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Krisemaksimering
EnFOs reaksjoner på kravene til effektiv nettvirksomhet minner
sterkt om krisemaksimering. Kritikerne skyver arbeidstakerne fo-
ran seg i et forsøk på å slippe lettere unna, skriver vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen på lederplass. Ikke bemanningen,
men avkastningen må være salderingspost så lenge nettvirksom-
heten ikke er fullt effektiv.

Side 2
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Uro i grendene
Totalt sett er det bra at energibransjen må sette fokus på kostna-
der og inntjening. Men vi må være oppmerksomme på at det er
forskjell på å bygge linjer i store byer og i spredt befolkede dis-
triktskommuner, påpeker fylkesordfører i Hedmark Siri Austeng
som gjesteskribent i Vann & Energi. Det er stor uro om selskapene
kan opprettholde en god forsyningssikkerhet til alle grender.

Side 3

Nye veier for mer kraft

Foto: Sverre Sivertsen.

Mer elektrisk kraft trenger nye veier å komme fram
på. Men hvor skal de gå? Ordfører Anders Mathias
Larsen i Kvinesdal (t.v.) vil at alle tre kablene til kon-
tinentet skal føres inn Fedafjorden. Her i diskusjon
med vassdrags- og energidirektør Erling Diesen un-
der en befaring på et planlagt likeretteranlegg i Feda.

Side 4

Årets flom
god test
på bedret
beredskap
Flommen i 1997 var
en god test på tiltak
som bygger på erfa-
ringene fra 1995-
flommen. Flomvars-
lingen i NVE og ad-
ministrative rutiner
er forbedret. NVE
fikk prøvd ut bered-
skapsopplegget i
praksis.

Det er svært positivt
at all beredskaps-
håndtering koordine-
res gjennom fylkes-
mannen, fremholder
prosjektleder Hall-
vard Berg.

Side 5

Gamle rør blir krafthistorie

Foto: Nils Tore Augland.

Da NVE i 1993 kom med pålegg om å skifte ut smi-
sveiste rør, utløste det investeringer i milliardklassen.
Store beløp er brukt til rene sikkerhetstiltak som et-
terkommer pålegget. Enda mer er brukt til omfat-
tende prosjekter som ble "tatt med på kjøpet". Om-
bygging av Fløyrli kraftstasjon ved Lysefjorden vil gi
langt større produksjon enn i dag med samme vann-
mengde.
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Sidene 6

0 i aml
Møsvann ligger blank
og blå en tidlig høstdag,
med så mye vann som
det normalt skal være
på denne tiden. 3. sep-
tember var vannstanden
916,8 meter over havet.
Da mangiet ikke mer
enn drøye halvannen
meter før Møsvann er
full. Med 1064 millioner
kubikkmeter er M0s-
vann landets tredje stør-
ste magasin, ikke i vann-
mengde men i energi.
Offisielle rapporter for-
teller også at fyllings-
graden for landets ma-
gasiner pr. 18. august
var 80,3 prosent. I fjor
på samme tid var fyl-
lingsgraden 57,2 pro-
sent.

Foto: Wenche Messel
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Mer effektiv nett-
virksomhet
Da kraftomsetningen etter 1991 skulle drives i konkurranse på
rent forretningsmessig basis, kunne ikke myndighetene ute-
lukke at everkene ville skjele til samme driftsfilosofi også for
den monopolbaserte nettvirksomheten. Det kunne i så fall blitt
dyrt for forbrukerne.

Følgelig ble det innført en statlig monpolkontroll med NVE
som kontrollør. Vi sto over for et nybrottsarbeid da vi skulle
innføre denne kontrollen, for å beskytte forbrukernes interes-
ser.

Vi valgte en såka1t avkastningsregulering. Netteierne skulle få
dekket alle kostnader til investeringer, drift og vedlikehold.
Bare avkastningen på nedlagt kapital la vi et tak på. Dette ga
forbrukerne en viss beskyttelse, men ga ikke netteierne sær-
lig insitament til effektivisering. En kritiker av ordningen sa -
med en liten overdrivelse - at reguleringsmodellen garanterte
full avkastning på såvel historiske som framtidige feilinveste-
ringer! Selv blant netteierne var det mange som ønsket å få til
en reguleringsmodell med sterkere motivasjon til effektivise-
ring av virksomheten.

Ordningen vi innførte fra 1. januar i år, imøtekommer dette he-
synet. På basis av netteiernes egne regnskapstall for 1994-95
har vi deflnert et tak for inntekten på nettvirksomheten i 1997.
Vi har da korrigert for inflasjon fra 94-95. Vi har gitt to pro-
sentenheter risikopåslag på avkastningen mot tidligere en pro-
sentenhet. Vi har videre sagt at om det gjennomføres sammen-
slutninger av flere nett, beholder det sammensluttede sel-
skap gevinsten i den forbindelse. Til slutt har vi satt et gene-
relt effektiviseringskrav på to prosent første året.

Ikke alle netteiere er imidlertid like effektive, noe vi har doku-
mentert gjennom målinger. Fra 1998 vil vi derfor differensi-
ere effektiviseringskravet. De nett vi har målt som mest effek-
tive, vil forsatt få det generelle kravet på to prosent. De min-
dre effektive vil, etter et høringsdokument vi har sendt alle be-
rørte, få et krav på inntil seks prosent.
Dette har skapt en del røre. Mens noen netteiere mener kra-
vet er rimelig, har andre - anført av EnFOs nettdirektør - kom-
met med reaksjoner som sterkt minner om krisemaksime-
ring. Det hevdes at gjennomføring av våre krav vil medføre
masseoppsigelser.

Jeg vil hevde at inntektstakene er satt ganske romslige, og
effektiviseringskravene er ikke større enn det som allerede er
gjennomført i mer effektive, sammenlignbare nett.

Kritikerne av våre forslag skyver arbeidstakerne foran seg i et
forsøk på å slippe lettere unna. Men det er ikke beman-
ningen som skal være salderingsposten når budsjettene for
1998 settes opp. Det må opprettholdes en bemanning som sik-
rer en forsvarlig leveringskvalitet. Det er avkastningen som må
være salderingsposten så lenge nettvirksomheten ikke er fullt
effektiv. Mindre effektive nett kan ikke kalkulere med det en-
kelte har kalt "normalavkastningen" på 8,3 prosent.

Så må man etter hvert se på alle kostnadskomponenter, også
lønnsutgiftene. Få benekter at det også er innsparingsmulighe-
ter der. Men det betyr ikke masseoppsigelser. Det finnes smi-
digere måter å redusere bemanningen på over tid.

Mens EnFO og enkelte netteiere mener vi er for strenge, ankla-
ger Forbrukerrådets direktør oss for å være for snille mot nett-
eierne. Det forteller meg at vi har truffet noenlunde riktig.

17',74:1

Ansvarlig utgiver: Norges vassdrags- og
energiverk ved vassdrags- og energidirektør Erling
Diesen og informasjonsdirektør Sverre Sivertsen.
Redaktører:Harald Btynildsen og Vibeke Hoff Norby
Grafisk framstilling, ttykk og repro:
Indre Smaalenenes Trykkeri
Opplag:2500 eks.

fiwirmamm

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

e.
0301 Oslo

ISSN-nr: 0803-7779

'./81111t knergi

Flommen våren 1995 har
definitivt satt sine spor.
Mange fikk hjemmene
sine satt under vann og
NVEs regionkontor på
Hamar holder fortsatt på
med reparasjonsarbei-
der. Siden flommen er
det gjennomført repara-
sjoner for vel 120 millio-
ner kroner, og ennå gjen-
står arbeid for 30 millio-
ner kroner.

Også i NVE sentralt er det blitt
foretatt endringer og ompriorite-
ringer som følge av flommen. -
Fra å være et litt traust forvalt-
ningsorgan, er vi i mye større
grad blitt en aktiv beredskaps-
etat. Forventningene og kravene
til NVE er nok større enn de har
vært tidligere, sier avdelingsdi-
rektør Bjørn Wold i Vassdrags-
avdelingen, men det er også ev-
nen og viljen i etaten, fortsetter
han.

Ifølge Wold har NVE fått et helt
annet beredskapsansvar etter
flommen og er blitt bedt om å gå
inn på nye felter som rådgivning
overfor lokale myndigheter og
deltagelse i arealplanlegging i
kommunene. -Dessverre har vi
foreløpig ikke nok ressurser til å
gjøre dette systematisk, beklager
han.

-Men, vi har endelig fått en skik-
kelig beredskapsplan for flom,
fortsetter avdelingsdirektøren.
Tidligere har NVE hatt dette
sentralt, men den har ikke om-
fattet regionkontorene. Nå er det

Strømbrudd
Blir strømmen borte, kan
du få en kompensasjon
på 15 kroner per kilo-
wattime dersom NVE får
gjennomslag for forslag
til justeringer av gjel-
dende regelverk.

Gjennomsnittlig bruker vi 2,5 ki-
lowattimer i timen. En times
strømbrudd kan gi en kompensa-
sjon på 37,50 kroner. Kompen-
sasjonen er vesentlig høyere enn
den prisen forbrukeren må betale
for levert strøm, fordi erstat-
ningen ska1 gjenspeile ulempen
ved å være uten strøm.

Ikke-levert strøm i 1995 ut-
gjorde 46,3 GWh som var 0,4
promille av totalforbruket. 40
prosent av dette var planlagte ut-
koplinger, mens 60 prosent
skyldtes driftsforstyrrelser. En
kompensasjon til strømkundene
vil utgjøre 4,5 prosent av everke-
nes samlede inntekter. For en
husholdning med forbruk på 20
000 kWh per år, vil et avbrudd
på 0,4 promille gi 120 kroner i
kompensasjon.

NVE innførte fra nyttår nye reg-
ler som setter et tak på everkenes
inntekter for overføring av
strøm. Dette gir et krav til effek-
tivisering og motiverer til lavere
kostnader. Fra bransjehold er det
blitt pekt på at NVEs regelverk
kan svekke leveringssikkerheten
og kvaliteten på elnettet når ef-

Avdelingsdirektør Bjørn Wold

sydd sammen en enhetlig bered-
skapsplan for hele etaten.

Flommen har utvilsomt hatt be-
tydning for NVEs arbeidsform
og bruk av ressurser.
-Det er blitt bedre samarbeid og
bedre forståelse på tvers av av-
delingene og særlig i forhold til
regionkontorene, forteller Wold.
Internt er arbeidsrutinene på
flomvarslingssiden lagt om og
etatens informasjonsoppgaver er
blitt prioritert.

NVEs oppgaver overfor omver-
denen har også endret seg. Eta-
ten har i større grad begynt å
samarbeide med regulanter når
det gjelder flomvarsling og har
også fått inngrep i det sivile be-
redskapsapparat. Dessuten vil
det bli tatt større hensyn til flom-
problematikken under konse-
sjonsbehandling av vannkraft-
prosj ekter.

Wold kan videre fortelle at NVE
er i ferd med å forandre priorite-



ringene av forbygningsvirksom-

fektivitet og lønnsomhet settes i
fokus.

-Vi er kommet med forslaget om
kompensasjon nettopp for å
sikre oss at everkene oppretthol-
der en tilfredsstillende leverings-
sikkerhet, sier rådgiver Ketil
Grasto. -Blir forslaget gjennom-
ført, er det bare en sikker leve-
ring som kan hindre at everkene
må utbetale store summer til
kundene. Dette forslaget er utvil-

Professor Kåre liøeg ble i
sommer valgt til det prestisje-
tunge vervet som president
den internasjonale damorgani-
sasjonen ICOLD. Høeg er
professor ved Universitetet
Oslo og er teknisk ekspertråd-
giver ved Norges Geotekniske
Institutt. Hvieg var tidligerevi-
sepresident i organisasjonen,
og har fått det ærefulle vervet
fram frain til år 2002.
ICOLD er en forkortelse for
Internasjonal Conference on
Large Dams og har til oppgave
å samle og bearbeide kunn-
skap om planlegging, bygging,
drift, sikkerhet og miljø ved
store dammer. ICOLD startet
som en ren teknisk organisa-
sjon i 1928, men har gjennom
de siste årene utviklet et bre-
dere engasjement, særlig mot
miljø og sikkerhet.
I dag er det registrert nærmere
40 000 store darnmer i verden,

heten. Det vil bli viktigere å
skjerme områder med betyd-
ningsfull infrastruktur. Tett-
bygde områder får stadig høyere
prioritet på bekostning av jord-
bruksområder.

-I tillegg til at NVE nå er pålagt
å saumfare lokale arealplaner,
har vi fått i gang et prosjekt med
flomsonekartlegging, opplyser
Wold. Det betyr at det skal utar-
beides flomsonekart ved alle
flomutsatte vassdrag. Disse vil
vise hvilke landområder som vil
være utsatt for flom ved for-
skjellige vannføringer. NVE vil
legge mye ressurser i dette de
neste fire til seks årene. Når de
viktigste vassdragene er kart-
lagt, vil det fortsatt være en per-
manent oppgave å vedlikeholde
og oppdatere flomsonekartene.

Vedlikehold av flom- og ero-



sjonssikringsanlegg ligger i dag
lokalt hos kommunene. Av stor-



tingsbehandlingen går det fram
at Stortinget ønsker at NVE skal
overta dette ansvaret. -Dette er
ikke noe vi ønsker, sier Wold. -
Selv om vi innser at vi må inn i
større grad enn tidligere, mener
vi at det er viktig at hovedansva-



ret ligger i lokalsamfunnet.
Dette er imidlertid ikke avklart

tilføyer han og fortset-



ter, - det blir spennende å se hva
som blir prioritert i kommende
budsjetter. Regjeringen har selv
sagt i sin melding til Stortinget
at "det er viktig at de nødven-



dige grunnlagsinvesteringene
foretas nå, før erfaringene fra
flommen i Østlandsområdet vå-



ren 1995 glemmes, og slik at
samfunnet står best mulig rustet
til neste gang vi blir konfrontert
med en alvorlig flomsituasjon".

somt til beste for forbrukerne,
sier han.

Kompensasjon foreslås innført
for sentral- og regionalnettene
fra 1. januar 1998 og vil bli vur-
dert innført for distribusjonsnet-
tene fra 1999. Forslaget er ute på
høring til alle landets energiverk
og aktuelle interesseorganisajso-
ner med høringsfrist 15. septem-
ber.

hvorav om lag 320 i Norge.
Disse dammene dekker ulike
formål fra kraftproduksjon,
drikkevann, vanning osv, oger
en vesentlig forutsetning for
bosetting, vekst og utvikling i
store deler av verden.

Flonmeidingen gir nye oppgaver til NVE

rimeligere strømregning
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Dagens gjesteskribent Siri Austeng fremhever som fylkesordfØrer i
Hedmark betydningen av offentlig eierskap i sentral-, regional- og
distribusjonsnett. Austeng er nyvalgt styreleder i Energiforsyning-
ens Fellesorganisasjon, og styreleder i Hedmark Energi AS samt i
Kraftlaget Opplandskraft. Foto: Harald Brynildsen

Av Siri Austeng

Som fylkesordfører i et
stort flott innlandsfylke
som Hedmark- er hoved-
utfordringen å sikre og
utvikle næringslivet,
trygge bosetningen i ut-
kantene og motivere for
nytenkning og omstilling.
Hvordan kan vi ta i bruk
hele fylket vårt, samtidig
som vi har respekt for de
grunnleggende verdier
som ligger i uberørt na-
tur. Det er de brillene jeg
har på meg når jeg vil
peke på tre utfordringer
for Distrikts-Norge når
det gjelder energiforsy-
ningen.

Offentlig eierskap
I Norge har vi en sterk tradisjon
med et offentlig eierskap til våre
energiselskaper. B akgrunnen
var at kommuner og fylkeskom-
muner tidligere hadde oppdek-
ningsplikt for sine innbyggere.
Med energiloven har ikke kom-
muner og fylker oppdeknings-
plikt, men selskapene har leve-
ringsplikt i sine konsesjonsom-
råder. Jeg mener dagens eiere
har en klar tanke for å sikre sine
innbyggere strøm, uansett hvor
de bor, mer enn å tenke avkast-
ning på sin kapital. Selv om vi
har nye rammebetingelser for
energiforsyningen, og vet at av-
kastningskrav og markedstilpas-
ning får en større plass i styre-
rommene og eiermøter, mener
jeg at eieme er bevisst på at el-
forsyningen har en utrolig viktig
rolle i hele det norske samfunn.
Til tross for et markedssystem
må vi i energisektoren ha en eks-
tra langsiktig planhorisont. Jeg
mener et offentlig beslutnings-
system ivaretar dette på en bedre
enn et privat.

Jeg vil særlig framheve betyd-
ningen av et offentlig eierskap
over den infrastruktur som lig-
ger i sentral-, regional- og distri-
busjonsnettet. Med et markeds-
system for krafthandel, tror jeg
markedsmekanismene vil regu-
lere tilgangen på kraft. Det vil si
at får vi lite kraft vil prisene gå
opp, og forbruket ned. Sist vin-
ter var et bilde på denne utvik-
lingen. Da er det å sikre at alle
innbyggere i Norge har et nett
som kan føre strøm til dem som
må stå i fokus. Regelverket i dag
åpner for salg til private av nett
på en helt annen måte enn for
produksjonsanleggene, hvor sta-
ten har hjemfallsrett hvis salget
til private overstiger 33 prosent.

Med et offentlig eierskap som vi
ser i dag vil også strukturproses-
sene forankres i kommuner og
fylkeskommuner, og det er etter
mitt skjønn helt avgjørende for å

sikre at verdiene blir værende
der de er bygget opp. Utfor-
dringen er at vi som eiere utvik-
ler en eierforståelse for de nye
rammebetingelser. Denne pro-
sessen er i gang. Vi leser stadig
om omorganiseringer og en ser
en debatt om hvordan eierrollen
skal utvikles. I årene framover er
det viktig at denne debatten løf-
tes enda mer ut av administra-
sjonen og styrerommene og inn i
kommunestyrer og fylkesting.
Dette til tross, det har festet seg
et inntrykk hos meg at mange
sentrale aktører framstiller lo-
kale eiere som kommunale rå-
tasser, hvor profittjag og rene
kommersielle interesser over-
skygger alt. Min erfaring er at
kommunale og fylkeskommu-
nale eiere enda er for lite opptatt
av å stille avkastningskrav til
sine selskaper. Samtidig skal vi
være oppmerksomme på at uttak
av overskudd fra energiverkene
er investeringer i offentlig sek-
tor. Ressursene går, nå som tidli-
gere, med til å bygge ut velferds-
samfunnet, som skole, helse og
veier. Eller som de har gjort i
Trønder energi, der eierne har
bestemt at overskudd i kraftom-
setningen kan brukes til å bygge
ut linjenettet i områder det ikke
er mulig å få lønnsomme linjer
på grunn av for lite forbruk.

Ulønnsomme linjer
Bygging av linjer er kostbart og
investeringen må sees på lang
sikt. Med energiloven og det nye
nettregime går diskusjonen om
hvordan dette vil slå ut for dis-
triktene.
Det er derfor med en viss inter-
esse jeg leser at det selv i sen-
tralnettet reises spørsmål om an-
leggsbidrag. Dagens Næringsliv
14. august skriver at kostnadene
med forsterkning av nettet i for-
bindelse med legging av sjøka-
blene til kontinentet som skal
starte i 1998, er så store at det er
behov for en fordeling av ekstra-
kostnader. Bakgrunnen for dette
er NVEs inntektsreguleringsre-
gime og de effektivitetskravsom
stilles der.

Hvordan virker energiloven og
nytt nettregime for forsynings-
sikkerheten i distriktene? Ut fra
debatten vi har sett den senere
tid er det ingen tvil om at det er
stor uro for om selskapene klarer
å opprettholde en like god forsy-
ningssikkerhet ut til alle grender
i årene framover. Allerede i
Ot.prp. 43, 1989-90, var regje-
ringen klar over at det ikke ville
være mulig å opprettholde et lin-
jenett uten å gå inn for stats-
støtte. Regjeringen signaliserte
da klart at de ville opprettholde
den praksis som var fra 1938,
om å "yte tilskudd til utbygging
og vedlikehold av fordelingsnet-
tet i områder med særlig vanske-
lige forsyningsforhold". Interes-
sant i den sammenheng er det at
statsstøtten er redusert fra 275
millioner kroner i 1986 til 20
millioner i 1997. Potten er nå så
liten at det ikke betyr noe i den
store sammenhengen.

Når selskapene må sette fokus
på kostnader og inntjening, er
det ikke til å undre seg over at
menneskersom bor grisgrendt er
urolig. Personlig tror jeg selskap
og eiere vil strekke seg langt for
sikre strømforsyning til fastbo-
ende og næringsliv. Tross alt er
strøm livsnerven vår. Totalt sett
er det bra at energibransjen må
sette fokus på kostnader og inn-
tjening, men vi må være opp-
merksomme på at det er forskjell
på å bygge linjer i store byer og
spredt befolkede distriktskom-
muner. Derfor må storsamfunnet
ta et større ansvar for vedlike-
holdet av distriktsnettet.

En problemstilling er forsy-
ningssikkerhet, en annen er om
det mulig å bruke elforsyning
mer aktivt i distriktspolitikken. I
Hedmark har vi nå en aktuell sak
hvor energiforsyningen kan
være med, eller legge bremser
på en ønsket utvikling i Enger-
dal kommune. Engerdal er en
stor kommune i areal, men med
bare 1700 innbyggere, det er
bare 0,8 innbyggere pr kvadrat-
kilometer. Landsgjennomsnittet
er ca 13. Med en svært begrenset
næringsstruktur satser Engerdal
på turisme, og da spesielt hytte-
turisme. I den forbindelse ønsker
de å etablere et nytt hyttefelt
som en del av sin næringsutvik-
ling. For å levere tilstrekkelig
mengde strøm til dette feltet
trengs i tillegg til fordelingsnet-
tet i hytteområdet en forsterk-

ning av 22 kV høyspentnettet til
området. Slik energiloven er i
dag, kan selskapet trolig fritas
for leveringsplikt til et slikt hyt-
teområde. Ved Stortingets be-
handling av regionalmeldingen i
vår var det fastboende og næ-
ringsliv Stortinget var opptatt av
måtte sikres forsyning.

Infrastrukturen i selve hytteom-
rådet skal dekkes av utbygger et-
ter de retningslinjer for tilknyt-
ningsavgift som gjelder. For-
sterkningen av høyspenten kan
etter dagens regelverk dekkes
gjennom anleggsbidrag. Det er
imidlertid ikke bare å velte disse
kostnadene over på hytteeieme,
for da blir hyttene for dyre.

Problemstillingen blir da, hvor-
dan skal gapet mellom mulig
inntjening og kostnadene dek-
kes? Fra mitt ståsted er det mest
riktig med en deling mellom
flere parter. Utbyggerne må
dekke noe av kostnadene, men
det må gis en reell mulighet for
denne typen næringsutvikling.
Kommunen må også betale for
infrastrukturkostnadene. Men til
slutt tror jeg vi må få en ordning
der det er mulighet for å søke
statsstøtte for endel av beløpet.

Det er mulig at dette ikke alene
må gå over Olje- og energide-
partementet, men hva med et
samarbeid med Næringsdeparte-
mentet og Kommunal- og ar-
beidsdepartementet.

Saken fra Engerdal illustrerer at
energiloven er en sentralise-
rende lov. Det blir med de ram-
mebetingelser vi nå ser for oss,
med nytt nettregime og mindre
marginer i kraftomsetningen
vanskelig å utvikle et linjenettet
til alle deler av landet. Det er nå
viktig at vi motvirker de sentra-
liserende virkninger vi ser med
energiloven.

Samla plan og verneplan
1V/Behov for mer energi
Debatten om energiforsyningen
var sterk i vinter med knapphet
på energi, og dermed høye pri-
ser. Situasjonen i Norge nå er at
vi i et middelår produserer om-
trent like mye elektrisk energi
som vi forbruker. økning i ener-
giforbruket er på ca. 3 TWh i
året. Problemstillingen for oss
som nasjon blir hvordan vi skal
dekke et økende underskudd på
kraft. Alternativene er mange,
ENøK, bioenergi, vindmøller,
import, gasskraft eller vann-
kraftutbygging. Med unntak av
ENøK er det miljøulemper og
konflikter med alt, mens det har
vist seg vanskelig å gjennomføre
ENØK-tiltak som monner.

Det er viktig at vi har sterke vir-
kemidler til å utvikle nye forny-
bare energibærere i Norge. Her
må det enda store ressurser til.
Fra mitt ståsted i skogfylket
Hedmark er det særlig interes-
sant hvordan vi kan utvikle mer
bruk av bioenergi. Det er et stort
potensial, selv om vi enda har et
stykke å gå. Men vi skal være
klar over at det er ikke bare mil-
jømessige fordeler med disse
nye energibærerne. Selv med
dagens vindmølleteknologi må
det til ca. 700 vindmøller pr
TWh, med de miljøulemper det
medfører i landskapet.

I denne sammenheng tror ikke
jeg vi kommer utenom en videre
utbygging av vassdrag. Stor-
tinget har da også åpnet for dette
gjennom behandlingen av Sam-
let Plan og Verneplan IV i 1993.
Stortinget hadde her en omfat-
tende gjennomgang av alle nor-
ske gjenværende vassdrag. Be-
tydelige vannkraftressurser ble
varig vernet eller båndlagt. Stor-
tinget gjorde det klart at Samlet
Plan og Verneplan IV skulle
være Stortingets styringsverktøy
for videre vannkraftutbygging.
Det er med spenning jeg ser
fram til om dette blir det sty-
ringsverktøyet det er ment å
være, for jeg tror ikke vi kom-
mer utenom at de vassdragene
som ble plassert i kategori en får
en reell vurdering for utbygging.

I årene framover vil vi få en
spennende debatt i og om elfor-
syningen. Skal vi klare alle de
utfordringer vi står overfor, er
det viktig at vi har en klar opp-
fatning av hvilke roller vi spiller.
Samtidig er det utrolig viktig
med god dialog og kommunika-
sjon. Slik utviklingen går, er det
ingen som har monopol på sann-
heten, men mange som har noe å
bidra med.
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Kabelforbindelser møter sterk motstand
Av Sverre Sivertsen

Da NVE sammen med Statnett, Viking Cable og Eu-
roKabel i august gjennomførte en sluttbefaring for
de planlagte kabelforbindelser til Tyskland i Far-
sund, ble det fremført sterke motforestillinger mot
ilandføring av kablene og bygging av elektrodean-
legg på Lista. - Vi kan ikke finne en eneste positiv
virkning av anleggene for lokalsamfunnet, sa kom-
muneplanlegger Johan Martin Mathiassen og fikk
følge av mange av de frammøtte på folkemøtet i råd-
huset etter befaringen. Han viste til en innstilling fra
et tverrpolitisk utvalg i kommunen som skal behand-
les i bystyret før kommunen sender sin endelige hø-
ringsuttalelse til NVE.

Det var ikke mange godord å
høre da NVE anført av vass-
drags- og energidirektør Erling
Diesen og representanter fra ut-
byggerne gjennomførte en befa-
ring i de aktuelle områdene i
Farsund kommune. Et syttitalls
personer deltok på befaringen
som var innledningen til NVEs
sluttbehandling av saken.

-Et slikt anlegg hører ikke
hjemme her på Lista. Det får
greie seg med ett arr i ansiktet,
sa kulturkonsulent Astrid
Waage, under befaringen i land-
skapsvernområdene hvor kabe-
len er tenkt ilandført. Hun viste
til den allerede harde belastning
området er utsatt for gjennom
utbyggingen av aluminiumsver-
ket. Lengst gikk veterinær og
grunneier Trygve Jensen da han
grep megafonen og lovet sivil
ulydighet og sperring av grave-
maskinene. -Takk for at dere

kom, men jeg skal love dere
kamp, avsluttet han.

Elektrodeanlegg
Også de omsøkte alternativene
for elektrodeanlegg utenfor
Bugdøy og Kaldvika i Spind
skapte store diskusjoner. Bug-
døy er et av de mest benyttede
friluftsområdene i kommunen,
og folk frykter utslipp av klor-
gass og halogenforbindelser som
kan ha skadelige virkninger på
livet i havet. Prosjektleder Arve
Strandem i Viking Cable viste til
undersøkelser blant annet fra til-
svarende anlegg i Sverige og
Danmark som ikke kunne påvise
skadelige utslipp. Han mente at
kritikerne tar utgangspunkt i det
verst tenkelige tilfelle. -På grunn
av muligheten for at vi kan få en
bipolløsning, kan det bli tale om
elektrodedrift i under fem pro-
sent av tiden, sa han. Han under-

streket også at man rent teknisk
kan styre utslippene av klorgass.

Heller til
Fedafjorden
Befaringen ble avsluttet med et
folkemøte i rådhuset hvor om
lag 80 personer - grunneiere,
hytteiere, andre berørte, politi-
kere og representanter fra kom-
mune, fylkeskommune, fiskeri-
myndigheter og miljømyndighe-
ter - var til stede. Ord som vold-
tekt og overgrep svirret i luften.
Plansjefen i Vest-Agder fylkes-

kommune viste til at denne ut-
byggingen var så konfliktfylt at
den beste løsningen ville være å
legge begge kablene inn Feda-
fj orden, hvor kabelen til Neder-
land allerede er planlagt. Et for-
slag som også Kvinesdal kom-
mune går inn for. Hvorfor har
ikke NVE bedt søker om til-
leggssøknad på dette alternati-
vet, ville han vite. Seksjonssjef
Arne Olsen sa at NVE ikke har
anledning til å kreve en slik til-
leggssøknad, men kan anmode
utbygger om en slik løsning.
Dette har vi ennå ikke tatt stil-
ling til, sa Arne Olsen, og viste

Kablene skal graves ned her på
Husebysanden og føres enten til
Buland eller øyna hvor det skal
bygges muffestasjoner. Adm.di-
rektør Thor Weibye orienterer.
Foto: Sverre Sivertsen
til at NVE ikke har startet slutt-
behandlingen av konsesjonssøk-
naden ennå.

Vassdrags- og energidirektør Er-
ling Diesen, som ledet møtet,
kunne love tilhørerne at alle
synspunkter ville bli tatt med i
NVEs sluttvurdering som han
regnet ville være klar i løpet av
hø sten.

Blandet mottakelse i Kvinesdal Skjønner noe
av kritikken

Nettforsterkningene som
en følge av de to tysk-
landskablene og kabelen
til Nederland får blandet
mottakelse i vertskom-
munen Kvinesdal, mens
Sirdal hilser kraftutbyg-
gerne velkommen. I Kvi-
nesdal, som etter planen
både får en ekstra høy-
spentledning og et like-
retteranlegg i Feda, ble
det understreket at kom-
munen primært ønsket
alle tre kablene lagt inn
Fedafjorden.
- Vi får nokså mye bånd-
lagt areal og uheldige es-
tetiske virkninger, og blir
på mange måter sittende
igjen med regningen, sa
ordfører Anders Mathias
Larsen under befa-
ringen.
Kollega Torjus Kvæven i Sirdal
kommune understreket at han
hadde gode erfaringer med
kraftutbyggerne. - Kan vi spille
på lag med utbyggerne, fører det
ofte til gode resultater for kom-
munen, sa han og viste til at et
enstemmig formannskap hadde
gått inn for å gi konsesjon. I Sir-
dal er det snakk om å plante ei

ny masterekke mellom Tonstad
og øksendal i tillegg til dagens
to 300 kV-linjer. I tillegg skal
den ene av 300 kV-1injene opp-
graderes til 420 kV. -Vi tar det
for gitt at strømretteranlegget

blir liggende i øksendal og ikke
i Tonstad, sa han.
Statnett og kabelselskapene pre-
senterte interessante planer for
bruk av kjølevann fra et anlegg i
Øksendal både til veksthus og til

det planlagte Sirdal Tresenter. I
tillegg skal veien inn oppgrade-
res for 15 millioner kroner.
Dessuten følger et kombinert
riggområde/industrifelt med på
kjøpet.

Administrerende direktør i
kabelselskapene, Thor
Weibye, er ikke forundret
over kritikken som reises
mot de omsøkte anleggene
og har ikke problemer med
å se at de berørte lokalsam-
funn får lite igjen for ut-
byggingen. - Men vi vil
gjøre alt vi kan for å mini-
malisere skadevirkningene,
og vi vil strekke oss langt i
å tilpasse oss lokale krav i
den videre prosess, sier
han.
Han venter nå på en lo-
vende rapport om mulighe-
ten for å anvende bipolare
løsninger med flatkabel
som kan redusere behovet
for elektrodeanlegg. - Fær-
rest mulig anlegg med
minst mulig utslipp er vårt
mål, sier han og tilbakevi-
ser kritikken om at Viking
Cable og Euro Kabel har
til hensikt å bygge kje-
miske fabrikker i sjøen.
Det blir jo dessuten en sak
for SFT som skal konse-
sj onsbehandle utslippene,
sier han.

Seksjonssjef Arne Olsen i
NVEs energiavdeling sier
at NVE nå venter på de
siste høringsuttalelsene fra
berørte kommuner. Han
regner med at NVE vil ha
en avgjørelse klar i løpet
november måned.

Lang navneliste mot anleggene
Kabelselskapene ønsker å bygge elektrodeanlegg i Breivika i Flekkefjord kommune. Både lokale hyt-
teiere og fiskarlaget rettet kraftig kritikk mot etableringen og under et folkemøte i rådhuset fikk NVE
overrakt en liste med 1340 underskrifter mot anlegget. F.v. ordfører Sigmund Fjoslid, formann i
Flekkefjord Fiskerlag, Roy Nilsen og NVEs direktør Erling Diesen. Foto: Sverre Sivertsen.



Vå flora
Av Hallvard Berg

Store områder i Nord-Norge opplevde i vår stor eller
ekstrem flom, det vil si flom med gjentaksintervall
henholdsvis over 10 eller 100 år. Det var de store snø-
mengdene med opp til 160 prosent av normal snø-
mengde, som la grunnlaget for den spesielle situasjo-
nen. Skadene på flom- og erosjonssikringsanlegg som
følge av flom og isgang i 1996 og 1997 er beregnet til
om lag 47 millioner kroner i Nord- og Midt-Norge.
Beredskapskostnadene i NVE så langt i 1997 beløper
seg til om lag tre millioner kroner. NVE er nå stilt i
en meget vanskelig budsjettmessig situasjon og der-
som det ikke tilføres ekstraordinære midler, vil det ta
minst 10 år før skadene er utbedret.
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Overtopping av flomverk i Eibyelva i juni 1997. Foto: Gunnar Pedersen

er

Flere steder ble veier og bruer
stengt eller ødelagt og enkelte
steder skulle det ikke mye til før
liv eller helse kunne vært truet.
Mest kritisk var det i dagene
omkring 10.-12. juni, da sterk
varme og intens snøsmelting ga
ekstrem flom i flere vassdrag.
Heldigvis kom det ikke nedbør
av betydning. Det kunne ha gitt
flommen og skadene et enda
større omfang.

NVE etablerte i flomperioden
lav beredskap ved regionkonto-
rene for Midt-Norge og Nord-
Norge. Beredskapen sentralt ble
også trappet opp ut over den lø-
pende beredskapen ved progno-
sekontoret.

Krisetiltak
NVE hadde et godt samarbeid
med regionale og lokale bered-
skapsmyndigheter. Flere steder
måtte krisetiltak settes i verk for
å hindre store ødeleggelser. Det
ble blant annet gjennomført for-
sterkningstiltak på flomverk i
Eibyelva (Alta) og Stabburselva
(Porsanger) under dramatiske
omstendigheter. Dette reddet en
campingplass, et nasjonalpark-
senter, flere gårdsbruk, kraftlin-
jer og hovedveger fra meget om-
fattende skader. I Porsanger-om-
rådet var flommen så stor at
vannstanden ved overløpet til
kraftverksdammen ved Gagga-
vatn, om lag fire mil oppe i
Lakselva-vassdraget, var tilsva-
rende beregnet overløp ved 1000
årsflommen. Flomskadene på
eksisterende sikringsanlegg og
blottlagte elvemeler/brufunda-
ment er vurdert til rundt fem
millioner kroner. I Midt-Norge
var det særlig i Driva og Gaula
flommen var stor.

Det var flere flomepisoder våren
1997, med stor eller ekstrem

flom. Betydelige nedbørmeng-
der i østlige strøk på østlandet
ga stor flom i sidevassdrag til
Glomma og Trysilelva tidlig i
mai.

I månedsskiftet juni/juli kom
meldinger om "flom som i
1995" i Gudbrandsdalslågen.
Nedbør og sterk smelting ga
også stor flom i Bøvra, Otta og
Sjoa. Til tross for stor flom er
rapporterte skader på sikringsan-
legg i dette området så langt be-
skjedne. På grunn av den store
vannføringen i Gudbrandsdals-
lågen steg vannstanden i Mjøsa
faretruende raskt. En stund så
det ut til at vannstanden ville
komme opp i et nivå 0,5 meter
over det som defineres som ska-
degrense. NVEs pålegg om å
øke avløpskapasiteten fra Mjøsa
til det maksimale, førte til at
vannstanden kulminerte bare
fire centimeter over denne ska-
degrensen.

NVE som beredskapsetat
Etter flommen i 1995 er NVE
defmert som en beredskapsetat,
med forventninger og krav fra
våre omgivelser som langt over-
går den situasjon vi tidligere har
hatt. Det går klart fram av Flom-
tiltaksutvalgets rapport og se-
nere stortingsmelding og be-
handling i Stortinget at det nå
forventes at NVE, både sentralt
og regionalt, til en hver tid har
god oversikt over aktuelle vass-
dragssituasjoner, at vi raskt kan
opptre som rådgivere for regio-
nale og lokale myndigheter samt
om nødvendig delta i aktiv ska-
deforebyggende innsats.

Flommen i 1997 utgjorde i så
måte en god test av de tiltak som
er gjennomført på bakgrunn av
erfaringene fra 1995-flommen.
Flomvarslingen i NVE er forbe-

dret gjennom tilføring av ressur-
ser, utvidelse av stasjonsnettet
og forbedring av administrative
rutiner. Inngrepet med det ordi-
nære beredskapsapparatet er
også betydelig forbedret. NVE
regionalt og sentralt fikk prøvd
ut beredskapsopplegget i praksis
og det vil bli gjennomført evalu-
eringsmøter med flere fylkes-
menn. NVE ser på det som svært
positivt at all beredskapshåndte-
ring koordineres gjennom fyl-
kesmannen. Dette bidrar til god
oversikt over situasjonen samti-
dig som operative og skadebe-
grensende tiltak skjer koordi-
nert. For NVEs vedkommende
er dette spesielt viktig ved situa-
sjoner som i år, da beredskapsar-
beidet i en hektisk periode fore-
gikk i flere fylker samtidig. Så
langt har NVE også mottatt flere

positive tilbakemeldinger fra
fylkesmenn og kommuner på
etatens beredskapsmessige inn-
sats i vårflomperioden. Fortsatt
gjenstår likevel arbeid med ut-
vilding av NVE som operativ
varslings- og beredskapsorgani-
sasjon.

Betydelig etterarbeid
I flomstørrelse kan situasjonen i
Nord-Norge sammenliknes med
flommen på Østlandet i 1995.
Skadene som oppstod var hel-
digvis mer beskjedne, noe som
særlig kan tilskrives at det totale
skadepotensialet i flomutsatte
områder er mindre. Påkjen-
ningen på flomsikringsanleg-
gene blir likevel stor i en slik si-
tuasjon. Nord-Troms og Finn-
mark opplevde dessuten en lik-
nende situasjon i 1996, også den

gang med stor isgang i flere
vassdrag, blant annet i Tana.

Det gjenstår et betydelig etterar-
beid for å oppnå en tilstrekkelig
sikring og miljømessig avslut-
ning av strakstiltakene som ble
dennomført i flomperioden.
Flere steder kan skadene bli be-
tydelig forverret dersom det
kommer flom av betydning før
en får utbedret skadene. Det vil
bli nødvendig med en svært
streng prioritering av tiltakene,
hvor nyanlegg vil måtte vike for
nødvendige reparasjonsarbeider.
Oppfølging av stortingsmel-
dingen om flomtiltak med hen-
syn til oppgradering av eksiste-
rende anlegg lar seg i realiteten
ikke gjøre i denne situasjonen.

Elnettet kan med relativt enkle midler utnyttes til teleformål og
åpning av telemarkedet for fti konkurranse gir energiverkene
økte inntjeningsmuligheter. NVE stiller seg positiv til en slik
utuyttelse så lenge den ikke går på bekostning av strømkunde-
nes behov.

NVE har i et høringsutkast stilt forslag om at 80 prosent av inn-
tektene som televirksombetenmå betale for å lele elnettet, skal
komme strømkundene til gode.

-Når everkene bruker monopolkapital til å skaffe seg en ekstra-
fortjeneste, bør dette kon3me forbrukerne til gode i form av la-
vere pris på overf , øringen sier førstekonsulent Svein Ivar Hau-
gom, ved Enøk- og markedsavdelingen. -Dessuten har vi fore-
slått at everkene og deres eiere får beholde 20 prosent av leie-
nintektene.

Samarbeid skal bedre flomvarslene
NVE og Det norske meteorologiske institutt
(DNMI) har inngått en samarbeidsavtale som in-
nebærerat NVE skal få bedre tilgang til meteoro-
logiske data for sine vannføringsprognoser og
flomvarsler. Avtalen er en oppfølging av tilråding-
ene i stortingsmeldingen om tiltak mot flom, som
Stortinget behandlet før sommerferien. Avtalen
har en årlig økonomisk ramme på om lag tre mliii-
oner kroner.

Avtalen betyr blant annet at omfattende meteoro-
logiske prognoser for ventet temperatur og nedbør
gjøres tilgjengelige for NVEs prognosetjeneste.
Slike data er avgjørende for at NVE ved hjelp av
sine matematiske modeller skal kunne utarbeide
bedre og mer treffsikre flomvarsler.

I tjenesten inngår blant annet kvantitative varsler
over prognosert nedbør og temperatur for 86 vass-
drag samt temperatur- og nedbørobservasjoner for
99 stasjoner.
DNMI skal også levere 2-dagers varsler for 120
steder og og 7-dagers varsler for 15 steder, såkalte
meteogrammer. Snødybdeobservasjoner fra 25
stasjoner er også aktuelt.

Ifølge seksjonssjef Kjell Repp er avtalen en for-
malisering av allerede eksisterende avtale, men
med en god del nye tjenester. Felles kurs og øvel-
ser inngår også i samarbeidet.

Det norske meteorologiske institutt og NVE vil vi-
dere samarbeide nærmere om hydrologisk forsk-
ning og FoU-virksomhet. En del prosjekter er al-
lerede startet innen rammen av Hydra-prosjektet
og dreier seg først og fremst om forbedringer av

prognosetjenesten. På sikt regner Kjell Repp med
at det også kan bli aktuelt å levere tjenester til re-
gulanterog kraftverkseiere.

Hydrolog Hege Hisdal og seksjonssjef Kjell Repp
håper på å lage enda mer treffsikre vannfØrings-
prognoser og flomvarsler gjennom det utvidete
samarbeidet med Det norske meteorologiske insti-
tutt. Foto: Sverre Sivertsen.
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NVE har nedsatt en gruppe som blant annet vil se
på hvorfor, hvordan og i hvilken grad nye, forny-
bare kilder bør hjelpes fram. Målet er å gi råd om
hvordan fornybare energikilder kan bidra til en
miljøvennlig og kostnadseffektiv energiproduksjon.

Til nå har mye av den offentlige innsatsen vært ret-
tet mot forskning, utprøving og introduksjon av
ulike energikilder. En del teknologi er utviklet, ut-
prøvd og tilgjengelig på markedet, men lite benyttet
i praksis. Spørsmålet er nå om det bør gjøres tiltak
for å bidra til at disse energikildene får bredere
praktisk anvendelse.

Vind, bio og varmepumper, er de energiteknologier
som synes å være mest konunersielt tilgjengelig,
men arbeidet vil også berøre sol, bølger og hydro-
gen. Siden flere kilder hovedsakelig er relatert til
varmeproduksjon, blir det riktig å vurdere vannbå-
ren varme, herunder fjernvarme. Enøk og energi-
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sparing vil også være tiltak som må vurderes. - Det
hevdes ofte at det satses for lite på ny, fornybar
energi, sier rådgiver Harald Birkeland som er koor-
dinator for den nedsatte gruppen som blant annet
vil gi en vurdering av langsiktige utviklingsmulig-
heter for nye, fornybare energikilder.

Gruppen vil også vurdere om en bør støtte enkelt-
teknologier eller gjøre noe generelt med priser og
avgifter. - Det er jo store forskjeller mellom de ulike
fornybare teknologier og de fortjener ikke nødven-
digvis den samme type støtte, påpeker Birkeland.

Første utkast til rapport vil foreligge før nyttår.

Vann & Energi viser i det følgende at norsk industri
nå kommer sterkere med i utnyttelsen av nye, for-
nybare energikilder. Men samtidig bygger vi også
ny vannkraft!

Støtte til bioenergi
For 1997 ble det bevilget 50 millioner kroner til prosjekter innen b
energi over statsbudsjettet. Det er NVE som forvalter disse midlene.
grunnen for satsingen er at myndighetene ønsker en større introduksjon
bioenergi i det norske energimarkedet.

NVE har til sammen mottatt rundt 100 søknader fra 80 ulike søkere. '
sammen er totalinvesteringene for disse prosj ektene 710 millioner kron
og det er søkt om støtte for om lag 195 millioner kroner. Når det dispo
ble beløpet er 35 millioner kroner, må mange bli skuffet over avslag på
søknad. Hittil er det gitt tilsagn om snaut 25 millioner kroner i støtte til
prosjekter.

Det er blant annet gitt støtte til et forbrenningsanlegg for bioenergi til 0:
Energi Nett AS, som supplement til den eksisterende fjemvarme-prodt
sjonen ved forbrenningsanlegget på økern i Oslo. Dette anlegget benyt
p.t. avfall, olje og el som energikilder. Den årlige energiproduksjonen
bioenergi vil etter beregningene bli 120 GWh.

I Fredrikstad skal det etableres et biokraftverk, som både skal selge el
nettet og damp til industrikunder i nærområdet. Årlig energiproduks
fra bioenergi er beregnet til ca 80 GWh.

Nå kommer også norsk industri tungt med i utbyggingen
av vindkraft her i landet. Kværnerkonsernet er i gang
med å overføre sin vindkraftteknologi fra datterbedrif-
ten Kværner Turbin AB i Kristinehamn til en av Kvær-
ner-bedriftene i Norge. Tilbud basert på oppdatert og til-
passet eksisterende teknologi vil kunne gis i løpet av in-
neværende år for montering neste år, opplyser konsernet.

Store enheter
-Kværner Turbin har helt siden
1975 hatt et betydelig engasjement
innen området vindkraft. Den
grunnleggende filosofien har vært -
og er - å satse på store enheter. Det
vil si aggregatstørrelser på 2 MW
og oppover, sier direktør Rolf
Kvamsdal i Kværner ASA til Vann
& Energi.

I samarbeid med svenske kraftsel-
skaper og svenske myndigheter ble
det i 1983 bygd et 2 MW-anlegg på
Nåsudden på Gotland. Det var i
drift i fem år og ble så i 1993 avløst
av et anlegg på 3 MW. Et tilsva-
rende anlegg kom i gang også i
Nord-Tyskland, og begge er stadig
i drift. Vindmøllene har rotorblad
som er laget av kullfiberforsterket
plast.

Ned mot kr. 0,25/kWh
- Kværner Turbin har videreutvik-
let sin vindkraftteknologi poengte-
rer Kvamsdal. -Basert på et forbe-
dret 3 MW-anlegg, og levering av
flere aggregater i serie, vil det
kunne være mulig å garantere pri-
ser ned mot kr. 0,25/kWh, av-
hengig av rammebetingelser som
vindprofil, finansierings- og drifts-
kostnader, konsesjonsvilkår og an-
dre stedsavhengige forhold, sier
han. Kværners intensjon er at byg-
ging av vindkraftanlegg med flere
aggregater skal ses på som en selv-
stendig, områdetilpasset entreprise,
slik tilfellet er innen vannkraft. Det
betyr at aggregatene med maste-
høyder og innbyrdes plassering blir
tilpasset det aktuelle byggeområ-
det. Slik oppnås best resultat med
hensyn til miljø, energiutbytte og
priser, fremholder Kvamsdal. - Vi
akter å bygge opp et sterkt norsk
produksjonsmiljø som legger størst
mulig vekt på norsk innhold mot
innenlandske kunder. Etter hvert
vil vi også se på eksportmarkedet.

Forbedret teknologi
Og vi ser rom for ytterligere
forbedringer gjennom en systema-

Dette er Kværner Turbin 3 MW
vindmØlle som har vært i drift på
Näsudden på Gotland siden 1993.
Høyden til navet er 92 meter. De to
rotorbladene har en diameter på
75 meter, og hastigheten er 22,5
omdreininger i minuttet. Et tilsva-
rende anlegg finnes i Nord-Tysk-
land.

tisk gjennomgang av komponent-
valg, og selve byggingen av vind-
aggregater. Hensikten er å redusere
kostnadene ytterligere, øke energi-
utbyttet og redusere negative mil-
jøvirkninger, som støy.

Disse aktivitetene vil bli ledet og
utført av Kværner ASAs enhet for
teknologiutvikling. Det videre må-
let er energipriser i området kr.
0.20/kWh. Kværner håper innen
utgangen av neste år å kunne gi til-
bud på vindkraftanlegg med slik ny
teknologi, sier Kvamsdal.

Han understreker sterkt betyd-
ningen av samarbeid med kraftpro-
dusenter eller andre aktører i ener-
gimarkedet, og forteller at Kværner
allerede har vært i kontakt med nå-
værende og fremtidige vindkraft-
produsenter. Det gjelder blant an-
net Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verk med sin vindmøllepark på
Vikna og med planer om videre ut-
bygging på kysten. Kværner har

også vært i kontakt med flere g
neiere som planlegger vindmø
park på Lindesnes for å få avk
ning på ellers lite anvendelige ar
ler.

Stort vindkraftpotensial
- Vindkraften med sin variere
produksjonsprofil er avhengig a
nett for å komme opp i maksi
energiproduksjon. I så måte
Norge med sine betydelige area
gode vindforhold og ikke minst
vannkraft med store magasine
særlig potensial som en betyd
vindkraftnasjon, sier direktør
Kvamsdal. - Det er en fordel
Norge helt fra begynnelsen
satse på store enheter og de
utnytte tilgjengelige arealer
mulig. En vindkraftpark båndl
ger bare en prosent av arealet
hvert enkelt aggregat er opti
plassert. Hensiktsmessige are
vil kunne være en knapphetsfa
selv i Norge.

Glad for liorsk
medvirkn ntg til å
bygge vin kraft
- Vi er veldig interesserte i det som nå skjer i Kværner, og er i dialo
med konsernet. Dette er et seriøst norsk initiativ vi lenge har etterlys
og oppfordret til. Nå har vi fått det og hilser det med glede, sier sek
sjonsleder Kurt Benonisen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsver
(NTE).

Han er en forgrunnsfigur i utviklingen av vindkraft her i landet, me
vindmølleparken på Vikna og viser til og med aktuelle planer om vi
dere utbygging. Benonisen forteller at NTE i lang tid har vært kjen
med Kværner Turbins store typer vindmølle, opp til 3MW. Det ka
likevel ikke bli en slik vindmølle NTE skal oppføre i Nærøy kom
mune neste år, på 1,5 MW.

- Men i neste trinn av dette prosjektet, som kan omfatte inntil ti vind
møller, vil Kværner være hjertelig velkommen med sine tilbud, sie
Benonisen. Vindmøllene på Vikna er danskproduserte. Danskene h
i det hele tatt en meget sterk posisjon verden over som vår tids vind
møllemakere. Heretter vil altså Kværner by dem konkurranse. NT
har nå overtatt det aller meste av det tekniske vedlikeholdet p
Vikna-møllene, men får likevel et årlig tilsyn av danske eksperter.

I fint vær med nokså lite vind denne sommeren har ikke produksjo
nen vært så høy, selv om alt fungerer bra. - Men det er jo vinterpro
duksjonen som betyr mest, sier seksjonslederen i NTE.



7tilergi

Bølgepumpe lover godt

a spruter så høyt her ved Lindesnes fyr? Jo, en bølgepumpe som pro-
serer kraft i liten målestokk. Foto: Nils Tore Augland

Besøkende ved Lindesnes
fyr har i sommer obser-
vert en opp til 10 meter
høy vannsprut og har nok
fundert på hva slags "fon-
tene" dette kan være. Sva-
ret er at flere energiverk
med samarbeidspartnere
er gått sammen om et pro-
sjekt med siktemål å ut-
vilde en kommersiell bøl-
gepumpe. Den er laget og
patentert av oppfinneren
Torger Tveiter i Odal.

Konstruksjonen ved Lindesnes er
en stempelpumpe med polyetylen-
rør som har en lengde på ca. 10
meter. Pumpen er forankret på ca.
30-50 meters dyp.

Pumpingen skjer når flottørene
løftes og senkes i takt med bøl-
gene. Kraftproduksjonen vil fo-
regå ved at sjøvann pumpes opp i
et magasin på land og føres tilbake
gjennom en turbin. 50 kW anses i
dag som en realistisk ytelse fra en
enkeltstående pumpe, og inntil 2
MW fra større anlegg, skriver
Oslo Energi i en pressemelding.

Markedsføres
globalt
Det var Oslo Energi og Torger
Tveiter som våren 1995 fikk med
seg Arendal Fossekompani, Aust-
Agder Kraftverk, Bakelittfabrik-
ken og Vest-Agder Energiverk i
en prosjektgruppe. Målet var å
lage en bølgepumpe med kraftpro-
duksjon i liten målestokk, med
sikte på en global markedsføring.
Prosjektet finansieres i dag med til
sammen nær en halvpart av Nor-
ges Forskningsråd og SND. Kyst-
direktoratet er også med i sty-
ringsgruppen.

Bølgepumpen ved Lindesnes fyr
ble satt ut i slutten av juni i år.
Forberedelser og sjøsetting er ut-
ført av Vest-Agder Energiverk i
Mandal. Pumpen fungerer nå etter
planen. Vannet pumpes opp av
flottørene og gir en vannsøyle på
mellom tre og ti meter avhengig
av bølgemønsteret.

Mange prosjekter med bølge-
energi har strandet fordi forskeme
undervurderte kreftene i havet.
Det aktuelle prosjektet startet med
en forankring på syv tonn. Etter
flere forsøk er vekten økt til 16
tonn.

Bølgekraftverk utprøves
også i Trondheimsfjorden
Også Langsetgruppen i Molde ar-
beider med et bølgekraftverk som
nå skal utprøves i Trondheimsfjor-
den. Med støtte fra Norges Forsk-
ningsråd er siktemålet å gjøre fer-
dig en prototyp før produksjon
kan komme i gang om et til to år.

Anlegget vil være syv meter høyt
og ha en grunnflate på fire kva-
dratmeter. Slike enheter skal
kunne settes sammen i en kjede.

Teknisk direktør Ulf Roar Aake-
nes i Langsetgruppen sier selska-
pet har undersøkt markedene
grundig. Steder med dønninger
som har mer energi enn det vi er
vant med her hjemme, er interes-
sante. Små øysamfunn som benyt-
ter seg av dieselaggregater, og
hvor det er kostbart å transportere
brensel, er også aktuelle. Det er
brødrene Jan Tore og Odd Arne
Langset som står bak satsingen på
dette bølgekraftverket. Langset-
gruppen har en omfattende virk-
somhet blant annet innen skips-
utrustning og offshore, og har
over 200 ansatte i Møre og Roms-
dal.

rar-utbyggingen i rute
Knut Svendheim

omstridte Urarutbyg-
en i Bykle i Aust-Ag-
er nå i full gang. Fram-
ng av veg og strømfor-
'ng startet allerede i
5 mens damarbeidene

gang i fjor sommer.
ngdammen ved Rein-
ble ferdig sent i fjor

. Fyllingsdammen ved
e Urarvatn, som etter
en skulle stå ferdig tid-
este år, vil etter alt å
me for en stor del bli
ig oppfylt allerede nå i
. Det meste av oppryd-
og landskapsmessige

eider ellers vil utstå til
meren 1998.

US Øvre Otra fikk allerede i 1974
konsesjon for ytterligere 23 meter
oppdemming av Store og Lisle
Urarvatnet samt Reinevatnet i Se-
tesdalsheiene, uten at det da oppsto
særlig diskusjon om prosjektet.
Svak lønnsomhet den gang gjorde
imidlertid at utbyggingsplanene
ble lagt på is i nærmere 20 år. Sa-
ken ble så i 1991 gjenopptatt gjen-
nom en planendringssøknad fra US
Øvre Otra om 10 meter reduksjon i
oppdemrningshøyden. Først under
høringsrunden i 1993 og -94 i for-
bindelse med denne planendringen,
oppsto det strid om utbyggingen.
For selv om planendringen var
klart positiv natur- og miljømessig
sett i forhold til den tillatelsen ut-
byggeren allerede satt med, så blir
det nå mye blest omkring saken og
stor motstand mot oppdemmings-
planene. Motstandernes hovedar-
gument mot prosjektet var at en-
hver ytterligere oppdemming i om-
rådet ville være en stor trussel mot
Europas sydligste villreinstamme i

Setesdals/Suldalsheiene. Ved kg1.
res. av 2. juni 1995 ble imidlertid
tillatelsen opprettholdt og plan-
endringen, det vil si en reduksjon i
oppdemmingshøyden fra 23 til 13
meter, godkj ent.

Det var i 1995 stor spenning i
"bransjen" når det gjaldt US øvre
Otras valg av damtype ved Lisle
Uravatn. I planene som ble lagt
frem var det nemlig listet opp fire
altemativer for damtype, hvorav
det ene var en massivdam i valse-
betong, det vil si en såkalt RCC-
dam. Denne damtypen som er vel-
kjent både i Europa, Asia og Ame-
rika, er ennå ikke blitt benyttet her
til lands. Hadde denne damtypen
blitt valgt, ville dette blitt Norges
første eksemplar av en RCC-dam.

Etter grundige forstudier og en
spennende anbudsrunde viste det
seg imidlertid at dammen ble for
dyr i forhold til andre alternativer.
Dermed falt valget på den vel-
kjente og velprøvde fyllingsdam-
men med asfalttetting som nå reali-
seres.

Fyllingsdammen ved Lisle Urar-
vatn vil bli omtrent 40 meter høy
og inneholde ca. 160 000 kubikk-
meter steinmasser. Til tetningskjer-
nen vil det medgå godt og vel 1400
kubikkmeter asfalt.

Hovedentreprenør for utbyggingen
er Veidekke ASA, mens Grøner
AS er tekniske konsulenter. Utbyg-
gingen er underlagt teknisk kon-
troll fra NVEs sikkerhetsavdeling,
mens NVE-Region Sør i samar-
beide med Natur- og miljøseksjo-
nen sentralt, har ansvaret for den
natur- og landskapsmessige opp-
følgingen. Også Hydrologisk avde-
ling er involvert i prosjektet.

Ved enden av Lisle Urarvatn bygges en ca. 40 meter høy og ca. 150 me-
ter lang steinfyllingsdam med sentral tetning av asfaltbetong. Tetnings-
kjernen er 0,5 meter tykk. Både oppstrøms og nedstrøms for tetningskjer-
nen har dammen filter, overgangssone og støttefylling. Dammen blir yt-
terst kledd med grov plastringsstein på begge sider.

Foto: Knut Svendheim

ggsledelsen. Til venstre Ole Henrik Brænd fra entreprenøren, Vei-
e ASA og til høyre Ole Morten Egeland fra byggherren, 1/S øvre

Foto: Knut Svendheim
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Fra maskinhallen i Nytt Skjerka som ble innviet 22. august. Foto: Nils Tore Augland

Av Harald Brynildsen

Smisveiste rør er på full
fart ut av norsk kraft-
produksjon. I Nore 1 har
alle åtte maskiner vært i
drift siden februar med
vann gjennom nye stål-
rør i tunnel og i trykk-
sjakt. Nå i september
markeres at jobben er
unnagjort også med den
gamle rørgata ned til
Høyanger kraftverk.

Kraftverket Nytt Skjerka i Åse-
ral kom i gang for et halvt år si-
den med ny vannvei inne i fjel-
let, i stedet for den 1200 meter
lange doble gata av smisveiste
rør. Enda tidligere var slike rør
skiftet ut på Såheim i Rjukan.
Noen steder er arbeidene gjort
som rene sikkerhetstiltak etter
pålegg fra NVE i 1993. Andre
steder har utskiftingen vært ledd
i en større ombygging. Samlede
kostnader er i milliardldassen.
Og ennå gjenstår en god del.

I sikkerhetens tjeneste
- Ja, nå har vi i all hovedsak pro-
sjektet i "Nore 1 Utfasing av
smisveiste rør" bak oss. Alle fy-
siske arbeider er ferdige, også
gartnerjobben for å få det pent
rundt anlegget, sier en vel til-
freds prosjektleder Johannes
Hope i Statkraft til Vann &
Energi. Arbeidet kom i gang for
fire år siden - etter at Statkraft
hadde anket pålegget fra NVE til
departementet, men fått avslag.
- Forskjellige løsninger ble vur-
dert, blant annet å bygge helt ny
kraftstasjon, men valget falt
altså på et minimumsalternativ
som etterkommer pålegget om
utfasing av de smisveiste rørene.
Rørgata blir forresten ikke borte
fra landskapet, den skal ligge der
som et teknisk kulturminne og
som sådan holdes vedlike av
Statkraft.

Et 460 meter langt stålrør med
diameter 3,7 meter, og en 215
meter loddrett trykksjakt før tun-
nelen, er blant de store postene
på en regning som viser 170 mil-
lioner kroner, pluss renter. - Det
er en utgift i sikkerhetens tje-
neste, konstaterer Hope. Han til-
føyer likevel at den nye vann-
veien gir litt mindre tap og at
høyere ytelse er om lag en pro-
sent. - Grovt regnet tilsvarer det

10-15 GWh av den midlere pro-
duksjonen på 1300 GWh.

Ferdig før fristen
Etter pålegget skulle vi være

ferdige til 1. september. Men
med entreprenørens velvillige
hjelp kunne vi forsere innspur-
ten og kom i full drift lørdag 2.
august. Dermed slapp vi å la en
god del vann renne utenom, for-
teller Svein Hove, kraftverksjef i
Hydro Energi Sogn.

Hydro og Statkraft har vært
sammen om utfasingen av de
smisveiste rørene til Høyanger
kraftverk, med fordeling av ut-
giftene etter en bestemt nøkkel.
Hydro sto ansvarlig for gjen-
nomføringen av prosjektet som
startet i juli 1995. Kostnadene
var beregnet til 75 millioner -
men er kommet under det.

Det synes vi jo er hyggelig. Og
vi er veldig glade for at prosjek-
tet ble gjennomført uten skader,
sier Hove. - Resultatet er et full-
godt anlegg med ny sjakt og nye
rør som ivaretar vern og sikker-
het.

Også i Høyanger lar man den
gamle rørgata stå som et minne
fra tidligere tider. K2 er et annet
kraftverk i Høyanger med smi-
sveiste rør. Men der er fristen for
utfasing nokså langt unna, 2006,
og vil i alle fall være et anlig-
gende for Statkraft som overtar
stasjonen fra 1.1.98.

Men et annet og vesentlig større
prosjekt som er i anmarsj: - I
disse dager sender vi søknad til
NVE om konsesjon for å bygge
et nytt Tyin kraftverk, med start
i 2001, sier Hove. Først på pro-
grammet står likevel en marke-
ring, den 18. september, av at
jobben på Høyanger kraftverk er
gjort. - Da skal vi ikke minst
spørre om det var noe vi burde
ha gjort annerledes. Alt kan jo
gjøres bedre neste gang!

Pålegg satte fart
Da kraftstasjonen Nytt Skjerka
nylig ble innviet, den 22. august,
hadde ny vannvei vært i bruk si-
den februar. Men de smisveiste
rørene ned til det gamle kraft-
verket ligger ennå som før, og
kan bli brukt fra tid til annen
blant annet for å utnytte flom-
vann. Dog ikke lenger enn til
2005. Da, eller kanskje tidligere,
vil tiden være ute for all kraft-
produksjon også med disse rø-
rene som stammer fra 1930- og

1940-årene. Eieren, Vest-Agder
Energiverk, har ennå ikke tatt
stilling til hva som da skal skje
med rørene. - Vi har en egen
gruppe som ser på den saken, og
på hva det kan bli til med den
gamle kraftstasjonen, sier Gun-
nar Spilling som var byggeleder
på Nytt Skjerka.

Spilling nevner at pålegget om
utfasing av smisveiste rør var en
sterk spore til snarest å bygge
Nytt Skjerka, innenfor et større
utbyggingsprosjekt over lengre
tid. Energiverket fikk også stat-
lig støtte på 25 millioner kroner
til kraftstasjonen. Samlet kost-
nad ble 271 millioner. - Og da
arbeidene kom i gang i august
-94, var det et veldig gunstig
tidspunkt med rimelige priser
hos entreprenørene, poengterer
Spilling.

Ledd i totalpakke
Hydro Energi Telemark gikk
tidlig i gang med å skifte ut sine
smisveiste rør i fjellet ovenfor
Såheim. Seks av ni slike rør er
for lengst ute av drift. Tre rør
blir ennå en tid brukt til lokal
vannforsyning og til prosess-
vann. Utfasingen var et ledd i en
totalpakke som både tok vare på
sikkerhet og på økt produksjon. -
Vi så at det var fornuftig å
komme i gang med utfasingen så
fort som mulig, sammen med
andre arbeider, sier kraftverksjef
Pål Thorud og nevner det nye
Frøystul kraftverk som et viktig
resultat av totalpakken til om-
kring 500 millioner kroner.

Utfasing lå i kortene
Lyse Kraft ble ingen forskrek-

ket av pålegget om utfasing
smisveiste rør i Fløyrli kraftsta-
sjon innen 2006. Det lå innbakt i
aktuelle planer om en total om-
bygging av stasjonene. - Ved
årsskiftet 1998-99 vil den nye
kraftstasjonen være i drift, og
dermed er tiden ute for de smis-
veiste rørene, konstaterer divi-
sjonsdirektør Paul Johannessen.
Han forteller at de to rørgatene
ned til Fløyrli kraftstasjon er
svært lange, nær 1600 meter, fra
kote 741 til sjøen. De øverste
tre-fire hundre metrene ble klin-
ket, men altså ellers smisveist.
Nå kommer i stedet en 1500 me-




ter lang trykktunnel og en lodd-



rett sjakt på 400 meter. Vann-



mengden er den samme som før
men installasjon og produksjon

blir en ganske annen. Gamle
Fløyrlis installasjon er 27 MW.
Den nye blir i første omgang på
80, men forberedes for 160 MW.
Og produksjonen øker fra 166 til
290 GWh.

- Det kaller jeg energiøkonomi-



sering i produksjonsleddet, sier

Overingeniør Helge Prøsch i
Sikkerhetsavdelingen, NVE, sit-
ter med en lang liste over kraft-
verk med pålegg om utfasing av
smisveiste rør. Selv om flere nå
gjør kjent at jobben er gjort,
kunne overingeniøren ha ønsket
seg et noe større tempo i disse
sakene.

Et typisk trekk er at eierne vil
vurdere mer omfattende utbyg-
gingsprosjekter samtidig med at
de gamle rørene skiftes ut. Da
får vi søknad om utsettelse med
pålegget, og det er rimelig å dis-
kutere slike løsninger for at ei-
erne skal få tid på seg til planleg-
ging og til selve utbyggingen,
eventuelt også søke konsesjon.

Vi har jo sett at når kraftverkene
først kommer, så kommer de
godt, sier Prøsch og nevner at
NVE nylig har hatt møter både
med Bjølvefossen AS og Stat-
kraft, og med Elkem-ledelsen og
Statkraft om Saudefaldene.
For Saudefaldene III er det også
gitt utsettelse med utfasing fra
2000 til 2006. For Saudefaldene
I og II gjelder fra tidligere at ut-
fasingen skal være gjort innen
2006.
Det samme gjelder blant annet
Dale 1 tilhørende BKK og Haka-
vik tilhørende Statkraft. Nederst
på listen over pålegg om utfa-
sing står Blåfalli 2, tilhørende
Sunnhordland Kraftlag. Der fin-
nes det ett smisveist rør som skal
ende sine kraftdager i 2012. -På-
legget ligger der. Vi vil selvføl-
gelig sjekke etter hvert som de
blir fulgt opp, forsikrer Prøsch.

Johannessen og peker på mindre
falltap, bedre virkningsgrad på
alt utstyr og vekk med alt flom-
tap som det til tider kan ha vært
mye av. Hardt fjell med spen-
ninger har gitt noe forsinkelse i
framdriften. Men om ca. halvan-
net år står Fløyrli i helt ny skik-
kelse - og med navnet endret til
Flørli, etter navnemyndighete-
nes bestemmelse. - Og prisen? -
420 millioner kroner, med ett og
alt.

Overingeniør Helge Prøsch
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Dagens Fløyrli kraftstasjon tar seg flott ut her nede ved Lysefjorden.
Men stasjonen er gammel, noe av den fra 1917, og tiden er kommet
for å rive. Lyse Kraft vil søke rivningstillatelse, og rørgatene skal
fjernes. Foto: Kyllingstad og Furenes

Utsettelse når større pro-
sjekter skal planlegges



Eksplosjon i Halcien
transformatorstasjon

Mnfi iBergi 9

Av Hans Otnes

Onsdag 25. juni kl. 0503
havarerte transformator
2 (T2), med en ytelse på
160 MVA, ved Halden
transformatorstasjon.
Beredskapsplanen viste
seg å fungere og etter 39
timer var transformator-
stasjonen igjen i normal
drift.

Foranledningen til havariet sy-
nes å være lynnedslag eller følge
av dette på en av 420 kV- linjene
ut fra stasjonen. Det oppsto vi-
dere en kortslutning med påføl-
gende eksplosjon og brann inne i
transformatoren. Transformator-
beholderen sprakk, og ca. 85 m'
olje flornmet ut i transformator-
cella. Lekkasjen var så omfat-
tende at svært mye olje flommet
over steinfilteret, ut på plassen

Selv på en fantastisk sommer-
dag, en søndag midt i fellesfe-
rien, er det viktig å ha en be-
redskapsplan som fungerer.

Det fikk Vestfold Kraft smer-
telig erfare 20. juli i år. Et tre
som berørte en fase på 300 kV
ledningen mellom Flesaker og
Tveiten førte til feilfunksjon
ca. kl. 15.30, slik at store deler
av fylket var uten strøm i syv-
åtte timer.

Da beredskapsplanen ble satt i
verk, viste det seg at det var
svært vanskelig å innkalle eks-
tramannskaper. I en time og 20
minutter var det bare to mann
til å bygge opp nettet mot nor-
mal drift. Samtidig skulle de få
tak i ekstramannskaper og be-
tjene et sprengt sentralbord.
Everk, politi, brannvesen og

inne på stasjonsområdet og ned i
et sluk for overflatevann.

Brannen
Brannen økte i omfang og inten-
sitet, men skilleveggene begren-
set flammene til cella for T2.
Brannvesenet kom raskt på
plass, men slukkingen, ved hjelp
av vann, økte omfanget av olje
og vannblanding som tok vegen
til avløpssystemet. Opp s am-
lingsutstyr kom raskt på plass,
og det ble fanget opp om lag 400
m' olje og vannblanding som
fikk spesialbehandling, slik at
avrenningen til elva ble sterkt
begrenset. Oppsamlingslenser
ble lagt ut umiddelbart etter at
olje var oppdaget i elva.

Brannen tok seg opp igjen etter
den første slukkingen. Årsaken
var høy temperatur og oljens og
papirisolasj onens forholdsvis
lave antennelsestemperatur.
Transformatorbeholderen ble
tettet best mulig og fylt med

presse hadde store vansker
med å komme gjennom.

Utover ettermiddagen og kvel-
den ble bemanningen styrket.
Noen ankom på eget initiativ
og andre ble innkalt per tele-
fon. Dette lettet trykket, og in-
formasjon mot publikum og
presse ble vesentlig forbedret.
Klokken 23.10 kunne alle
abonnentene igjen motta
strøm.

Ikke-levert energi er beregnet
til 178,2 MWh.

For bedre å kunne takle/unngå
en slik situasjon vil Vestfold
Kraft se nærmere på en del
forhold:

- Innføre bedre rutiner for inn-



kalling av ekstramannskaper.

Defekte 50 kV gjennomfØringer.

vann før brannen og ettersluk-



kingen ble betraktet som avslut-



tet, kl. 0045 den 26. juni.

Konsekvenser
Halden by var spenningsløs i ett
sekund. Norske Skogindustrier
AS sitt industrianlegg, Saug-
bruksforeningen, hadde total
frakopling i 20 minutter og del-
vis spenningsløshet i om lag to
timer. Det tok 20,5 timer før
produksjonen kunne starte igjen
og ytterligere 18,5 timer til full
produksjon var oppnådd.

Beredskapsplan
Beredskapsplan for Statnett SF
Region Sør Norge ble fulgt, og
oppstartingen av krisehåndte-
ringen fungerte etter hensikten.

I tillegg til at Halden transfor-
matorstasjon hadde godt sam-
svar med NVEs Retningslinjer
for sikring av kraftforsyningsan-

Her ser vi T2 i forgrunnen og
spor etter flammer og røyk på
murveggen bak.
Foto: Hans Otnes

Det vil bli vurdert å sette opp
flere aktuelle personer med
personsøkere og/eller automa-
tisk oppringing av ekstra-
mannskap.
- Øke tilgjengelighet for everk,
politi, brannvesen og presse og
innarbeide rutiner for rask in-
formasjon til everk, viktige
kunder og publikum.

Gjøre følsomhetsanalyser for
forskjellige feilhendelser i net-
tet med tanke på å utarbeide
feilhåndteringsprosedyrer.

Rette avdekkede feilfunksjo-
ner på utstyr.

Gjennomgå releplaner med
Statnett for om mulig finne
frem til bedrede relefunksjo-
ner.

Gjennomgå gjennoppbyg-
gingsfilosofi og gjeninnkop-
lingstider.

Foto: Hans Otnes

legg (RSK), bidro anleggets ut-
forming til at den kraftige eks-
plosjonen ikke fikk større om-
fang. Betongveggene i stasjons-
bygningen og mellom transfor-
matorcellene motsto trykk- og
varmebelastningen slik at ska-
dene på nærliggende anleggsde-
ler ble svært begrenset.

Steinfilterets rolle og egenska-
per er først og fremst å kunne ha
en brannslukkende effekt. Dette
er hensiktsmessig ved mindre
lekkasjer, men fungerte ikke et-
ter hensikten i dette tilfelle. Ut-
førelse og dimensjonering av ut-
styr for brannbeskyttelse og
oppsamling i anlegg med store
mengder olje vil bli vurdert for
om mulig å komme frem til for-
bedringer.

Oppfølging
Umiddelbart etter havariet star-
tet planleggingen av et proviso-
risk transformator-arrangement.
Dette ble montert og satt i drift
25. juli.
Det er nedsatt en intern havari-



gruppe i Statnett SF, som så
langt det lar seg gjøre skal kart-

Landsomfattende
undersøkelse:

Beredskap
mot
strØmutfall
Det er forbrukerens ansvar å
skaffe nødstrøm dersom den or-
dinære leveransen faller ut. Det
er ingen lov som pålegger reser-
veforsyning, men det er viktig at
forbrukere har planer for å
kunne håndtere eventuelt strøm-
brudd.

For sykehus og helseinstiusjoner
kan et strømbrudd være kritisk.
De gjennomfører livsviktige
funksjoner og er avhengige av
kontinuerlig tilgang på elektrisk
kraft. Andre samfunnsviktige in-
stitusjoner som vil berøres av
brudd på strømleveranse er blant

legge årsakssammenhengen i
forbindelse med havariet. NVE
deltar som observatør.

Konklusjoner
Havari på en hovedtransforma-
tor ansees som et stort uhell i
kraftforsyningen. Det er sjelden
slikt inntreffer så erfaringene fra
dette uhellet kan komme til stor
nytte i den videre utvikling av
vilkårene for anleggsdrift.

Reserv edel s-/reparasj onsbered-
skap på store komponenter vil få
en fornyet gjennomgang.

Det vil bli undersøkt om de nor-
diske landene kan samarbeide
om felles beredskap på store
komponenter, kompetanse, tran-
sport m.m.

NVEs havarigruppe vil gi uhel-
let stor plass i sin rapportering.

annet politi, media, flyplasser,
datasentraler og banker.

For å utrede hvordan disse kan
forbedre sin beredskap mot ufor-
utsette strømutfall, vil NVE, Di-
rektoratet for sivilt beredskap
(DBS) og sentrale beredskaps-
myndigheter på fylkes- og kom-
munenivå samarbeide om en
landsomfattende undersøkelse. I
undersøkelsen vil det bli kartlagt
hvilke forberedelser/tiltak disse
forbrukerne har gjort med hen-
syn til å opprettholde virksom-
heten ved et strømavbrudd. Ar-
beidet skal gi anbefaling om til-
tak for styrking av nødstrømsbe-
redskapen.

Ni fylker er plukket ut, og rundt
25 prosent av kommunene vil
være med i undersøkelsen. Det
er kommunene som velger ut
abonnenter og står for innsam-
ling av data. Undersøkelsen vil
bli gjennomført i løpet av sep-
tember i år.

Vestfold uten strøm
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Av Per Tore Jensen Lund

18. august var fyllings-
graden for landets maga-
siner 80,3 prosent. Dette
er 2,4 prosentpoeng over
gjennomsnittlig fyllings-
grad på denne tiden av
året for 10-årsperioden
1982-91. På samme tid i
fjor var fyllingsgraden
57,2 prosent.

Produksjonen i årets syv første
måneder var på i alt 60,6 TWh
mot 66,1 TWh i tilsvarende peri-
ode året før. De siste 12 måneder
er det produsert 99,2 TWh som
er 17,1 prosent mindre enn i
samme periode året før. Til sam-
menligning er midlere årlig pro-
duksjonsevne for det norske
kraftsystemet beregnet til 113,4
TWh.

Landets magasinkapasitet er to-
talt på 83,2 TWh. 18. august var
energiinnholdet i magasinene
66,8 TWh som tilsvarer en fyl-
lingsgrad på 80,3 prosent. Høy-
est fyllingsgrad hadde Midt- og
Nord-Norge (område 3) med
87,4 prosent, mens Vest-Agder
og Vestlandet (område 2) hadde
lavest fyllingsgrad med 73,2
prosent. østlandet og Aust-Ag-
der (område 1) hadde en fyl-
lingsgrad på 81,1 prosent.

Kraftutvekslingen med utlandet
i årets syv første måneder ga en
nettoimport på 5,5 TWh mot 2,3
TV Th året før. De siste 12 måne-
der har det vært en nettoimport
på 12,2 TWh mot en nettoek-
sport på 1,9 TWh i foregående
12-måneders periode. Siden
mars 1996 har Norge vært net-
toimportør av kraft. På grunn av
den bedrede magasinsituasjonen
ser det imidlertid ut som denne
trenden er snudd, da vi i juli må-
ned hadde en nettoeksport på 0,2
TWh.

Det innenlandske totalforbruket
i årets syv første måneder var på
i alt 66,1 TWh mot 68,4 TWh i
tilsvarende periode året før. De
siste 12 måneder har forbruket
vært 111,5 TWh som er 5,4 pro-
sent mindre enn i samme peri-
ode ett år tidligere og om lag 2
TWh mindre enn midlere årlig
produksjonsevne. Mye tyder
imidlertid på at forbruksned-
gangen har stoppet opp, da det
siden april i år er registrert øk-
ning i det innenlandske totalfor-
bruket.

Forbruket i alminnelig forsyning
i årets syv første måneder gikk
ned med 6,4 prosent i forhold til
samme periode i fjor. For siste
12-månedersperiode var ned-
gangen på 5,5 prosent. Korrigert
til normale temperaturforhold
gikk forbruket ned med hen-
holdsvis 1,6 prosent og 2,9 pro-

sent for de samme perioder. Si-
den april i år har det derimot
vært økning i det temperaturkor-
rigerte forbruket.

Forbruket i kraftintensiv industri
gikk ned med 0,8 prosent. For
siste 12-månedersperiode har
det vært en nedgang på 1 pro-
sent. Nedgangen skyldes først
og fremst lavere forbruk innen
produktgruppen jern, stål og fer-
rolegeringer.

Forbruket av kraft til elektrokje-
ler økte med 3,2 prosent. De
siste 12 måneder har forbruket
vært 3,5 TWh (brutto) som er
hele 33,3 prosent mindre enn i
samme periode ett år tidligere.
Nedgangen i forbruket de siste
12 måneder har sammenheng
med det høye spotprisnivået i
1996 og i begynnelsen av 1997,
noe som førte til at de fleste be-
driftene fyrte kjelene med olje
istedenfor med elektrisitet.

Gjennomsnittlig spotpris på 7500

elektrisk kraft gikk ned fra 23,6
øre/kWh i begynnelsen av 1997
til omkring 12,5 øre/kWh i mid-
ten av august. Nedgangen i spot-
prisen antas bl.a. å ha sin bak-
grunn i den bedrede magasinsi-
tuasjonen. Til sammenligning
var spotprisen til de samme tids-
punkter ett år tidligere henholds- GWh

vis 19,1 og ca. 30 øre/kWh. 15000
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Ny bok om vann
kraftutbygging

0

År 1990 1991 1992

13,30 13,30 15,40 15,40

Av Astrid Brynildsen

Ved behandlingen av revidert
nasjonalbudsj ett 1997 vedtok
Stortinget å øke produksjonsav-
giften på elektrisk kraft med
0,49 øre per kWh fra 1. juli
1997.

For konsesjoner gitt etter 10.
april 1959 skal konsesjonskraft-
prisen økes fra 1. juli 1997 med
0,46 øre per kWh til 12,66 øre
per kWh. NVE har sendt rund-
skriv til berørte parter om en-
dring av konsesjonskraftprisen.

1993 1994 ,1996

Fra og med 1983 har Olje- og
energidepartementet hvert år
fastsatt prisen på konsesjons-
kraft ved konsesjoner gitt etter
10. april 1959. Figuren over vi-
ser prisutviklingen fra 1990 til i
dag.

Informasjon om konsesjonskraft
finnes på NVEs besøksadresse
på Internett med adresse:
http://www.nve.no. Se under
vassdragsforvaltning - konse-
sj on s saker.

Konsesjonskraftprisen for 1998

1996 1997

12,93 11,74 11,74 12,20 12,66

vil bli lagt ut på Internett umid-
delbart etter at den er fastsatt.

Pris på konsesjonskraft ved kon-
sesjoner gitt før 10. april 1959
beregnes og fastsettes individu-
elt for hvert kraftverk og skal
dekke produksjonsomkostning-
ene inldudert 2,5 prosent av-
skrivning, 6 prosent rente av an-
leggskapitalen og med et tillegg
på 20 prosent. Produksjonsav-
giften inngår i prisen med fak-
tiske kostnader før påslaget på
20 prosent.

1993 ble det holdt en kunn-
skapsoppsummering om mil-
jøvirkningen av inngrep
vassdrag forårsaket av vann-
kraftutbygging og vassdrags-
regulering. Mange ønsket ma-
terialet fremstilt på en kortfat-
tet måte. Resuliatet er boka
"Vannets kraft - Samfunns-
bygger og miljøpåvirker".
Den er utgitt av NVE og
EnFO og kom ut i sommer.

Boken, som er rikt illustrert,
gir et bilde av utviklingen
som har preget vannkraftut-
byggingen, forvaltningen,
samfunnsutviklingen og mil-
jødiskusjonen frem til i dag.
Forfatterne håper den kan ap-
pellere til fortsatt forsknings-
innsats innenfor miljø- og
vannresurssektoren.

Forskningssjef Per Einar Fau-



gli, NVE og miljørådgiver
Arne H. Erlandsen, EnFO, har

ra.
Samfunnsbygge og'iniijepvirker

vært faglig ansvarlige.forden
.fiaturv1tenskapelige .og .for-.
valtningSfaglige delen • av
boka.  Car1 Erik  Grimstad har •
tatt for .seg samfunnsutvik-
lingen og .har ledet det redak-
sjonelle arbeidet.

15,10 15,10 14,30 14,30 12,75 12,99 , 12,93
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Nytt forslag fra NVE:
Mulig å skifte strømleverandør hver uke
Fra neste år kan det bli
mulig å skifte strømleve-
randør når man vil.
Strømregningene vil også
bli mer oversiktlige med
en grafisk fremstilling av
elforbruket sammenlig-
net med året før. Det er
NVE som har fremmet
forslaget til endret regel-
verk for måling og avreg-
ning av kraftomsetning.

Forslaget vil gi forbrukerne
større frihet i kraftmarkedet. Et-
ter at beskjed om leverandør-
skifte er gitt, vil det riktignok gå
tre til fire uker før leverandør-
skifte kan skje. Dette er likevel
en merkbar forbedring - i dag
kan skifte av strømleverandør
bare skje fire ganger i året.

Rundt 14000 husholdningskun-

Kundenr 5144571-1
Oisen, Kari
Godalsgt. 25
0101 Osin

DIflor
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4000
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der har i dag en annen kraftleve-
randør enn den lokale. Av disse
foretok hele 81 prosent skifte de
siste to kvartalene. - Det siste
året har det vært stor økning i
antall husstander som har skiftet
leverandør, forteller førstekon-
sulent Magnus Køber. - I første
kvartal i år skiftet 4200 kunder
leverandør. Andre kvartal gjorde
7100 kunder det samme. Dette
tilsvarer en økning fra april til
juli på 68 prosent. Det tar han
som et signal på at forbrukerne
er blitt prisbevisste og følger
med. - Nå som NVE foreslår at
man kan bytte hver uke, er jeg
ikke i tvil om at enda flere vil
skifte leverandør, sier Køber.

Skifte er gratis. Netteier har opp-
lysninger om hvilke leverandø-
rer som leverer i lokalområdet.

Nye strømregninger
Nye strømregninger skal gjøre
det enldere å følge med på elfor-

bruk og sparetiltak. Hovedhen-
sikten bak forslaget er å moti-
vere forbrukerne til mer effektiv
energibruk. NVE foreslår reg-
ninger som viser en grafisk
fremstilling av det faktiske for-
bruket siste kvartal og en sam-
menligning med forbruket året
før. Det betyr at målerne må le-
ses av fire ganger årlig. Det
gamle å-konto systemet vil der-
med forsvinne.

Noen el-kunder vil i fremtiden
motta to fakturaer i kvartalet - en
fra netteier og en fra el-leveran-
dør. Dersom netteier også faktu-
rerer kraftkjøpet, kan netteier
belaste kraftleverandøren med
kr. 150 årlig per kunde. Dette vil
være et forhold mellom netteier
og kraftleverandør og ikke virke
inn på kundens endelige strøm-
regning. Blir forslaget vedtatt,
vil alle everkene benytte nye
strømregninger innen første ja-
nuar 1999.

En ny amerikansk un-
dersøkelse viser at
blodkreft (leukemi)
hos barn ikke kan spo-
res tilbake til lavfre-
kvente elektromagne-
tiske felt (EMF).

Det er forskere ved National
Cancer Institute (NCI) i Ma-
ryland, USA som konklude-
rer med dette. De har foretatt
en svært omfattende og grun-
dig undersøkelse.

De tok for seg 638 barn under
15 år med leukemi og en kon-
trollgruppe på 620 barn. Det
ble målt EMF i hjemmene til
alle barna, blant annet ble det
målt EMF i barnas soverom
et helt døgn.

I tillegg til eksponering av
EMF har forskerne sett på
røntgenstråling før og etter
fødselen, arvelige faktorer,
foreldre som røyker eller
misbruker alkohol eller nar-
kotika, kjemiske stoffer og
forholdene i hjemmet.

Forskerne fant ingen sam-
menheng mellom leukemi og
kraftfeltene.
-Hadde det vært en sammen-
heng, burde det ha kommet
frem i denne undersøkelsen,
sier overlege Tore Tynes ved
Statens Strålevern til Vann &

Kurs i kraft-
forsynings-
beredskap
Kurshøsten er i full gang. Det er
allerede gjennomført tre kurs i
røykdykking og kurs i praktisk
innsatsledelse siden i sommer.
Det er fortsatt ledige plasser, så
ta kontakt med kurssted eller
Beredskapsseksjonen i NVE for
nærmere informasjon. Det er
NVE som står for koordinering
av kursene, den praktiske gjen-
nomføringen tar kursstedene seg
av.

Nytt kurs
For første gang skal det holdes
kurs for folk utenfor kraftforsy-
ningen. Flommen i 1995 har ak-
tualisert temaet "krisehåndtering
for unonnale situasjoner i vass-
drag". Formålet er å sette ledere
og nøkkelpersonell fra NVEs re-
gioner, kommuner og offentlige
etater bedre i stand til å lede og
koordinere tiltak og hjelpeinn-
sats i forbindelse med skader og
større ulykker i vassdrag og å
planlegge og lede øvelser.

Kurset vil gi en innføring i rele-
vante bestemmelser, instrukser
og forskrifter innen beredskap,
sikkerhets- og redningsarbeid,
veilede i mediahåndtering og ha
en praktisk øvelse.

Energi. Han er en av eksper-
tene på dette området her i
Norge.
-Det er en stor og grundig un-
dersøkelse som har bedre
nærhet i tid mellom tidspunk-
tet kreft er oppstått og måling
er foretatt enn tidligere un-
dersøkelser, sier Tynes. Han
presiserer at selv om det ikke
er funnet noen sammenheng,
er det svært vanskelig å av-
krefte en mulig sammenheng
mellom kraftlinjer og leu-
kemi.

De siste 15 årene har det vært
foretatt 13 statistiske studier
av barn og fem av voksne,
som ser på sammenhengen
mellom EMF ved kraftlinjer
og risikoen for å utvikle
kreft. Blodkreft hos barn, er
den eneste sykdommen for-
skere har klart å knytte til
dette.

Ifølge Tynes, vil Statens
Strålevern fortsatt følge an-
befalingene fra NOU
1995:20. Her står det at det
viktigste er å informere folk
om problemet. NOUen sier at
"økt forekomst av barneleu-
kemi er i epidemiologiske
undersøkelser knyttet til nær-
het til kraftledninger." -Infor-
masjonen fra oss vil kanskje
bli noe endret nå som vi har
sett resultatene av den ameri-
kanske undersøkelsen, av-
slutter Tynes.

Sikkerhet og
beredskap i
Skandinavia
17.-19. juni møtte representanter
fra NVE skandinaviske kolleger
i Visby på Gotland, for å disku-
tere aktuelle spørsmål om sik-
kerhet og beredskap. Siden 1992
er det blitt avholdt årlige møter
hvor erfaringer fra beredskaps-
arbeid og krisehåndtering er blitt
utvekslet.

Seksjonssjef John G. Martinsen
ved beredskapseksjonen i NVEs
sikkerhetsavdeling ser på dette
samarbeidet som meget verdi-
fullt. -Nettverket vi bygger opp
gjennom disse møtene er viktig.
Vi vil bistå hverandre i krise-
situasjoner og kan for eksempel
utveksle reservedeler og materi-
ell, sier han.

Møtet vedtok at det skal nedset-
tes to arbeidsgrupper. Disse vil
arbeide med generelle sikker-
hetsspørsmål og forhold vedrør-
ende radiokommunkasjon. I til-
legg til å delta i hverandres kurs-
opplegg vil muligheten for hos-
pitering landene imellom bli
vurdert.
Norske deltakere var John G.
Martinsen, Arill T. Koppang,
Hans Otnes og Truls Sønsteby,
alle fra Beredskapseksjonen i
NVE.

Ny undersøkelse:

Høyspentled-
ninger gir ikke
kreftrisiko

Oversikt Crief ditt el-forbruk

okt

Fakturanr. 346699999 rui oppgis som referanse dersom
denne giro ikko nyttes Yed innbetalmg
vui forson betaling piregnen 12 0% p.a
forsinkelscsrento. Purregebyr 50 kr

GIRODEL

Slik kan de nye strømregningene bli seende ut.

Av: Arne Hamarsland

Ikke mindre enn 2200 glass vann ble servert fra
NVE-Region øst sin stand under årets "nordiske
jakt- og fiskedager" ved Skogbruksmuseet på El-
verum. Til tider var det kø foran standen for å
komme til. Årets villeste idé hadde slått an så det
suste.

Region Øst har i flere år deltatt med stand på jakt-
og fiskedagene. Dette er et stort anangement med
30 - 35 000 besøkende de fire dagene det står på.
For en offentlig stand som ikke kan friste med
"messerabatt" på det ene og det andre er det ikke
lett å få oppmerksomhet i en slik heksegryte.

Men en egen vri kunne kanskje fange litt opp-
merksomhet både i media og blant publikum:
"Årets vanskeligste smakskonkurranse", med
vann fra to verna vassdrag (Atna og Åsta) samt
kildevann fra butikk (Imsdal). Publikum skulle så
identifisere de tre vannprøvene. Trekning ble fore-
tatt over høytaleranlegget på slutten av siste dag.
Den første som ble trukket ut med rett svar fikk en
flott jaktsekk i premie.

Selv om mye dreide seg om konkurransen, fikk vi
god kontakt med publikum og kunne henlede opp-
merksomheten på de øvrige delene av standen. Vi
fokuserte på kulturminner i vassdrag (Kulturmin-
neåret 1997) og biotoptiltak. Da fikk vi fram at
NVE ikke er Statkraft, men et forvaltningsorgan
på energisektoren.

Rammeverket rundt standen ble bygd i rundtøm-
mer, furuplank og kryssfiner. Dette var en innram-
ming som passet godt inn på skogbruksmuseet og
som sto godt til en presentasjon av tømmerrennene
ved Røros.

FAKTURA ODIN NETT AS
for perioden Telefon 22 22 22 22

yanuar- rnars 1997

Kraft

Nettlele

Å betale

Kraftleverandør: TOR ENERGI AS

Netteier: ODIN NETT AS

Datcr 21 04 97
Betaltngsfust 10.05.97

Til smakskonkurransen var det hentet vann fra to
verna vassdrag, Atna og Åsta, samt kildevann fra
butikk, Imsdal. Til sammen kom det inn 571 svar
på konkurransen.

Foto: Arne Hamarsland

kr 2668,05

kr 1272,90
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Det arrangeres juvvandring i
Dorgefossen. Vandring høres
bedagelig ut, men her dreier
det seg ikke om en hvilken som
helst kosetur. Klatring i 35 me-
ter høye, loddrette fjellvegger i
den smale og stupbratte Dorge-
fossen er ikke noe for pyser.
Her mangler det ikke på utfor-
dringer i det utilgjengelige,
men storslagne terrenget. Den
risikofylte aktiviteten har i
sommer skapt debatt og stor
uenighet mellom Sira-Kvina
kraftselskap og juvvandring-
arrangør, Johnny Vik, inneha-
ver av Sirdal Sport & Fritid.
Virksomheten har også voldt
juristene i NVE hodebry.

Presseoppslag om juvvandringen gjorde
Sira-Kvina kraftselskap oppmerksom på
aktiviteten. På grunn av fjernstyring av
lukene ved dam Hadeland samt juvets
nærhet til Tjørhomvannet, ville ikke
kraftselskapet gi tillatelse til juvvandring
i Dorgefossen. I et brev til Johnny Vik,
skriver kraftselskapet at det vil være en
risiko for feilfunksjon ved fjernstyring
eller driftsanordning for lukene og at de
ikke kan gi noen garanti mot utilsiktet
tapping. Som ansvarlig regulant i vass-
draget, ba de derfor Johnny Vik om at
aktiviteten opphørte umiddelbart.

Som svar på dette, sendte Johnny Vik et
brev til NVE for å forhøre seg om sel-

Juvvandring i Dorgefossen innebærer
blant annet klatring i 35 meter høye og
loddrette sfiellvegger.
Foto: Christian Altman/Scanfoto

skapet hadde lov til å forby ferdsel i ju-
vet. Det viser seg at vassdragsmyndighe-
tene ikke kan se at man har hjemmel til å
nekte juvvandring og at forholdet mel-
lom regulant og turarrangør er privat-
rettslig.

Johnny Vik sier i et brev til NVE at han
tar gode forholdsregler. Før hver tur
sjekker han vannstanden og om Sira-
Kvina skal slippe vann. Dessuten gir han
beskjed om når de går ut og når de antar
å være tilbake.

NVE advarer likevel mot farene ved å
bevege seg i tørrlagte elvejuv. -Selv om
det holdes kontakt med kraftselskapet,
kan man ikke utelukke feil som fører til
plutselig økning i vannstanden, sier øy-
vind Traagstad ved juridisk seksjon i
NVE. Traagstad påpeker videre at pres-
seannonsering og mediaoppslag kan føre
til større grad av uorganiserte tiltak med
manglende varsling til regulanten.

Fordi vassdragsloven vanskelig kan be-
nyttes som hjemmel for å hindre ferdsel i
fossefall, henviser Traagstad til produkt-
kontrolloven, som også omfatter organ-
sert tjenestetilbud.

NVE vil nå ta saken opp med Produkt-
og elektrisitetstilsynet fordi produktkon-
trolloven også omfatter tjenester og har
til formål å forebygge forbrukertjenester
som kan medføre helseskade. Det er inn-
ført en meldepliktsordning som gjelder
for forbrukertjenester som "utgjør en be-
tydelig risiko for helseskader".

Med hjemmel i denne loven er det for
eksempel gitt forskrifter for å regulere
rafting. Juvvandring er per i dag ikke
forskriftsregulert, men meldeplikten
gjelder. -En eventuell regulering av juv-
vandring kan for eksempel inneholde
krav om kontakt med regulant, krav om
forsikringsordning for arrangør eller
plassering av erstatningsansvar hos ar-
rangør, avslutter Traagstad.

NVE SOM BYGGHERRE

-

En nylig rehabilitert Kongens dam i Telemark.
Foto: Thomas Konow

41.

Av Thomas Konow

Høsten 1996 måtte Nor-
ges vassdrags- og ener-
giverk (NVE) ta spaden
i egne hender og være
byggherre ved utbed-
ringene av to dammer;
Strømsdammen i Oslo
og Kongens dam i Barn-
ble kommune i Tele-
mark. Det er første gang
NVE har gjort bruk av
vassdragslovens § 120,
som gir anledning til å
utbedre vassdragsanlegg
på eierens bekostning.

Strømsdammen var opprinnelig
bygget som vannforsyning til
Bogstad gård. I dag er den en
populær badedam i et flott tur-
område. I 1993 oppdaget Oslo
kommune at de eide dammen
og inviterte sikkerhetsavde-
lingen (SV) i NVE med på be-

faring. Den viste seg å være i så
dårlig forfatning at NVE ble
tvunget til å gi pålegg om å
senke magasinet, samt å utbe-
dre skadene ved dammen. I
1995 fikk SV beskjed om at
skadene ved dammen var for-
verret og det viste seg at det tid-
ligere pålegget ikke var fulgt
opp. Til tross for ytterligere
press fra NVE, forholdt kom-
munen seg passiv.

Høsten 1996 var skadeutvik-
lingen kommet så langt at det
var fare for dammens sikkerhet.
SV fant det uforsvarlig å la
dammen stå over vinteren uten
å bli utbedret. Med vassdrags-
loven i ryggen gikk NVE inn
som byggherre for rehabilite-
ringen. Berdal Strømme ble
brukt som konsulent og AF
Oslo Spesialprosjekt var entre-
prenør.

Selve damkonstruksjonen ble
ferdig før jul i fjor og de siste
kosmetiske arbeidene ble utført
i løpet av våren. 12 mai i år var
det offisiell åpning, med

Strømsdammens venner, hom-
musikk og sang. Byråd Kari
Eliassen og Venstres Odd Einar
Dørum deltok også. Regningen
på 1,5 millioner kroner tilfaller
Oslo kommune.

Kongens dam
Også i Bamble kommune har
NVE vært innvolvert i et lig-
nende tilfelle. Kongens dam
ligger i et vemet vassdrag og
dameier har ingen nytte av den.
Følgelig ble den stående å for-
falle. For å heve dammens sik-
kerhet til et nivå som tilfreds-
stiller damforskriftene, fant SV
det nødvendig å gå inn som
byggherre. Arbeidene ble gjen-
nomført i 1996 med NVK A/S
Norsk Vandbygningskontor
som konsulent og Veidekke
som entreprenør. Regningen på
rundt en million kroner er sendt
til Brødrene Sørensen Service
A/S som eier dammen.

Rehabilitering av Kongens dam
representerer et dilemma som
miljøvernavdelingen hos fyl-
kesmannen i Telemark har fat-

tet interesse for. Vassdragslo-
ven gir nemlig eiere rett til å
legge ned anlegg, til tross for at
det ligger i et vemet vassdrag.

Det er derimot ikke klart hvem
som skal ta ansvaret og den
økomomiske belastningen.


