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Hjelp av luftskip

Nå er også luftskip tatt i bruk av norske vannkraftutbyggere! Dette
miniluftskipet var til god hjelp da øst-Telemarkens Brukseierfore-
ning trengte bilder til en rapport om tiltak i forbindelse med omsøkt
Mår-regulering. Bilder fra høyder opp til 70 meter ble sylskarpe.
Foto Einar Berg.

Sidene 6-7.

Skive- Toppmøte om
bom! elektrodeanlegg

Statnett SF og kabelselskapene vil under et ori-
enteringsmøte i Kristiansand 5.mai redegjøre
for nødvendig omfang og mulig utforming av
elektrodeanlegg som inngår i kabeiprosjektene
til utlandet.
NVE er arrangør og tror en orientering om sta-
tus, med spesiell vekt på elektroanleggene, kan
være meget nyttig for politikere og administra-
sjon i berørte fylker og kommuner før de skal
avgi sine uttalelser i saken.
Statnett-sjefen Odd Arild Hoelsæter deltar selv
i møtet, sammen med toppledere i kabelselska-
pene.

De som har skutt på
energiloven som årsak
til den forbigående
prisstigningen, har
bomma på skiva. Med
det gamle omsetnings-
systemet for kraft ville
vi med stor sannsynlig-
het gått inn i en rasjo-
neringssituasjon i vin-
ter, skriver vassdrags-
og energidirektør Er-
ling Diesen.

Leder side 2
Mer om «utenlandspakken» på side 4.

I I Samarbeid om flomvarsel

Meget interesserte vannkraftstudenter — tett som sild i tønne — i et
NVE-laboratorium. Fra venstre Traan Dinh Sinh, Vietnam, Shrestna
Manohar, Nepal, Joseph Joackim, Tanzania, Jan Ahmed Riaz,Pa-
kistan, Wenhao Wu, Kina, og Haile Tefera Tewodros, Etiopia.

Siste side.

— En stor dag, sa
vassdrags- og ener-
gidirektør Erling
Diesen (t.h.) da han
og adm.direktør
Jon Friis i Fore-
ningen til Begna-
vassdragets Regu-
lering nettopp
hadde undertegnet
en avtale om flom-
varsling.
Lengst nord i lan-
det har NVE tidli-
gere i april utplas-
sert to automatiske
målestasjoner som
følger snøsmel-
tingen.

Forbruk mot normalt •

10000 10000

7500 7500

5000 5000
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar

Måned

Både produksjon av elektrisk
kraft og forbruk gikk sterkt ned
i årets første tre måneder. In-
nenlandsk totalforbruk var da
10,6 prosent mindre enn i de
samme månedene i fjor (søyledi-
agrammet). Men norsk strøm-
forbruk er trolig på vei til nor-
malt nivå, meldte Statnett i en
pressemelding 16. april. Utvik-
lingen de siste ukene tyder på at
forbruket nærmer seg fjorårets
nivå. Strømforbruket var høy-
ere enn i første kvartal 1995. Og
den første apriluken i år ga et
høyere totalforbruk enn samme
uke i fjor.

Side 10.

Olje- og energi-
minster Ranveig
Frøiland reiser i
august til Skjåk
for med egne
øyne å se Tora'
(bildet) og andre
elver, vann og
høye fjell i ut-
byggingsområ-
det for Øvre
Otta. Innstil-
lingen fra NVE
om konsesjon
for utbygging er
nå på begrenset
høring.

Side 5.
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Første statistikk over streimaybrudd

Leveringskvalitet og avbruddsstatistikk var emne for et seminar i
NVE tidligere denne måneden, med (f.v.) Kjell Sand og Gerd KjØlle,
begge EFI, og Martin Nordby som foredragsholdere.
Andre medvirkende var Hans Olav Ween og Arne Martin Torgesen,
NVE. Foto Sverre Sivertsen.

Lærdommen
fra i vinter
Det må på nytt handle om kraftsituasjonen.

Det så mørkt ut i fjor høst, med rekordlav magasinfylling i Sør-
Norge. Det var nødvendig å redusere strømforbruket og få til
maksimal import. Begge deler klarte vi. Så fikk vi heldigvis en
forholdsvis snill vinter. Nå kan vi konstatere at magasinene vil
holde fram til vårløsningen.

Hva har vi så lært av denne vinteren?

Vi har blant annet lært at informsjon og pris påvirker vårt hand-
lingsmønster. Da media fokuserte som sterkest på det de kalte
«kraftkrisen» og mange everk satte opp prisene, skjedde en hel
del. Salget av sparepærer og sparedusjer gikk rett opp, og
strømforbruket gikk ned for første gang siden krigen.
Vedforretningene gikk raskt tomme. Oljeselskapenes service-
folk jobba seint og tidlig med fyringsanlegg som ikke hadde
vært i drift på mange år, og oljesalget gikk strykende. De høye
prisene i spotmarkedet lokket svensker og dansker til å selge
kraft til oss - nesten alt det ledningene kunne tåle.

Noen trakk fram minussidene ved det som skjedde. Særlig olje-
fyring, men også vedfyring medfører utslipp som verken ast-
matikere eller miljøet har godt av. Strømmen vi importerte, var
atomkraft fra Sverige og kullkraft fra Danmark. Minstepensjo-
nister og småbarnsfamilier frøs fordi de grådige everkene la på-
prisene.

Vi sto før vinteren overfor valget mellom ulike onder. Da gjel-
der det å velge de minste ondene. Noe mer luftutslipp er et min-
dre onde enn tomme kraftmagasiner. Det samme kan sies om
import av atom- og kullkraft, spesielt når vi tar i betraktning de
store mengder vannkraft vi i tidligere år har eksportert til våre
naboer. Lave strømpriser har i mange år vært ei «hellig ku» i
nordmenns oppfatning. Noen annen forklaring er det vanskelig
å finne på de til dels sterke reaksjonene som kom på de begren-
sede og kortvarige prisstigninger som ble gjennomført.

Etter denne vinteren kan vi også konstatere at vårt relativt unge
kraftmarked virker - om ennå ikke fullkomment - både i flomår
og i tørkeår. De som har skutt på energiloven som årsak til den
forbigående prisstigningen, har bomma på skiva. Med det
gamle omsetningssystemet for kraft ville vi med stor sannsyn-
lighet gått inn i en rasjoneringssituasjon i vinter.

Vi har lært at vårt velsignede 100 prosent vannkraftsystem ikke
er 100 prosent sikkert. Det er en fordel å ha sterke forbindelser
til nabolandene, både for oss og for naboene. Det er en fordel å
kunne ta i bruk andre energibærere som biomasse og olje. Man
står stødigere på flere bein enn på ett.

Endelig er det å håpe at den lærdommen vinteren har gitt, om at
det går an å bruke energien mer effektivt enn vi hittil har hatt
for vane, ikke går i glemmeboka.

Ansvarlig utgiver: Norges vassdrags- og
energiverk ved vassdrags- og energidirektør Erling
Diesen og informasjonsdirektør Sverre Sivertsen.
Redaktør: Harald Blynildsen
Grafisk framstilling, trykk og repro:
Indre Smaalenenes Ttykken
Opplag: 2500 eks.

Energiavdelingen i NVE fremla
i mars en statistikk for avbrudd i
leveringen av elektrisk energi til
sluttbruker i Norge. Statistikken
gjelder året 1995 og er den før-
ste i sitt slag.
Hovedtallene viser i gjennom-
snitt pr rapporteringspunkt for
hele nettet 1,8 avbrudd, 3,5 ti-
mers avbruddstid og 0,4 pro-
mille ikke levert energi.
Driftsforstyrrelser og planlagte
avbrudd utgjorde i alt 46,3 GWh
ikke levert energi.

økonomisk ga dette et sam-
funnstap på 880 millioner kro-
ner, sier sjefingeniør Martin
Nordby til Vann & Energi. Han
er forfatter av NVE-publikasjon
Nr 09 1997 «Avbruddsstatistikk
1995».

Mye kan gjøres
Det er ikke mulig å hindre alle

avbrudd. Men mye kan gjøres på
dette området innenfor en
ramme på 700-800 mill.kroner,
tilføyer Nordby. Han tror også at
statistikken vil inspirere ever-
kene til ytterligere innsats for å
redusere avbruddene.
- Ennå godtar folk flest at everk-
et må stenge strømmen i et om-
råde en tid mens forskjellige ar-
beider pågår. Men hvor lenge vil
den tålmodigheten vare? Kun-
dene kan komme til å kreve at
everket gjør noe aktivt for å
skaffe strøm på annen måte, med
et aggregat for eksempel. Og vi
har AUS, arbeid under spenning,
som også er en måte å unngå av-
brudd på, fremholder Nordby.
I publikasjonen blir det påpekt at
NVE etter energiloven bl.a. skal
medvirke til kostnadseffektiv
nettdrift gjennom kontroll av
nettdriften og krav til eierne.
Ordningen med en årlig innrap-
portering av nøkkeltall for av-
brudd til sluttbrukeren vil gi ver-
difulle underlagsdata for en ef-
fektivisering av nett-tjenesen.

Samordner statistikk
Feilstatistikk har lenge vært fort
her i landet. Det nye fra 1995 er
at det i tillegg er etablert en egen
statistikk for avbrudd til slutt-

Anne-Grete Strøm-Erichsen,
kommunalråd i Bergen, leder ut-
redningen omkring kraftbalan-
sen fram til 2020.
Seks øvrige medlemmer repre-
senterer EnFO, Hydro,  NBBL,
SSB ,  Naturvernforbundet og
LO. Innstillingen skal være klar
i løpet av et år.
Produksjon av vannkraft, om-
fanget av kraftutvekslingen med
utlandet og forbruket i ulike sek-
torer er eksempler på sentrale
faktorer i energi- og kraftbalan-
sen. Utvalgets utredning skal
være en grundig gjennomgang
av forskjellige alternativer og
kostnader ved nye, fornybare
energikilder. Utredningen skal
videre vurdere hvordan og i hvil-
ken grad energiforbruket kan be-
grenses, sier rejeringen om ut-
valgets oppgave.
Andre punkter er å se på potensi-
alet for verdiskapning i energi-
sektoren, og vurdere flere scena-
rier for bruk og tilgang på energi
og kraft. Utvalget skal fokusere
på grunnlaget for og konsekven-
ser av ulike langsiktige energi-
og kraftbalanser.

bruker. Denne utgis altså av
NVE. Statnett SF, og EnFO tar
seg av feilstatistikken.
For å sikre en god samordning
mellom disse statistikkene er det
opprettet en Referansegruppe
for feil og avbrudd, et rådgi-
vende organ for myndigheter og
bransjen. Gruppen skal også bi-
dra til en samordning av nordisk
feil- og avbruddsstatistikk på
alle nettnivåer.
NVE har ønsket å begrense rap-
porteringsomfanget til et mini-
mum i første omgang. Tre typer
nøkkeltall er spesifisert, nemlig
antall avbrudd, avbruddstid og
ikke levert energi pr år. Dette gir
alene en betydelig mengde data
å registrere.
Rapporteringen er også begren-
set til foreløpig å gjelde ned til
fordelingstransformator. Lav-
spent fordelingsnett omfattes
derfor ennå ikke av registre-
ringsordningen.

Senere utvidelser
NVE regner imidlertid med at
rapporterinen etter hvert må ut-
vides til å gjelde helt fram til
kundens inntak. Tidspunktet bør

Arbeidet vil danne grunnlag for
en stortingsmelding om sentrale
energipolitiske spørsmåle, sier
olje- og energiminister Ranveig
Frøiland.
Som bakrunn for oppnevnelsen
er henvist til at det lenge har
vært stor interesse for de lang-
siktige rammene for energipoli-
tikken. En stram kraftbalanse i
vinter har aktualisert ønsket om
en bedre forståelse for de utfor-
dringene myndighetene står
overfor i utformingen av denne
politikken.

Utvalget ble oppnevnt 18. april
og har foluten lederen følgende
medlemmer:
Marit Lundteigen Fossdal, avde-
lingsleder i Energiforsyningens
Fellesorganisasjon.
Tor Håkstad, konserndirektør i
Norsk Hydro.
Per Eggum Mauseth, adm.direk-
tør i Norske Boligbyggelags
Landsforening.
Heidi Sørensen, leder i Norges
Naturvernforbund.
Knut Veum, avdelingsleder i
Landsorganisasjonen i Norge.

ses i sammenheng med tilgang
på ny teknologi, for eksempel
nye målere med toveis kommu-
nikasjon som gjør det mulig å
forenlde og automatisere regis-
trerings arbeidet.
Dagens rapportering gjelder av-
brudd større enn tre minutter.
Men visse kundegrupper blir på-
ført betydelige ulemper og kost-
nader også ved korte avbrudd.
NVE har anbefalt everk med
slike kunder å registrere korte
avbrudd, men foreløpig uten å
rapportere dem til NVE. Obliga-
torisk rapportering også for
korte avbrudd vil bli vurdert.

Ett år er for lite
NVE presiserer at statistikk bare
for ett år, 1995, er et altfor spin-
kelt grunnlag til å trekke gene-
relle slutninger om typisk leve-
ringspålitelighet for elektrisk
energi. Avbruddsforholdene kan
variere svært mye fra år til år,
bl.a. med skiftende værforhold.
Det trenges registreringer over
noen år for å få en rimelig bra
statistikk, blir det påpekt i den
nye publikasjonen.
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Vannressursloven
Ved kommende årsskifte
regner Olje- og energidepar-
tementet å ha sluttført sitt ar-
beid med proposisjon til Lov
om vassdrag og grunnvann, i
dagligtale kalt Vannressurs-
loven. Den skal erstatte
Vassdragsloven fra 1940.

- Vårt mål og håp er at Stor-
tinget kan behandle saken i
vårsesjonen neste år, sier av-
delingsdirektør Harald Solli
til Vann & Energi.
Solli nevner to av flere ho-
vedelementer som OED nå
drøfter med andre departe-
menter, nemlig minstevann-
føring og plan- og bygnings-
loven i forhold til vassdrags-
lovgivningen. Minstevannfø-
ring berører bl.a. vannmeng-
der til jordbruksvanning, og
drikkevannsanlegg som er
saker under henholdsvis
Landbruksdepartemenmet og
Sosial- og helsedeparteme-
net.
Enda et viktig spørsmå1 gjel-
der lovfestet vem av vass-
drag. Dette er foreslått i ut-
redningen fra august 1994.
Også milj øvernorganisasj o-
ner går inn for slik lovfes-
ting.

Eth7
fillil

Bidrag til avisen kan
sendes direkte til
informasjonskontoret
eller via de respektive
fagavdelinger
postboks 5091
Majorstua,
0301 Oslo

ISSN-nr: 0803-7779

Utreder kraftbalanse
fram til år 2020



1,amia Afferp 3

Da energiloven ble innført i 1991, var målet å sikre
samfunnsøkonomisk og rasjonell utnyttelse av
kraftressursene, legge til rette for en sikker kraft-
forsyning og utjevne prisene til forbrukerne. For å
nå disse målene ble det foreslått en del virkemidler.

mmenslutrunger nesten umulig

*,›
„

:

Adm.direktØr Steinar Gustavsen i Søndre Follo Energi as (SFE)
har de seneste årene gått i bresjen for en sammenslutning av flere
everk i Follo. Planer har wert lagt for et Follo Energi som skulle
omfatte de kommunale everkene i Vestby og på Nesodden, Follo
Energiverk AS (de tidligere everkene i Ski og Enebakk) og SFE
som er en sammenslutning av everkene i Ås og Frogn.
Follo Energiverk ville i vinter ikke lenger delta fusjonsforhand-
lingene, og planene gikk mer eller mindre i stå.
Men Gustavsen gir ikke opp!

Ett av virketnidiene var å redu-



sere antall elverk. Sammenslå-



mgen skulle være basert på fri-
Det store rushet av-.

sammenslutmnger har latt
vente på seg. Endring av sel-
skapsform til aksjeselskap er
derimot saart landsomfattende.
Tar man utgangspunkt i over-
gangen til aksjeselskap, og
NVEs «effektivitetsdivisjo-
ner,» ( fra undersøkelsen i vin-
ter) er jeg ikke sikker på at våre
kunder får rimeligere og sik-
rere kraftleveranse i fremtiden.

Tidligere var de fleste elverk-
ene i Norge kommunale. Målet
var å levere kraft til lav pris og
til en sikker kvalitet uten å for-
søke å ta ut midler av tildels
kapitalsterke elverk. Det var jo
heller ikke lovlig med den
slags skjult beskatning. Samti-
dig  var det kanskje ikke så sik-
kert at krav til effektivitet, kun-
debehandling og riktige inves-
teringer hadde første prioritet.
Med nåridens slunkne kommu-
nekasser er det ikke lenger ri-
melige priser og sikker forsy-
ning som kommer i førte rekke.
Nå er spørsmålet hvor stor av-
kastning det kan bli på mono-
poldelen og hvor stort utbytte
som kan tas ut. I tillegg til ut-
bytte hvert år er det  også  inn-
ført overskuddssbeskatning.
Resultatet er  at  eierne nå gjør
om en del av elverkenes egen-
kapital til ansvarlig lån, noe
soiri til en viss grad svekker el-
verkenes soliditet. Skatt og ut-
tak av overskudd gjør at egen-
finansieringen blir svekket.
NVEs effektiviseringskrav er
helt på sin plass. Men dessverre
er det nok for mange teoreti-
kere som utarbeider reglene.
Og som så mange ganger før:
det er ildce alltid samsvar mel-
lom teori og virkeligheten ute i
de lokale forhold.
Da nettariffene ble innført, var

bl.a. nettets bokførte verdi ut-
gangspt!nkt for fastsettelse av
avkastnmg. Med bakgrunn i de
ulike prinsipper som var brukt
for grensedragning mellom in-
vesteringer og vedlikehold ble
det store forskjeller på fastset-
telsen av nettariffene.

NVE ga åpning for justeringer
av åpningsbalansen. En del el-
verk benyttet seg av dette og
justerte slik at bokført verdi sto

samsvar med de tekniske ver-
diene. Andre var av den me-
ning at inntektene de tok inn på
nettariffen var store nok til å
drive forsvarlig, og ga dermed
avkall på økt avkastning. De
mente det var bedre at kundene
fikk lavere ptiser enn at eierne
fikk utbytte.
Nå er det ikke NVE sin skyld at
ikke alle elverkene behandlet
grunnlaget likt. Men med inn-
føring av de nye effektivitets-
kravene slår dette meget for-
skjellig ut.
Noen elverk starter faktisk opp
med en del tiltak for å oppnå
rasjonell drift, både med sam-
menslutninger og bemannings-
reduksjon. Disse elverkene
straffes da ved å bli plassert
blant de minst effektive. Årsa-
ken er at de har pådratt seg en
del kostnader i en overgangs-
periode i hensikt å bli  mer  ef-
fektive.

Hvis målsettingen hadde vært å
komme i «l.divisjon», kunne
nok mange fått dette til ved en
endring av regnskapsføringen.
Elverk som har investert mye i
distribusjonsnettet i senere tid,
har til dels store avskrivninger.
Dette drar dem nedover i «divi-
sjonene». Men samtidig har de
meget små avbruddskostnader
- noe det hittil ikke er tatt hen-
syn til.
Faren ved denne effektivise-
ringen, og elemes utbyttepoli-
tikk, er en reduksjon i bevilg-
ninger til investeringer og ved-
likehold. Da reduseres også

driftssikkerheten i nettet, og
avbruddsstatistikken går i ne-
gativ retning.

Med bakgrunn i den ulike be-
handlingen av regnskap og ver-
difastsettelse av nettet, oppstår
vanskeligheter ved forhand-
linger om sammenslutninger.
Elverk som burde ha store ge-
vinster ved en sammenslutning
blir ikke enige, på gmnn av til-

dels store ulikheter på nettver-
dien og dermed forskjellige
overføringstariffer.
Diskusjonen går gjerne på eie-
randeler i det nye selskapet, og
subsidiering av nettariffen hos
dem som har den høyeste tarif-
fen. I utgangpunktet mener alle
at deres  verdier  er for lave
forhold til nabo-verket. Disse
problemene  i  tillegg til styre-
nes og eiernes posisjoner gjør

eunmulisg.amme nslutning nesten
Dertil kommer eiernes u-
menter om at elverkene har så
store verdier at salgstanken
dukker opp med jevne  mellom-
rom. I mange tilfeller ødeleg-
ger også oppkjøp muligheten
til å få en geografisk fornuftig
enhet. Når man da vet at en
større enhet er den mest fornuf-
tige iøsningen for å oppnå en
rasjonell erthet, er det bittert at
slike argumenter skai ødelegge
prosessen. .
Hadde det vært nøytrale perso-
ner som vurderte saken og tok
avgjørelsen, ville vi nok ha sett
at fiere elverk hadde fusjonert.

Fritt kraftmarked betyr at kun-
dene kan skifte leverandør gra-
tis fiere ganger i året. For våre
kunder vii dette være et fint til-
bud. Det vil også skjerpe oss
som leverandører i kundebe-
handling, prisfastsetteise og
innkjøpsrutiner. Problemet er
at alt dette gir større kostnader
som igjen må betales av våre
kunder.
Hensikten med NVEs krav er å
drive et elverk rasjonelt og ef-
fektivt. Mange av kravene som
er kommet, medfører økte
kostnader for energiverkene.
økonomiavdelingen må av-
sette mye tid til rapportering til
NVE, kraftomsetningen krever
større kompetanse, markedsav-
delingen må ansette fiere for å

e et marked i stadig beve-
gelse.
Da kan det spørres om de økte
kosmadene oppveier den inn-
sparingen som effektiv omset-
ning og drift skulle tilsi.
Leserne vil antagelig tro at jeg
er imot energiloven.
Det er jeg ikke. Men jeg tror
det er viktig for dem som utar-
beider kravene å se at verden
fortoner seg litt annerledes ute
ptikeelypelan.rke ene enn på det teorsk -

Energiloven er nødvendig, vi
trengte den vitamininnsprøy-
tingen.
Men vi har et problem: selv om
de ansatte på elverkene har inn-
sett at vi lever i en ny verden,
så er det lokale politikere som
har makta i styrene

dag

agmannsrettenHafslund d mt ogsa
Også i Eidsivating lagmannsrett er Hafslund Energi
dømt til å overføre Bøhnsdalen Kraftverk i Andelva til
Akershus fylkeskommune.
Lagmannsretten sier enstemmig at den tidligere dom-
men i Eidsvoll herredsrett må stadfestes, og lagmanns-
retten kan i det vesentlige tiltre herredsrettens doms-
grunner.
Dommen ble avsagt 21.februar. Ankefristen til Høyeste-
rett er to måneder.
Saken gjelder fylkeskommunens bruk av forkjøpsrett
til vannfall i medhold av industrikonsesjonsloven.
(Sakens bakgrunn var omtalt i Vann & Energi nr.4/96)

Sikre samfunnskontroll
Lagmannsretten har som herredsretten tatt utgangspunkt
i at den historiske begrunnelse for konsesjonslovgiv-
ningen var å sikre landet kontroll med vannkraften som
ressurs. Lagmannsretten legger til grunn at dette fortsatt
er det gjeldende lovgivningspolitiske fundament for de
sentrale bestemmelsene om konsesjon, forkjøpsrett og
hjemfallsrett. Den naturressursen som i den enkelte sak

er objekt for bestemmelsene, er det fysiske vannfallet i
naturen. I nærværende sak er objektet det 19 meter høye
fallet i Andelva ved Bøhnsdalen.
Lagmannsretten påpeker at hovedspørsmålet er hvordan
industrikonsesjonslovens § 6 nr. 1 skal forstås.
Hafslund mener ordlyden må fortolkes slik at bestem-
melsen spesifikt bare gjelder rene vannfall og ikke ut-
bygde vannfall med kraftverk ettersom lovgiveren ikke
har presisert dette. Det finnes grunnlag for en innskren-
kende fortolkning av bestemmelsen, hevder Hafslund.

Ikke gjennomslag
Lagmannsretten sier bl.a. i sine bemerkninger:
Med lovgiverens sterke ambisjoner om en lov som sikrer
maksimal kontroll med omsetning av vannkraftressur-
sene, slik lagmannsretten oppfatter forarbeidene, kan
ikke retten se at det er grunnlag  for  en løsning av lovtol-
kingsspørsmålet som er basert på en isolert teknisk vur-
dering slik Hafslund langt på vei gjør. Lagmannsretten
finner at en innskrenkende fortolkning av § 6 nr 1 ikke
har tilstrekkelig materiell støtte i loven og dens forarbei-

der, og kan derfor ikke få gjennomslag.

Gyldig vedtak
Lagmannsretten er også uenig med Hafslund i en subsi-
diær anførsel om at fylkeskommunen ikke tok tilstrekke-
lige samfunnsmessige hensyn da den fattet vedtak om å
benytte forkjøpsretten. Å gi seg inn på en overprøving
av innholdet i argumentasjonen ligger utenfor hva dom-
stolene kan gjøre ved prøving av forvaltningens frie
skjønn. Hafslund har heller ikke påstått at lagmannsret-
ten skal gjøre dette. Lagmannsretten finner at fylkes-
kommunens vedtak er gyldig.

Hafslund må betale
Selv om saken antas å ha prinsipiell interesse, finner
ikke lagmannsretten særlige omstendigheter som bør
frita den ankende part fra plikten til å dekke motpartens
omkostninger. Hafslund er da dømt til å betale Akershus
fylkeskommune 92 440 kroner, og staten v/Olje- og
energidepartementet 43 000 kroner.



Resultatfornudling
er en viktig forutset-
inng for at vi mnen
forvahningen skal
kunne ta i bruk nye
forskningsresultater.
NVE har i sin stra-
tegi for forskning og
utvikling påpekt
dette gjennom "fra
ny viten - til praktisk
handling". Konfer-
anser er et egnet me-
dium til formidling
av kunnskap.

Av Per Einar Faugli

Det relativt nyetablerte firmaet
Norsk Natur Informasjon (NNI)
i Bergen har tatt dette poenget
og inviterte til vassdragskonfer-
anse i Bergen i mars i år. Rundt
hundre forskere, forvaltere og
brukere av vassdrag deltok. Fire
år er gått siden energibransjen
og NVE hadde den siste store
konferansen om inngrep i vass-
drag.

NVE var sterkt involvert i årets
konferanse, som også ble pre-
sentasjonsstedet for det nettopp
utgitte faghefte "Elva som res-
surs. Bruk og vem av vassdrag i
Sogn og Fjordane".
Gjennom et tjue-talls foredrag
ble det servert resultater og

ningsseksjonen har hatt ansvaret
for programledelsen av dette
programmet. Jan Henning L
Abeé Lund tok opp problemene
rundt fastsettelse av minstevann-
føringer i regulerte vassdrag.
Han fokuserte spesielt på viktig-
heten av økologiske forhold i
vassdragssystemet. EnFOs re-
presentant Arne H. Erlandsen ga
en oversikt over de vassdragsbi-
ologiske prosjekter organisasjo-
nen har tatt ansvar for. EnFO ar-
beider spesielt med fiskefor-
sterkningstiltak og problemer
knyttet til begroing og forsuring
i regulerte vassdrag. EnFO føl-
ger opp disse prosjektene i et
samarbeid med forskningsrådet
og NVE innenfor EFFEKT-pro-
grammet. Forskningsseksjonen
har utarbeidet en egen poster for
programmet som ble presentert.
Det fremkom at EFFEN-pro-
grammet totalt har hatt 380 mil-
lioner kroner til disposisjon.
Miljødelen har nyttet 43 mill. kr
til sine 46 prosjekter. Forsk-
ningsrådet har stått for 45 pro-
sent av finansieringen innen EF-
FEN-Miljø og bransjen 42 pro-
sent, og NVE har bidratt med 13
prosent. Sluttrapportene fra pro-
grammet forventes utsendt fra
forskningsrådet i løpet av våren.

NVEs FoU-plan 1997-2001 ble
presentert i konferansens innled-
ningsforedrag. Dette ble fulgt
opp av Direktoratet for naturfor-
valtning gjennom to innlegg om
vassdragets plass innen naturfor-
valtningen. Stikkordene her var
biologisk mangfold, delegering
for lokal forvaltning, tiltak mot
forsuring og ønske om økt koor-
dinering av FoU-innsatsen. Eta-
tens pågående FoU-aktiviteter
innen vassdragssektoren ble viet

stor oppmerksomhet. Hydrolo-
gisk forskning, HYDRA-pro-
grammet, det nystartede pro-
grammet Vassdragsmiljø ble
presentert. Hege Hisdal tok opp
spørsmålet om vannføringsfor-
holdene i de nordiske vassdrag
kunne indikere klimaendringer.
Spørsmålet er komplisert og hun
viste til at ulike metoder for kva-
litetssikring og trendanalyser er
nødvendige å gjennomføre før
konklusjoner kan trekkes.
Forskerne påpekte igjen økt be-
hov for mer forskning om kon-
klusjonene skal bli sikrere og
klarere. Ikke uventet dette. For-
valtningen var opptatt av at for-
skerne måtte ta forvaltningens
problemer alvorlig. Forvalt-
ningsrettet forskning er stikkor-
det her. Men fra begge hold ble
påpekt viktigheten av å ha i
funksjon lange måleserier for de
ulike fagparametre. Dette var et
klart innspill til den evalue-
ringen som pågår i DN, SFT og
NVEs regi når det gjelder pro-
sjektet "Forskning- og referan-
sevas sdrag".

Møteplassfunksjonen er viktig
under slike konferanser. Forsk-
ere med ulik bakgrunn møter
hverandre og de møter forvalt-
ningens aktører på de ulike ni-
våer og innen ulike sektorer.
Nye prosjektideer fødes og nye
samarbeidsopplegg oppstår.
Konferansen er ikke avsluttet.
Det påhviler nå Arnold Håland ,
daglig leder i NNI, et ansvar å få
ut konferanserapporten i nær
fremtid. Vi venter spent, og for-
venter at den vil inngå i vass-
dragsaktørenes bibliotek. Først
når rapporten foreligger, kan vi
si vel blåst og takk til NNI for et
positivt initiativ.

Dom om avgift
ankes ikke
Saken mellom Statkraft SF og
Hydro om hvordan produk-
sjonavgiften skal beregnes går
ikke videre i rettsapparatet.
Partene er blitt enige om en
løsning som innebærer at dom-
men i Oslo byrett fra januar i
år ikke blir anket. Dommen er
da rettskraftig.
Dette gjelder i forholdet mel-
lom Statkraft og Hydro, ikke
for andre Statkraft-kunder som
eventuelt vil gå til sak.
Statkraft håper imidlertid at
byrettsdommen gir grunnlag
for enighet om produksjonsav-
giften også med andre kunder.
Statkraft og Hydro var på for-
hånd blitt enige om å velge ut
noen kontrakter (Sunndalskon-
traktene) for å få prøvd saken
prinsipielt. Resultatet i dom-
men skulle så gjelde for de øv-
rige kontrakter partene i mel-
lom.
I byretten ble Hydro dømt til å
betale som tillegg i kraftprisen
den produksjonsavgift som til
enhver tid fastsettes av Stor-
tinget, eller annen offentlig
myndighet.
Hydro ble videre dømt til å be-
tale Statkraft ca. 21,4 mill.kr.

Aursunden-
regulering på
ubegrenset tid
Fordelene ved regulering av
Aursunden overstiger ulem-
pene, sier Olje- og energide-
partementet og anbefaler fort-
satt regulering. Departementet
tilrår også at statsreguleringen
fra 1921 nå overdras til Glom-
mens og Laagens Brukseier-
forening (GLB). Proposisjon
til Stortinget ble fremlagt og
godkjent i statsråd 4. april.
Reguleringshøyden er 5,9 me-
ter. Kraftbidraget er beregnet
til 208 GWh i året.
Departementet påpeker at vur-
deringen av skader og ulemper
ved Aursunden-reguleringen
bærer preg av at magasinet har
vært regulert i lang tid. Virk-
ningene av reguleringen har
stabilisert seg. Ingen av hø-
ringsinstansene har krevd at
reguleringen skal opphøre.
Skader som er påpekt gjelder
erosjon, fisket, klima og fortu-
ristnæringen.
Departementet anbefaler at
konsesjon gis på ubegrenset tid
til alle deltagere i regule-
ringen, med mulighet for å ta
vilkårene opp til alminnelig re-
visjon etter 30 år. Vilkårene
skal ivareta de forskjellige bru-
kerinteressene i vassdraget.
Forslaget til manøvrerings-
reglement sier at vannføringen
fra Aursunden - som en hoved-
regel - ikke skal være mindre
enn åtte kubikkmeter i sekun-
det.
Foran og under flom skal tap-
pingen skje etter bestemte ret-
ningslinjer. Det heter bl.a. at
ved begynnende flom skal
dammens flomluker manøvre-
res slik at avløpet ikke oversti-
ger tilsiget.
Det skal påses at flomløp og
tappeløp ikke hindres av is el-
ler lignende, og at regulerings-
anlegget er i god stand til en-
hver tid.

4 •ånn & inergi

Vassdragskonferanse i Bergen:

Viktig møteplass for
forskere og forvaltning

Seksjonssjef Per Einar Faugli

kunnskapsstatus fra en rekke
forskningsfelt. Med tanke på de
millioner av kroner samfunnet
har nedlagt i denne fireårs perio-
den kunne en kanskje ha ventet
mer relevante resultater.
Men bevares, her ble presentert
svært interessant materiale. Ha-
rald Sægrov fra Rådgivende bio-
loger as mente å kunne påvise
sammenhenger når det gjelder
nedgangen av villaksbestanden
som skyldes helt andre årsaker
enn kraftreguleringer. Opp-
drettsnæringen synes å kunne ha
et tungt ansvar for dagens situa-
sjon. Stikkord var sykdommer
blant oppdrettslaks, og rømt laks
av samme opprinnelse.

Forskningsrådets nettopp avslut-
tede FoU-program EFFEN-
MILJØ ble presentert gjennom
flere faginnlegg. NVE v/forsk-

«Elva som ressurs» er hovedtitel på et vak-
kert hefte som Jostedalen Nasjonalparksen-
ter har utgitt i samarbeid med NVE.
Heftet forteller i tekst og praktfulle bilder
om bruk og vern av vassdrag i Sogn og Fjor-
dane.

Hovedemnene er bruken av vassdrag gjen-
nom tidene, hva som styrer akivitetene,
vassdrags- og energiforvaltning, vannkraft-
potensialet i Sogn og Fjordane og bruk og
vern av vassdrag. Hovedtyngden av materia-
let er hentet fra NVE-publikasjoner. Redak-
tør er Olianne Eikenæs, NVE.
Heftet minner også om formålet med Joste-
dalbreen Nasjonalparksenter: å gi informa-
sjon med særlig vekt på de særegne natur-
og kulturforholdene i distriktet.

Det skjer gjennom forskning, undervisning
og naturopplevelser.
Senteret har etablert et nett av natur- og kul-
turstier i dalene omkring, bl.a. Glomsdalen,
Erdalen, Briksdalen og Flostranda.
Fra 1.mai til 1.oktober har senteret daglig
åpningstid, men grupper kan reserveres
plass hele året.

Før Jostedalsbreen Nasjonalparksenter ble åpnet i 1993 hadde NVE Region Vesti4ørt store
forbyggingsarbeider - og bygd en bru - der Fosdøla renner ut i Strynevannet.

Foto Harald Brynildsen.
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NVE: Et viktig bidrag til kraftbalanse
Øvre Otta-saken er nå på ny høring i Skjåk, Lom og
Vågå kommuner, hos fylkesmannen i Oppland og i
fire berørte departementer.
Frist for denne høringen, som gjelder NVEs innstil-
ling i saken, har Olje- og energidepartementet satt til
20.juni.
Det er lagt opp til en befaring i utbyggingsområdet
med olje- og energiminister Ranveig Frøiland i da-
gene 12. og 13.august, får Vann & Energi opplyst i
OED.

Adm. dir. Oddleiv Sæle i Opplandskraft (t.v.) og vassdrags- og energidirektør Erling Diesen i vennska-
pelig dialog - like etter at innholdet i den omfattende Øvre Otta-innstillingen var gjort kjent. Foto: Erik
Lindholm Hansen, GLT.

Under en pressekonferanse i Lil-
lehammer forrige måned ble det
kjent at NVE har anbefalt konse-
sjon for utbygging av Øvre Otta,
med kraftverkene Glitra og øy-
berget.
Utbyggerne mente vilkårene « er
til å leve med», men la til at pla-
nene ikke må reduseres enda
mer.
Naturvernere var skuffet og tar
sterk avstand fra utbyggingen.

Høye sommervannføringer
Utbyggingen vil gi omkring
1000 GWh til en rimelig kost-
nad. Det er et viktig bidrag til
kraftbalansen i årene etter år
2000, fremholder NVE i sin vur-
dering.
De største konfliktene knytter
seg til reduserte vannføringer på
utbygningsstrekningene og til
kraftledningen Skjåk-Vågåmo.
Ledningen er omstridt uansett
trasèalternativ.
For best mulig å bevare opple-
velsesverdiene i dalen er det fo-
reslått høye sommervannfø-
ringer på flere av de synlige og
mest attraktive elvestrekningene
i Føysa, Måråe og Glitra.
NVE anbefaler at elvene Blan-



kåe og Måsågrove tas ut av pla-

nene. Konsesjon for høyspen-
ningsanlegg og overføringsled-
ninger blir behandlet av NVE
etter at søknaden om kraftutbyg-
ging er avgjort.

Større fordeler enn ulemper
Vassdrags- og energidirektør Er-
ling Diesen nevnte i sin oriente-
ring at det er innhentet hørings-
uttalelser, holdt befaringer og ar-
rangert en rekke møter.
- Etter en grundig gjennomgang
av alle sider ved saken er vi
kommet til at fordelene ved ut-
bygging er større enn ulempene.
Derfor tilrår vi konsesjon på
overføring av sidevassdrag og
på de to kraftverkene, sa Diesen.
Han understreket at konsesjonen
foreslås gitt med en rekke be-
grensninger og på en rekke vil-
kår som skal dempe skadevirk-
ningene.
Men NVE har ikke gått inn for
den mest omfattende begrens-
ningen som er foreslått, nemlig å
sløyfe alle overføringene av si-
devassdrag. Det ville føre til en
for dårlig utnyttelse av de vann-
kraftressurser som etter Stor-
tingets vedtak kan konsesjonssø-
kes, erklærte vassdrags- og ener-
gidirektøren.

Kraftledning gir konflikt
Begge kraftverkene vil bli byg-
get i Skjåk. Kommunen vil ha et
næringsfond på 25 mill.kroner.
Ut fra sammenligning med hva
som er gitt andre kommuner me-
ner NVE at 15 mill.kr. er rime-
lig.
Skjåk får også konsesjonsavgif-
ter, i likhet med Lom, Vågå og
Sel kommuner.
Om kraftledningene sa Diesen at
for mange høringsinstanser sy-
nes 300 kV-ledningen mellom
Øyberget i Skjåk og Vågåmo å
være mer konfliktfylt enn selve
kraftutbyggingen. Konfliktgra-
den er likevel ikke så alvorlig at
hele kraftprosjektet bør nektes.

«Ett minutt stillhet»
Da det var åpnet for spørsmål,
ble det stille i salen. Så reiste
omsider en fra naturvern-benken
seg og sa at dette nok var «ett
minutts stillhet» etter hva man
nettopp hadde hørt om øvre
Otta-utbygging.
En annen trodde stillheten
skyldtes et sjokk over det som
lagt fram. Det ville være en
skam om utbyggingen går igjen-
nom i Stortinget, sa naturverne-
ren.
Heidi Sørensen, leder i Natur-
vernforbundet, ville ikke si så
mye. - Dere vet hva hva vi står
for, sa hun, men spurte også om
vi ikke burde tenke på bedre ut-
nyttelse av den kraften vi aller-
ede har før vi bygger nytt.
Diesen fremholdt at NVE må
forholde seg til gjeldende ener-
gipolitikk. Han kunne ikke se at
den er endret i langtidsprogram-
met. øvre Otta-prosjektet er dels
utbygging, dels utvidelse. Regu-
lert vann har rent her i nesten
femti år uten å bli utnyttet.

Romslig balanse er borte
NVE lager ikke så mange prog-
noser nå. Et grovt anslag er at to
prosent økning i brutto nasjonal-
produkt gir halvannen prosent
økning i elforbruket - med da-
gens energipolitikk. Med grønne
skatter ville bildet være et annet.
Siden energiloven kom, er det

bygd lite vannkraft. Den roms-
lige balansen fra tidligere tider
er borte. Nå er vi selvforsynt i ett
av to år, ikke ni av ti som før.
Forbruksveksten kom ikke i fjor.
En spesiell magasinsituasjon ga
prispåslag og sparekampanje.
Nedgangen fortsetter, men varer
neppe evig, advarte NVE-sjefen.
På spørsmål om når anlegget
kan komme i gang sa han at de-
partementet vil sende NVEs til-
råding (på over 300 sider) til hø-
ring i berørte fylker og kommu-
ner. Så lages en stortingspropo-
sisj on.
- Jeg tror ikke departementet sier
nei til hele planen, bemerket Di-
esen her. Han så ikke bort fra
stortingsbehandling i 1998, men
påpekte at: «Det bestemmer jo
ikke NVE».

Heidi Sørensen, leder i Natur-
vernforbundet, oppfordret til
bedre utnyttelse av den vann-
kraften vi allerede har. Foto:
Harald Brynildsen.

Sel er
bekymret for
Øvre Otta-
utbygging
Ordfører Ola Svaet i Sel
minner i et brev til NVE om
at kommunen i fjor gikk
imot utbygging av Øvre Otta
etter de fremlagte planer.
Begrunnelsen var at slik ut-
bygging også legger sterke
føringer for utbygging av
Nedre Otta.

Kommunestyret ba samtidig
om at sammenhengen mel-
lom utbygging i øvre Otta
og Nedre Otta måtte bli
grundig utredet.
Ordføreren kan ikke se at en
slik utredning foreligger og
finner det sterkt beklagelig.
Sel kommune mener stadig,
heter det i brevet, at en øvre
Otta-utbygging etter forelig-
gende planer i betydelig
grad kan forverre isforhol-
dene ved Otta tettsted. Der-
med kan en utbygging av
Nedre Otta bli nødvendig,
noe som vil medføre radi-
kale endringer av vassfø-
ringen i nedre del av Otta-
vassdraget og deler av Lå-
gen, og således berøre Sel
kommune meget sterkt.
Det er en betydelig svakhet
ved konsekvensutredningen
at ikke sammenhengen mel-
lom utbygging av Øvre Otta
og Nedre Otta er nærmere
analysert, fremholder Sel-
ordføreren. Han ber om at
NVE medvirker til at slike
vurderinger blir foretatt.
Brevet er sendt i kopi til syv
stortingsrepresentanter, fyl-
kesmannen i Oppland og
Regionrådet for Nord-Gud-
brandsdal.

Glitra renner gjennom Bottensetrene - og skal fortsatt gjøre det nær-
mest urørt i perioden 15.juni-14.september. Flomvann kan tas inn,
men ellers skal elven ha tilnærmet normal sommervannføring. Foto
Harald Brynildsen.
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- Jeg leier
den i bånd
- Jeg leier den med meg som en
hund i bånd. Og får sylskarpe
bilder med akkurat de motivene
jeg vil ha.
Sier Fredrik Andersson, fører
av miniluftskip og altmulig-
mann i det ganske nyetablerte
Oslo-firmaet Høydefoto AS.
Luftskipet er 6,5 meter langt,
drøye to meter bredt og fylt
med ren helium for å få best
mulig oppdrift. Under fotogra-
fering kan høyden over bakken
variere fra bilde til bilde, med
70 meter som det høyeste.
I et par tau ned fra luftskipet
henger en brakett til å feste ka-
mera på. Til kameralinsen er
det koblet et videoøye. Det opp-
fatter samme motiv som kame-
raet ser, og videobildet går i ka-
bel ned til en monitor bakken.

Styrer luftskip og kamera
- Monitoren har en skjerm som
hele tiden viser det bildet kame-
raet ser. Jeg dirigerer luftskipet
som det passer best, opp og ned
og til siden. Og jeg kan styre
kameraet 360 grader og 90 gra-
der, og zoome inn mot målet.
Så knipser jeg bildene. Veldig
enkelt egentlig, sier Andersson.
- På denne måten kommer vi
mye lenger ned mot målet enn
med fly og helikopter. Det gir
bilder av høy kvalitet, med
mange detaljer.

En annen side ved saken er at
luftskipet hverken støyer eller
forurenser. Været spiller ikke
så stor rolle for selve manøvrer-
ingen av luftskipet. Men selv-
følgelig er det fint med sol når
vi tar bildene.

Marked innen utbygging
Systemet er en kanadisk opp-
finnelse som ble kjøpt av et
firma i USA. Høydefoto AS har
etpar år hatt rettighetene i

, Norge og Sverige. Ganske ny-
lig er rettighetene utvidet til å
gjelde hele Europa.
Etter en forsiktig start i fjor
med høydebilder av privatboli-
ger og industrieiendom ser fir-
maet nå et videre marked i for-
skjellig utbygging, både vann-
kraft og veier. Høydefoto har
allerede hatt oppdrag for SAS
på Gardermoen, forteller An-
dersson, salgssjef og luftskips-
fører i en og samme person.

Han nevner også planer om å
bruke et noe større miniluftskip
til å sende levende bilder fra
store sportsarrangementer og
andre begivenheter, slik man
allerede gjør i USA. Det blir i
så fall med et 10,5 meter langt
og tre meter bredt luftskip som
kan styres fra avstander opp til
halvannen kilometer. Da går
ikke videobildene via kabel,
men som mikrobølger.

Miniluftskipet med kamera opp-
hengt under «buken», og en
ledning som bringer videobil-
der ned til operatø.ren. Han
styrer både luftskip og kamera
inn mot ønsket motiv.
Foto Einar Berg. 


-Synliggjl
på meget

-
To bilder fra Bråbekkhølen i Mårvassdraget
fra miniluftskipet og fotomanipulert på grun

- Vi var nok litt skeptiske til dette medsI
fotografering fra miniluftskip. Men ettei
vellykket eksperiment var skepsisen bo
forteller direktør Nicolai østhus i øst-T
markens Brukseierforening. - Bildene er
dig gode.
ØTB fikk i fjor laget en «Tiltaksplan for 111
med en rekke fotografier av landskap som
berørt av planlagte overføringer. Bildene
parvis og viser virkningen av forskjellige till
- Ikke så sjelden i en konsesjonsbehandling
vi en voldsom polarisering der motstande
snakker om «total rasering» mens utbygge
sier det er tale om «moderate inngrep».
En høringsinuttalelse til en konsesjonssøk
bør bygge på best mulig informasjon om hva
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tiltakeneNicolai Østhus:
- Viktig å få

overdig med smulene i
dagens system

Tiernet som
ikk dukken

Nordre Puttjern kan minne om et nedtappet reguleringsmagasin, etter å ha sunket fem meter siden
isleggingen i høst.

n terskel og under med terskel. Bildene er tatt
mfattende målinger av elveprofilen.
oto Høydefoto A/S. Fotomanipulasjon IN'BY.

yggeren akter å gjøre for å bøte på ulempene.
urver og tabeller er bra. Men det er ikke alle
)m har trening i å lese dem. Fargebilder har en

annen gjennomslagskraft. Og jeg mener vi
fått synliggjort tiltakene på en meget trover-

[g måte i tiltaksplanen. Med en slik tiltaksrap-
prt å bygge på kan forestillingene hos hørings-
tstansene bli atskillig mer nyansert, sier Øst-
us. Han tilføyer at dette også er en relativt bil-
g måte å visualisere virkningene av en utbyg-
[ng på - i forhold til tidligere metoder.
Tiltaksplan for Mår» er utarbeidet av land-
mpsarkitekt Einar Berg i Oslo-firmaet Inter-
ARES, som altså fikk hjelp av Høydefoto til å
de nødvendige bildene fra et miniluftskip.

Øst-Telemarkens Bruksei-
erforening vil i løpet av året
sende konsesjonssøknad for
tilleggsoverføringer til Mår
kraftverk. En annen søknad i
år gjelder bygging av ny re-
guleringsdam for Tinnsjøen.

Overføring av Follsjøs avløp
nedenfor Bolkesjø til Grønn-
vollfoss nær Notodden er også
et aktuelt prosjekt i ØTB-regi.

Tilleggsoverføringene til Mår
er beregnet å gi en energiinn-
vinning på 45 GWh. Bereg-
nede kostnader er nær 53
mill.kr, som gir en overfø-
ringskostnad på 1,17 kr.kWh.
Det skal sprenges en 3520 m
lang tunnel fra Kalhovd til Ro-
sjå, med en avgrening på 340m
som tar inn avløpet fra Kal-
hovdbekken. Nye kraftlinjer
blir ikke nødvendig da eksiste-
rerende ledning fra Mår kraft-
verk til Mårvatn går like forbi
anleggsområdet.
Forutsatt at konsesjon blir gitt i
1998, kan anleggsarbeidene
avsluttes i 1999.
Nåværende dam ved Tinnoset
er fra 1907 og regulerer Tinn-
sjøen fire meter. Dammen er
ikke tidsmessig, og NVE har
gitt pålegg om å bygge ny
dam.
ØTB vil sende konsesjonssøk-
nad i to altemativer. Det ene
gjelder ny dam like overfor nå-
værende, det andre gjelder ny
dam to kilometer lenger ned i
elven.
Planene forutsettes at det på
østsiden av Tinnelva bygges
inn et kraftverksaggregat for å
utnytte det ni meter høye fallet
i dammen. Aggregatet yter 12
MW, og mildere årsproduk-
sjon er beregnet til 57,5 GWh.
Samlede utbyggingskostnader
er ca. 213 mill. kr.

Brukseierforeningen ønsker
primært utbygging etter alter-
nativ 2, bl.a. fordi damtverr-
snittet blir så bredt at flom-
vannføringer kan ledes over et
fritt overløp.
NVE har konkludert med at al-
ternativ 2 er det sikkerhetmes-
sige klart beste. Med konsesjo-
nen gitt kan anleggsarbeidet
påbegynnes sommeren 1998
og være avsluttet etter drøye to
år (alt. 2)
Med overføring fra Follsjø til
Tinnelva og Grønnvollfoss
innvinnes ca. 15 GWh.
Vi må regne med at det vil skje
lite ny utbygging heretter. Da
har bransjen en viktig utfor-
dring i å samle opp smulene i
det systemet vi har, sier ØTB-
direktøren.
Forhåndsmeldingene for Mår-
regulering og Tinnoset-dam er
ute på høring, med frist til 30.
april. NVE har nylig arrangert
folkemøter om disse sakene og
hatt møter med lokale myndig-
heter.

Av øystein Aars

Det er vel få som harunngått å
legge merketil striden mellom
NSB-Gardermobanen og entre-
prenøren, Scandinavian Rock
Group (SRG) om byggingen av
Romeriksporten, den 14 km
lange tunnelstrekningen på
Gardermobanen fra Stalsberg
på Lillestrømsiden mot Bryn i
Oslo.
Tunnelen går i grunnfjellsom-
rådet på grensen mot det geolo-
gene kaller Oslofeltet, og krys-
ser en rekke svakhetssoner
(forkastninger) i fjellet. Striden
står om i hvilken grad dårlig
fjell og vannlekkasjer kunne ha
vært forutsett.

Som et nedtappet magasin
Det som ikke var forutsett var
virkningen i dagen over tunne-
len, da denne nådde området
innenfor Lindeberg og øst for
Lutvann. Her ligger to små
tjem, Nordre og Søndre Putt-
jern. Tunnelen passerer ca 30
meter nordvest for det nordre
tjernet, omlag 160 meter dy-
pere enn overflaten av tjernet.
Tjernets største dybde er

Energiselskapet Asker og Bæ-
mm AS har søkt konsesjon for et
132 kV kabelanlegg fra Berger
transformatorstasjon til Hamang
innføringsstasjon. Kabelanleg-
get blir en oppgradering av nå-
værende 48 kV kraftledningsan-
legg.
Som bakgrunn for søknaden an-
føres bl.a. at omtrent halvparten
av hovedfordelingsnettet i Asker
er ombygd til 132 kV i løpet av
de siste 15 årene. Full oppgrade-
ring til 132 kV er på kort sikt

ukjent, men det har vært nevnt
15 meter.
I januar så skiløpere at tjemet
hadde unormalt lav vannstand.
I februar ble det klart at vann-
standen hadde sunket drastisk,
hele tre-fire meter. Langs bred-
dene hadde det dannet seg
sprekker, og breddene hellet
innover mot tjernet som da
minnet mye om et nedtappet
reguleringsmagasin.

To oppgaver for NVE
NVE kom inn i bildet etter en
henvendelse til Vassclragsav-
delingen fra NSB-Gardermo-
banen, fulgt av en henvendelse
like etter fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling. Jeg de1tok
ved en pressekonferanse NSB-
Gardermobanen hadde innkalt
til 13 februar. Den foregikk
som en befaring i terrenget ved
Lutvann og Nordre Puttjern.
NVE har to oppgaver i saken,
den ene som forvaltingsmyn-
dighet for å ivareta samfunnets
interesser gjennom Vassdrags-
loven, den andre som et rent
oppdrag. Hydrologisk avdeling
ble engasjert til å registrere
vannstandene i Nordre og Søn-
dre Puttjern.

ikke mulig da dette spenningsni-
vået ikke er tilgjengelig i Ha-
mang.
Energiselskapet ønsker at 132 kV
forsyning etableres senest i for-
bindelse med utskifting av de 32
år gamle transformatorene i Ha-
mang.
En kabelløsning forutsettes å
følge eksisterende veier på store
deler av strekningen. De natur-
messige inngrep for den aktuelle
kabeltrasè blir relativt beskjedne
og ventes ikke å skape konflikt

Foto Tor S. Pedersen

Den første tiden etter 18.fe-
bruar ble vannstander i tjer-
nene nivellert, i Nordre Putt-
jern med få dagers mellomrom.
Der har også en automatstasjon
vært i drift siden 11. mars. Syn-
kingen av vannstanden i Nor-
dre Puttjem er nå ca to
cm/døgn, en centimeter mindre
enn tidligere under målingene.
Kraftig regnvær onsdag i
påskeuken stanset synkingen et
døgn, men så fortsatte den
igjen. Det skjedde til tross for
at NSB-Gardermobanen hadde
foretatt tetningsarbeider i tun-
nelen.

Ukjente lekkasjeveier
Det er gjort geofysiske under-
søkelser av tjemet, og det er til-
satt fargestoffi håp om å kunne
avsløre lekkasjeveiene. Men
hittil har dette ikke lykkes.
Midt i april vil Nordre Puttjern
være fem meter lavere enn ved
isleggingen. Men helt tomt blir
tjernet neppe på minst etpar
måneder ennå, selv om nedbø-
ren «mot nor'malt» fortsatt
skulle utebli i Oslo-området.

med naturverninteresser, sier
Energiselskapet.
Selskapet ser heller ingen sik-
kerhetsmessige eller helsemes-
sige forhold som kan ha negativ
innvirkning på omgivelsene ved
det aktuelle kabelanlegget.
Planen er å iverksette det om-
søkte kabelprosjektet Berger-
Hamang i år 2001-2002. Strek-
ningen er 4,6 km. Pris pr kilo-
meter er beregnet til 4,5 mill.kr.

Søker konsesjon for
kabel i Asker og Bærum
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- Jeg lå inne i røret og skrapte rust en hel uke. En
møkkaj obb !
Men nå tror jeg røret skal holde i mange år, sa en
stolt og glad Andreas Wessel på Rotnes Bruk i Nitte-
dal, en snøvåt formidddag i slutten av februar.
Han ønsket miljøvernministeren, vassdrags- og ener-
gidirektøren og et åttitalls øvrige innbudte velkom-
men til gjenåpning av Rotnes Kraftstasjon.

Gj e steli sten Milj øvernminister Thorbj ørn
kunne forså- Berntsen ville også slå fast at
vidt minne småkraftverkene i Norge har en
om tidligere naturlig og viktig plass i vår na-
tiders store sjonale energiproduksj on.
begivenhe- - Høyere strømpriser har gitt
ter i norsk økende interesse for å ta i bruk
kraftforsy- små, gamle anlegg. De utnytter
ning, en lokal fornybar energi på en ef-
Tokke-åp- fektiv måte, ofte i nærheten av
ning for ek- gamle industri- og bosteder.
sempel. Her Dette kan gi nytt økonomisk liv
var det imid- til gamle småkraftverk og gjøre

dem til noe mer enn minnesmer-
ker. Rotnes er et eksempel på
det, sa Berntsen.
- Vi har mange små kraftverk
som ikke er i drift. Her ligger et
potensial for enda mer egenpro-
dusert elektrisitet. Det vil gi et
positivt bidrag til den norske
kraftbalansen som for tiden er
hardt presset, fremholdt statsrå-
den. Og han la til at vannkraft er
en miljøvennlig og fornybar
energikilde - den viktigste delen
av et bærekraftig norsk energi-
system.

kategori 1, og etter en grundig
konsesjonsbehandling. Noen av
de småkraftverk det nå søkes
om, ligger i vernede vassdrag.
Da kan tillatelse bare gis dersom
det ikke vil berøre allmenne in-
teresser, herunder verneinteres-
sene. Det avgjørs av NVE etter
at fylkesmannen har uttalt seg.
Prosjekter som ikke berører all-
menne interesser må i dag bare
godkjennes av vedkommende
kommune som byggesak etter
plan- og bygningsloven.

Forholdsvise høye kraftpriser,
lavt rentenivå og en avgiftsmes-
sig favorisering av småkraftverk
er viktige årsaker til dagens for-
midable interesse for slike an-
legg. For den enkelte utbygger
vil mulighetene til en hyggelig

ekstrainntekt være gode.
Heller ikke i en litt større
sammenheng skal man helt ne-
glisjere småkraftverkenes betyd-
ning, sa vassdrags- og energidi-
rektøren.
Gunstig plassering i nettet er po-
sitivt gjennom bidrag til redu-
serte nettap, i enkelte tilfeller
også som en ekstra sikkerhet i
tilfelle for eksempel utfall av
overliggende nett.
Det siste er kvaliteter som bør
gjenspeiles i kraftprisen fra små-
kraftverkene.
Diesen lovet at NVE skal gjøre
sitt ytterste for å få mengden av
småkraftsaker raskest mulig
gjennom systemet. De er ikke
avgjørende for kraftbalansen i
landet, men har mange andre
positive verdier.

Kompli-
sert
behandling
Trygve Eb-
bing, for-



mann i Små-
kraftverke-
nes Fore-



ning, ville
håpe at da-
gens velvilje
overfor små-
kraftverk
gjenspeiler
seg i hand-
ling. øverst
på en ønske-
liste hadde
Ebbing en
enklere kon-
sesjonsbe-

handling.
- Vi synes den er fryktelig kom-
plisert i dag, nesten en uoversti-
gelig terskel, sa formannen som
også tok til orde for visse støtte-
ordninger.
Diesen kvitterte med å invitere
til et møte i NVE. - Vi skal
gjerne diskutere med dere om
det er mulig å forenkle proses-
sen, sa NVE-sjefen.

Hjemfallsretten en
anakronisme

Anders Kiær, styremedlem i
Småkraftverkenes Forening, tok
opp spørsmål angående konse-
sjonslovgivningen og hjemfalls-
retten til staten.
Gjennom lovgivningen har det
offentlige villet hindre spekula-
tive oppkjøp av fallrettigheter
uten at utbygging ble foretatt.
Man ønsket utbygging av og
kontroll med de større vannkraft
ressursene som var av samfunns-
messig vesentlig betydning. His-
torisk økte den gjennomsnittlige
installerte effekten, særlig fra
slutten av 1950-årene og utover.
I flere tiår har denne effekten lig-
get rundt 40-50 MW uten at
grensen for erverskonsesjon er
endret, påpekte Kiær.
Det har gitt en betydelig skjer-
pelse av konsesjonsloven fra
1917 til i dag. Kiær tvilte på om
dette var bevisst fra myndighete-
nes side.
Han kornmenterte også den nye
selskapslovgivningen som har
gitt mindre private utbyggere et
problem. Tidligere kunne to eller
flere gå sammen om utbygging
og drift uten konsesjonsrettslige
virkninger. Nå blir grunneierne
utsatt for konsesjon med fullt

letid tale om
et kraftverk
med en årlig
produksj on
på ca 1
GWh, til-
svarende

forbruket til 30-40 husstander.
Men Rotnes Kraftstasjon har til
gjengjeld sin lange og hederlige
historie! Det første kraftverket
ble bygget allerede i 1907 og ga
strøm til gårdsbruk, mølle og
sag. I 1940 var et nytt kraftverk
på plass, med stasjonen lenger
ned i fossen for å få størst mulig
fallhøyde. Nittedal Energiverk
overtok stasjonen i 1980 og drev
den i noen år - inntil flommen i
1987 satte den ut av drift.I 1993
kjøpte Rotnes Bruk stasjonen til-
bake, og 5.desember i fjor var
den påny i full sving.

Lite - men nyttig!
Både den ganske nybakte kraft-
verkeieren selv og andre i for-
samlingen påpekte at Rotnes
Kraftstasjon er et lite anlegg.
Men 1 GWh er også noe. Og her
utnyttes en ressurs som er veldig
viktig for eiendommen. Det fin-
nes mange landbrukseiendom-
mer i landet med en slik ressurs!
ble det sagt.

Beskjeden produksjon
I et innlegg om småkraftverke-
nes betydning som energiprodu-
senter beklaget vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen at
NVE ikke har fullstendig over-
sikt over disse verkene. Offisi-
elle oversikter omfatter bare
kraftverk større enn 1 MW. Men
det pågår nå en systematisk re-
gistrering også av de minste ver-
kene, opplyste Diesen.
Det foreliggende materiale viser
at verkene under 1 MW har en
samlet installasjon på ca 50 MW
og en årsproduksjon på ca 300
GWh.
- Korrekte tall er nok en god del
høyere. Men likevel svært be-

skjedent - ca 2,6 promille - i for-
hold til totalproduksjonen på ca
115 TWh, sa Diesen.
- Til å dekke opp fremtidig for-
ventet økning i kraftbebehovet
vil bidraget fra disse kraftver-
kene monne lite. Det måtte byg-
ges 1000 kraftverk som Rotnes
for å holde tritt med økningen i
el-forbruket.

Vurderer allmenne interesser
Mange småkraftverk utnytter
bare en liten del av vannet som
renner forbi. Det kan sikre jevn
vanntilførsel uten magasiner.
Her må det nevnes at dette ikke
alltid er ønskelig ut fra NVEs
oppgave som ressursforvalter.
Hvis vannet kan utnyttes bedre,
vil vi prinsippielt foretrekke det,
innen rammen av Samlet plan,

- Som å få en ny baby, sa Margret og Andreas Wessel på Rotnes Bruk
om å ha tilsyn med en kraftstasjon natt og dag.
Det var de meget lykkelige for, etter et flerårig «svangerskap».

Andreas Wes-
sel (t.v.) fortel-
ler om utstyr
som ble an-
skaffet i 1940,
som «druknet»
i en flom i
1987, men som
nå er i full
bruk igjen. Til-
hørerne er
Statsråd Thor-
bjørn Bernt-
sen,vass-
drags-og
energidirektør
Erling Diesen
og Clarence
Yggeseth, spe-
sialist på små-
kraftverk
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- Hjemfallsretten rammer spesi-
elt mindre vannfallseiere, sa An-
ders Kiær, styremedlem i Små-
kraftverkenes Forening.

hjemfall til staten etter f.eks. 60år.
Dette kan ikke ha vært tilsiktet,

sa Kiær og minnet om at energi-
loven tilstreber et fritt energi-
marked.

Hjemfallsretten virker motsatt,
med økt offentlig eie og større
andel av kraftproduksjonen på
statens hender.
Hjemfallsretten er en anakro-
nisme og må fjernes, erklærte
Kiær.

Miljømessige gevinster står ikke i rimelig forhold til økt risiko i
driftsfasen — og en merkostnad på 290 mill. kr — ved å føre Tysk-
landskablene inn Fedafjorden. Løsningen kan ikke forsvares, sier
Statnett SF og de to søkerselskapene Viking Cable og EuroKabel i
en utredning. Søkerne holder fast ved ilandføring på Lista.
Utredningen er gjort på anmodning fra NVE og Vest-Agder fylkes-

kommune. Den alternative løsningen, likestrømskabler inn Fedafjor-
den, er sammenlignet med den ømsøkte Lista-løsningen hva angår
teknikk, trasva1g, konsekvenser og kostnader. En løsning med ka-
blene i land ved Feda vil samlet medføre ca 77 km lengre sjøkabler.
Landkabel over Lista unngås.
Forlengelsen av sjøkablene inn Fedafjorden vil på grunn av dybde-
og bunnforholdene medføre betydelige anleggstekniske utfor-
dringer, større risiko i driftsfasen for at feil kan oppstå på alle ka-
blene samtidig, og gjøre reparasjon av kablene vanskeligere og mer
tidkrevende.

Trang og dyp fjord
I utredningen påpekes at deler av tras&n vil gå i den trange og dype
Fedafjorden, på dybder ned til 400 meter. Bunnforholdene varierer
mye, med tre fjordterskler og områder med bløtere, finkornige sedi-
menter imellom. Bratte fjordsider gir risiko for undersjøiske ras og
begrenser avstanden mellom kablene.
På tre strekninger i Fedafjorden, over tilsammen ca. 10 km, ligger

løsmassene i et så smalt belte at kablene må legges med innbyrdes
avstand på 10-20 m. Det tilsvarer minimumskrav for utlegging. Inn-
stallasjon med så kort avstand stiller større krav til utlegging. Den
vil gå saktere og kreve spesialutstyr. Man må regne med større risiko
for feil på kablene og større reparasjonskostnader, sier søkerne.
Merkostnadene ved å føre Tysklandskablene til Feda vil bli ca. 290
mill. kr. Det meste av merkostnadene er knyttet til forlengelsen av
sjøkablene. Nedkorting av likestrømsledninger og landkabler vil gi
kostnadsreduksjoner.

Miljøgevinster
Ved den alternative ilandføringen av Tysklandskablene unngås mil-
jøkonsekvenser i strandsonen og på land over Lista og langs like-
strøms luftledningen videre nordover i Farsund og i Kvinsedal sør
for Feda. På strekningen Nørskår-Feda vil likestrøms luftledning
ved alternativ løsning erstattes av elektrodeledning. Den vil ha la-
vere master og smalere byggeforbudsbelte. Antall hytter som må
rives reduseres fra fire til en.
Konsekvenser for natur og brukerinteresser i sjø synes ikke å være
vesentlig forskjellige. Slike negative konsekvenser vil ved begge al-
ternativer være små.
Konklusjonen er likevel at de mulige miljøgevinstene ikke står i ri-
melig forhold til økt risiko og kostnader. Dermed fastholder søkerne
valg av løsning med ilandføring av Tysklandskablene på Lista.

a

Selv om man e mikro g
minikaftverk kan bygges
med miniznale konfrikter
forhold til miljøet, betyr ikke
det at alle slike kraftvelt ef
problemftie, fremholder sek-
sjonssjef Knut Gakkestad
Vasdragsavdelingen, NVE.

Vi vurderer hvert enkelt
kraftveik med hensyn til virk-
ninget for miljøet, tørrleg-
gingsgrad, fisk, landskap mm.
I mange tilfeller kreves ikke
egen søknadsbehandling.
Men NVE kan likevel stille
krav til for eksempel utførelse
og vannføringsforhold.
I vassdrag som er vernet mot
kraftutbygging vil det bare
unntaksvis bli akseptert at det
kan bygges nye mikro- og mi-
nikraftverk. Det må i såfall
dokumenteres at virkningene
for verneinteressene og mil-
jøet er helt ubetydelige, sier
Gakkestad.
Det arbeides med å effektivi-
sere behandlingen. Men slik
den er i dag, skal NVE vur-
dere alle planer om mikro- og

"inikraftverk.
Planene skal sendes til NVEs
hovedkontor, til aktuelt regi-
onkontor, fylkesmann og til-
kommunen.
Det er fylkesmannen og
NVE's regionkontor som i
første innstans vurderer om
det kreves en formell søknad
etter vassdragsloven. Men
den formelle avgjørelsen om
det kreves søknadsbehandling
avgjøres av NVE sentralt.

gen må sette I gang byg-
gmg av mikro- eller mini-
kraftverk før en slik vurde-
ting er giort, understreker
seksjonssjefen.

Vi har bedt energiverkene
om ikke å inngå avtaler om
kraftkjøp før de har ratt be-
kreftet at de formelle sidene
ved bygging av slike kraft-
verk er i orden.

Dialog om
KU-program
Under møter med NVE i mars
fikk Sauda og Suldal kommuner
NVEs forslag til program for
konsekvensutredninger vedrø-
rende to nye kraftledninger. For-
slaget gjelder 300 (420) kV-led-
ning Sauda-Liastølen og 420
kV-ledning Nesflaten-Kvilldal.
Endelig KU-program blir fast-
satt av NVE etter at kommunene
har uttalt seg, og etter eventuelle
merknader fra Miljøverndeparte-
mentet.

Best mulig opplyst
Kraftledningene ble forhånds-
meldt av Statnett i fjor høst, og
har senere vært ute på høring.
NVE arrangerte i oktober folke-
møter i Sauda og Suldal, og
hadde også da møter med kom-
munene. Forslaget til KU-pro-
gram er så utarbeidet på grunn-
lag av høringsuttalelsene, og
NVEs egne vurderinger.
- Sikemålet var å få en dialog
med de viktigste høringspartene
før endelig KU-program blir
fastsatt.

Del av «utenlandspakken»
De nevnte ledningsprosjektene
er siste del i den store «utenland-
spakken» som gjelder kraftut-
veksling med utlandet.
En annen del av denne pakken er
300 (420) kV-ledning fra Kris-
tiansand trafo til Evjeområdet,
som første parsell i ledningen
Holen-Bykle.
NVE vili nær framtid treffe ved-
tak om dette prosjektet.I løpet av
sommeren ventes søknad fra
Statnett for den videre lednings-
byggingen i Setesdalen.

Vestre korridor på høring
Vestre korridor, det vil si ny led-
ning fra Lista via Feda til Ton-
stad, er for tiden ute på høring.
Fylkesmann, organisasjoner og
andre har høringsfrist til 1 juni.
Men for kommunene er fristen
satt til 1.september. Sirdal, Kvi-
nesdal og Farsund kommuner
har krevd planprosess i henhold
til plan- og bygningsloven.
NVEs avgjørelse i denne saken
vil ventelig foreligge i løpet av
høsten.
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NVE har nylig drøftet si-
tuasjonen med uvanlig
store snømengder fra
Sør-Trøndelag og nordo-
ver, og enkelte tiltak er
iverksatt. Siden tidlig i
april har to nye stasjoner
overført daglige måle-
data fra Finnmark.
Beredskapsansvarlige
hos fylkesmennene nord i
landet er minnet om at
plutselig snøsmelting kan
gi oversvømmelse og be-
tydelig skade.
Samme påminnelse er
sendt teknisk etat i byer
og tettsteder.

Prognosekontoret vil i tiden
framover også gi melding til fyl-
kesmennene i hele landet om si-
tuasjonen i vassdragene. Det kan
være aktuelt å gjøre hver uke, el-
leriallfall annenhver uke, opply-
ser overingeniør Lars E. Petters-
son til Vann & Energi.

Et varsel om en mulig utvik-
ling må bli gjentatt så den ikke
går i glemmeboken.

Forestående snømelting og
vårflom ble diskutert under et
regionsjefmøte nylig, i tråd med
hva som ble anbefalt etter stor-
flommen i 1995. Møtet ga nyttig
informasjon begge veier, sier
Pettersson og understreker be-
tydningen av lokalkunnskapen
man har ute ved regionkonto-
rene. Slike møter vil bli holdt
vår og høst.
Snømengdene er særlig store
nord i landet, faktisk rekordstor i

r•aini gt iliergi

Tromsø. Da må man være forbe-
redt på veldig mye vann i må-
nedskiftet mai-juni da smel-
tingen kulminerer.
Isproblemene synes kanskje
ikke fullt så store denne våren
som i fjor, fordi det ikke har
vært like kaldt sist vinter. Men
dette kan endre seg.

Nye stasjoner
Overingeniør Kjell Dalviken
forteller at de to nye målestasjo-
nene i Finnmark står inne på
vidda og ved Sagafoss på kys-
ten.
- Det er de to eneste stasjonene
med fjernoverføring av måledata
fra denne landsdelen som har
hatt en dårlig dekning, sier Dal-
viken. - Egentlig sto ikke disse
stasjonene på programmet ennå.
Men det måtte vi snu om på
fordi det er slike veldige snø-

Overingeniør Kjell Dalviken i seksjon for miljøhydrologi utenfor
den nylig utplasserte målestasjonen nær Masi Finnmark

Foto Mitchell Bitney.

mengder som skal smelte denne for automatisk og daglig overfø-
våren. Finnmark har ikke vært ring av data til NVE-hovedkvar-
helt uten målestasjoner tidligere, teret i Oslo.
men altså ingen med mulighet

beredskap før varflom

Ny avtale om flomvarsling undertegnet
Regulantsamarbeidet i Drammensvassdraget
(RSD) og NVE undertegnet 18.april en samar-
beidsavtale med hovedformål «å sikre en kva-
litetsmessig tilfredsstillende flomovervåking,
flomvarsling og flomberedskap for Dram-
mensvassdragets nedbørsfelt».

Avtalen er en oppfølging av anbefalingen fra Flomtil-
taksutvalget om å etablere formelle samarbeidsformer
mellom NVE og vassdragsregulanter.
Tilsvarende avtaler vil komme med andre brukseierfore-
ninger.
Under et punkt om utsendelse av prognoser og varsler
heter det bl.a. at NVE og RSD til enhver tid vil samar-
beide om et størst mulig samsvar i prognosegrunnlaget,
og vil utarbeide felles retningslinjer for utformingen av
varsler.

Et annet punkt slår fast at RSD og NVE begge har et an-
svar for å vurdere behovet for dispensasjon fra manøvre-
ringsreglementene så snart det blir klart at eksisterende
reglement kan bli til hinder for en ønsket flomdemping.
Prognosekontoret i NVE får anledning til å plassere en
av sine ansatte i RSDs felles organisasjon (Buskerud
Energi) inntil en uke i året for å bli bedre kjent med
RSDs operative drift. Det skal også holdes fellesbered-
skapsøvelser ca. hvert annet år.

Ingen flomproblemer nå
Før undertegningen i NVE-hovedkvarteret ga RSD-ut-
sendingene en orientering om aktuell magasinfylling, og
snømengder, i sine områder. Hva flomfare angår, var
konklusjonen entydig: Ingen problemer i retning av
noen flomsituasjon - om ikke noe helt uforutsett skulle
skje. Isen er heller ikke noe problem.
Fra NVE ga seksjonssjef Gunnar Atterås, sjefingeniør
øystein Aars og overingeniør Lars E. Pettersson, korte

orienteringer fra sine arbeidsområder, Bre og Snø og
Vannbalanse.
De kunne slå fast at det er langt nord i landet de virkelig
store snømengdene finnes denne våren.
Seksjonssjef Kjell Repp har fra NVEs side vært ansvar-
lig for arbeidet med den nye samarbeidsavtalen, og ledet
møtet med RSD-representantene.
Fra RSD møtte Kjell Tangnes, representant for Dokka-
vassdraget/Oppland energiverk, Johan Fredrik Ziesler,
styreformann i Foreningen til Hallingdalsvassdragets
Regulering/Oslo Energi Produksjon AS, Trond M.
Bjertnes, Foreningen til Tyrifjords Regulering/sekretær
Buskerud Energi AS, Jon Friis, adm.direktør i Fore-
ningen til Begnavassdragets Regulering, Jan-Erik Bratt-
bakk, Foreningen til Randsfjordens Regulering/Ringe-
riks-Kraft AS og Ole Sunnset, Foreningen til Tyrifjords
Regulering/Drammen kraft.

Sterk nedgang i el-produksjon og forbruk
Av Per Tore Jensen Lund

Både produksjon og forbruk av elek-
trisk kraft gikk sterkt ned i årets tre
første måneder i forhold til samme pe-
riode i fjor. Produksjonen gikk ned
med 25,1 %. Det innenlandske total-
forbruket var 10,6 % mindre. Til tross
for denne sterke nedgangen i elektrisi-
tetsforbruket har det vært nødvendig
med høy import.
Produksjonen i første kvartal var i alt 27,9 TWh
mot 37,3 TWh i tilsvarende periode i 1996. De
siste 12 måneder er det produsert 95,4 TWh som
er 24,2 % mindre enn i samme periode ett år tidli-
gere. Til sammenligning er midlere årlig produk-
sjonsevne for det norske kraftsystemet beregnet til
113,4 TWh.

I løpet av januar og spesielt februar og mars bedret
kraftsituasjonen seg betraktelig grunnet høy im-
port, mildvær og rikelig nedbør. Ved inngangen til
uke 16 (14. april) var fyllingsgraden i landets ma-
gasiner 27,9 %, eller litt over laveste observerte
fyllingsgrad på samme tidspunkt for 10-årsperio-
den 1982-91. Høyest fyllingsgrad hadde Midt-
Norge og Nord-Norge (område 3) med 32,5 %,
mens østlandet og Aust-Agder (område 1) hadde
lavest fyllingsgrad med 19,2 %. Vest-Agder og
Vestlandet (område 2) hadde en fyllingsgrad på
32 % .
Store nedbørmengder i både februar og mars har
ført til at det er forholdsvis bra med snø i fjellet. I
Sør-Norge er det de fleste steder snømengder om-
kring det normale eller noe over. I Midt- og Nord-
Norge er snøforholdene enda bedre med snømeng-
der godt over det normale for årstiden de fleste ste-

der. Selv om kraftsituasjonen har bedret seg be-
traktelig hittil i år, forventer vi fortsatt lav maga-
sinfylling i tiden frem til vårflommen. På bak-
grunn av snøforholdene i fjellet er det grunn til å
anta at fyllingsgraden ved inngangen til neste vin-
terperiode vil ligge adskillig høyere enn på samme
tidspunkt i 1996.

Kraftutvekslingen med utlandet i årets tre første
måneder ga en nettoimport på i alt 4,3 TWh mot
en nettoeksport på 1,2 TWh i 1996. De siste 12
måneder var nettoimporten 14,6 TWh mot en net-
toeksport på 6,7 TWh i samme periode ett år tidli-
gere. Nettoimporten de siste 12 måneder er den
høyeste noensinne.




VANNMAGASINENES FYLLINGSGRAD "
(% av total magasinkapasitet)




OMRÅDE UKE 16 FORRIGE ENDRING MEDIAN




UKE




1982-91

Område 1 19,2 21,1 -1,9 26,3

Område 2 32,0 32,9 -0,9 42,1

Område 3 32,5 34,6 -2,1 36,4

Hele landet 27,9 29,4 -1,5 35,8

' Tallene gjelder pr. første dag uken.
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Det innenlandske totalforbruket førter kvartal må-
neder var i alt 32,2 TWh mot 36,1 TWh i 1996. De GWh PRODUKSJON AV ELEKTRISK KRAFT
siste 12 måneder var forbruket 109,9 TWh som er 15000

7 ,7 % mindre enn i tilsvarende periode ett år tidli-
gere og 3,5 TWh mindre enn midlere årlig produk-
sjonsevne.

Forbruket i alminnelig forsyning gikk ned med
10,9 % i forhold til samme periode i fjor. For siste
12-månedersperiode var nedgangen på 4,7 %. i0000
Korrigert til normale temperaturforhold gikk for-
bruket ned med h.h.v. 5,3 % og 3,2 % for de
samme perioder. Nedgangen i forbruket antas å ha
sammenheng med fortsatt relativt høy pris på elek-
trisk kraft, samt informasjonskampanjer for å
dempe elektrisitetsforbruket. Mye av nedgangen i
elektrisitetsforbruket er blitt kompensert ved økt
olje- og vedforbruk.

Forbruket i kraftintensiv industri gikk ned med
3,1 %. De siste 12 måneder har forbruket vært
29,1 TWh (brutto), eller en nedgang 0,5 %. Nedgangen i spotprisen har sammenheng med den bedrede kraftsi-
Gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft gikk tuasjonen som følge av mye nedbør og mildvær med lav etterspørsel
ned fra 23,6 øre/kWh i begynnelsen av 1997 til i etter elektrisitet. Til sammenligning var spotprisen til de samme
underkant av 12 øre/kWh i midten av april. tidspunkter ett år tidligere h.h.v. 19,1 og 25,9 øre/kWh.



Vanli iEnergi 11

Database for pris-
endringer aktuelt

Fra befaringen ved Faulevatn i Søtfold, Nordland, i august 1994.
I forgrunnen (t.v.) teknisk sjef Olav Henriksen, Elkem Salten, Leif Arne Mendelsohn ved Elkems ho-
vedkontor og avdelingsdirektør Bjørn Wold, NVE.

107 GWh fra Laks-
hola til jul i '99

Konkurransetilsynet vur-
derer å gi alle everk pålegg
om fortløpende innmelding
av alle prisendringer og
pristilbud til en database.
En lett tilgjengelig oversikt
skal gjøre det enklere for
kundene å vurdere alterna-
tive leverandører.
Pålegget kan komme i aller-
ede i år.
- Men la meg understreke at
Konkurransetilynet ennå ikke
har gjort noe formelt vedtak i sa-
ken, sier førstekonsulent Arild
Johansson til Vann & Energi.

Foreløpig har vi arbeidet med
forskriften til et slikt pålegg.
Hvis vedtaket kommer, blir sa-
ken sendt på høring i bransjen,
hos forbrukermyndigheter og i
departement. Da er det mulig å
komme i gang i annet halvår,
mener førstekonsulenten.

På internett, tekst- TV
Det legges opp til at alle everk

skal gi oss løpende beskjed både
om priser til lokale kunder, og
priser de kan tilby utenfor eget
nettområde. Konkurransetilsy-
net vil ha ansvar for å holde en
database oppdatert til enhver tid.
Dersom ordningen blir iverksatt,
kan publikum få informasjonen
på internett, tekst-TV og muli-
gens på en kontofontjeneste.
Man kan orientere seg om gjel-
dende tilbud og vurdere et leve-
randørbytte, forteller Johansson.
Han tror ikke dette blir noe
større apparat enn Konkurranse-
tilsynet greit kan håndtere.

Stimulere til konkurranse
Hensikten er å stimulere til yt-

terligere konkurranse. Vi ønsker
å gjøre det enklere for forbru-
kerne å vurdere alternative kraft-
leverandører. Slike resultater så
vi allerede etter prisundersøkel-
sen som ble offentliggjort i
mars. Det brakte jo avismelding-
ene bud om. Gjesdal Everk kom
best ut og har fått omkring 1200
nye kunder rundt om i landet. I
mange everk ble det hektisk ak-
tivitet, til dels med ekstraordi-
nære styremøter fordi man så at
mange begynte å røre på seg.
BKK var blant everkene som re-
duserte prisene, konstaterer Jo-
hansson.

Ny prisundersøkelse
Konkurransetilsynetvil forøvrig
offentliggjøre en ny prisoversikt
tidlig i juni. Det gir kundene tid
til å områ seg før de neste gang
kan skifte leverandør, nemlig
7.juli. Byttefristen er tre uker
tidligere, 16.j uni.
Hovedpoenget med denne un-
dersøkelsen er hvilke tilbud
everkene har til eksterne kunder.
I den neste undersøkelsen kan
det også være aktuelt med en
kartlegging av prisene i egne
områder, uten at noe er bestemt i
så måte. Men i en eventuell data-
base er det klart alle priser må
være med, både lokale og eks-
terne, poengterer førstekonsu-
lenten.
Han tør ikke ikke spå noe om re-
sultatene av neste undersøkelse,
markedet kan jo endre seg be-
traktelig.
- Men vi håper den vil vise
mange everk med konkurranse-
dyktige priser, sier Arild Johans-
son ved Konkurransetilsynets
avdeling i Kristiansand.

Vil øke mobilitet
i husholdnings-
markedet
Konkurransetilsynet påpekte i
mars at husholdningskunder kan
spare opptil etpar tusen kroner i
året ved å bytte leverandør av
elektrisk kraft. En prisundersø-
kelse pr 10. mars viste at ti av de
15 største everkene har priser til
sine lokale kunder som ligger 2-
10 øre/kWh over de beste tilbu-
dene som gis til eksterne kunder.
En husholdningskunde med et
årlig forbruk på 20 000 kWh kan
demed spare 400-2000 kroner i
året ved å bytte til en rimeligere
leverandør. De 15 største ever-
kene har 45 prosent av omset-
ningen til landets husholdning-
skunder.
Konkurransetilsynet er kritisk til
everk som ikke opplyser ny
kraftpris til sine lokale kunder
før fristen for bytte av leveran-
dør går ut. Det er viktig å få økt
mobilitet i husholdningsmarke-
det.

- Vi er i gang på Lakshola,
først med bru over Nord-
fjordelva der avløpet kom-
mer. I mai vurderer vi an-
budene på innfartstunnel,
kraftstasjonen inne i fjellet
og andre arbeider. Så tar vi
fatt på hovedjobben i au-
gust. Og vi skal være på
nettet den 20.desember -99,
forteller teknisk sjef Olav
Hermansen i Elkem Salten
til Vann & Energi.
Da har hjørnestensbedriften i
Sørfold kommune i Nordland
fått nye 107 GWh i året til dek-
ning av eget behov.
- Med renter og det hele har vi
en prislapp på ca.220 mill.kr. Nå
er vi likevel spent på hvordan
kostnadsestimatet vil stemme
med anbudene vi får, sier Her-
mansen.
Han understreker at bedriften
ennå ikke har gjort noe endelig
vedtak om utbyggingen. Denne
beslutningen utstår inntil hele
kostnadsbildet er klart.
- Men som sagt, vi bygger bru til
noen millioner og er i god
gjenge, tilføyer teknisk sjef.
Det blir installert ett aggregat på
30 MW. Leverandør kan bli
Kværner, som er den eneste ak-
tuelle her i landet, eller det kan

bli en annen leverandør i Sveits,
Frankrike eller Tyskland.

Verden er blitt liten etterhvert.
Vi vil gjerne se på de utenland-
ske tilbudene også, kommente-
rer Hermansen.

Utreder energigjenvinning
Elkem Salten har ellers gjort for-
skjellige studier av mulighetene
for å gjenvinne energi fra ovns-
gassen. Potensialet her er fra 100
til 250 GWh, avhengig av tekno-
logiske løsninger og kostnader.
I  dag går varmen i ovnsgassen
rett opp i lufta. Med en høy-
trykksturbin som drives av
steam, og en generator, kan
denne energien utnyttes. Utsty-
ret må komme fra utlandet, det
lages ikke her i landet.
En løsning som gir 90 GWh er
beregnet å koste 120 mill.kr. For
et slikt anlegg er det ikke nød-
vendig med noen ombygging av
smelteovnene. De enda «tyngre»
prosjektene blir relativt dyrere,
kanskje 50 prosent.

Et gjennvinningsanlegg vil ha
to års byggetid og kan være rea-
lisert innen år 2000. Hvis det
kommer, vil anlegget være en
betydelig styrke for Salten El-
kem, sier Hermansen.

Et annet poeng er at anlegget
ikke gir noen konflikt i forhold
til miljøverninteresser.

,g.s._4...Y.k
suk

' å —,,,et en Ilien..9ner,. ii,l,

.. .4øtte_.t.ieg
5.--..,,:ate

-

,..-..-.%Vi.:::k
.. lin tui-‘11

.."‘har

,,s.:..4.::-...,„...::.....,....on
... e sø - e vål:.$om

-f'.1)tii,
satere

	 g,

erkietier

e 4t..

'..(N.7-t)
:::.:::-.:::::.:."-.14r

..'vikti..9n1.kr--aii':
.at°rInn,

, natuit.::tbr
Å. fyli:::.L4stemet'n....

. „'"....
8 ad --- t-o

'

...,:t4.:,,,,,....,
m vakAt

nen . g

.....::.111.0Q...f.,--.....åte,
: Påen 5.°D:.

ust.tt.i.,,.......--.1.6kiiiiii

.b3h.,;.,..

::'.......-::::iiii......,...$:...........Åd.'-'''.'

' 'k
'

....::-........:..Ø:ot-iii....i.,..„"::'....2...4i:

aPkafi

, Itijiii.......:-,
`....#;;;4:4i;„.-- :-,::::::..fdthoiår

....,

-......:1.;'...yi.S...-i
-Agf.Ø:iiIi....-.,,,P,Øne.:.::

'.""',"-a

, klåifk-i-9!..4.--,...:.1,1økii

ofte

kilki.....::::::::::::.::ii..iPidå:°P1.4

....'1. ,k.:!....":::::Ri‘..........i...a4*i.--.1--,..i4Ø..kii,å:::iii-.1'.`!'"'S'.'414.:i:r1




,',....:'..-ti
. "....it....,' '"hai.

--''' i'

".......:,:,,.....,....n............f:Tå

''''''..#4.:.ill:::...:'.'

....:„tnei‘
:......ii''''e

'
 

ii:.!........,::::',4;.:::i....,....
.1?;i,---...

g.:..ni.:

....ii"..'''........T.:::•:::ii4.itfåf.ti,

e

iitiii
P'...."-sli:':.":ne.':''.::::::.'

.....,v-'
'' ".°Iiii.'i

'''''':

.d..t Ing, .11(..',
.....-.;'Ii'å.

..
i Niiiiii---

' ..!., -

.-:Brevet
1::i......

":t-

s".....:4P..ngs.,Z;e»n&rte

>un-

14..fiiik
:, letØr'Inet

Arne
Of.ft'g

".''' .av
av-

........-,.se ong
.

,......-__sjef
an

'

Energi-bistand til Angola
Det angolanske energidirektora-
tet er i kontraktsforhandlinger
med Norconsult om tre utvik-
lingsprosjekter, med en samlet
økonomisk ramme på ca.12
mill.kr. over en treårsperiode.
Prosjektene er finansiert ved
midler fra NORAD.

Etter avtale er NVE rådgiver i

Fra et møte mellom leder av
Internasjonalt kontor i NVE, Egil
Skofteland (t.v.) Angolas energi-
direktør Mario Fontes, hans
nære medarbeider Fransisco
Talino, Eivind Kindingstad, NVE,
og Joco Baptista Borges som er
visepresident i hovedstaden Lu-
andas everk.

Foto Wenja Paaske

oppbyggingen av institusjoner
innen energiforsyningen i An-
gola. NVE har bistått ved utfor-
mingen av de tre prosjektene, og
sendt anbudsinvitasjonen til en
rekke norske konsulenter.
Fremtredende representanter for
energidirektoratet kom til Oslo i
mars og hadde avsluttende møter
med NVE og Norconsult om
oppdragene.
Kontraktene som så blir under-
skrevet, skal godkjennes av NO-
RAD.
Ett av prosjektene gjelder et sys-
tem for innsamling av forskjel-
lige data til en informasjonsbase
i energidirektortatet, bl.a. for
vedlikeholdsmtiner.
Norconsult skal også gi råd om
generell styrking av direktoratet,
og lage en strategiplan for elfor-
syningen ute i distriktene.



Re uradresse: es vassdrags- og energiverk, postboks 5091 0301

I å

Laboratorieleder Jochen Schuster, her med en pose grus fra Mandalsvassdraget, står omgitt av vannkraftstudenter: fra venstre Jan Ahmed
Riaz, Pakstan, S.M.A. Azim, Bangladesh, Haile Tefera Tewodros, Etiopia, Ahmed Ishfac, Pakistan og Ara Memon Shamin, Pakistan.

Vannkraftstudenter fra
mange land har besøkt
NVE, som ledd i en ukes
Oslo-opphold med mye
faglig orientering og en
dag med sightseeing. Et-
ter halvannet år ved
NTNU i Trondheim av-
slutter studentene i som-
mer sitt to-årige Master
grad kurs i vannkraft-
planlegging. Så reiser de
hjem til land med rikelig
vannkraft å bygge ut!

Formiddagen i M29 var viet hy-
drologi, med emner som flom-
varsling, sedimenttransport og
GIS. Da ble det også gjensyn
med seksjonssjef Kjell Repp.
Han har hver høst en ukes fore-
lesninger i hydrologi for de
utenlandske vannkraftstudent-
ene.

I dagene som fulgte var gruppen
på besøk bl.a. hos ABB National
Transformer i Drammen, Stat-
kraft Engineering på Høvik, i
NORAD og hos Kværner
Energy i Nydalen.
Kurskoordinator Hilbjørg Sand-
vik fortalte at årets gruppe er det
20.kullet i sitt slag, altså av stu-
denter fra mange land med
vannkraft som studieemne i
Trondheim.

Fra Afrika og Østen
Gruppen består av tretten NO-
RAD-stipendiater, fem såkalte
kvote-studenter og èn student
med et privat stipend. Alle har
utdannelse som bygningsingeni-

«Anvendt urbanhydro-
logi», NVEs publikasjon
Nr 10 1997, er en oppda-
tert utgave av sluttrappor-
ten fra Urbanhydrologisk
arbeidsgruppe i 1987.
Oppdateringen gjelder
særlig hydrologiske mo-
deller.

ører, og de har noen års praksis
fra privat eller offentlig virk-
somhet i hjemlandet.
Gjennom årene har mer enn
tredve land hatt studenter ved
vannkraftkurset i Trondheim. I
årets gruppe er Bangladesh,
Bhutan, Etiopia, Ghana, Japan,
Nepal, Kina, Pakistan, Sri
Lanka, Tanzania og Vietnam re-
presentert.
Det er mange søkere til kursene

Publikasjonen gir veiledning til
kommunalteknikere og konsu-
lenter innen vann- og avløps-
teknikk. Den vil også bli brukt i
høyere undervisning.
På henimot 200 sider drøftes
delområder som korttidsned-
bør, snø, urban overvannsav-
renning, disponering av over-
vann, flomskader og forsik-

og skarp konkurranse. Opptaket
skjer mye på grunnlag av karak-
terer, men også på den praksis
søkerne kan vise til. Alle har
stillinger å komme tilbake til -
med bindingstid for et antall år.
- Studentene ser på kurset som
en mulighet til å fremme karrie-
ren i hjemlandet. Alle kommer
jo også fra land med store meng-
der vannkraft å bygge ut og med
en veldig underdekning av elek-

ringsordninger.
NVE har siden i fjor redigert
den nye publikasjonen, og stått
for trykkingen. Utgivelsen ble
markert med en sammenkomst
i Hydrologisk avdeling 13.mars
der de fleste av forfatterne var
tilstede, blant dem nå pensjo-
nert NTH-professor Asmund
Bøyum. Han ledet i 1980-årene

trisk strøm, påpekte kurskoordi-
natoren.

Vanlige eksamener
I løpet av de to årene i Trond-
heim avlegger studentene i alt
syv eksamener, helt på linje med
andre studenter, og leverer en
hovedoppgave. - De får ingen-
ting gratis!
Med stipendiet har utlendingene
omkring 6000 kroner i måneden

den urbanhydrologiske arbeids-
gruppen.
Overingeniør i NVE Rolf
Skretteberg var sekretær for
gruppen og redigerte sluttrap-
porten. Skretteberg døde i
1995.

En stor innsats
- Han var den som sto for det
daglige arbeidet. Han gjorde en
flott innsats både administrativt
og faglig. Vi vil minnes Rolf
med stor respekt, sa professør
Bøyum under sammenkomsten.
I et tilbakeblikk på gruppens ar-
beid nevnte Bøyum at davæ-
rende Norsk Hydrologisk Ko-
mite ønsket å fremme forsk-
ningen innen faget - også ur-
banhydrologien. Og komiteen
ville ha forskningsresultatene
ut til brukerne. Det ble laget et
forskningsprogram over fem år,
med start tidlig i 1983 og med
en økonomisk ramme på 4,3

Av dette var 1,6
mill.kr. ulønnet egeninnsats.
Arbeidsgruppen var et ledd
mellom finansieringskildene og
oppdragstakerne. Gruppen be-
søkte målestasjoner rundt om i
eget land, og orienterte seg in-
ternasjonalt ved studiereiser til
Sverige, England og Tyskland.
I 1987 forelå verket som ble
kah «Sluttrapport», og som
altså nå er avløst av en ajourført
og utvidet publikasjon. 


å leve for. De har hybel på Mo-
holt, i likhet med andre studen-
ter. Men veien hjem er jo svært
mye lenger. For de fleste blir det
ån tur hjem, om sommeren mel-
lom de to årene. Men det er hel-
ler ikke bare ferie, da går mye av
tiden med til å samle materiale
fra hjemlige virksomheter til den
viktige hovedoppgaven.

Glad og stolt
Hydrologiavdelingens direktør
Arne Tollan var både glad og
stolt over nyutgivelsen.

Rapporten hadde fortjent en
bedre skjebne i 1987. Nå fant vi
både tid og mulighet til å få
rapporten utgitt i en god form,
sa Tollan og berømmet alle for-
fatterne for stor innsats.
Tollan ellers la til at NVE
gjerne vil ha urbanhydrologi
som et fast arbeidsfelt - hittil
har dette vært «noe opp og
ned».
Forfattere til «Anvendt urban-
hydrologi» er Rolf Skretteberg,
Tomas Eidsmo, Einar Markhus,
Oddvar Lindholm, Åsmund
Bøyum, Terje Noreide og Tore
Semb. Publikasjonen er redi-
gert av Einar Markhus, i
NVE. Den er til salgs for
kr.120.

Enda en ny utgave
Forfattere og utgiver mener det
er behov for en enda en forny-
else om to-tre år. Intens forsk-
ning gir stadig nye resultater
som også bør komme med. Inn-
spill til en senere utgivelse kan
sendes Hydrologisk avdeling i
NVE.
- Men publikasjonen skulle
være bra slik den foreligger!
lød en kommentar under pre-
sentasjonen.

Einar Markhus, her mellom avdelingsdirektør Arne Tollan (t.v.) og professor emeritus iismund
Bøyum, har redigert NVE-publikasjonen «Anvendt urbanhydrologi».

Mye å lære om urbanhydrologi


