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Norge
produserer for
lite kraft
Forbruket av elektrisk kraft øker. Det
gjør også produksjonen, men ikke nok
til å dekke det innenlandske behovet. I
1997 importerte Norge 3,8 TWh.
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Vannkraft-
prosjekter i kø

Høyspentmaster
i fokus
Designkontoret Widenoja & Hemstad
har på oppdrag fra NVE arbeidet med
estetiske forhold ved høyspentmaster.

Side 12

Kostbare strøm-
brudd
321 500 strømavbrudd i 1996 er bereg-
net til 33,6 millioner kilowattimer. Med
en kilowattimepris på 15 kroner gir dette
en total avbruddskostnad på 504 millio-
ner kroner.

NVE har opplevd en
sterk økning i antall
henvendelser i forbin-
delse med vassdrags-
saker. Etter noen år
med ktber interesse
for ny vannkraft, er
det kanskje forvent-
ninger om økte kraft-
priser som har satt
fart i en del saker?
NVE styrker nå
kapasiteten for å få
sakene unna.
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Dalane Elverk har søkt om å

få bygge ny kraftstasjon og har

den forbindelse søkt om en

regulering av Barstadvannet.

Søknaden inneholder to

alternative inntak, enten

direkte i Barstadvann eller 200

meter ned i Rosslandsåa. Dette

er en av sakene NVE vil arbeide

med i løpet av 1998.

Side 9

Melding om
gasskraftverk
Norske Skogindustrier, Elkem og Stat-
oil har dannet selskapet Industrikraft
Midt-Norge DA som ønsker å bygge
gasskraftverk på Skogn. Det er planlagt
i tilknytting til Norske Skogs papirfa-
brikk på Fiborgtangen. NVE vil be-
handle meldingen fra Industrikraft på or-
dinær måte.
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Norge sløser
med energi
Hun vil at norske myndigheter skal være
en drivkraft i kampen mot farlige kli-
maendringer og sier at Norge er et av de
landene som sløser mest med energi.
Hun ønsker derfor en nasjonal dugnad
hvor vi tar klimatrusselen på alvor. — Det
er umulig å løse klimautfordringen og
samtidig tro at vi skal kunne fortsette å
øke energiforbruket, skriver Heidi
Sørensen, leder i Norges Naturvernfor-
bund, som gjesteskribent i Vann &
Energi.
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Nye damforskrifter

Stolvassdammen i Hallingdal har installert varslingssystem slik at beboerne langs vassdraget vil

bli varslet ved dambrudd.

Norsk bistand i Bhutan
Norge har meget god kom-
petanse på utbygging av
vannkraft. Bhutan har store
vannressurser som de øn-
sker å utnytte. Det lille kon-
gedømme i det østlige
Himalaya har derfor søkt
støtte hos Norge for å reali-
sere et stort vannkraft-
prosjekt. Med 21 millioner
kroner fra NORAD, hjelper

Det er stor interesse for
drift, vedlikehold og om-
by gging av vassdrags-
anlegg. Dette er dårlig dek-
ket i den nåværende dam-
forskriften og ny en er un-
derveis. Denne stiller blant
annet krav om dambrudds-
bølgeberegninger for dam-
mer klasse i og 2. Rettled-
ning for varsling ved dam-
brudd vil også bli inkludert
i den nye damforskriften.

Side 9

norske konsulenter Bhutan med
å utrede mulighetene i elven
Mangde Chhu. NVE er engasjert
for å styrke Bhutans "Division of
Power" som institusjon.

Side 12

En delegasjon på tre representanter

fra energiavdelingen i Bhutans

Ministeriet for handel og industri

var i Norge i desember for å velge

konsulent-selskap. Fra venstre Mr
Dordji, Mr Bharat og Mr Tenzing.



Utfordringer
i kø i 1998

Den framtidige energibalansen og oppfølgingen av Stor-
tingets behandling av flomtiltaksmeldingen blir to hoved-
utfordringer for NVE i 1998. I et normalår produserer vi
nå årlig noe mindre kraft enn vi bruker. Med den økono-
miske utvikling vårt land er inne i, må vi regne med økt
etterspørsel etter elektrisitet i årene framover. Dersom det
ikke settes inn tiltak både på tilgangssiden og på
etterspørselssiden, vil vi snart havne i en situasjon med
netto import av kraft. Rent økonomisk behøver ikke det å
representere noe problem. Men et-
tersom våre myndigheter har satt
som mål at all etterspørsel etter elek-
trisitet i Norge skal dekkes med
fornybare energikilder, må vi like-
vel treffe tiltak for å motvirke en slik
utvikling.

Denne situasjonen var vel hoved-
grunnen til at Regjeringen for om-
trent ett år siden satte ned et utvalg
for å utrede energibalansen fram mot
år 2020. Utredningen ventes å være
ferdig i løpet av første halvår. NVE
betrakter seg som en av de tunge høringsinstanser til denne
utredningen, og vi vil komme tilbake til saken i senere num-
mer av Vann & Energi. Men allerede fra inneværende år
er det vår ambisjon fortsatt å prioritere utbyggingssøknader
som kan gi mer vannkraft. Det samme gjelder søknader
om å bygge vindkraftverk som nå har begynt å komme
inn. Dessuten har vi fått større bevilgninger til å støtte både
vindkraft, bioenenergianlegg og varmepumper. Vi fortset-
ter vår informasjonsvirksomhet om enøk. Ambisjonen er å
få omsatt til konkret handling de positive holdningene som
er bygget opp hos energibrukerne.

Storflommen på østlandet i 1995 og flommene lenger nord
i landet i de to påfølgende år har ført til økt bevissthet
omkring forebyggende tiltak mot flomskader. Vårt fors-
kningsprogram HYDRA som ble satt i gang allerede før
"Vesleofsen" i 1995, skal gi oss økt kunnskap om flom-
virkninger av menneskelige inngrep i og rundt vassdra-
gene. Arbeidet med HYDRA-programmet har vist at mange
sider av flomproblemene våre trenger forskningsinnsats,
ikke minst for å finne gode tiltak for å redusere flomskader.

For inneværende år har vi fått midler til å gjennomføre de
mest presserende tiltak som er anbefalt i flomtiltaks-
meldingen. Det betyr at vi skal følge opp den kommunale
arealplanleggingen og gi vassdragsfaglig veiledning til
flomutsatte kommuner. Vi har også fått midler til å be-
gynne arbeidet med flomsonekartlegging i elvestrekninger
hvor skadepotensialet er spesielt stort. Når vi i tillegg har
fått betydelige ekstrabevilgninger til å reparere skader fra
flommene i 1997 i Midt- og Nord-Norge, kan vi slå fast at
våre vassdragsfolk, både sentralt og ved regionkontorene,
har store utfordringer å gå løs på.
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NVE opprettholder sitt ved-
tak om Romeriksporten
NVE sendte 2. februar sin
innstilling om klagene fra
NSB Gardermobanen AS
(GMB) og Oslo kommune
til Olje- og energideparte-
mentet (OED). Departe-
mentet skal avgjøre
klagen med endelig
virkning. NVE innstiller
på at konsesjonsvedtaket
av 22. desember 1997
opprettholdes og at GMBs
klage ikke tas til følge.

I klagen kom GMB med en juri-
disk betenkning om NVEs ad-
gang til å komme med pålegg av
denne typen.  I  følge GMBs ad-
vokat er ikke tunnelarbeidene et
vassdragstiltak og er av den
grunn ikke konsesjonspliktig.
Advokaten sier at påleggene ret-
tet seg mot selve utføringen av
tunnelarbeidene. Det har ikke
NVE kompetanse til å fatte be-
slutninger om. Alternativt kan
NVEs grense oppfattes som et
mål, men ikke som et absolutt

AvVibeke Hoff Norbye

Mer enn 20 000 boliger
går for tiden gjennom en
enøk-analyse. Beboerne
er blant landets 1,3 mil-
lioner huseiere som fikk
tilbud om gratis enøk-
sjekk i november.

Rådgivere ved mer enn 20 regio-
nale sentre rundt i landet har det
hektisk med å analysere enøk-
sjekker for tiden. Rådgiver hos
enøk-senteret i Nordland, Tore
Lorentzen, hevder at det for
mange er mulig å spare fra 3000
til 10 000 kilowatt timer i året ved
å gjennomføre enøk-tiltak. Spe-
sielt i gamle hus er det mye å
hente på å etterisolere. Han hev-
der at det også i nyere hus fra
1980-tallet er mulig å redusere
forbruket med 3000-4000 kilo-
wattimer. Ett av de vanligste til-
takene er innkjøp av utstyr som
gjør det mulig med nattsenking
av temperaturen.

Vi er meget fornøyde med
responsen, sier rådgiver og
kampanjeansvarlig Eric Malm i
NVE og forteller at det fortsatt
strømmer inn skjemaer fra folk
som vil ha en enøk-sjekk av bo-
ligen sin.

Ny kampanje
Lei av å komme hjem til mørkt

hus? -Hvem fyrer du for når in-
gen er hjemme?

pålegg, het det i en uttalelse fra
selskapet. Videre mente GMB at
NVE satte altfor strenge vilkår.

Konkret ønsket GMB å opprett-
holde målet som selskapet opp-
rinnelig søkte om i Lutvann-
sonen, dvs. 300 liter i minuttet.
NVEs grense for tillatt lekkasje i
denne sonen er 200 liter per mi-
nutt. GMB pekte på at det bør
fokuseres på andre vanntap fra
Lutvann som kan begrenses, samt
tiltak ved dammen i sør. Her kan
det sannsynligvis gjennomføres
tiltak med bedre effekt og lavere
kostnad enn å tette de siste 100
litrene inne i tunnelen, het det i
klagen fra NSB.

Oslo kommune har klaget på at
lekkasjene GMB har søkt om er
for store og mener at NVE må
sette korte og klare frister for når
tunnelen skal være tett. Kommu-
nen viser i sin klage til et bystyre-
vedtak som ble fattet før NVEs
avgjørelse. NVE mener at etaten

-Sistemann i dusjen? Dette er
spørsmål NVE vil stille i sin nye
enøk-kampanje. Fra å satse vel-
dig høyt over en kort periode, vel-
ger NVE en ny vri for å minne
folk om energiøkonomisering.
Som et motstykke til "enøk-sjek-
ken", som var en intensiv og
responsrettet kampanje, vil vi
fremover
kunne se ulike
annonser i
mange av lan-
dets riks-,
regional- og
lokalaviser.
Kampanjen vil
gå i 14 uker og
dukke opp i mer
enn 80 aviser.

Enøk ble i sin
tid et begrep for
at vi skulle få

best mulig sam-
funnsøkono-
misk utnyttelse
av energi-
ressursene våre.
Energi har vi
nemlig hatt nok
av. De siste
årene har det
imidlertid vist
seg at Norge har
vært nettoimportør av energi.
Dette forandrer bildet noe. -Nå
ønsker vi å gå mer aktivt ut med
at energiforbruket skal reduseres,
sier Eric Malm.

langt på vei har tatt hensyn til kla-
gen allerede i konsesjons-
vedtaket.

I  innstillingen til OED viser NVE
blant annet til at arbeidet med
Romeriksporten har ført til bety-
delig skade på vernede vassdrag
i østmarka. NVE mener derfor at
det ikke kan være tvil om at
vannstandssenkningen i dette til-
felle faller inn under vassdrags-
loven og dermed er konsesjons-
pliktig. Konsesjonsplikten fore-
ligger inntil tilnærmet naturlig
vannbalanse er opprettet slik den
er definert i konsesjonen.

Når det gjelder lekkasjeverdiene
på de enkelte delstrekninger,
opprettholder NVE påleggene
som ble gitt i konsesjonen. NVE

mener imidlertid at bedre doku-
mentasjon for alternative måter å
opprettholde vannbalansen på,
kan føre til en revurdering av
lekkasjeverdiene på enkelte dels-
trekninger på et senere tidspunkt.

Hvor tar energiutgiftene dine

veien?:Fra å be folk om en best

mulig samfunnsakonomisk utnyttelse

av energiressursene våre, ber nå

NVE folk om å redusere energi-
forbruket. Her er et eksempel

fra NVEs
pågående

annonse-

kampanje.

-Tidligere har vi bygget opp
kunnskapen om energi-
økonomisering. Med den nye
kampanjen vil vi minne folk om
at kjennskapen skal anvendes i
praksis, sier han.
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Vellykket enøk-sjekk
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Ca. 60% av energIutglftene dIne går v oppvarming av boligen og tP
varmtvann. Ca. 40% går SI lys, husholdnIngsrnaskiner og andre
elektriske apparater. Dette gir deg mangesparernuligheter.
For hver grad du senker irtnetemperaturen, reduserer du utglftene til
oppvarmIng med ca, 5%. Skifter du til sparedusj, har du hatvert "dusj-
kostnadene". Hvis du i ti1legg er bevisst når det gjelder å slå av lyset,
1kke lar T1I-n stå på "stand by" og sIår av hjemme-PC"n når den ikke
er 1bruk, kandu totalt spare fiere tusen kroner I året.

Dette  er  bare noen av mange enøk-tlps om hvordan du kan spare penger
vinter - ogsamtidlg ta vare på mIljø og ressurser.

Ring oss gratis på tlf. 800 49 003 hvis du ønsker mer informasjon
orn hvordan du kan redusere energiforbruket.

Telefonen er betlent kl. 9.00-15.30 påhverdager.

(fg enøk-senteret
Troms
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Nok et gasskraftverk
ute på høringsrunde

Av Stein Arne Bakken

17. februar møter NVE
politikere og befolknin-
gen i Levanger for å få
deres syn på gasskraft-
verk på Skogn, det desi-
dert største av de alt fire
gasskraftverkene som er
planlagt så langt.

Norske Skogindustrier, Elkem og
Statoil har dannet selskapet
Industrikraft Midt-Norge DA,
som står bak meldingen om at det
planlegger å bygge et gasskraft-
verk på Skogn og en rørledning
fra Tjeldbergodden, hvor gassen
fra Haltenbanken føres i land. I

tillegg har Statnett sendt inn
forhåndsmelding om en 300
(420) kV-ledning fra Verdal til
Fiborgtangen, der gasskraft-
verket ønskes bygd i tilknytning
til Norske Skogs papirfabrikk.

— Vi vil behandle denne saken
på ordinær måte. Synspunktene
fra høringsrunden vil ha betyd-
ning for de krav vi kommer til å
stille til konsesjonssøknaden og
hva som må gjøres for å utrede
konsekvensene. Når vi har fått
søknaden og konsekvens-
utredningen, vil saken bli sendt
over til departementet for avgjø-
relse om vi skal gå videre med
konsesjonsbehandlingen, sier

vassdrags- og energidirektør
Erling Diesen.

5,6 TWh i året
Industrikraft Midt-Norge ønsker
å bygge et gasskraftverk med to
aggregater, hver på 350-400 MW,
samt legge en 160 kilometer lang
gassrørledning fra Tjeldberg-
odden inn Trondheimsfjorden til
gasskraftverket. Etter planen skal
det første aggregatet i gasskraft-
verket stå ferdig i 2002, det an-
dre omkring 2004. Årlig
elproduksjon vil bli på 5,6 TWh.
I tillegg vil 750 GWh varme-
energi bli brukt i tørkeprosessen
i forbindelse med papir-
produksjonen. Det betyr at

virkningsgraden for gasskraftver-
ket blir på ca. 66 prosent. Ved kun
el-produksjon er virkningsgraden
til sammenligning 58 prosent.

Over fire milliarder
Gasskraftverket på Skogn er

kostnadsberegnet til 3,1 milliar-
der kroner, gassrørledningen vil
komme på ca. 700 millioner kro-
ner, mens høyspentlinjen med
stasjonskostnader er anslått til ca.
300 millioner kroner.

Bakgrunnen for planene er den
fremtidige kraftsituasjonen for
Elkem og Norske Skog. Til-
gangen på kraft er for en stor del
basert på Statkraft-kontrakter,
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som går ut i år 2012. I tillegg tren-
ger Norske Skog mer kraft i for-
bindelse med omlegging og ut-
videlse av papirfabrikken på
Skogn. I perioden 2001-2012 vil
udekket kraftbehov for de to sel-
skapene øke fra 2,3 TWh til 12,4
TWh. Ifølge selskapene er byg-
ging av gasskraftverk det alterna-
tivet som i vesentlig grad kan bi-
dra til å dekke kraftbehovet. Sta-
toil er med på prosjektet som ledd
i sin strategi for å bli et totalt
energiselskap og å utvikle et nor-
disk gassmarked.

Også Orkla med søk-
nad
Skogn er det fjerde i rekken av
gasskraftverk som er eller har
vært til behandling i NVE de siste
par årene. I løpet av vinteren er
det ventet at Orkla Borregaard
kommer med konsesjonssøknad
og konsekvensutredning for det
planlagte kraftvarmeverket i
Sarpsborg. Anlegget skal bruke
gasskondensat fra Kårstø, og det
kommer til å produsere 1,1 TWh
varme og 0,6 TWh elektrisitet.
Her vil virkningsgraden bli spe-
siell høy, om lag 95 prosent av
energien i gassen vil bli utnyttet,
og alt i forbindelse med industri-
produksjonen ved Borregaard.

— Saksbehandling av gasskraft-
verk begynner vi nå å få godt tak
på, sier Diesen. Konsesjons-
søknadene med konsekvens-
utredninger for gasskraftverkene
både i Sarpsborg og Skogn vil i
tur og orden bli sendt over til de-
partementet for prinsipiell be-
handling av den videre saksgan-
gen.

Gasskraftverket er tenkt plassert
ytterst på Fiborgtangen - i
tilknytning til papirfahrikken på

Skogn.

NVE har gitt Vest-Agder
Energiverk konsesjon til å
bygge og drive Fjeldskår
Vindmøllepark i Lindesnes
kommune i Vest-Agder
fylke. Vindmølleparken er
planlagt ferdig i løpet av
1998 og har en beregnet
energiproduksjon på rundt
12 GWh per
år.Vindmølleparken vil be-
stå av fem vindturbiner og
vil bli knyttet til Vest-Agder
Energiverks eksisterende 22
kV nett. Vindturbinenes
tårnhøyde er 50 meter til
navet, og rotorbladenes dia-
meter er 48 meter. Hver

vindturbin har en nominell
effekt på 750 kW.
Søknad om økonomisk
støtte til prosjektet er til be-
handling i NVE.

Konsesjon
til vi nd-
kraftverk

Arbeidsgruppe vurderer
nødstrømsberedskapen

Av John G. Martinsen

I samråd med Direktora-
tet for sivilt beredskap og
sentrale beredskaps-
myndigheter har NVE
oppnevnt en arbeids-
gruppe som skal kart-
legge samfunnets strøm-
forsyningsberedskap.
Arbeidsgruppen skal
utarbeide en lands-
omfattende oversikt over
forbrukere som er spesielt
sårbare ved strømutfall
og foreslå tiltak som skal
bidra til å styrke bered-
skapen for samfunns-
viktige virksomheter.

Norges kraftsystem er sårbart
Oppbygningen av kraftsystemet,

med viktige knutepunkter som
transformatorstasjoner og lange.
sårbare overføringslinjer, gjør at
man ikke kan sikre fullt ut mot
tilfeldige strømutfall som følge
av værforhold eller teknisk svikt.
Forbrukere som er kritisk avhen-
gige av strøm, bør derfor ha nød-
strømsaggregater som kan hjelpe
dem gjennom et strømbrudd av
kortere eller lengre varighet. Med
kritiske forbrukere menes i denne
sammenhengen først og fremst
sykehus og helseinstitusjoner
som er helt avhengige av konti-
nuerlig tilgang på strøm for å ut-
føre livsviktige funksjoner. Også

andre samfunnsfunksjoner
utenom helsesektoren som fly-
plasser, drivstofforsyning, vann-
forsyning og betalings-
formidling, er også svært avhen-
gige av elektrisk kraft for å kunne

fungere. Beredskapen skal være
tilpasset krisesituasjoner både i
krig og i fred.

Kraftforsyningens
rolle
Energiverkene er ikke ansvarlige
for å skaffe nødstrøm dersom den
ordinære leveransen skulle falle
ut, f. eks. som følge av ekstreme
vær- og klimaforhold. Alternative
energikilder er den enkelte for-
brukers ansvar. Det er ingen lov
som pålegger utsatte forbrukere
å ha forberedt reserveforsyning.
Disse forbrukerne må imidlertid
få informasjon om at strømmen

kan bli borte av ulike årsaker, og
om beredskapstiltak som de bør
forberede for å kunne håndtere et
strømavbrudd, enten ved et nød-
strømsopplegg eller andre plan-
lagte tiltak. Mange energiverk har

fulgt dette opp gjennom brosjyre-
materiell og faglig kontakt.

Kanada hardt ute
Nødvendigheten av å ha en nød-

strømsberedskap ble til fulle syn-
liggjort i Kanada, der hundretu-
sener fra 9. januar i år var uten
strøm i dagesvis etter at kraftige
snøstormer hadde lagt strømnet-
tet i bakken. 11 000 soldater fra
Hæren ble satt inn i utbedrings-
arbeidene. I Montreal søkte tu-
senvis til de mange provisoriske
krisesentra for å få mat og varme
i det kalde vinterværet. Sykehu-
sene som gikk på nødstrøm, var

overfylte. Kraftselskapet Hydro
Quebec antar det vil gå flere uker
før alle har fått strømmen tilbake.
Med alternative opplegg ville
mange ha unngått å bli skadeli-
dende.
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Vattenfa I I vi I
bryte vei i det
norske energi-
markedet

Tekst og foto: Stein Arne Bakken

Vattenfall satser tungt i
Norge. Målet er å erobre
10 prosent av kraft-
markedet. Med sin brede
kompetanse ogbetydelige
kapital - og ved å tilby
"foredlede" energi-
produkter og tjenester,
blir Vattenfall en betyde-
lig konkurrent og aktør i
den norske
energibransjen.

For drøye to år siden etablerte det
svenske statseide konsernet sitt
norske datterselskap, Vattenfall
AS, med kontor sentralt i Oslo.
Dermed var Norge blitt en del av
hjemmemarkedet Norden. Alle-
rede det første hele driftsåret le-
verte det norske selskapet 1,4
TWh til industri, bedrifter og
energiverk, i tillegg til en bety-
delig finansiell handel. I 1997 vil
leveransene øke til ca 2,5 TWh.
Målet er 10 prosent markedsan-
del i Norge.

Everk som partnere
— Når det gjelder segmentene in-
dustri og næringsliv, ligger vi
godt an i forhold til denne mål-
setningen. Her er vi allerede blant
de markedsledende, hvis vi ser
bort fra kraftkrevende industri.
Innen segmentene hushold og
småbedrifter forventer vi at det
vil ta lengre tid. Vår strategi er å
inngå partnerskap med energi-

Tekst : Vibeke Hoff Norbye

Med strengere krav om
leveringssikkerhet av
strøm er det viktig for
everkene å ha linjenett
som fungerer. For fra 5-
24 kv er det mulig å
foreta inspeksjon ved
hjelp av støypeileutstyr og
helikopter.

Utstyret er montert inne i og un-
der helikopteret og betjenes av en
observatør i baksetet. Signalene
avleses og tolkes kontinuerlig.
Når det blir registrert støy fra

verk, slik vi har gjort med Sotra
Energi og Follo Energiverk. Vi
har merket stor interesse for
denne typen samarbeid, og tror
dette er den beste måten å nå lo-
kale bedrifter og hushold, sier
adm. direktør Leif Gromstad i
Vattenfall AS.

Enøk til industrien
Han noterer med interesse at enøk
og alternative energikilder er
kommet på den politiske dagsor-
den her i landet i debatten om
energibalansen. Dersom det blir
satset på disse områdene i Norge,
har konsernet betydelig kompe-
tanse og kapital å bidra med.

— Vi er Nordens største vindkraft-
leverandør. Vindkraft kan være et
interessant forretningsområde i
Norge. Vi har 70 anlegg for
bioenergi i drift i Sverige, hvor
vi har høstet verdifulle erfaringer
som kan overføres til Norge. Men
kanskje mest interessant er den
kompetansen Vattenfall har opp-
arbeidet på området energi-
effektivisering til industri og næ-
ringsliv i Sverige, sier Gromstad.
Han forteller at Vattenfall går inn
i bedrifter og påtar seg ansvaret
for analyse, gjennomføring og
eventuelt også drift av energi-
system (outsourcing). Selskapet
kan garantere at kunden sparer en
andel av sitt energiforbruk.
Vattenfall stiller med tekniske
spesialister for den enkelte bran-
sje. Statoils bensinstasjoner i
Sverige og SAAB fabrikker er

linjen, flyr helikopteret over ste-
det to til tre ganger for å stedfeste
feilen. Observatøren er kjent-
mann og noterer punktene for
støyavlesninger som i de fleste
tilfeller kan adresseres til et be-
stemt mastepunkt. Deretter blir
det linjeeierens oppgave å finne
årsaken til støyutladningen. Me-
toden gir best resultater der det
blir brukt porselen, glass, pigg
eller kjedeisolatorer.

-Å befare linjene med støypeile-
utstyr og helikopter var en posi-
tiv opplevelse sier driftsingeniør
Tore Kopperud ved øvre Eiker

eksempler der Vattenfall har ef-
fektivisert energiforbruk på en
miljøvennlig måte. Selskapet er
i dialog med mange norske be-
drifter på dette området. El er et
produkt som må foredles. Det
energiverket som velger å være
en lavkostleverandør av el som
råvare, vil på sikt tape i konkur-
ransen, sier adm. direktør Leif
Gromstad i Vattenfall AS.

El må foredles
Ifølge Gromstad satser Vattenfall
store ressurser på å utvikle pro-
dukter for å dekke kundenes be-
hov for effektive og miljø-
vennlige energiløsninger.

Enten må energiverk satse på å
være en lavkostnadsleverandør
som kun konkurrerer på pris på
el, og tar betydelig risiko i kraft-

Adm. direktør Leif Gromstad i

Vattenfall AS.

markedet, eller så må de tilby
kundene merverdier. Små energi-
verk vil ha vansker med å hevde
seg i den tøffe konkurransen, hvis
deres eneste konkurransefordel er
å være lokal. Allerede nå ser vi
at bransjen opplever at marginene
skrumper kraftig inn i slutt-
brukermarkedet, og at det blir
nødvendig å skape lønnsomhet på
andre områder for å få en aksep-
tabel avkastning.

Gromstad er fornøyd med hva
Vattenfall AS har oppnådd innen
kraftomsetning. Men Vattenfalls
ambisjoner om oppkjøp av nor-

Energiverk som en-
g asj erte firmaet
HeliFly til jobben.
Han var selv med
som observatør da
everkets linjenett ble
inspisert. Langs det
rundt 100 kilometer
lange linjenettet ble
det avdekket fem feil.
Noen av disse ville
over tid ha ført til
strømbrudd. -Ved å
avdekke feilene så
tidlig, har vi kunnet
rette dem opp ved en
kontrollert utkopling.
Dessuten er det nok
mange TV-seere som nå mottar
bedre signaler, forteller Koppe-
rud. Han ønsker også å under-
streke hvor flott det var å befare

ske energiverk, har så langt ikke
slått til. En eierandel på 20 pro-
sent i Hafslund Energi er det sel-
skapet kan skilte med. Vattenfall
la inn et bud på Bergen Lysver-
ker, men tapte på målstreken, selv
med et høyere bud. Sammen med
Østfold Energi har Vattenfall inn-
gått avtale om kjøp av
Sydvarangers 50 prosent andel i
Pasvik Kraft DA. Men den andre
eieren, Varanger Kraft, har satt
foten ned. Denne saken er ennå
ikke avgjort.

Motstand mot opp-
kjøp
Ledelsen i Vattenfall har med
undring merket seg den store
motstanden i norsk energi-
forsyning mot oppkjøp eller alli-
anser med private eller utenland-
ske selskaper. — I alle land hvor
Vattenfall går inn som industriell
investor, blir vår kompetanse og
kapital ønsket velkommen. Det
synes så langt ikke å være tilfelle
i Norge. Vi er forundret over den
voldsomme fokus på norsk of-
fentlig eierskap det er her i lan-
det, sier Gromstad. Han synes det
er nokså typisk at Vattenfall blir
møtt med velvilje hos mange
everkssjefer og ansatte, men med
skepsis hos eiere representert ved
politikere.

Frykten for det
ukjente
— Poenget må være å bidra til ef-
fektivisering av kraftsektoren
gjennom en strukturendring i ret-
ning av færre og større enheter.
Dette gjelder ikke minst på nett-
og kraftomsetning. Denne pro-
sessen går langt tregere enn i na-
bolandene, mye basert på frykten
for det ukjente og motvilje over-
for den globale markeds- og
privatiseringsbølgen. Man kan
stille spørsmål om det er hen-
siktsmessig at kommuner eier så
mye av kraftsektoren, sett i lys av
den betydelige risiko og kapital-
innsats det medfører.

linjen fra luften. -På denne må-
ten fikk jeg en veldig god over-
sikt over vegetasjonen og
isolatorfeil, avslutter han.

Det er trekk i utviklingen som kan
tyde på at Norge — som med sin
energilov var et foregangsland —
nå kan ende opp som et
energimessig bakvendtland. Det
er et paradoks at så få utenland-
ske selskaper synes det er inter-
essant å satse i Norge. Men jeg
kan love at Vattenfall vil satse
langsiktig som en seriøs og ny-
skapende aktør i Norge, sier adm.
direktør Leif Gromstad i Vatten-
fall AS.

Verdens
vanndag
1998
Norsk hydrologiråd
(NHR) arrangerer
fagmøtet «Vannfors-
kning i Norge» fredag
20. mars 1998 på
NLH-Ås i anledning
av Verdens vanndag.

NHR oppfordrer vannfaglige mil-
jøer i Norge til å delta med innlegg
om aktiviteter innenfor områdene:

kretsløp i naturen
menneskelige inngrep i kretsløpet
økohydrologiske prosesser
relasjoner mellom hydrologi
og vannkvalitet
hydrologiske skalaproblemer,
romlig variabilitet
hydrologiske ekstremer
klimavariabilitet

Innleder vil være departementsråd
Harald Rensvik, Miljøvern-
departemenet.

Dersom du ønsker å holde innlegg,
kan du levere et utvidet abstract på
ca. 2 sider via e-post til NHR;
nhr@nve.no innen 20. februar.

Frist for påmelding til fagmøtet er
20. februar. Pris for medlemmer i
NHR er 700 kroner.
Andre 850 kroner.

Fra helikopter inspiserer.firmaet

HeliFly linjenett over hele landet.

Verktøyet er støyspeileutstyret
Glim-tech.

Effektiv befaring
av høyspentlinjer
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Miljø, energi og kunnskap
Miljøutfordringene
krever at energiforbruket
reduseres. Den eneste
ressursen vi kjenner som
vokser i bruk er kunn-
skap. Framtidens verdi-
skapning må derfor bli
kunnskapsbasert.

Klimaavtalen fra Kyoto slår fast
at utslippene av farlige klima-
gasser skal reduseres med minst
fem prosent fram til år 2010 i de
rike landene som er forpliktet av
avtalen. Om klimaavtalen kan det
sies to ting:

Det er en historisk avtale. For
første gang er verdens stormak-
ter enige om å begrense de glo-
bale utslippene av farlige klima-
gas ser.

Avtalen er totalt utilstrekkelig
om vi skal hindre farlige klima-
endringer.

Begge utsagn er like riktige.
Begge utsagn er bærere av
kjernebudskap fra Kyoto og un-
derstreker at klimaavtalen er et
lite, men viktig skritt på vegen i
arbeidet for å skape en økologisk
forsvarlig utvikling.
Klimakon-
feransen i Kyoto
var preget av at
de fleste land
voktet sine egen-
interesser og for-
svarte de løsnin-
gene som gjorde
regningen til eget
land minst.
Norge var ikke
noe unntak i så
måte. Det var pin-
lig å se et av verdens rikeste land
motarbeide gode forslag, fordi de
ville bety økte forpliktelser for
Norge. Ikke noe annet land, blant
de avtalen forplikter, vil i år 2010
ha penger på et oljefond som til-
svarer fire statsbudsjett. Man
trenger ikke være naturverner for
å se at Norge har finansielle mus-
kler til å være en drivkraft i kam-
pen mot farlige klimaendringer.
Det har norske myndigheter så

langt valgt ikke å være.

Russisk smutthull
Skal Norge bli offensiv i klima-
forhandlingene fram til Buenos
Aires, må norske særinteresser i
legges til side. I stedet kan Norge
gjøre en innsats for å lage en av-
tale som er best mulig for klimaet
på jorda. Når partene skal møtes
i Buenos Aires, er hovedoppga-
ven å tette de smutthull som fin-
nes i avtalen fra Kyoto. Det stør-
ste smutthullet kan oppstå hvis
rike land kan kjøpe seg fri ved
hjelp av russiske klimakvoter.
Russiske utslipp av klimagasser
er redusert med ca 1 mrd. tonn
siden 1990. Likevel tillater avta-
len fra Kyoto russerne å stabili-
sere klima-utslippene på 1990-
nivå. Blir det mulig å handle med
utslippsreduksjoner som allerede
har funnet sted, kan russerne eta-
blere en ren papir-business, og
Norge, USA og andre kan kjøpe
disse reduksjonen for en sym-
bolsk sum penger. Taperen med
en slik ordning vil selvsagt bli ku-
maet på jorda.
Dette rus siske smutthullet inne-
holder alene en milliard tonn

CO2 og må tettes.
Smutthullet kan
tettes ved å gjøre
det klart at handel
med utslipps-
reduksjoner som
allerede har fun-
net sted, er ute-
lukket. I forhand-
lingene vil heller
aldri Kina og In-
dia godta kvote-

handel hvis det russiske
smutthullet fremdeles er der.
Norge har ivret for kvotehandel,
og bør nå ivre for å unngå smutt-
hull som oppstår som følge av
kvotehandelen.
Klimatrusselen er uløselig knyt-
tet til bruken av de fossile ener-
gikildene olje, kull og gass. De
fossile energikildene står for ca
80 prosent av energiforbruket i
den rike del av verden. Det er

umulig å løse klimautfordringen
og samtidig tro at vi skal kunne
fortsette å øke energiforbruket.

Energisløsing
Norge er et av de land som sløser
mest med energi, og hvor sløsin-
gen øker jevnt og trutt. Sammen-
likner vi oss med Danmark og
Sverige er det tankevekkende.
Siden 1973 har det stasjonære
energiforbruket Norge økt med
27 prosent. Tilsvarende utvikling

gjesteskribent
Heidi Sørensen,

leder i Naturvernforbundet

for Danmark er omtrent det stikk
motsatt. Der er det stasjonære
energiforbruket redusert med 19
prosent. Sverige har redusert til-
svarende forbruk med seks pro-
sent siden 1973. Veksten i energi-
forbruket i Norge har ikke kom-
met i den kraftkrevende indus-
trien. Den bruker omtrent like
mye energi i dag som i 1973. Det
er i alminnelig forsyning, i hus-
holdningene, i skolene, og i kom-
munale og statlige bygg at energi-
forbruket har økt.
Danmark og S verige har ikke
gjennomgått noen økonomisk de-
presjon som følge av at energi-
forbruket er redusert. Tvert i mot
har alle tre land hatt omtrent
samme økonomiske vekst fra
1973 og til i dag. Norge kan hel-
ler ikke fortsette å basere verdi-
skapning på økt bruk av billig
strøm. Verdiskapningen i framti-

den vil være mer kunnskaps-
basert og mindre energiintensiv.
Mens effektivisering og rasjona-
lisering fram til nå har dreid seg
om å effektivisere bort arbeids-
kraft, må vi i framover se en til-
svarende økning i energi-
produktiviteten. Det klarer vi
ikke uten økt kunnskap og inno-
vasjon. Kunn-
skap er den
eneste ressursen
vi kjenner som
vokser i bruk.
Klarer vi ikke å
gjøre noe med
veksten i energi-
forbruket, vil
mye verdifull
natur bli ødelagt
og utslippet av
farlige klimagasser vil øke. I lø-
pet av året skal regjeringen og
stortinget vedta om øvre Otta-
vassdraget skal utbygges eller
ikke. øvre Otta-utbyggingen vil
legge seks side-elver i rør, og tre
av dem vil bli nesten helt tørr-
lagte. øvre Otta-vassdraget skal
ødelegges fordi vi skal få lov til
å sløse enda mer med energi i
Norge. I følge langtids-
programmet fra den forrige regje-
ringen skal energiforbruket øke
tilsvarende ett øvre Otta-vass-
drag i året. Det er ikke elver igjen
i Norge til å oppfylle langtids-
programmet. Derfor er det også
planer om å bygge gasskraft i
Norge. De to planlagte gasskraft-
verkene på Vestlandet vil slippe
ut 2.1 millioner tonn av den far-
lige klimagassen CO2. Det tilsva-
rer utslippene til halvparten av
den norske personbilparken.
Gasskraften vil ikke gå til eksport
slik utbyggerne har fortalt oss.
Alle prognoser forteller oss at
gasskraften skal gå til å dekke et
stadig økende innenlandsk for-
bruk av energi, først og fremst i
norske husholdninger. Satt på
spissen kan vi si at gasskraften
og kraften fra øvre Otta skal gå
til å varme opp flere baderoms-
gulv og hyttepalasser.

Nasjonal dugnad
For å skape framtidas energi-
systemer trenger vi en nasjonal
dugnad om hvordan vi skal ta
klimatrusselen på alvor, redusere
energiforbruket, og om hvordan
vi skal bruke energien riktig og
effektivt. Norge har et godt ut-

gangspunkt for å
bidra til å skape
økologisk for-
svarlige energi-
systemer. Siden
vi ligger på
verdenstoppen i
energisløsing ,
har vi mye å
tjene på å spare.
Strøm er energi
med for høy kva-
litet til å brukes

til oppvarming. Det er store
miljøbelastninger knyttet til å
produsere strøm, mens varme
kan framstilles med langt min-
dre belastning på naturmiljøet.
Til å produsere varme bør vi
bruke sol- og bioenergi, fjern-
varme eller varmepumper. I
Norge bruker vi ca 40 TWh
strøm årlig til varmeformål.
Dette er sløsing med en
høykvalitetsvare. Strøm er et alt
for avansert redskap til å utføre
en så enkel oppgave som opp-
varming.
Vi trenger en satsing på de nye,
fornybare energikildene som sol,
vind-, bølge,- og bioenergi. I de
siste 17 årene ble det bevilget
like mye til forskning på vind-
kraft, som det ble investert i olje-
sektoren de første 17 timene i
fjor! Potensialet for å bygge ut
vindkraft i Norge er stort. Det er
ikke urealistisk å forestille seg
12 - 15 TWh, noe som tilsvarer
fem gasskraftverk av typen
Naturkraft vil bygge på Kolsnes.
Satser vi på en bevisst kunnskap
og energipolitikk, på riktig og ef-
fektiv bruk av energien, kombi-
nert med en satsing på de nye
fornybare energikildene, da kan
Norge bli en energinasjon med
en økologisk forsvarlig framtid.

Norge er et av de
land som sløser
mest med energi,
og hvor sløsin-
gen øker jevnt og
trutt

Strøm er energi
med for høy
kvalitet til å
brukes til opp-
varming.

Ny rapport viser:
Nødvendig med
flere energikilder
Nesten 70 prosent av
oppvarmingen i nor-
ske bygninger dekkes
av elektrisitet. For å
redusere behovet for
import av kull- og
kjernekraft fra våre
naboland, er det i
framtiden nødvendig å
satse på flere energi
kilder til oppvarming.

For 1998 er det satt av over 80
millioner kroner på statsbudsjet-
tet til tiltak innen bioenergi og
fleksibel energibruk.
Innenfor bolig- og yrkesbygg-
sektoren er det i dag installert
varmeanlegg som gjør det mulig
å bruke om lag 11 TWh fra andre
energikilder enn elektrisitet. For
å redusere sårbarheten i forhold
til tilgang på vannkraft, og for å
øke utnyttelsen av andre miljø-
vennlige energikilder, må flere
byggeiere installere fleksible
energisystemer, som for eksem-
pel vannbaserte varmeanlegg.

Det er en av konklusjonene i en
rapport utarbeidet av Ole-Gun-
nar Søgnen på oppdrag fra NVE.
Rapporten er et innspill i NVEs
videre arbeid på området.

Det er dessuten nødvendig å
fjerne en rekke økonomiske, tek-
niske og institusjonelle hindrin-
ger for å få fart på utviklingen.
Den lave prisen på olje og elek-
trisitet er antakeligvis en viktig
hindring for økt utnyttelse av nye,
fornybare energikilder og rappor-
ten anbefaler at dette blir videre
utredet.

Innen boligsektoren foreslås en
rekke offentlige tiltak innenfor
informasjon, produktutvikling og
forsøksbygging. For å bedre
lønnsomheten ved installasjon av
fleksible oppvarmingsanlegg i
boliger, foreslås det å utrede en
tilskuddsordning. Tilskudd til in-
stallasjoner for å fremme bruken
av nye fornybare energikilder i
disse varmeanleggene bør også
vurderes.
For yrkesbyggene foreslås det
blant annet en tiltakspakke rettet
mot kommuner og fylkeskom-
muner. Denne bør inneholde til-

tak innen informasjon og
opplæring samt støtte til å ut-
arbeide energi- og varme-
planer og til utviklings- og
forsøksbyggprosjekter.
Rapporten peker på at staten
med en bygningsmasse på
om lag 13 millioner kvadrat-
meter bør gå foran med et
godt eksempel og foreslår et
forbud mot direkte el-varme

statlige nybygg over 1000
kvadratmeter.
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Stor interesse
for vannkraft

Av Vibeke Hoff Norbye

Vassdragsavdelingen i
NVE har i løpet av det
siste året opplevd en sterk
økning i antall henven-
delser. Det er spesielt
interessen for mikro- og
minikraftverk og prosjek-
ter knyttet til modernise-
ring av kraftverk og
utskifting av smisveiste
rør som har økt. NVE
styrker nå saks-
behandlingskapasiteten
på konsesjonssaker.

Etter noen år med laber interesse
for ny vannkraft, har det nå tatt
av. Da energiloven trådte i kraft i
1991 hadde vi en periode med
mye nedbør og lave priser. —Det
kan virke som om everkene trakk
seg tilbake for å få en bedre over-
sikt over prisutviklingen og på
nytt vurderte økonomien i mulige
prosjekter, sier seksjonssjef Knut
Gakkestad til Vann & Energi.
—Med forventninger om økte
kraftpriser, er det nok mange som
nå ser god butikk i å bygge ut,
fortsetter han.

Omdisponering av
krefter
Bunken med søknader og meldin-
ger har vokst voldsomt det siste
året. NVE har derfor frigjort en
stilling for å gå løs på denne.
—Etter nesten fire måneders ar-
beid med innstillinger og rådgiv-
ning, har bunken minket betrak-
telig. Dessuten har vi sluttført
arbeidet med en veileder for kon-
sesjonsbehandling av vannkraft-

saker, forteller Gakkestad og for-
klarer at veilederen beskriver kra-
vene NVE stiller til meldinger og
søknader. —Vi har stor tro på at
denne vil redusere behovet for di-
rekte veiledningstjeneste overfor
søkerne, og at de vil komme len-
ger på egenhånd, sier han håpe-
fullt og skyter inn at han allerede
har mottatt positive reaksjoner. —
Går det som vi håper, kan vi fri-
gjøre mer tid til saksbehandling,
fortsetter seksjonssjefen. Mer tid
til saksbehandling vil definitivt
redusere behandlingstiden. Der-
for velger NVE også å styrke
denne seksjonen med én stilling
i år.

Mikro- og mini-
kraftverk
Mer enn 200 falleiere og andre
vil bygge egne kraftverk. Mikro-

Knut Gakkestad, seksjonssjef
i Vassdragsavdelingen, NVE

kraftverk er installasjoner på opp
til 100 kW og minikraftverk er in-
stallasjoner fra 100 til 1000 kW.
Selv om total energiutnyttelse fra

disse ikke er stor på landsbasis,
er det mange enkeltstående pro-
sjekter som skal behandles og
vurderes. Disse verkene kan bety
en pen ekstra inntekt for eierne,
som vanligvis har avtaler om le-
vering til et lokalt everk.

For mer enn 90 prosent av sakene
kommer NVE til at det ikke er
nødvendig med søknad. Bare de
mer konfliktfylte sakene som be-
rører allmene interesser, krever
konsesjonsbehandling. —Saker av
denne typen er blitt prioritert
fordi det har vært stor pågang og
meget stor utålmodighet blant
søkerne, sier Gakkestad.

Rehabilitering av
kraftverk
Mye aktivitet i everkene knytter
seg til utskifting av rørgater med
smisveiste rør. Dette er noe NVE
har pålagt en del everk innen
visse frister, og har nok påskyn-
det en del av søknadene. Flere
ønsker å utvide kraftverkets ka-
pasitet i forbindelse med dette ar-
beidet. Andre everk er tvunget til
å gjøre nødvendige utskiftninger,
mens atter andre vil gjennomføre
modernisering for å få mer effek-
tiv produksjon. Utvidelser med
nye virkninger på vannførings-
forhold og miljø er ofte
konsesjonspliktige.

Gamle saker
Noen saker har ligget lenge hos
NVE. Ja, det finnes faktisk ek-
sempler på søknader datert for
mer enn 10år siden. —Det er ikke
alltid vår skyld at saker blir lig-
gende, forklarer Gakkestad. Ofte

er det nødvendig å vente på av-
gjørelser i andre saker, dessuten
hender det at vi mangler tilbake-
meldinger fra søker. I konflikt-
fylte saker hender det også at sø-
ker ønsker å la saken bero.

Oppgaver i 1998
Gakkestad bekrefter at arbeids-
oppgavene står i kø. —I1997 fikk
vi 10 nye meldinger, og fra før
har vi 25 søknader om ny vann-
kraft til behandling. Totalt har vi
omkring 50 søknader til behand-
ling som gjelder vassdragssaker.

Det er flere store saker som vi
skal sluttbehandle i 1998. Blant
annet gjelder det Bergenshalvø-
ens Kommunale Kraftverk som
har søkt om ny konsesjon i
Samnangervassdraget. Dessuten
har Oslo Energi søkt om konse-
sjon for overføring fra Erdals-
vassdraget til Aurland. —Dette er
en meget kontroversiell sak som
kommer til å kreve mye opp-
merksomhet, forteller Gakkestad.
Videre ønsker Lyse Kraft å utvide
Flørli kraftstasjon, Hydro vil ut-
vide Tyin kraftverk og Dalane
Elverk har søkt konsesjon for å
bygge ut Barstadvassdraget.

Andre innstillinger NVE vil ar-
beide med er blant annet:
Kobbholm kraftverk i Pasvik, ny
konsesjon og overføring til
Brokke i Otra, utbygging av
Staffi kraftverk i Sunnhordland,
tilleggsreguleringer og utvidelser
i Skjerka i Mandalsvassdraget, ny
konsesjon for Elgsjø og Marsjø i
Glomma, ny konsesjon for Tesse
og utbygging av Kløvtveit kraft-
verk i Gulen kommune. Denne
sluttbehandlingen av saker er
særlig ressurskrevende — det kan
være flere månedsverk bak hver
innstilling hvor søknader,
konsekvensutredninger og alle
uttalelser må gjennomgås i detalj.
Alle spørsmål, krav og forslag må
vurderes og kommenteres. Det

må nødvendigvis bli en viss kø
av saker for sluttskriving med alle
disse sakene under behandling.
For tidsubegrensede konsesjoner
kan vilkårene tas opp til revisjon
etter 50 år. NVE har hatt flere
henvendelser om dette i løpet av
det siste året, men har ikke hatt
kapasitet til å prioritere dette. —I
løpet av året vil vi ta fatt i disse
sakene, sier Gakkestad. —Dessu-
ten er det stort behov for å revi-
dere retningslinjene for inngrep i
vassdrag (andre inngrep enn

I tillegg til å bygge nytt kraftverk øvre Årda
Foto: Fjellanger Widerøe AS

Konsesjonsbehandling
i vassdragssaker

Ny veileder for
konsesjonssøknader

Her følger en oversikt
over saksbehandlingen
i en konsesjonssak. Det
er en omfattende
prosess og forklarer
hvorfor behandlingsti-
den kan bli drøy for en
ivrig utbygger.

Større vassdrags- og
reguleringssaker (middel-
produksjon større enn 40
GWh per år eller investerin-
ger over 50 millioner kroner)
behandles etter konsekvens-
utredningsbestemmelser i
Plan- og bygningsloven. Før-
ste trinn er en melding som
inneholder beskrivelse av pla-

nene og kjente opplysninger om
området og kjente virkninger av
prosjektet. Meldingen skal også
inneholde forslag til videre
konsekvensutredningsprogram.
Meldingen blir behandlet av
NVE som sender den på høring
til berørte myndigheter. Den gjø-
res også kjent gjennom kunngjø-
ringer i lokalavisene og utlegg-
ing i distriktet.
NVE avgjør i samråd med Mil-
jøverndepartementet om det skal
foretas konsekvensutredninger,
og hvilket omfang slike utrednin-
ger skal ha.
Etter at utbygger har utarbeidet
søknad og nødvendige kon-



sekvensutredninger, sendes også

disse på høring. Deretter skal
konsekvensutredningen god-
kjennes av NVE, blant annet på
bakgrunn av innkomne uttalel-
ser.
NVE sluttbehandler saken et-
ter Vassdragsreguleringsloven
og sender en innstilling til Olje-
og energidepartementet. De-
partementet sender innstillin-
gen på høring til andre depar-
tementer og berørte kommuner.
Endelig vedtak om konsesjon
gjøres av Kongen i statsråd. I
de største sakene kan det også
være aktuelt med stortings-
behandling.

NVE ga i januar ut en veile-
der som erstatter rundskriv
36. Veilederen vil lette arbei-
det for tiltakshavere og kon-
sulenter som arbeider med
meldinger og søknader.
Dessuten vil den gi nyttig
informasjon til høringsin-
stanser og andre som på en
eller annen måte er involvert
i konsesjonsbehandlingen.
Veilederen omfatter alle
sakstyper fra mikrokraftverk
til store prosjekter og inne-
holder aktuelle lovbestem-
melser i vassdrags-
lovgivningen med tilhørende
forskrifter. Videre beskriver
veilederen en del andre søk-

nader knyttet til bestående
anlegg.
Veilederen er tilgjengelig på
NVEs internettsider: http//
www.nve.no. under arbeids-
områder, vassdrags-
forvaltning, konsesjonssaker.
Den kan også bestilles hos
NVE, første eksemplar er
gratis, ekstra eksemplarer
koster 50 kroner per stk.
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Lokal kraftsystem-
planlegging
på agendaen

dro Energi søkt om å senke vannstanden i Tyin ytterligere ca. fem meter NVE har saken til behandling.

Av Frode Trengereid

I november 1997 arrangerte NVE
fem regionale møter om lokal
kraftsystemplanlegging. NVE
anser planleggingen
distribusjonsnettet som like vik-
tig som i overordnet nett fordi det
danner grunnlag for den regio-
nale kraftsystemplanleggingen.
I dag kan ikke NVE pålegge noen
å utarbeide lokale kraftsystem-
planer.

En rekke konsulentselskaper del-
tok på møtene. Oslo Energi Kon-
sult AS, National Kraftconsult,
IGP, NORSEC, Istad Kraft AS,
Berdal Strømme AS og  EFI  tok
opp emner som; risikoanalyse,
egen nytteverdi av en lokal kraft-
systemplan, reinvesteringer og
kraftsystemplanlegging, kriterier
og strategier for en god nett-
fornyelse sett  i  lys av nye ramme-
betingelser for nettvirksomheten.
Videre ble det satt fokus på kva-
litet, bruk av avbruddskostnader
i plan-leggingssammenheng i
kraftforsyningen m.m.

NVE har utført en spørre-



undersøkelse om utbredelsen av

lokale kraftsystemplaner. Av de
omkring 180 everkene som svarte
på undersøkelsen, sa rundt 100
selskaper at de har utarbeidet lo-
kal kraftsystemplan eller holder
på å utarbeide en slik plan. 44 sel-
skaper har planer om å utarbeide
slike planer de nærmeste årene.
NVE håper at selskapene ser
planleggingen som en kontinuer-
lig prosess og at planene revide-
res og forbedres regelmessig.

Høsten 1997 engasjerte NVE
Oslo Energi Konsult til å gjen-
nomføre et prosjekt knyttet til
lokalkraftsystemplanlegging
og sluttbrukertiltak i forhold til
reinvesteringer o
nyinvesteringer. Det er blant an-
net fremskaffet nøkkeltall for hva
det koster per kW for ulike slutt-
brukertiltak i forhold til investe-
ringer i nettet. Det er også foku-
sert på potensialet for hvert til-
tak og vurderinger av fremtidige
systemløsninger og løsnings-
metoder. Sluttbrukertiltak kan re-
dusere effekttoppene og øke ut-
nyttelsen av overføringssystemet.
Ulike sluttbrukertiltak kan være
informasjon, sesongvariable/tids-
differensierte tariffer, lokal
elproduksjon, vannbåren varme,
aktiv styring av for eksempel el-
kjeler og varmtvannsberedere.

kraftutbygging), opplyser han og
forklarer at en slik revisjon blir
helt nødvendig når den nye vann-
ressursloven trer i kraft. —Vi vil
også følge opp Stortingets be-
handling av flommeldingen og
definere innhold og krav til
regulantenes tappestrategier for
magasiner i flomsituasjoner og i
ekstreme tørrår, avslutter sek-
sjonssjefen.

Utbygging
i vernede
vassdrag
NVE har i samarbeid med Di-
rektoratet for naturforvaltning
utarbeidet et hefte som klar-
gjør praktiseringen av regel-
verket og saksgangen ved
bygging av mini- eller mikro-
kraftverk i vernede vassdrag.
Hensikten er at slik aktivitet
ikke skal redusere verneverdi-
ene i vassdragene.
Heftet som inneholder ret-
ningslinjer for forvaltning, er
rettet mot dem som ønsker å
bygge mini- eller mikro kraft-
verk og mot vassdrags- og
naturforvalt-ningen på kom-
mune,- fylkes- og nasjonalt
nivå. Heftet er gratis og kan
bestilles gjennom NVE.

Vindkraft
Aldri har interessen for vindkraft
vært så stor som nå. NVEs over-
sikt viser at mer enn 10 ulike ak-
tører ønsker å bygge vindmøller
på rundt 30 steder i Norge. -Vi
har ikke oversikt over alle pla-
nene, sier rådgiver Asle Selfors i
NVE. —Dessuten spriker det fra
helt konkrete planer til mer
løslige prosjekter, fortsetter han.
Foreløpig har NVE mottatt tre

Kabler i
motbør

Av Bjarte Guddal

Dette er saken:
-I november fikk Statnett kon-
sesjon for etablering av to
likestrømsforbindelser mellom
Norge og Tyskland og en
likestrømsforbindelse mellom
Norge og Nederland.
-Kablene er nødvendige for å
kunne oppfylle tre kraft-
utvekslingsavtaler som Regje-
ringen inngikk i 1993-95.
-Avgjørelsen er konfliktfylt
fordi to av kablene skal føres i
land i et verneområde. Dessuten
er det motstand mot plasserin-
gen av et elektrodeanlegg.

Ved klagefristens utløp 10. januar
hadde NVE mottatt 26 klager på
konsesjonsvedtaket om
likestrømsforbindelser til konti-
nentet. Høringen av konsjons-

i vinden
konsesjonsøknader og en mel-
ding etter plan- og bygningsloven
fra selskaper som vil satse på
vindenergi. Disse er:

Vest-Agder Energiverk,som har
fått konsesjon til å bygge
vindmøllepark på Lindesnes.

Norsk Hydro, som vil bygge
vindmøller i tilknytning til en

søknaden, kosekvensutredningen
og tilleggssøknadene viste at
motstanden mot en del av de
omsøkte anleggene var betydelig.
Det høye antallet klager er der-
for ikke overraskende, selv om en
rekke av merknadene fra hørings-
instansene ble imøtekommet ved
Nes vedtak.
I  alt tre av de fire berørte kom-
munene; Farsund, Hekkefjord og
Kvinesdal kommune, og Vest-
Agder fylkeskommune har klaget
Nes vedtak inn for Olje- og Ener-
gidepartementet. Den fjerde
kommunen, Sirdal, har tatt Nes
vedtak til etterretning og aksep-
tert konsesjonsvilkårene.
De øvrige klagene er i hovedsak
innkommet fra naturvern-
organisasjoner, fiskeri-



organisasjoner og grunneiere
Flest klager er rettet mot frem-
føringen av likestrømskablene
over verneområdene ved Lista-

fabrikk på Karmøy.
-Nord-Trøndelag Energiverk

har søkt om konsesjon.

-Statkraft har meldt en
vindmøllepark på Smøla i
Møre og Romsdal.

-Energiselskapene ønsker nok å
være tidlig med i utviklingen, sier
Selfors. Det er grunn til å tro at

strendene og likestrømsledningen
mellom Farsund og Feda

koblingsstasjon i Kvinesdal kom-
mune. Det er også kommet en
rekke klager på det konsesjons-
gitte elektrodeanlegget og
elektrodeledningen ved Breivika
i Flekkefjord kommune.
Fra utbyggerens side påpekes det
at konsesjonsvedtaket innebærer
betydelige merkostnader i for-
hold til det det ble søkt om. Vi-
king Cable har derfor bedt om en
utsettelse av høringsfristen, for å
vurdere nærmere om de skal
klage på NVEs vedtak.
NVE har nå sendt klagene til Stat-
nett SF og kabelselskapene Vi-
kin g Cable, Euro kabel og
NorNed, som vil kommentere
klagene før saken sendes til Olje-
og energidepartementet for be-
handling.
Etter planen vil klagene bli sendt
til departementet rundt 1. mars.

de har forventninger om økte
energipriser eller tillit til at utvik-
ling av ny teknologi kan gjøre
vindkraft billigere. Dessuten er
det nok mange som venter at
myndighetene vil innføre støtte-
ordninger, noe som vil gjøre
vindkraft mer lønnsomt, avslut-
ter han.

Folkemøte på Smøla:

I forbindelse med Statkrafts mel-
ding om planlegging av vindkraft
på Smøla, arrangerte NVE et fol-
kemøte i kommunen den 19. ja-
nuar. Dette er nok det første fol-
kemøtet tilknyttet energianlegg
der det ikke er framkommet kri-
tiske røster. De rundt 90 fram-
møtte var i første rekke opptatt
av hvilke aktiviteter og økono-
miske fordeler prosjektet kunne
ventes å gi lokalt.
Det kom fram at Norsk Hydro,
Statoil og Nordmøre Energiverk
også utreder mulighetene for en
vindkraftpark på Smøla. Are-
almessig er det plass til flere pro-
sjekter, men bygging av vind-
kraftanlegg vil kreve etablering
av en 132 kV kraftledning med
sjøkabel til fastlandet. Et slikt
anlegg med tilhørende transfor-
mering er anslått til rundt 100
millioner kroner.

vann & Energi 1.98
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Økning i produksjon Enøk-satsing i 1998
utnytter spillvarme fra industri-

og forbruk
Av Per Tore Jensen Lund

Fra 1996 til 1997 økte
den totale produksjonen
av elektrisk kraft med 6,6
prosent til 111,6 TWh.
Det innenlandske total-
forbruket økte med 1,5
prosent og var på 115,5
TWh. Samtidig gikk
nettoimporten ned med
5,2 TWh, fra 9 TWh i
1996 til 3,8 TWIt i 1997.

Produksjonen i 1997 var 111,6
TWh, det er 6,9 TWh mer enn
produksjonen i 1996. Økningen

i produksjonen har sammenheng
med at tilsiget til det norske kraft-
produksjonssystemet var nesten
110 prosent av det normale i 1997
mot i underkant av 80 prosent i
1996. Til sammenligning er
midlere årlig produksjonsevne
for det norske kraftsystemet be-
regnet til 113,6 TWh. Selv om
tilsiget i 1997 var over det nor-
male, var produksjonen under
midlere årlig produksjonsevne.
Grunnen til dette er at noe av til-

siget er blitt lagret i magasinene
istedenfor å bli benyttet til pro-
duksjon. Dette har igjen ført til
en kraftig økning i magasin-
beholdningen fra slutten av 1996
til slutten av 1997.

Som følge av en vinter med mye
snø i fjellet, særlig i Vest-Norge
og i Nord-Norge, fikk vi i 1997
tilsig godt over det normale.

Dette førte igjen til at fyllings-
graden normaliserte seg. I midten
av oktober nådde fyllingsgraden
sitt maksimale nivå med 90,4
prosent. Forholdsvis sterk tap-
ping av magasinene, spesielt i
oktober og november, og lite til-

sig, førte til at fyllingsgraden
sank til 70,4 prosent ved utgan-
gen av 1997. Dette er 2,7 prosent-
poeng over laveste magasin-

fylling på samme tidspunkt. Til

sammenligning var fyllings-

graden ved utgangen av 1996
bare 53,5 prosent. Høyest
fyllingsgrad hadde Midt-Norge
og Nord-Norge med 76 prosent,
mens Østlandet og Aust-Agder
hadde lavest fyllingsgrad med
66,1 prosent. Vestlandet og Vest-
Agder hadde en fyllingsgrad på
69,5 prosent.
Kraftutvekslingen med utlandet
ga en nettoimport på 3,8 TWh i

1997 mot 9 TWh i 1996. Nedgan-
gen i importen har sammenheng
med at tilsiget i 1997 var adskillig
høyere enn i 1996.

Det innenlandske totalforbruket
av elektrisitet ble 115,5 TWh, en
økning på 1,5 prosent i forhold
til 1996, men nesten 1 TWh un-
der rekordåret 1995. Mens årets
tre første måneder viste en ned-

gang i forbruket, har vi fra og

med april hatt vekst. Forbruket i
1997 var ca 1,9 TWh høyere en
midlere årlig produksjonsevne.
Bruttoforbruket i alminnelig for-
syning ble 77,2 TWh, en nedgang
på 2,2 prosent i forhold til 1996.
Nedgangen i det alminnelige for-
bruket skyldes hovedsakelig at
1997 var noe mildere enn 1996.

Når vi korrigerer 1997 til normale
temperaturforhold, var det imid-

lertid en økning i det alminnelige
forbruket på 1,8 prosent, fra 77,7
TWh i 1996 til 79,1 TWh i 1997,
til tross for at det i begynnelsen
av året var både høye elektrisitet-
spriser og informasjons-
kampanjer for å dempe forbruket.

1996 var imidlertid et meget spe-
sielt år, med ekstremt lite tilsig
og svært lav magasinfylling.
Dette førte til høye elektrisitets-
priser og lavere forbruk av elek-

trisitet enn den økonomiske ut-

viklingen skulle tilsi. Det faller
derfor naturlig å sammenligne det
temperaturkorrigerte forbruket i
alminnelig forsyning i 1997 med
1995. Når vi gjør dette, får vi en
vekst på 2,1 prosent. De siste 10
årene har veksten i det
temperaturkorrigerte forbruket
vært 1,7 prosent årlig.

Bruttoforbruket i kraftintensiv
industri ble 30 TWh, en økning

på 2,5 prosent i forhold til 1996.
Økningen i forbruket skyldes
først og fremst bedre markedsfor-
hold for bedrifter som produse-
rer aluminium og andre metaller.

Bruttoforbruket av uprioritert
kraft (kjelkraft) er av NVE anslått
til 6,1 TWh mot 4,8 TWh i 1996.
Den sterke økningen i forbruket
har sammenheng med at

spotprisen i mesteparten av 1997
har ligget godt under 1996-pri-
sen, noe som fører til at flere be-
drifter fyrer kjelene med elektri-
sitet istedenfor med olje.

Gjennomsnittlig spotpris på elek-
trisk kraft gikk ned fra 23,6 øre/
kWh i begynnelsen av 1997 til et
minimum på litt under 7 øre/kWh
i slutten av september. Deretter
steg spotprisen kraftig og hadde

ved utgangen av desember kom-
met opp i vel 16 øre/kWh. Til
sammenligning var spotprisen i
begynnelsen av 1996 omkring 19
øre/kWh og ved utgangen av
1996 ca 24 øre/kWh.

NVE har fått bevilget 184
millioner kroner til enøk-
arbeid i 1998. Myndighe-
tene ønsker i år å utvide
satsingen innen bioenergi
som startet i 1997, og det
vil gis om lag 70 millioner
kroner i investeringsstøtte
til prosjekter med tilknyt-
ning til varmeanlegg.

Formålet med satsningen er å ut-
vikle et velfungerende marked
for bioenergi, øke bruken av nye
fornybare energikilder, varme-
pumper og utnyttelse av spill-
varme og å øke andelen av
energifleksible varmeanlegg.

For å ta i bruk bioenergi, varme-
pumper og solenergi, forutsettes
det at bygget har et vann- eller
luftbårent varmedistribusjonsan-
legg. Kostnaden for installasjon
av slike systemer i nybygg må
dekkes av brukeren. Støtte til
overgang fra elektrisk oppvar-
ming til et fleksibelt varme-
distribusjonssy stem med bruk av
bioenergi, varmepumper eller
solenergi vil kunne få støtte.
Dette gjelder også prosjekter som

Støtte til bio-
energi i 1997
34,2 millioner kroner delte NVE
ut i støtte til bioenergiprosjekter
i fjor. Beløpet er fordelt mellom
46 søkere. Viken Energinett i
Oslo, Sande Paper Mill i Vestfold
og Norbio Energi i Nord-Trønde-
lag fikk størst bit av kaka med fire
millioner kroner hver.

NVE mottok totalt 99 søknader
om støtte til bioenergiprosjekter.

De planlagte investeringene be-
løper seg til 873 millioner kro-
ner. Av dette ble det søkt om 245
millioner kroner i støtte. -Vi er
ikke overasket over omfanget,
sier rådgiver Harald Birkeland til

bedrifter.
Størrelsen på støtten vil variere
fra prosjekt til prosjekt, men vil i
prinsippet være så stor som nød-
vendig for at prosjektet skal bli
gjennomført. NVE antar at den i
gjennomsnitt vil ligge på rundt
15-20 prosent.

I 1997 ble støtten delt ut i tre

omganger - i år blir det en. Søk-
nadsfristen er 20. mars.

Birger Bergesen, leder for enøk-
seksjonen i NVE ønsker seg en
fleksibel ordning hvor man vur-
derer kombinasjoner og ikke
fremmer en eller to bestemte
energikilder. -Det ideelle ville
være om vi kan tenke mer hel-
hetlig og finne frem til best mu-
lige løsninger. I et tenkt tilfelle

vil det kanskje bli satset bare på
bio, fordi det er støtteberettiget,
mens bioenergi kombinert med
varmepumpe kanskje ville vært
den beste løsningen, sier han. -
Men, jo mer fleksibel en slik ord-
ning blir, jo mer krevende og dy-
rere blir den å administrere, fort-
setter han.

Vann & Energi og opplyser om
at det hvert år investeres mellom

80 og 100 milliarder kroner i
bygg og anlegg.

Av de 34,2 millioner kronene
som er delt ut, vil 1,5 millioner
kroner forbli ubenyttet av sø-
keme. Disse midlene vil bli over-
ført til 1998.
Av de 46 prosjektene som har fått
tilsagn om støtte, har 30 anlegg
fått investeringsstøtte. 16 har fått

støtte til forprosjektering.
Det blir i dag utnyttet rundt 12
TWh fra bioenergi i Norge. Der-
som alle de støttede prosjektene
blir realisert, vil de tilføre en
energimengde på ytterligere 0,4
TWh.

Tidevannet
gir strøm
Hammerfest elverk planlegger
verdens første tidevannskraftverk
- en storsatsning på en miljø-
vennlig og fornybar energikilde.
Dette pilotprosjektet kan gi 20
slike vannmøller i Nord-Norge
og kan gi energi opp mot Alta
kraftverk - et betydelig bidrag.
En vannmølle er et krafverk som
tapper energi av tidevanns-

strømmer og omdanner den til
elektrisk energi i likhet med vind-
møller som omgjør vindkraft til
energi. Ideen om å utnytte denne
energikilden er ikke ny, men nå
mener man at det er mulig å få
dette til på en kommersiell for-
svarlig måte.

Hammerfest elverk tok initiati-
vet til dette prosjektet og har
samarbeidet med SINTEF og
Statoil i forskning og utvikling.
Et viktig element i planene er å
bygge og installere et pilotpro-
sjekt i Kvalsundet ved Hammer-
fest. Dette anlegget vil kunne gi
20 til 30 GWh i følge kalkyler.
Prosjektledelsen ser også på det
internasjonale markedet for

tidevannsanlegg og vil søke om
finansiering innen EU-program-
met THERMIE i tillegg til støtte
fra Norges forskningsråd og for-
håpentligvis også fra regjeringen.

VANNMAGASINENES FYLLINGSGRAD1)

OMRÅDE 1997 1996 ENDRING MEDIAN 1982-91

Område 1 66,1 52,7 13,4 73,4

Område 2 69,5 48,6 20,9 78,1

Område 3 76,0 60,6 15,4 75,1

Hele landet 70,4 53,5 16,9 76,1

1) Tallene gjelder ved utgangen av året.
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Strømbrudd til
500 mill. kr. i 1996

Nye darnforskrifter
pa beddingenAv Martin Nordby

Det var til sammen 321
500 avbrudd i strøm-
forsyningen til norske
strømkunder i 1996. Den
ikke leverte energien er
beregnet til 33,6 millioner
kilowattimer. På grunn-
lag av tidligere utførte
spørreundersøkelser, har
man funnet at hver ikke
levert kilowattime utgjør
en kostnad på rundt
15 kroner i gjennomsnitt
for alle typer strøm-
forbruk i landet. Dette gir
en total avbruddskostnad
i 1996 på 504 millioner
kroner.

NVEs avbruddsstatistikk er ba-
sert på årlig innrapportering av
avbruddsdata fra alle landets
everk. I 1996-statistikken inngår
data for over 110 700 punkter
nettet med levering direkte til
sluttbruker, de aller fleste i
distribusjonsnettet. I sentralnettet
finner vi for eksempel bare ni
punkter med levering direkte til
sluttbruker.

Som figuren viser, var det gjen-
nomsnittlig 2,9 avbrudd per
rapporteringspunkt i 1996, mot
1,8 året før. Kunder tilknyttet
luftlinjenett, noe som er mest
vanlig på landsbygda, hadde i
gjennomsnitt 4,1 avbrudd. Kun-
der i byer og tettbygde strøk, som
vanligvis blir forsynt over kabel-
nett, hadde bare 1,2 avbrudd.

Varigheten av alle avbruddene
over året var i gjennomsnitt 5,6
timer. Igjen var det kundene til-
knyttet luftlinjenettet det gikk
verst ut over. De hadde en av-
bruddstid på 7,5 time, men s
de som ble for-
synt over kabel-
nettet slapp med
2 timer og 6 mi-
nutter i gjen-
nomsnitt.

Statistikken om-
fatter bare av-
brudd med varig-
het over tre
minutter, noe
som i følge

internasjonale normer betegnes
som "lange avbrudd". Avbrudd
som er kortere enn 3 minutter,
skaper neppe de store problemer
for vanlige husholdningskunder
utover at det kan være et
irritasjonsmoment. For visse
typer industribedrifter kan selv
korte avbrudd medføre betyde-
lige kostnader. NVE vil vurdere
om statistikken senere bør utvi-
des til å omfatte alle avbrudd.

Ordningen med obligatorisk
avbruddsrapportering ble innført
fra og med 1995. Så langt er det
derfor utgitt statistikk for bare to
år. Avbruddstatistikken vil bli et
sentralt hjelpemiddel i arbeidet
med å definere kvalitets-
standarder for elektrisk energi og
måle forholdet mellom pris og
kvalitet. Ulike kunder/kunde-
grupper kan ha behov for ulik
leveringskvalitet, og everkene
bør tilby en kvalitet som er mest
mulig tilpasset behovet. Videre
bør det være et mål at everket le-
verer denne kvaliteten til lavest
mulig kostnad. Dermed burde vi
som kunder få levert strømmen
med riktig kvalitet i forhold til
vårt behov, og til riktig pris i for-
hold til kvaliteten.

Avbruddsstatistikken har flere
anvendelsesområder som for ek-
sempel underlag for ordning med
kompensering for ikke levert
energi (som NVE foreslår blir
innført fra 1999), effektivitets-
målinger, sammenlikning mel-
lom everk, utarbeidelse av kraft-
systemplaner o g nett-
dimensjonering.

Avbruddsstatistikken for 1996
foreligger som NVE Publikasjon
nr. 22/1997.

Av Vibeke Hoff Norbye

Som et av de første land i
verden fikk Norge egne
damforskrifter i 1981. Vi
var da inne i en aktiv byg-
geperiode, og dette satte
sitt preg på forsknftene.
Nå er bransjen mer
preget av dnft, vedlike-
hold og ombygging av
vassdragsanleggene.
Dette setter nye krav til
forsknftene og er bak-
grunnen for at NVE
startet utformingen av
nye forsknfter i 1995.

-Dameierene og konsulentene har
sett behovet og bidrar derfor
sterkt selv med kompetanse og
penger i arbeidet, forteller sek-
sjonssjef Lars Grøttå ved NVEs
sikkerhetsavdeling. Totalt deltar
omkring 50 personer i forskrifts-
arbeidet. Denne brede deltakel-
sen vil bidra til å sikre at forskrif-
tene fra første dag vil bli forstått
og akseptert i det norske dam-
miljøet. -Et mål ved de nye for-
skriftene er å ta vare på de kvali-
teter og den kompetanse som er
utviklet i det vassdragstekniske
miljøet, samtidig som vi fjerner
hindringer for en videre utvik-
ling, sier Grøttå.

De nye forskriftene vil ta ut-
gangspunkt i det foreliggende ut-
kast til ny Vannressurslov og vil
sammen med denne styrke
hjemmelsgrunnlaget for det på-
gående arbeidet med kompe-
tanse, organisasjon og beredskap
hos dameierene. Forskriftene sø-
kes utformet med vektlegging av
myndighetenes funksjonskrav,
mens mer detaljerte tekniske krav
i den grad de beholdes, presente-
res og utdypes i tekniske ret-
ningslinjer.

Norske dammer er klassifisert i
konsekvensklasser,basert på føl-
gene av dambrudd. På bakgrunn
av konsekvensklassene vil det bli
stilt ulike krav til dammene. I
tråd med konsekvenstenkningen
vil de nye forskriftene åpne opp
for mer bruk av risikoanalyse i
damsikkerhetsarbeidet.

Utkast til nye forskrifter vil bli
sendt på høring i mai med frist
for uttalelser ut oktober. Et for-
slag til endelige forskrifter vil et-
ter planen kunne oversendes
OED tidlig på nyåret 1999.

Dambruddsbølge-
beregninger
Den nye forskriften stiller krav
om dambruddsbølgeberegninger
for dammer i klasse 1 og 2. Be-
regningene skal vise konsekven-
sene av dambrudd i samfunnet
nedenfor dammen og gi grunn-
lag for realistisk beredskapsplan-
legging.

Det er tidligere utført dambrudds-



bølgeberegninger i regi av Kraft-

Lars Grøttå, seksjonssjef i

Sikkerhetsavdelingen, NVE.

forsyningens sivilforsvarsnemd.
Disse opplysningene var av
krigsmessige årsaker gradert
hemmelig, men er nå nedgradert
til begrenset for at dameiere,
redningsetater, kommuner og
fylker lettere skal kunne gjøre seg
nytte av beregningene. I 1993 ble
dameierne pålagt å utføre nye
dambruddsbølgeberegninger for
dammer med store brudd-
konsekvenser. NVE og EnFO har
senere samarbeidet om å lage en
veileder om hvordan slike bereg-
ninger skal utføres. En veileder
utarbeidet av SINTEF blir nå ut-
prøvd på tre vassdrag. Den nye
veilederen vil inneholde et ek-
sempel på presentasjon av bereg-
ningene på kart. Her tilstreber vi
samme presentasjonsform som i
flomsonekartene.

Varsling ved dam-
brudd
Etter 2. verdenskrig har Europa
opplevd to store dambrudd med
fra flere hundre til flere tusen
døde. Dette har ført til at bered-
skap mot dambrudd med planer
for varsling og evakuering er inn-
ført i flere europeiske land. Nor-
ske dammer har i følge interna-
sjonal statistikk høy sikkerhet og
lav bruddfrekvens. Men fordi
konsekvensene av dambrudd for
de store dammene kan være av
katastrofeomfang, er det allike-
vel viktig at det også i Norge for-
beredes beredskap mot dam-
brudd.

I Norge har elektronisk dam-
bruddsvarsling vært forberedt
som en prøveordning i Halling-
dal og Sirdal. En utkast til for-
skrifter for slik varsling har lenge
vært klart fra NVEs side og vil
nå bli tatt inn i de nye dam-
forskriftene.

I Hallingdal er det installert
varslingsystem ved tre dammer.
Alarmen går når elektriske sløy-
fer som er lagt inn i dammen bry-
tes og når flottører i vassdraget
nedenfor dammen flyter opp i en
flodbølge. Alarmen går til Oslo
Energis driftssentral lenger ned i
dalen, der signalene tolkes før
beboerene langs vassdraget blir
varslet over tyfoner. — Hvis tyfon-
anlegget settes i gang, er det fare
på ferde, forteller Knut Trillhus
til Vann og Energi. Han er sektor-
leder for Oslo Energi, produksjon
as, i Gol. Han forteller videre at
alle berørte boliger har
evakueringsplan på veggen som
anviser beste veivalg for å
komme seg i sikkerhet.

Varslingsanleggene tilknyttet
dammene har vært i drift siden
slutten av 70-tallet og blir testet
hver mandag. —I løpet av disse
årene har det heldigvis ikke vært
nødvendig å ta det i bruk på al-
vor, avslutter Trillhus.

Gjennomsnittelig antall avbrudd pr. rapporteringspunkt i hele
nettet og fordelt på nett-kategorier
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Besøksrunde til
everkene
1 løpet av vinteren vil
NVE besøke et trettitalls
nettselskaper rundt om i
landet. Bakgrunnen for
besøkene er ønsket om å

ha en dialog om blant
annet erfaringene med
den nye reguleringen med
inntektsrammer og
effektivitetskrav.

Det opplyser seksj onssj ef Torfinn
Jonassen i NVEs enøk- og
markedsavdeling. Jonassen er
nettopp kommet tilbake fra en
besøksrunde i Trøndelag og på
Nordvestlandet. Han er fornøyd
med denne form for uformell
kontakt som gir gode muligheter
til å utveksle synspunkter over et
bredt spekter av problemstillin-

ger knyttet til dagens regulering
og forholdet mellom everkene og
NVE.
-Selv om vi synes at informasj o-
nen om ordningen har vært om-
fattende fra vår side, oppdager vi
at det er en god del misforståel-
ser ute og går, sier Jonassen. Vi
har en fast dagsorden på møtene,
men ønsker at det også skal være

rom for å diskutere det folk har
på hjertet. I tillegg til temaene
som er nevnt, er svært mange
opptatt av den planlagte
kompensasjonsordningen for
ikke-levert energi, sier han.
Både selskaper i Nord-Norge og
på Sørvestlandet kan håpe på til-
svarende besøk fra NVE med det
første.

Vann & Energi 1.98
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Ingen enkle svar
i energipolitikken

Nedre Vinstra Kraftverk - et godt eksempel
I 1958 Nord-Europas største med installert effekt 200 MW. I 1986
ble det besluttet å utvide vannveien og installere et nytt aggregat på
100 MW. Anlegget var i produksjon mens utsprengningene skjedde
og det ble montert et nytt aggregat på 100 MW med tilhørende trans-
formator og 300 kV-kabler ut i utendørsanlegget. I det gamle kraft-
verket ble to aggregater koblet til den nye trykktunnelen. De gamle
generatorene ble bygget om, og alle er i dag datamaskinbaserte, med
"Station Controller" optimaliseringsprogram, som innebærer at van-
net går i den tunnel og til det aggregat som gir best lønnsomhet og
best virkningsgrad. Systemet kommuniserer med operatørens PC.
Operatøren kan altså like gjerne befinne seg hjemme. Prosjektet i
Nedre Vinstra Kraftverk var lønnsomt og ga en effektøkning på 103
MW og en energiøkning på 96 GWh og generelt større sikkerhet.

Den eneste løsningen er
mange løsninger. Debat-
ten om hvordan blant
andre Norge skal løse
problemet med økende
kraftbehov er i alt for stor
grad preget av jakten på
ett svar. I virkeligheten
må mange tiltak settes
inn samtidig, sier adm.
dir. Øyvind Lund i ABB
Kraft

I Norge må vi både bygge ut ny
vannkraft og oppruste eksiste-
rende verk. Vi må intensivere ut-

viklingen av andre fornybare
energikilder, samt energi-
økonomisere. Vi bør også bygge
gasskraftverk.

Øivind Lund, administrerende di-
rektør i ABB Kraft, er klar og spørs-
målet som melder seg: Betyr det at
ABB vil selge flere generatorer,
transformatorer og mer kabel, og
ikke tenke på miljøet?

Det er riktig at ABB, som lan-
dets ledende innen elektroteknisk

utstyr, blir berørt av alle beslut-
ninger i kraftsektoren. Men vi ut-
taler oss som fagfolk, og det er
med glede jeg registrerer at
energispørsmålet er kommet høy-
ere på den politiske dagsordenen.
Det måtte et tørkeår til før det
gikk opp for folk at Norge er i
ferd med å bli en nettoimportør
av kraft. Vi må både senke vek-
sten i forbruket og produsere mer

kraft. Kjernekraften er under av-

vikling i Sverige, og Danmark
har fattet vedtak om en gradvis
avvikling av sin kullkraft. Nor-
den er på vei inn i en situasjon

med kraftmangel. Men med grun-

dig og langsiktig planlegging skal
vi klare å ta hensyn til miljøet.

ABBs utspill om opprustnings-
potensialet i norske vannkraftverk
vakte oppmerksomhet. Var dere
unøyaktige med regnestykkene?

- Nei. Men våre meninger kom
frem i forkortet form. Vårt ut-
gangspunkt er at det i et år med

øyvind Lund
direktør i ABB Kraft

normal nedbør er underdekning
på kraft i Norge. Et av flere tiltak
som må settes i verk er opprust-
ning av eksisterende verk. Tar vi
med utvidelser i nedbørsfelt og
fallhøyder og tiltak i vannveier,
turbiner og generatorer kan po-
tensialet faktisk overstige 10
TWh. Men det er varierende
lønnsomhet knyttet tilde forskjel-

lige tiltakene. Med dagens kraft-
priser blir et anslag på 4 - 5 TWh
realistisk. Lønnsom opprustning
vil som regel kreve en kombina-

sjon av teknisk opprustning og ut-
videlse av kraftanlegget. En del
tiltak vil kreve konsesjonsbe-
handling, men vi snakker om et
potensial som er relativt enkelt å
realisere.
I Norge er det over 300 genera-
torer som er mer enn 40 år gamle.
Med dagens utskiftningstakt vil
det ta 30 år å få byttet disse ut.
Det er verken økonomisk eller
miljømessig optimalt.

Hva er årsakene til at dette poten-
sialet blir liggende ubrukt?

Årsakene er nok mange og for-
skjellige. Noe ligger i eier-
strukturen hvor verkene mer blir
sett på som pengemaskiner enn
som produksjonsmidler som må
vedlikeholdes og oppgraderes for
å opprettholde og utvikle sin
verdi. Ikke minst må vi ta med i

betrakning at dagens drifts-

situasjon med hyppige start/stopp
fører til økt slitasje og at de avta-
lene som nå inngås om effekt-
leveranser til utlandet stiller høye
krav til tilgjengelighet. En rela-
tivt enkel ting som utskifting av
statorvikling kan ved viklings-
havari resultere i åtte måneders
driftsstans, mens en planlagt
montering av ny stator kun med-
fører halvannen måneds av-
bruddstid.

Men ABB vil jo gjerne at vi skal
bygge gasskraftverk her i landet
også. Hvordan går det i hop med
ABBs miljøprofil?

Jeg mener Norge bør bygge
gasskraftverk på Kollsnes og
Kårstø. ABB blir berørt uansett
utfall, fordi Norden trenger mer
kraft. NVE har ansl ått årlig vekst
i alminnelig forsyning til 1,5 pro-
sent per år i perioden 1995 - 2005.

Hvordan det skal gjøres, mener
vi at fagmiljøene må være med å
diskutere. Per i dag ser ikke jeg
at vi kommer utenom gasskraft-
verk, selv om vi intensiverer
ENØK-tiltak, utvikling av alter-
native energikilder og vannkraft-
opprustning/-utbygging. I virke-
ligheten erstatter de planlagte
gasskraftverkene mer foruren-
sende kullkraft. Selv om jeg er
glad for at energispørsmålene har
fått rettmessig plass på den sam-
funnsmessige dagsordenen, er jeg
bekymret over de mange lettvinte
løsningene som lanseres. Vi bran-
sjefolk må ta ansvaret for å for-
klare hva som ligger bak tall, ord
og uttrykk som denne viktige de-
batten inneholder.

Gjør ABB noe når det gjelder alter-
native energikilder?

ABB internasjonalt setter store

ressurser inn på vind, biomasse,
jordvarme, hav og sol - de "nye
fornybare". Særlig vindkraft ser
lovende ut. Imidlertid må vi
huske at disse energikildene
fremdeles utgjør mindre enn én
prosent av installert kapasitet på
verdensbasis. ABB bruker derfor
store forsknings og utviklingsres-
surser på å forbedre teknologi for
varme- og vannkraftverk og
virkningsgraden innenfor de kon-

vensjonelle områdene. På kort og
mellomlang sikt er det dette som
vil gi størst miljøgevinst. Våre
kombikraftverk for gass, hvor
varmen i eksosgassene utnyttes
til å generere høytrykksdamp
som driver en dampturbin har økt
energieffektiviteten for slike verk
betraktelig. På samme måten har
ABB utviklet ny teknologi for
forbrenning av kull, fordi kull vil
brukes i mange land i mange år.

Når det gjelder vannkraft skjer

det også en rask utvikling.

Mange venter store resultater av yt-
terligere satsing på ENØK-tiltak?

Energiøkonomisering er viktig.
Slike tiltak alene kan ikke snu
veksten, bare dempe den noe. Jeg

tror at ikke alle politikere og an-
dre aktører i debatten har regnet
nok på hvilke grunnleggende

nedprioriteringer vi må gjøre
hvis vi skal stabilisere eller re-
dusere strømforbruket. I profe-
sjonelle sammenhenger er det
ofte enklere. For eksempel i in-
dustrien. ABB har i dag tekno-
logi som gjenvinner og utnytter
de varme avgassene i
smelteverksindustrien. Potensia-
let utgjør på landbasis ca 1 TWh.

Hva vil prege energidebatten i
Norge fremover?

-De fleste deltakerne i disse dis-
kusjonene er, fra hvert sitt stå-
sted, sterkt engasjerte. Jeg skulle
ønske at vi kunne bevare enga-
sjementet samtidig som vi kry-
per opp av skyttergravene. Disse
spørsmålene har så vidtrekkende
konsekvenser at vi må påse at
debatten, argumentene og på-
standene har kvalitet og faglige
innhold.  Statsminister Bondevik

har varslet et bredt samråd om

verdispørsmålene i det norske
samfunn. Jeg skulle ønske at

også energispørsmålene fikk en
slikt bred behandling, hvor også
fagfolkene har sin plass og sin
rolle.

Gamle Gravfoss - riktig å bygge ut
Gamle Gravfoss kraftverk hadde to gamle 18 MW maskiner og en
slukeevne betraktelig mindre enn tilgjengelig vannmengde. Beslut-
ningen ble å benytte eksisterende inntak, bygge ny tunnel og instal-
lere en effekt på 29,6 MW. Anlegget ble satt i drift i januar 1996 og
Drammen Kraft karakteriserer i dag dette prosjektet som lønnsomt.
Denne utbyggingen illustrerer godt dilemmaene en eier står overfor.
Det vil alltid være usikkerhet om prisutviklingen fremover. Usikker-
het om lønnsomheten i prosjekter gjør at mange eiere forholder seg
avventende. På selskapsnivå betyr det at eksisterende potensial for
økt produksjon ikke benyttes - og på samfunnsnivå betyr det at kraft-
produksjonen ikke holder tritt med forbruksøkningen.
Dette anlegget ble for øvrig støttet med 20 millioner kroner gjennom
tilskuddsordningen for opprustning og utvidelser som NVE hadde
fra 1991 til 1994.

Vann & Energi 1.98
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Av Sverre Sivertsen

Det har de handfast bevis
på ved Sandøy Elverk —
ett av Norges minste -
som ligger på Harøy ved
Hustadvika. På kontoret
henger nemlig et brev fra
NVE i glass og ramme
hvor det er står at nett-
selskapet er 100 prosent
effektivt. Men livet er
likevel ikke helt problem-
fritt av den grunn.

Det er imidlertid optimismen som
rår hos everksjef Størk Huse og

de sju medarbeiderne hans som
betjener 900 abonnenter ytterst i
havgapet på Mørekysten.

Utenom Harøy er det fire be-
bodde øyer, med Ona som den
mest kjente, og everket har an-
svaret for 25 km med høyspent-
linje, 57 km lavspentlinje, en
høyspent sjøkabel på 16 km, en
jordkabel på 23 km hvorav 8 km
lavspent og 46 trafostasjoner.
Everket er 100 prosent kommu-
nalt eid og utgjør virkelig en
krumtapp i lokalsamfunnet. Her
finnes store og krevende kunder
som bedriften I.P. Huse med 80
ansatte, kjent over hele verden for

sine vinsjesystemer, og for øvrig
en rekke mindre virksomheter
som produserer utstyr for fiske-
flåten.
Elforsyningen er bare en av
mange oppgaver. Av staben på

åtte driver et par mann med in-
stallasjon. Alle ansatte har gruppe
A og L sertifikat og kan derfor
benyttes til drift og installasjon.
Everket har også overtatt ansva-
ret for brannvesenet i hele kom-
munen. Som brannsjef har
everksjefen også politi-
myndighet, men bare til lensman-
nen fra Aukra rekker å komme
over i båt. Redningstjeneste, båt-
skyss, høytrykkspyling etc. er an-

dre dagligdagse oppgaver som
everket løser.

Everksjefen forklarer den effek-
tive driften ved allsidigheten.
Ikke minst betyr installasjonen
mye for økonomien.- Vi kan ikke
leve av linjenettet alene, sier
Huse. Derfor må virksomheten
vokse i bredden.
-Installsjonen utgjør 25 prosent
av omsetningen, og ved hjelp av
den kan vi blant annet subsidiere
nettleien med 5-6 øre per kWh,
sier han. Det er bestemt at nett-
leien ikke skal være dyrere enn
på fastlandet.

Sandøy Elverk er gått sammen
med noen naboverk om å danne
Nordvest Kraft AS som driver
med kraftomsetning. Videre er
det startet et nytt datterselskap,
Sandøy Vindkraft AS, som plan-
legger å reise fem vindmøller på
Harøy - en investering på 24 mil-
lioner kroner. Hver mølle er på
700 kW og
driftstiden
med full ef-
fekt er bereg-
net til 3000 ti-
mer i året. Sa-
ken er nå til
behandling
hos fylkes-
mannen.

Til tross for
disse optimis-
tiske vyene
opplever
everksjefen
framtiden
som usikker
for et lite nett-
selskap i ut-
kanten.
-Den nye re-
guleringen har påført oss mange
nye krav til teknisk og økonomisk
oppfølging og til kostbare EDB-
løsninger. Dessuten vil effektiv-
iseringen føre til at det blir van-
skelig å foreta større

reinvesteringer til øyene. Sjø-
kabelen mellom Sandøy og Or-
ten er fra 1955 og kan ryke når
som helst. Vi har ingen mulighet
til å finansiere en ny kabel til 4
millioner kroner over nettdriften,
sier han.

Han mener også faren for å bli
spist av et større everk er til stede
og ser med blandede følelser på

omstruktureringen innen elforsy
ningen. Derfor er de tilbake-

holdne med å utdanne nye folk
til å ta over når Huse skal gå av
for aldersgrensen.
-Men vi er innstilte på å kjempe,
sier han og viser til konkurranse-



fortrinnene ved å være liten og

allsidig. —Installsjons-
virksomheten er for eksempel for
liten til at noen fra fastlandet øn-
sker drive den derfra. Dessuten
betyr det mye for et samfunn å
ha kompetansen lokalt og kunne
tilby god service og høy bered-
skap innenfor et bredt felt av tje-
nester. Dette er verdier som vi
håper blir prioritert av lokal-
politikerne, avslutter han.

Everksjef Størk Huse (t.h.) og

økonoiniansvarlig Svein Ove Søholt

ved Sandøy Elverk.

Lite og effekti

Fem år med
Vassdragsteknisk
ansvarlig

Av Karen Marie Straume

For å sikre god faglig
kompetanse og møte krav
til damsikkerhet innført
NVE krav om vassdrags-
teknisk ansvarlig (VTA)
hos alle dameiere i 1992.
Ordningen har vist seg å
være et positivt innslag i
det norske vassdrags-
tekniske miljøet.

De mange og store utbyggings-
prosjekter i perioden fra etter-
krigsårene og ut i 1980-årene var
grunnlaget for at fagfolkene i
norsk vannkraftbransje opparbei-
det og videreutviklet en betyde-
lig kompetanse på området dam-
bygging. I siste halvdel av 80-
årene var imidlertid de fieste
store og "tunge" utbyggings- og
reguleringsprosjekter gjennom-
ført og få nye, større prosjekter
ble planlagt. Rekrutteringen til
bransjen avtok, og mange som
hadde deltatt i den store
utbyggingsperioden, var på vei

over i pensjonistenes rekker.
Anleggseiernes bygningstek-
niske personell ble særlig ekspo-
nert. Det ble viktig å beholde fag-
kompetansen slik at den etablerte
og til dels aldrende anleggsmasse
kunne tas hånd om på en forsvar-
lig måte.

NVE og anleggseierne var enige

om at det var viktig å opprett-
holde et høyt faglig nivå i eier-
organisasjonene for å møte da-
gens og morgendagens krav til
sikkerhet. Vassdragsloven og
"Forskrifter for dammer" gir
NVE anledning til å stille faglige
kompetansekrav til de personer
som skal være ansvarlige for sik-
kerheten av vassdragsanlegg.

NVE presenterte problemstillin-
gen for bransjen og skisserte ord-
ningen med VTA. Denne ble gjort
gjeldende i 1992 og det ble stilt
krav om en VTA i hver organisa-
sjon.

Klassifisering av dammer og an-
dre vassdragsanlegg er innført for
å sikre at sikkerhetskravene står
i forhold til bruddkonsekvensene.
Kravene til kompetanse er knyt-

tet til anleggenes
klassifisering. De
strengeste kravene
til kompetanse stil-
les til anleggene
med størst brudd-
konsekvens. Eiere
av vassdragsanlegg

er ansvarlig for at
anleggene til en-

hver tid er i for-
skriftsmessig stand
og drives i henhold
til regler og for-
skrifter. Videre er
det eiers ansvar at
organisasjonen har
tilstrekkelig kom-
petanse innen dam-
sikkerhet.

Selv om bransjen tok sitt eier-
ansvar alvorlig også før VTA- og

internkontrollordningene ble inn-
ført, vil det neppe være uenighet
om at tiltakene ytterligere har bi-
dratt til å styrke sikkerhets-
tenkning og beredskap hos dam-
eieme. Ikke minst ved at eiers for-
melle og reelle ansvar,
kompetanseforpliktelser- og be-
hov er blitt tydelig fokusert, har
den totale sikkerheten blitt bedre

ivaretatt. Riktig anvendt vil den
systematikk som følger av nevnte
ordninger også gi eier bred og
god oversikt over anleggenes til-
stand, vedlikeholds- og
rehabiliteringsbehov, og slik sett
gi anleggseier et vel ordnet og so-
lid grunnlag for planlegging og
økonomistyring.

NVE har opprettet en nemnd,
som behandler søknader om god-
kjenning av VTA. Med bakgrunn
i anleggseiers klasse blir behovet

NVEs saksbehandler i VTA-søknader
Karen Marie Straume flankert av nå

pensjonert VTA Børge Sletaune,(t.v.)

som satte damsikkerheten på dags-

orden i Oslo kommune og
Ulf Fredriksen, (t.h.) som nå videre-

fører Sletaunes arbeid. Bildet er tatt
ved den ny-restaurerte Maridals-

dammen, en av Oslo kommunes

rundt 60 dammer underlagt NVEs

tilsyn. Foto: Dag Lindland

for teoretisk utdannelse og rele-
vant erfaring vurdert. Det er be-
handlet rundt 300 søknader, og
alle de store dameierne har en
godkjent VTA på plass.

Etter vel fem år med ordningen
med vassdragsteknisk ansvarlig,
har vi erfart at anleggseierne og
deres fagfolk ser seg tjent med
ordningen som er innført. En
rekke nøkkelpersoner er gitt økt
kompetanse gjennom bransjens
egen kurs- og møtevirksomhet.
NVE og bransjen er enige om at
det vassdragstekniske miljøet er
blitt vesentlig styrket gjennom
ordningen. Ordningen vil likevel
alltid måtte være åpen for juste-
ringer som følge av organisa-
sjonsmessige endringer og
sammenslåinger til større
produksjonsselskaper, samt end-
ringer i myndighetenes krav.

Vann & Energi 1.98
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Store energi-
ressurser i Bhutan

Av Vibeke Hoff Norbye

Bhutan har store vann-
kraftressurser som ligger
ubenyttet. Landet som
har rundt 600 000 inn-
byggere, bruker bare 72
MW i året. Dette er bare
omkring 20 prosent av
produksjonen. Likevel
ønsker myndighetene å
utnytte mer av det poten-
sialet som ligger i natu-
ren. Norge er gjennom
NORAD med å utrede
mulighetene.

— Vi ønsker å bygge ut mer vann-
kraft, sier Mr. Bahrat, som
ledet den Bhutanske dele-
gasjonen som var på besøk
i Norge i desember i fjor. I
dag er det bare omkring
15 000 husholdninger som
er tilknyttet elektristetsnet-
tet. Ved å bygge ut mer

kraft og å ruste opp nettet,
vil elektrisiteten bidra til
en økonomisk og sosial ut-
vikling i Bhutan, forklarer
han.
Eksport er likevel den vik-
tigste grunnen for satsin-
gen.—Rundt 90 prosent av
kraften vil bli eksportert,
sier Mr. Bahrat.

Designfirmaet Widenoja
& Hemstad as har nett-
opp avsluttet et omfat-
tende og spennende
prosjekt hvor de estetiske
forholdene ved dagens
høyspentmaster har vært
det sentrale temaet. Her
skriver de litt om pro-
sjektet.

- For ordens skyld, estetikk kan
defineres som læren og vitenska-
pen om det skjønne.
Vi har i en to års periode arbeidet

med følgende sentrale problem-
stillinger:
Hvilke visuelle problemer er det
ved dagens høyspentmaster, hvor
forstyrrende er de i omgivelsene,
og hvor god eller dårlig er egent-
lig utformingen?

For å kunne uttale oss om disse

Støtte fra Vesten
Selv om vannkraftpotensialet er

stort, er det viktig å finne de beste

prosjektene. Disse må utredes, og
utbygging av vassdragene må fl-
nansieres. Gjennom midler fra
FN og Verdensbanken er det ut-
viklet en "Power System Master
Plan". Denne har identifisert fire
lovende prosjekter. Ett av disse
er utbygging av elven Mangde
Chhu som har et potensial på
rundt 265 MW. Det er bevilget én
million kroner til et institusjon-

elt samarbeid mellom NVE og
"Division of Power" (DOP) i

problemstillingene har vi utført

grundige estetiske analyser av de
mastene som er mest brukt i dag.
Analysene er overført til
kortfattede beskrivelser og kon-
klusjoner, og er samlet i Publika-

sjon nr. 24 1997, Estetiske hen-
syn ved valg av kraftlednings-
master.
Prosjektet i seg selv har vært spe-



sielt, da få tidligere har arbeidet
isolert med estetiske problemstil-

Bhutan. Hensikten med samar-
beidet er å styrke DOP som insti-
tusjon, assistere ved valg av
konsulentselskap og følge opp
konsulentens videre
arbeid i Bhutan.

Norconsult
fikk jobben
I konkurranse med
flere andre kon-
sulentselskaper trakk
Norconsult det leng-
ste strået.
I desember var en
Bhutanske delega-
sjon på tre represen-
tanter i Oslo for å

forhandle frem en

endelig avtale.
—Vi er veldig for-



nøyde med avtalen,
forteller Mr. Bharat

som også
bekrefter at forhandlin-
gene har vært tøffe. Nå
gleder han seg til arbei-
det kommer i gang.
Norconsult skal etter
planen ha den tekniske

og økonomiske analy-
sen av prosjektet klar i
august 1999. Den vil gi
myndighetene i Bhutan
et grunnlag for å få fi-
nansiert utbyggingen av
Mangde Chhu.
Selve prosjektet ble i
1993 beregnet til rundt
1,4 milliarder kroner og
inkluderer blant annet
en 50 meter høy betong
dam, en kraftstasjon

linger i forbindelse med utfor-



ming av høyspentmaster. I den
forbindelse ønsker vi å berømme
energiavdelingen i NVE som har
tatt initiativet til dette prosjektet
og sett behovet for å belyse også
denne siden av kraftlednings-pro-



blematikken. Prosjektet har vært
en stor utfordring for oss og vi
har fått mulighet til å bygge opp
en unik kompetanse omkring te-



maet. Det har også vært en stor
utfordring å komme
frem til et resultatet
som skal brukes av
en bransje hvor den
estetiske kompetan-



sen og bevisstheten
har vært sterkt ned-



prioritert. Estetikk er
vanskelig i seg selv

og man henfaller
fort til diskusjoner
om smak og behag

hvis ikke den grunnleggende me-



toden og vokabularet er tilstede.
For oss har det vært en stor ut-



fordring å få stoffet til å bli fag-



lig presist og nyansert, og samti-



dig entydig, klart og enkelt. Hvis

med to turbiner, 12 kilometer
med adkomstveier og en 220 kV
forbindelse til India.
For å utrede mulighetene rundt

Mangde Chhu, gir Norge gjen-
nom NORAD en bistand på 20
millioner kroner. Dette inklude-
rer en utredning av miljø- og sam-
funnsøkonomiske konsekvenser.
Denne skal gjøres av et uavhen-

gig norsk konsulentselskap. Hvil-
ket selskap dette blir, vil bli av-
klart i begynnelsen av februar
1998 etter anbudskonkurranse i
Norge.

23 vannkraftverk
Det finnes i dag 23 vannkraftverk
i Bhutan. De aller fieste er veldig
små og tillokalt bruk. 13 av kraft-
verkene er kommet i drift ved
hjelp av støtte fra Japan og disse

har en størrelse på mellom 20 og

rapporten bidrar
til å øke den este-
tiske bevisstheten
og gi den enkelte
inspirasjon til å
utvide sin egen
estetiske kompe-
tanse, har vi opp-

nådd mye med
dette arbeidet.

Når man nå har
erkjent at visuelle
problemer er
blant de miljø-

konsekvenser
som nesten alltid
vil være et tema
ved konsesjons-
behandlingen av
kraftlednings-
anlegg, håper vi

at både maste-
utforming og
landskaps-
tilpasning vil bli sentrale temaer
i rehabilitering og nytutvikling av
fremtidige kraftledninger. Vi ut-
fordrer alle til å slå et slag for å
minske miljøbelastningene av
disse tekniske installasjonene

200 kW. Bhutan har også mottatt
økonomisk støtte fra Østerrike
for å bygge ut vannkraft.

Nede i dalen renner elven Mangde

Chhu. I forgrunnen ser vi klosteret

i Trongstad, som er nærmeste

tettsted. Foto: Egil Skofteland

India vil bygge ut
India øker sitt kraftforbruk med

10 prosent per år. De klarer ikke
å produsere nok energi selv og er
nødt til å importere kraft. India
vil derfor være med å støtte ut-
byggingen av tre andre
vannkraftverk som hovedsakelig
skal eksportere kraft til India.
Disse vil etter planen yte omkring
45 MW, 60 MW og 1020 MW.
Utbyggingen vil starte i hen-
holdsvis 2000, 2001 og 2006.

Dobbeltkurs 45 kV med Fe Al 240

liner Foto: Wienoja & Hemstad

som fascinerer noen og en hver
av oss!

Bhutaner et lite kongedømme i det øst-
lige Himalaya og ligger inneklemt mellom
Kina i nord og vest og India i sør og øst.
Arealet er 46 500 km2.

Bhutan er blant de aller fattigste land i
verden. Jordbruket er viktigste næringsvei og
sysselsetter over 90 prosent av befolkningen.
Skog dekker rundt 70 prosent av arealet.

Landet har store høydeforskjeller og
strekker seg fra 100 moh. til 7554 m oh.

Bhutan har et vannkraftpotensial på
30 000 MW. I dag er bare 359 MW utnyttet.

80 prosent av kraften eksporteres til India
og er viktigste post på handelsbalansen.

Vakre
høyspentmaster?
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