hadde i 1994,
men langt høyere enn gjennom-
snittlig vekstrate for perioden
1988-93.

Forbruket i kraftintensiv
industri gikk ned med 1,1 % i
forhold til samme periode i fjor.
I siste 12-månedersperiode har
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det vært en nedgang på 1,3 %.
Nedgangen har sammenheng
med lavere forbruk for bedrifter
som produserer kjemiske råva-
rer.

Forbruket av tilfeldig kraft til
elektrokjeler økte med 0,7 % i
forhold til samme periode i fjor.
Økningen i forbruket har sam-
menheng med at spotprisen på

elektrisk kraft i store deler av
året har vært lavere i 1995 enn i
1994.

Gjennomsnittlig spotpris på
elektrisk kraft gikk ned fra ca.
19 øre/kWh i begynnelsen av
1995 til omkring 4 øre/kWh ved
utgangen av juli. Deretter steg
spotprisen og endte på omkring
15 øre/kWh ved utgangen av

september. Rikelig nedbør og
mildvær med forholdsvis lav
etterspørsel etter elektrisk kraft i
oktober, førte til at spotprisen
gikk ned til ca. 5 øre/kWh ved
utgangen av måneden. Til sam-
menligning var spotprisen i fjor
i begynnelsen av året ca. 17
øre/kWh og ved utgangen av
oktober ca. 22 øre/kWh.
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Kobbholm Krafwerk står fire meter over fjorden og Nordishavet - og venter på en kjøper.
Kraftverk har ikke vært i drift siden høsten 1992. Foto Knut Gakkestad

I  I II I I

Kobbholm (og Tårnet) kraft-
verk hjemfalt til Staten
19.3.1970 i henhold til vilkå-
rene for A/S Sydvarangers
konsesjoner av 19.3.1920 og
7.9.1923.

I avtale datert 14.8 og
7.9.1972 mellom NVE, Ser-
Varanger kommune og A/S
Sydvaranger leide NVE og
kommunen bort de hjemfalte
anlegg til A/S Sydvaranger i

en leietid på 20 år gjeldende
fra 19.3.1970. A/S Sydvar-
anger fikk konsesjon på drift-
en av Kobbholm kraftverk
8.12.1970.

Stanset i 1992
Da leieperioden til A/S Syd-

varanger utløp, bestemte OED
at Statkraft/Altaverkene skulle
administrere driften av Kobb-
holm kraftverk.

Av Jens Aabel

Anbudsbefaring!?
Det er ikke hver dag

NVE er på markedet for å
selge statlige kraftverk.
Skjønt selge kan nå være
så mangt. Oppdraget til
Vassdragsavdelingen er så
langt å forsøke å finne nye
eiere til et kraftverk som i
dag eies av Staten (og Sør-
Varanger kommune), og
det på den for eierne gun-
stigste måten.

Men skal man selge noe, så
må man også vise frem hva som
er til salgs. Tid er penger, derfor
var vi nødt til å beramme
anbudsbefaring siste uke i
oktober. Ikke det gunstigste
tidspunkt tatt i betraktning at
kraftverket ligger snaue 5 km
fra Grense Jakobselv, men må
man så må man. Og våre lokale
kontakter kunne melde om bra
forhold selv om vinteren var i
anmarsj.
Anbydere og NVE

Så langt til forberedelsene.
Tirsdag 24.10 var vi installert
på fremmøtested Kirkenes, fire
aktuelle anbydere og tre fra
NVE, nemlig regionsjef Aage
Josefsen fra Region Nord, sek-
sjonsjef Knut Gakkestad og
undertegnede fra Vassdragsav-
delingen i Middelthunsgate.
Redningsvester var leid på
brannstasjonen, nattehimmelen
var stjerneklar, minus 10 C,
vindstille og bare 10-15 cm snø.
Alt lå til rette for en fin befa-
ringsdag. Men vinteren var defi-
nitivt kommet, iallfall etter sør-
norsk målestokk.

Overraskende nok var det helt
lyst, og hadde vært det i flere
timer da vi dro i vei med to leie-
biler, syv matpakker, to termo-
kanner og ull undertøy kl. 08.00
neste morgen med kurs for
Grense Jakobselv. Planen var
båttur/retur til Kobbholm med
17 fots åpen og 50 hk.

Veien til Grense Jakobselv
går over Jarfjordfjellet. Top-
punkt 190 moh er ikke rare
greiene i sør, men når veien ikke
brøytes og vinden begynner å
lugge, er det stadig nye utfor-
dringer rundt neste sving.

Ta bena fatt
Vel over fjellet møter vi en 17

fots åpen båt på tilhenger til en
liten 4-hjuls drevet Suzuki foran
på vei oppover. Bange anelser
blir bekreftet. Store dønninger
på sjøen betyr at vi isteden får
prøve via inntaksmagasinet og
en fottur på halvannen time hver
vei fra inntaket og ned til kraft-
stasjonen.

Vi snur, får en ny tur over
fjellet og samles ved vannkan-
ten der kjentmannen har rygget
bil og henger ut i kaldt magasin-
vann. Utstyrt med oss selv og
vårt samt redningsvester skyver
vi snart fra land, og etter noen
slag og dunk er frossen styre-
mekanisme nesten i funksjon.
Vi setter kurs for inntaket. Til-
bud til kjentmann om rednings-
vest blir høflig avslått. Han ser
liksom ikke poenget der i øde-
marken med +0,1 C i vannet.

I land på andre siden gir fottu-
ren ned til kraftverket både fag-
lig og medisinsk utbytte. Ingen
sak å holde varmen hvis en bare
holder seg på bena, tørr. Løs ur
dekket med nysnø er ikke ynd-
lingsterreng, men alle kommer
vel ned. Og når himmelen er
blå, bakken hvit og kinnene (og
gnagsårene) etter hvert røde, og
matpakken spist i en varm kraft-
stasjon, kan man bedre ha det ?

Jo, den starter!
Vel tilbake ved inntaket og

båten går dagen mot kveld.Tid-
lig lyst er tidlig mørkt. Stem-
ningen blir derfor noe anstrengt
da motoren ikke starter, ja pro-
pellen drar ikke engang rundt.
For oss med fysikk fra gymnas-
et er det ikke overraskende at
vann fryser i -10 C. Alternativet
til båtturen er tre timer fottur til-
bake til bilen, så vi noterer med
tilfredshet at finnmarkingen
ikke gir opp så lett. Is smelter i
vann med +0,1 C, og mens mør-
ket faller på, får motor og plug-
ger en omgang og en omgang til
med skiftenøkkel og pussefille,
bensin rett i sylinderen, og
underet skjer - motoren starter.
Vi finner uten unødig opphold
plassene våre, merker nesten
ikke at det blir kaldt på vei til-
bake, og får båt, henger og bil
tilbake på veien før mørket
kommer.

Vel tilbake på hotellet rekker
vi en varm dusj før flyet bringer
oss hjem fra en vellykket befa-
ring. At Aage ble igjen til dagen
etter og at flyplassen da ble
stengt pga snøfokk forteller noe
om hvordan det kunne ha vært.

Et glimt inne fra kraftverket
hvor turbinen skinner som
gull. Nylig har tre interes-
serte kjøpere meldt seg.

Foto Jens Aabel

Pga kraftverkets tilstand
ble kraftverket stanset høs-
ten 1992, og spørsmålet om
fremtidig disponering, ned-
legging eller opprusting, av
Kobbholm kraftverk ble
bragt på bane.

NVE arbeider nå med å
få andre til å overta Kobbholm
kraftverk med tanke på fortsatt
drift. Alternativet synes å være
nedlegging.

Kobbholm kraftverk hadde
da det ble stanset i 1992 en
midlere årsproduksjon på 8,8
Gwh.

41111) 1011,

Bedre for laksen etter ombygging av gamme

Terskelen ved utløpet til innsjøen Heggdølin på Namdalseid, etter
omfattende ombygging i høst.

Av Torger Wisth/
Mads Johansen

En gammel og noe uheldig
utformet terskel ved utløpet av
innsjøen Heggdølin på Namdal-
seid har i høst gjennomgått en
omfattende rehabilitering. Etter
betydelige furunkuloseangrep
på laksen i årene 1990-92 var
det et sterkt ønske om å få øk
vassføring i tørrværsperioder
nedover i vassdraget.

Namdalseid kommune gikk i

bresjen for å få gjennomført til-
taket. Bak finansieringen står
Næringsfondet, Namdalseid
elveeierlag, Namdalseid Fjell-
styre, Namdalseid Jeger- og fis-
keforening, Namdalseid kom-
mune og Statskog.

NVE Anlegg fikk jobben i
åpen anbudskonkurranse med
entreprenører i området. Prisfor-
skjellen mellom høyeste og
laveste anbud var på 120%.

VRM fikk også tildelt bygge-
ledelsen. Arbeidene kostet i alt
ca. 400.000 kroner.

Miljøtilpasset
Det ble lagt stor vekt på å få

en miljøtilpasset profil på anleg-
get. De landskapsmessige arbei-
dene har vært justert i samråd
med byggherren underveis.
Sluttresultatet fikk da også
rosende omtale av representan-
ter for fylkesmann og oppdrags-
givere på overtakelsesdagen i
oktober.

Og vi forventer at laksen vil
trives bedre i vassdraget fra
1996 og videre langt inn i neste
årtusen!


