
re år etter
mmen

Oppryddingen etter flommen på Østlandet
i 1995 er så godt som ferdig. På 300 steder
har NVE vært involvert for å rette opp ska-



der og forsterke forbygninger og flomvern.
Til sammen er det brukt 153 minioner kro-



ner på å utbedre skader etter flommen. NVEs
regionsjef på Hamar, Are Mobæk, er godt for-



nøyd med arbeidet, men håper å få bevilget
ytterligere midler til særlig utsatte områder.

Side 6 og 7

I Plisa
14nderfiqrnmen'

Økonomisk støtte gir Fulle magasiner
vekst i vindkraft

I  Tyskland blir vindmoileparker ofte kombinert med  landbruk.
Foto: Tormod Eggan

I Tyskland er planleg- inn-matingslov har lagt
ging og bygging av grunnlag for at eiere av
vindmølleparker boksta- vindmøller får stabilt og
velig talt i vinden. Fra godt betalt for vind-
1990 til 1998 har antall kraften. Tyskland øns-
vindmøller steget fra 480 ker økt andel av forny-
til 5200 og samlet instal- bar energi i den totale
lert effekt har økt fra 70 kraftproduksj onen.
MW til 2080 MW. En egen Side 9

12. september var  Strandevatn i  Hol  kommune fylt til
randen.  Foto: Sverre Husebye

Til tross for både økt produksjon
og forbruk av elektrisk kraft i årets
åtte første måneder, var fyllings-
graden for landets magasiner per
31. august 92,9 prosent. Det er 14
prosentenheter høyere enn det
som er normalt for årstiden.

Side 11

Ny kraft-
leverandør
Gallup gjennomførte en under-
søkelse i juni som viser at nes-
ten 135 000 husstander i Norge
har byttet kraftleverandør
minst én gang. Over 90 prosent
avde spurte oppgir pris som den
viktigste årsaken til byttet.

Side 4

Framtidens
kraftbalanse
Et offentlig oppnevnt utvalg
har utredet energi- og kraft-
balansen i Norge mot år 2020.
NVE er høringsinstans i saken
som i løpet av neste år vil danne
grunnlag for en energimelding
til Stortinget. Utvalgsmedlem
og avdelingsleder i EnFO, Marit
Lundteigen Fossdal, er gjeste-
skribent og kommenterer ut-
valgets arbeid.

Side 4 og 5

Dyre strøm-
brudd?
NVE ønsker å innføre et system
for nettvirksomheten som skal
oppmuntre til effektivitet, men
også gi en samfunnsmessig op-
timal leveringskvalitet. Forsla-
get er at hvert enkelt everk må
betale en kompensasjon for
ikke levert energi ved strøm-
brudd. Kompensasjonen skal
ideelt sett tilsvare de samfunns-
messige kostnadene som er
knyttet til avbruddet.

Side 8

Kraftverk gir
miljøendringer
Drift av Svartisen kraftverk har
ført til høyere sedimenttilførsel
til Holandsfiorden enn før ut-



byggingen. Holandsfjorden
grendelag ønsker å gi Statkraft
ansvaret for miljøendringene.

Side 10

Omstridt
kraftlinje
Kraftutvekslingsavtaler med
kontinentet gir behov for økt
overføringskapasitet i det nor-
ske hovednettet, blant annet i
Setesdalen. Statnett har søkt
om konsesjon for å bygge
ny høyspentledning mellom
Skåreheia og Holen kraftsta-



sjon i Bykle, noe lokale krefter
er sterkt i mot. I sommer var
NVE på sluttbefaring og forven-



ter å ha sitt vedtak klart før jul.
Side 11
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Fra verk til direktoratEffektiv og
sikker strøm-
forsyning

Fra 1997 innførte vi et tak på den årlige inntekten
det enkelte nettselskap kan ta inn fra nett-
virksomheten. Inntektsrammene er basert på nett-
selskapenes egne regnskapstall for
1994-95. På denne måten har vi tatt hensyn til de
høyst ulike forhold nettselskapene arbeider under.
For hvert år skal den inflasjonskorrigerte inntekts-
rammen reduseres med mellom 1,5 og 4,5 prosent,
avhengig av hvor effektivt det enkelte selskap var
da reguleringen ble innført.
Det årlige kuttet i inntekts-
rammen innebærer at vi set-
ter et effektiviseringskrav til
nettselskapene. Forskj ellen
mellom inntektsrammen og
de årlige kostnadene kan
nettselskapene disponere
fritt innen ganske romslige
grenser. Denne regulerings-
måten gir følgelig nett-
selskapene sterke motiver for
å begrense kostnadene gjen-
nom ulike effektiviserings-
tiltak. Samtidig oppnår vi at nettkundene ikke skal
behøve å betale en unødvendig høy nettleie på
grunn av lav effektivitet hos nettselskapene.

Reguleringssystemet kan imidlertid friste noen sel-
skaper til å redusere eller utsette nødvendig vedli-
kehold og investeringer. Det vil i så fall om få år
kunne gå ut over leveringskvaliteten. Vi vil kunne
få hyppigere og mer langvarige strømbrudd. Det

medfører ulemper og i de fleste tilfeller et økono-
misk tap for strømkundene. Derfor må vår nett-
regulering suppleres med en ordning som sikrer
at en tilfredsstillende leveringskvalitet oppretthol-
des over tid. Dette er bakgrunnen for at vi i to om-
ganger har hatt et forslag ute på høring om å på-
legge netteierne å gi økonomisk erstatning ved
strømbrudd. Kompensasjonssatsene skal så godt
som mulig motsvare de ulemper og tap de ulike
kundegruppene påføres. Med denne ordningen vil
netteierne velge et nivå for vedlikehold og investe-
ringer som gir lavest mulig forventede totale kost-
nader for dem selv. Samtidig sikres kundene en
samfunnsøkonomisk riktig leveringskvalitet. Nett-
selskapenes inntektsrammer vil ved innføringen
av ordningen bli justert for forventet kompensa-
sjonskostnad. Også på dette området forsøker vi å
ta hensyn til de ulike forhold som nettselskapene
arbeider under.

Vi har hittil mottatt overveiende positive tilbake-
meldinger på det prinsipielle ved å gi netteierne
en økonomisk motivasjon til å opprettholde
leveringskvaliteten. De praktiske innvendinger
som har framkommet i høringsrunden og gjennom
mediene, vil vi studere grundig og ta tilbørlig hen-
syn til før ordningen settes ut i livet.
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Fra 1. oktober  endrer
Norges vassdrags- og
energiverk navn til
Norges vassdrags- og
energidirektorat. Dette
ble  vedtatt ved  konge-
lig resolusjon 18. juni i
år.

NVE opplever stadig misforstå-



elser med hensyn til etatens
status og oppgaver. Mange

For første gang er det
laget en offisiell stati-
stikk over energibruk i
bygninger  i  Norge.
Riktignok omfatter
statistikken  foreløpig
bare 1,6  prosent av
bygningsmassen innen
yrkesbygg, men  utval-
get bygninger  skal
etter  hvert utvides.
Statistikken  er laget i
samarbeid med  Statis-
tisk  sentralbyrå (SSB).

NVE har lenge ønsket å opp-
rette en offisiell statistikk over
energibruken i ulike bygnings-
typer i Norge. I 1997 inngikk

Forslag til  retningslin-
jer for  måling og  av-
regning av kraft-
omsetning  og  fakture-
ring av  nettjenester  har
vært ute på  høring hos
bransjen.

Den største endringen i forhold
til dagens retningslinjer er krav
til elektronisk meldingsut-
veksling i forbindelse med skifte
av kraftleverandør. Kravet vil
gjelde fra 31. mars 1999. I dag
håndteres leverandørskifter i
hovedsak manuelt, og informa-
sjon mellom netteier og kraft-
leverandører utveksles ved
hjelp av telefon, faks og e-post.
Ved å benytte elektronisk kom-
munikasjon kan informasjons-
flyten automatiseres slik at vi

oppfatter NVE som et kraftsel-
skap som selv produserer og
omsetter kraft slik tilfellet var
før omorganiseringen i 1986.
Det er grunn til å tro at misfor-
ståelsen skyldes benevnelsen
energiverk i NVEs navn.

Norges vassdrags- og energiverk
het tidligere Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen. Etatens
navn ble endret i forbindelse
med omorganisering av NVE
1. januar 1986.
Etaten er underlagt Olje- og

NVEs byggoperatør en avtale
med SSB om å utvikle en nasjo-
nal statistikk på dette områ-
det. Nå er det første tallmate-
rialet kommet.

Statistikken deler bygningene
inn etter bruksområder som
for eksempel industri og lager,
kontor- og forretning, sykehus
osv., og i tillegg til energibruk
gis det opplysninger om alder,
type oppvarmingsanlegg,
energibærer, ventilasjon, bruks-
tider osv.

Hensikten med statistikken er
mangesidig. Byggsektoren tren-
ger et verktøy i arbeidet med
planlegging og drift av bygnin-
ger. Byggeierne ønsker å sam-
menligne energibruk fra byg-
ning til bygning og fra år til år.
Tekniske rådgivere trenger
nøkkeltall når de skal prosjek-

får en mer effektiv håndtering
av leverandørskifter. Meldings-
formatet som skal benyttes fra
31. mars 1999, heter PRODAT
og baserer seg på den interna-
sjonale EDIFACT-standarden.

Ny faktura
Fra 1. januar 1999 skal hus-
holdningskunder motta en
mer forbrukervennlig faktura
med grafisk fremstilling av
strømforbruket. Forbrukere
med årlig strømforbruk over
8000 kWh skal faktureres på
bakgrunn avvirkelig for-
bruk og ikke lenger a konto.
Høringsutkastet inneholder
presiseringer om krav til utfor-
ming av nettleiefaktura og fak-
turering. Netteiere har fått til-
sendt en innføringsguide som
beskriver den nye måten å fak-
turere nettkundene på og krav
til fakturautforming.

energidepartementet og har
ansvar for å forvalte store deler
av landets vann- og energi-
ressurser. Innenfor overordnete
mål og hovedarbeidsområder
må NVE til enhver tid tilpasse
sin aktivitet og prioritere sine
oppgaver ut fra de pålegg som
gis av departementet.

NVE vil innføre en ny grafisk
profil i forbindelse med navne-
endringen.

tere, og de regionale enøk-sen-
trene har behov for tallmate-
riale for å kunne vurdere poten-
sial ved enøk-tiltak. Energi-
leverandører vil også ha nytte
av statistikken som et bidrag
til å dimensjonere nett-
kapasiteten.

Statistikken omfatter i dag
bare 340 bygg eller om lag 1,6
prosent av bygningsmassen
innen yrkesbygg, og derfor må
materialet brukes med forsik-
tighet. Etter hvert skal utvalget
av bygninger utvides. Dermed
vil nytteverdien også øke. Da-
taene hentes fra de 34
nettverksgruppene som NVE
har etablert blant byggeierne
innenyrkesbygg, der hensikten
er å utveksle erfaringer og lære
av hverandres resultater.

Høringsutkastet inneholder for
øvrig små endringer vedrø-
rende tidsfrister.

Forbedrer regelverket
Olje- og energidepartementet
er i ferd med å forbedre utfor-
mingen av det regelverket som
er hjemlet i energiloven. I sam-
arbeid med NVE, vil departe-
mentet gå gjennom alle ret-
ningslinjer og forskrifter i lo-
ven. Målet er å få en klar av-
grensning av regelverket som
skal fastsettes som forskrifter.
Et endelig regelverk vil tilpas-
ses resultatene av dette arbei-
det.

Høringsutkastet finnes på
NVEs nettsider: http:/1
www.nve.no.]kraftmarked/ret-
ningslinjer.

Ny energistatistikk for
bygninger

Måling og avregning på høring



NVE møter
bransjen

Nytt Bjølvo kraftverk?

Fra  Bjølsegrøvatn. Foto: Grete Klavenes

NVEmøter bransjen
for å diskutere ret-
ningslinjer for bereg-
ning av overførings-
tariffer.

Av Vibeke Hoff Norbye

-Målet for møtene er å gå gjen-
nom og ratilbakemeldinger på
konkrete problemstillinger i
retningslinjene, forteller rådgi-
ver Trond Svartsund i NVE som
leder kontaktmøtene. -Vi får
tilbakemelding på nesten alt,
og det er klart vi har inn-
spillene i bakhodet når vi ar-
beider med revisjon av retnings-
linjene, fortsetter han. -Dessu-
ten øker virkelighets-
forståelsen for oss byråkrater
når vi kommer ut og får pratet
med bransjen, tilføyer første-
konsulent Sigve Ekeland.

Byråkratene er enige om at de

Børre Nilsen
E-verksjef i
Svelvik

-Disse møtene er
prisverdige, det er
nemlig viktig for
oss at vi får presen-
tere våre daglige
problemer, sier Nil-
sen og mener det
vil være positivt om flere sek-
sjoner i NVE kan gjøre det
samme. Han er overbevist om
at det er nyttig for NVE å få sig-

Rune Holth
Leder av kunde- og
rnarkedsseksjonen,
Tønsberg  everk

-0mkring 20 delta-
kere er akkurat
passe stort fora for
en samling som
dette. Alle har an-
ledning til å lufte
sine problemer og alle blir hørt,
sier Holth. Selv om beregning
av overførinstariffer er et inter-
essant tema, mener Holth at
det er andre i NVE som sitter
med de «hotteste» temaene nå.
-Jeg skulle veldig gjerne ha dis-
kutert forslag til retningslinjer
for måling og avregning, sier

gjennom møtene lærer mye av
hvordan retningslinjene an-
vendes i praksis og synes det er
hyggelig at de får gode tilbake-
meldinger på initiativet.
-Everkene setter pris på at vi
reiser rundt slik at de kan bli
møtt i sitt eget lokalmiljø, for-
teller Ekeland.

Retningslinjene for beregning
av overføringstariffer kom før-
ste gang i 1992 og er til nå blitt
revidert hvert år. -Vi ønsker å
være i kontakt med bransjen,
forteller Svartsund som presi-
serer at de evaluerer nytten av
kontaktmøtene hvert år.

Det er planlagt fem møter med
distribusjonsnettselskaper i lø-
pet av året. Tre er avholdt, og i
juni møtte NVE bransjen iVest-
fold og Kragerø. Til sammen vil
NVE møte mellom 50 og 60
distribusjonsnettselskaper i år.
I fior ble det holdt syv møter om
regionalnettet med til sam-
men 40 selskaper.

naler fra grasrota
og føyer til at han
gjerne hadde sett
at medarbeidere
litt høyere opp i
systemtet tar seg
tid til å være med i
slike møter. Nilsen
holder til i et om-
råde hvor det er
mange utbyggin-

ger på beddingen og er spesielt
opptatt av anleggsbidrag og
tilknytningsavgift.

han. Holth er redd
for at kostnadene
ved å innføre nye
retningslinjer blir
veldig høye. Dessu-
ten er han sikker
på at mange kun-
der vil få et lik-
viditetsproblem
når kostnadene for
høstens og vinte-

rens strømforbruk ikke lenger
skal fordeles ut over året. -Som
leder av kunde- og markeds-
seksjonen er dette et spørsmål
som virkelig opptar meg, sier
Holth som håper på et
kontaktmøte hvor dette blir
tema.

vinterkraft. I den forbindelse
vil de senke laveste regulerte
vannstand (LRV) i Bjølse-
grøvatn med 11 meter og
regulere Storavatn med 19
meter senkning. Det er også
søkt om å overføre bekker
som i dag går ned Dalselvi
via Kaldevatn til Bjølse-
grøvatn. Videre ønsker sø-
keren å fange opp flere fel-
ter i vest som drenerer til
Fyksesundet.

Det ble holdt folkemøte i
Bjølvo 19. august. Detvar en
rolig forsamling som fikk
orientering om videre kon-
sesjonsbehandling, Stat-
krafts tekniske planer og
hvilke konsekvenser utbyg-
gingen vil fa. Høringsfrist er
15. november. NVEs innstil-
ling til OED vil være ferdig i
løpet avvinteren 1999.

enøk på dagsorden i nærmil-
jøet, sier han.

Programmet er foreløpig i
støpeskjeen og flere samar-
beidspartnere er inne i bildet
for å realiserer id&n. Tiltaket
har status som et pilotprosjekt
og er et samarbeid mellom NVE
og de regionale enøksentrene i
Nord- og Sør-Trøndelag. -Hvis
turn&n blir vellykket, er det
store muligheter for at vi neste
år lanserer et lignende opplegg
for hele landet, sier Malm.

Statkraft ønsker å
bygge om kraftverk-
et ved Bjølvefossen
nedenfor
Bjølsegrøvatn i
Kvam herad i Hor-
daland.NVE har
mottatt søknad om
konsesjon og saken
er ute på høring.

Av Vibeke Hoff Norbye

Statkraft søker om å øke
produksjonen med ca. 65
GWh i et gjennomsnittsår.
I dag produseres det 322
GWh per år.

Det nye kraftverket er bereg-



net å koste omkring 365
millioner kroner. Planen er

at både den nye stasjonen og
vannveiene skal ligge i fiellet.
Nybyggingen vil gi mindre
flomtap og mindre falltap.
Statkraft ønsker også å utvide
magasinet, slik at mer av pro-
duksjonen kan forskyves til

Statkraft overtok Bjølvo
kraftverk ved hjemfall i
1964. Bjølvefossen
fikk samtidig avtale om
å leie kraftverket fram til
år 2006. Trykkrørene ned
til kraftverket er smisvei-
ste og må, etter krav fra
NVE, skiftes ut. I tillegg
er kraftverket preget av
alderen, og tiden er inne
for å modernisere og ut-
bedre. Statkraft overtok
driften fra 1997. Nå øn-
sker kraftprodusenteri å
bygge et helt nytt kraft-
verk.

Enøk på hjul
En trailer fullastet med utstyr varm e pumper og nye fo r-
og eks empler på energi- nybare energikilder.
vennlige løsninger skal i løpet
av en uke i oktober besøke en Opplegget er først og fremst
rekke steder i Midt-Norge. Myn- rettet mot de profesjonelle bru-
dighetene ønsker med dette å kerne, det vil si rådgiVende
demonstrere bredden i dagens firma, installatører, teknisk
enøk-løsninger og fordeleneved etat og andre som har innfly-
å ta dem i bruk. telse på folks valg av teknisk

utstyr og energiløsninger, men
I tillegg til utstillingen skal det vi vil også invitere beslutnings-
på hvert stoppested arrangeres takere fra fylke, kommuner og
seminarer med tema innenfor næringsliv, sier rådgiver Eric 0.
energistrategier, energifleksi- Malm i NVE. - Målet er å få de
b ilite t , vannb åren va rm e , aktuelle brukerne i tale og sette

Fornøyde deltakere



Energi- og kraftbalansen mot 2020
Et offentlig oppnevnt
utvalg har vurdert
energi- og kraftbalansen
i Norge mot år 2020.
3. juli ble utredningen
(NOU 1998:3) overlevert
Olje- og energiminister
Marit Arnstad som har
sendt den på høring.
Dette vil i løpet av neste
år danne grunnlag for
en energimeldingtil
Stortinget.

Av Vibeke Hoff Norbye

Utredningen presenterer fire
scenarier hvor utvalget har teg-
net forskjellige verdener som på
hver sin måte sier noe om utfor-
dringene vi står overfor. -Vi håper
disse kan bidra til at vi løfter blik-
ket og får nye og større perspekti-
ver inn i energidebatten, sier ut-
valgets leder, Anne-Grete Strøm-
Erichsen, som til daglig er kom-
munalråd i Bergen.

Begrense forbruket
Utvalget har samlet seg om en
rekke forslag til tiltak som skal
begrense forbruket og vri mer
elproduksjonen over på fornybare
energikilder. Men utvalget ønsker
ikke at høyere priser skal være det
eneste tiltaket for å begrense
forbruket.

Et sentralt enøk-organ for målret-

I to uker i juni gjestet syv
namibiere Norge for å
studere teknologi og
driftserfaringer knyttet
til nye fornybare energi-
kilder.

De viste også interesse for NVEs
opplysningsarbeid i forbindelse
med energiøkonomisering.

Norges stedlige representant i
Namibia, Torodd Jensen, hadde
lagt opp til et tettpakket program
for gjestene. I Oslo besøkte de Fors-
kningsrådet og bedriftene NAPS,
ABB, Kværner, Statkraft og Oslo
Energi. I NVE var de spesielt inter-
essert i å høre om konsesjonsbe-
handling for vindkraft, enøk og
GIS.

Hos SINTEF i Trondheim ble fokus
rettet mot forskning på vind og
sol. Varmepumper og kjølesyste-
mer i forbindelse med fiskeindu-
strien ble også diskutert, og en hel
dag ble satt av til seminar om

tet gjennomføring av enøk-poli-
tikk, krav om luft- og vannbårne
systemer for oppvarming ved ny-
bygg og større rehabiliteringer,
installere avansert måleutstyr
med toveiskommunikasjon mel-
lom e-verk og sluttkunde er blant
tiltakene utvalget foreslår for å
begrense energiforbruket.

Delt utvalg
Et flertall foreslår å øke avgiftene
på elektrisitet og fyringsolje. Min-
dretallet ønsker ikke å øke avgif-
ter fordi miljøkostnader ikke er
reflektert i prisen. -Omstillinger
er dyre og krever administrative
ressurser. Dessuten er det store
forskjeller mellom og innen sek-
torer. At enkelte konkurranse-
utsatte bedrifter skal skjermes, er
i strid med sentrale prinsipper i
energiloven, sier avdelingsleder
Marit Lundteigen Fossdal i Energi-
forsyningens fellesorganisasjon
som sammen med forskningsdi-
rektør Øystein Olsen i Statistisk
sentralbyrå utgjør mindretallet.

Direktør Per Eggum Mauseth i
Norsk Boligbyggelags Landsfor-
bund sitter også i utvalget og har
ingen betenkeligheter med å øke
avgiftene, men ønsker seg et sys-
tem som premierer nøkternhet.
For å få til dette, foreslår utvalget
å innføre en flerleddet avgift.

Flertallet ønsker en gradvis øk-
ning av forbruksavgiften og me-
ner at den bør innføres over en
periode på tre til fem år etter at
politisk vedtak er fattet.
Strøm-Erichsen framhever at
dette har vært en av få dissenser,
og at det har vært bred enighet

bølgekraft. Videre besøkte delega-
sjonen Nord-Trøndelag e-verk og
var på befaring avvindkraftverket
på Vikna hvor det ble satt av god
tid til å diskutere driftserfaringer
knyttet til vindmøller.

Våre afrikanske gjester fikk også
besøke flere vannkraftverk ogvar
blant annet innom Meråker kraft-
verk i Stjørdalselva og Laksforsen
kraftverk i Namsen.

om faktagrunnlaget og de fleste
anbefalingene.

Økt produksjon
For å styrke produksjonen mener
utvalget blant annet at det bør
gjennomføres en kartlegging av
aktuelle vindkraftprosjekter og
sørge for stabile rammer for forsk-
ning og utvikling av nye energi-
produkter, effektivisering av
energiproduksjon og anvendelse
av ny teknologi.

-Med energiutredningen 2020 har
vi lagt grunnlaget for en ny
energidebatt i Norge, en energi-
debatt som skal forme norsk ener-
gipolitikk inn i et nytt årtusen,

De fire scenariene for
energiutviklingen er:

Stø kurs.
Norge fortsetter
dagens retning.

Den lange oppturen.
Økonomisk vekst i Norge
og Verden.

Grønn hjernekraft.
Vi møter skjerpede krav
fra internasjonale
klimaavtaler. Befolknin-
gen blir mer miljø-
bevisst.

Den tunge klimaveien.
Norsk næringsliv møter
en internasjonal virkelig-
het hvor miljøavgifter blir
vanlig.

-I tillegg til et solid faglig program
fikk de iløpet av sin reise omkring
i Norge oppleve masse flott norsk
natur og kultur, forteller en for-
nøyd Jensen. -Underveis var vi også
innom Hunderfossen energi-
utstilling og Energigården på Ha-
deland. -Sistnevnte produserer
mesteparten av sin egen energi og
er et slags utstillingslokale for ny
teknologi, avslutter han.

konkluderer Strøm-Erichsen
som mener at den viktigste
kraften framover blir hjerne-
kraften.

Utredningen ligger i sin helhet
på Internett: http:11
odin.de .no nou 1998-11

Viktig høring
NVE er blant høringsinstansene
i saken. Olje- og energideparte-
mentet ønsker kommentarer
til alle deler av rapporten og
spesielt til drøftingen av mulig-
hetene for tilgang på ny energi
og mulighetene for å begrense
forbruket. Departementet øn-
sker også kommentarer til om
utvalget har klart å trekke opp
realistiske framtidsvurderinger
i de fire scenariene. Andre
høringsinstanser er blant an-
net samtlige departement, fyl-
kesmenn og fylkeskommuner,
EnFO, Statnett, enøk-sentre,
miljøvernorganisasjoner, inte-
resseorganisasjoner, forsknings-
institusjoner, institusjoner
innen bygg og bolig og Forbru-
kerrådet.
Høringsuttalelsene vil danne et
viktig grunnlag for departe-
ment-ets arbeid med en
stortingsmeld-ing om energipo-
litikken.
Høringsfristen er 13. oktober.

Nytt
va rse I
NVE innførte i sommer
'Varsel om lokale over-
svømmelser".

Etter innføringen av nye flom-
varslingsrutiner har NVE sett
flere eksempler på hendelser
som kan gi minst like store ska-
der som flom. Likevel omfattes
de ikke av flomvarsel fordi vann-
føringen i elvene generelt ikke
blir spesielt stor.

Hendelsene det siktes til er lo-
kale oversvømmelser og erosjon
forårsaket av relativt kortvarig
og intens nedbør varslet for et
gitt område. Dette fører til stor
overflateavrenning, men ofte
blir ikke vannføringen i elvene
stor nok til at det er grunnlag
for flomvarsel, til tross for rask
økning i vannføringen. NVE
har derfor innført «Varsel om
lokale oversvømmelser».

Lokale oversvømmelser kan ha
flere årsaker, som for eksempel
tilstopping av kulverter og an-
dre avløpsveier eller kan
komme som følge av lokale
regnbyger. Oversvømmelser
som har en slik årsak, kan NVE
selvfølgelig ikke varsle.

Energ
Jeg håper og tror at
Energiutvalgets rapport
vil bli et viktig
grunnlagsdokument i
debatten om hvorledes
fremtidens energisystem
bør utvikles.

Den pågående høringen av
NOUen har allerede initiert dis-
kusjoner i bransjen, og behand-
lingen av den etterfølgende ener-
gimeldingen vil bringe debatten
opp på et politisk plan. I Norge,
hvor energi betyr så mye både for
velferd og næringsutvikling, vil
alltid energispørsmål være sen-
trale i samfunnsdebatten.

NOUen gir en grundig dokumen-
tasjon av rammebetingelsene for
energiforsyningen og mulighe-
tene man har til å utvikle en
miljøtilpasset energiforsyning.
Det var utvalgets ambisjon at de
ulike høringsinstansene skulle
finne underlag for sine stand-
punkter i faktadelen i NOUen.
Personlig er jeg godt fornøyd
med den. En åpenbar styrke er at
så mange fagmiljøer har bidratt
med stoff, og flere av kapitlene i
NOUen er basert på materiale
utarbeidet gjennom et omfat-
tende samarbeide mellom ulike
miljøer. Med bedre tid, ville sann-
synligvis også stoffmengden
kunne vært redusert betraktelig.
Noen få skjønnhetsfeil henger
igjen, men i det store og hele er i
hvert fall jeg fornøyd.

Anbefalingene lider nok litt av at
tiden ble knapp, men utvalget

Flere
bytter
leverandør
Tall fra Gallups Energi-
barometerfra annet
kvartal i år viser at
stadig flere bytter energi-
leverandør.

Av Vibeke Hoff Norbye

Undersøkelsen fra juni viser at
nesten 135 000 husstander hadde
gjort det minst én gang. Men over
halvparten av de spurte er uvi-
tende om hvilken kilowattime-
pris de betaler for strømmen!

Høster erfaringer i Norge

Namibiere på besøk hos NVE. Foto: Vibeke Hoff Norbye



for fremtiden
valgte å kjøre en stram prosess for
å rekke tidsfristen.

Fremtidsbilder
Det er selvsagt svært vanskelig å
si noe om hvordan samfunnet vil
utvikle seg i løpet av de neste 20
årene. Utvalget har benyttet
scenarieteknikk for å beskrive al-
ternative fremtidsbilder. Utviklin-
gen innen økonomi, miljø og
kraftbalanse, som er gjensidig
avhengige av hverandre, ble be-
lyst ved å benytte anerkjente mo-
deller. En svakhet ved slike bereg-
ninger er at de blir basert mye på
erfaringsdata, og at det er vanske-
lig å ta hensyn til virkningen av
store endringer, for eksempel
større teknologiske gjennom-
brudd.

Scenariene illustrerer for eksem-
pel hvor vanskelig det er å nå mål
om envesentlig reduksjon av veks-
ten i energiforbruket, å tilfreds-
stille forpliktelsene i Kyoto-
avtalen samt å være selvforsynt
med kraft fra fornybare energikil-
der i et normalår.

Fornybar energi
Selvforsyning med fornybar
energi er et ambisiøst mål. Hvor
ambisiøst, er selvsagt avhengig av
hvor mye forbruket øker. Selvved
en moderat økning av energi-
forbruket er det etter min mening
ikke et realistisk mål på kort sikt.
På lengre sikt vil det være avhen-
gig av i hvilken grad nyvannkraft
vil bli miljømessig akseptert, om
skillet mellom Samlet Plan I og II
tas bort, og om konsesjons-
behandlingen forløper uten store
forsinkelser. Utnyttelse avvind og
biomasse vil være sterkt avhengig

av prisutviklingen på kraft, støt-
teordninger samt hvordan synet
på miljøkonsekvensene vil utvikle
seg.

Utvalgets anbefalinger
Personlig er jeg godt fornøyd med
utvalgets påpeking av at marke-
det som virkemiddel for å sikre
energi-og kraftbalansen skal ligge
fast, at Norge er en integrert del
av et internasjonalt energi-
marked, og at tiltak som har som
mål å effektivisere markedene,
blir prioritert. Jeg er også tilfreds
med at utvalget primært anbefa-
ler internasjonalt harmoniserte
tiltak, der avgifter som gjenspei-
ler miljøkostnadene, legges til de
sidene ved produksjon og trans-
port av energi som gir opphav til
skadelige utslipp eller natur-
inngrep. Utvalget mener arbeidet
med utvikling av metodikk for
verdsetting avmiljøkostnader må
intensiveres og søkes nedfelt i in-
ternasjonale avtaler. Slike tiltak
vil både begrense veksten i energi-
forbruket, øke verdien av for-
nybare energikilder og dermed
gjøre disse mer konkurransedyk-
tige.

Reduksjon av vekst i
forbruket
Når det gjelder tiltak for å redu-
sere veksten i forbruket, erjegglad
for at et enstemmig utvalg prio-
riterer tiltak som forbedrer
markedets funksjonsmåte. For
eksempel tiltak som fierner eller
demper barrierer for energi-
økonomisering, gir tydeligere
prissignaler til forbruker, innfø-
ring av merking og standardiser-
ing av utstyr og bygninger, gjør
overføringstariffene mer kost-

nadseffektive og stimulerer
tredjepartsfinansiering.
En vesentlig reduksjon i veksten
av energiforbruket kan neppe nås
uten at prisene til forbruker økes,
noe som kan oppnås ved interna-
sjonalt harmoniserte miljø-
avgifter og ved en økt forbruks-
avgift. Personlig er jeg svært skep-
tisk til økt forbruksavgift på elek-
trisitet som virkemiddel til å re-
dusere kraftforbruket. En slik av-
gift vil ramme alt forbruk uavhen-
gig av hvilken energikilde som lig-
ger til grunn, føre til lavere kraft-
pris og dermed redusere verdien
av fornybare energikilder som
vann- og vindkraft. Jeg er redd for
at en slik avgift, selv om den be-
grunnes med miljøhensyn, vil bli
rent fiskal. Hvis man virkelig
ønsker å gjøre noe med energi-
forbruket, må forbruksavgiften
økes kraftig, og det tror jeg neppe
er politisk mulig. En moderat øk-
ning av forbruksavgiften, vil etter
min mening ikke påvirke energi-
forbruket.

En flerleddet avgift erjeg i særde-
leshet skeptisk til. Den vil med-
føre en tilsløring av prissignalene
til forbruker og kunne føre til
store forskjeller innen ulike
forbrukergrupper. Det kan videre
anføres en rekke praktiske proble-
mer knyttet til administrasjonen
av en slik ordning, så jeg mener
ordningen vil være lite kostnads-
effektiv og virke hemmende på
markedsutviklingen.

Styrke produksjonen
Av tiltak for å styrke produksjo-
nen er jeg særlig fornøyd med at
et enstemmig utvalg anbefaler
internasjonalt harmoniserte til-

tak som reflekterer miljøkost-
nadene, å skjerpe kravene om
tidsfristene i konsesjonsbehand-
lingen, spesielt for vannkraft, og
gi støtte til enkelte nye fornybare
energikilder i en overgangspe-
riode. Svært gledelig er det at et
flertall i utvalget gikk inn for å
fierne skillet mellom kategori I
og II i Samlet Plan. Dette håper

Marit Lundteigen Fossdal
Avdelingsleder i Energiforsyningens
Fellesorganisasjon (EnFO)

jeg myndighetene snarest tar ini-
tiativ til.

Rapporten sammenligner også
rammebetingelsene for norsk
energiforsyning med våre han-
delspartnere og beskriver flere
ulikheter som kan virke vridende
på konkurranseforholdene mel-
lom aktørene, og der norske ak-
tører kommer dårlig ut. Den pe-
ker også på at i tillegg til avgifter

og andre rammevilkår som iva-
retar miljøhensyn, må også
flere andre forhold harmonise-
res. Blant annet må det sikres
likeverdighet i kraft-
utvekslingen, slik at ulike gra-
der av deregulering ikke påvir-
ker handelen.

Behov for forskning
og utvikling
Personlig har jeg tiltro til de
interessante mulighetene for
utvikling av energisystemet
som beskrevet i kapittel 25 i
Energiutredningen. Mulighe-
ten for at hydrogen kan sup-
plere elektrisitet som en miljø-
vennlig energibærer er trukket
frem. Hydrogenkraftverket lan-
sert av Norsk Hydro passer også
godt inn i dette bildet. Kombi-
nert med en bedre utnyttelse
av elektrisiteten ved bruk av
varmepumper og en mer effek-
tiv utnyttelse av solenergi nær
forbruker, burde dette kunne
bli et miljøvennlig og effektivt
energisystem.

Hvor raskt den teknologiske
utviklingen vil gå, avhenger
bl.a. av forskningsinnsatsen.
Her går et enstemmig utvalg
inn for å øke bevilgningene til
FoU og påpeker viktigheten av
at de økonomiske rammene
holdes stabile i en lengre pe-
riode. Generelt er det av avgjø-
rende betydning både for
energiforsyningen, for bedrifter
som skal bringe teknologi fram
til markedet og for privat og
offentlig sektor som skal ta tek-
nologien i bruk, at energi- og
miljøpolitikken ligger fast over
tid.

Strømutgiftene er langt fremme
i bevisstheten til folk. Undersøkel-
sen viser at flertallet av norske
husstander (64 prosent) bruker
elektrisitet som primær opp-
varmingskilde og at mer enn hver
femte person vil kutte strøm-
utgiftene dersom de skal redusere
husstandens kostnadsbudsjett.

Det er fortsatt mange som ikke
kjenner til hvilke muligheter den
nye energiloven gir, men stadig
flere forbrukere har kjennskap til
at de har mulighet for å bytte le-
verandør. Uoppfordret kan mer
enn halvparten fortelle at vi har
fått mulighet til å bytte energi-
leverandør, mens hele 95 prosent
kjenner til dette når de blir min-
net om det.

Flere bytter leverandør
Kraftmarkedet er prisfølsomt.

Over 90 prosent av de som har fått
ny leverandør, oppgir pris som
den viktigste årsaken til byttet.

Syv prosent av de spurte har alle-
rede skiftet leverandør minst en
gang. Dette utgjør nesten
135 000 husstander og betyr en
økning på over 60 000 hustander
fra første til andre kvartal i år.
Dette kan ha en sammenheng
med at det har blitt lettere å bytte.
Leverandørskifte har vært gratis
fra 1997. Nytt av året er at man
kan skifte leverandør hver uke,
ikke som før, hvert kvartal. Sam-
tidig har nå flere aktører synlig-
gjort byttemulighetene ved å in-
tensivere markedsaktivitetene
sine.

Tallene fra Gallup viser at 76 pro-



sent av de som har skiftet leveran-



dør, har byttet bare en gang og at

det er fl som «strømshopper». Det
er bare syv prosent som har byt-



tet to eller flere ganger tidligere.

Noen foretar bytte helt på eget ini-
tiativ. Blant dem som skiftet, ble
over halvparten kontaktet direkte
av ny leverandør og en fierdedel
leste om muligheten i avisen.
Undersøkelsen viser videre at det
er flest menn med relativt høy
familieinntekt, romslig bolig og
høy utdanning som har byttet le-
verandør.

Mange vurderer bytte
Blant de spurte som ikke har byt-
tet, har 37 prosent vurdert dette.
Blant disse mener 22 prosent at
det er sannsynlig at de kommer
til å bytte i løpet av de neste seks
månedene. Hovedgrunnen til
dette er pris.

Vil ikke bytte
De som ikke vurderer å bytte, tror
det er lite å spare (43 prosent) at
det er for mye bryderi (16 prosent)
eller de er fornøyd med dagens le-
verandør (25 prosent), Andre har
kontrakt med nåværende leve-
randør ut året. Selv om bransjen
nå har fiernet både tidsmessige
og økonomiske byttebarrierer, er
det fortsatt mye som tyder på at
det er mange som opplever dette
som tungvint å gjennomføre.

Forståelig strøm-
regning
Strømregningen består av to
utgiftsposten hvorav den ene er
forbruk avkraft. Bare vel halvpar-
ten (55 prosent) visste at den an-
dre delen er nettleie. Til tross for
dette mener likevel 73 prosent at
strømregningen er enkel å forstå
og kontrollere!

Gailups Energi-
barometer
Dette er en landsomfattende
undersøkelse som blir gjen-
nomført hvert kvartal. Un-
dersøkelsen henvender seg
til den personen i husstan-
den som er ansvarlig for
ogJeller mottar strøm-
regningen. Gallup henven-
der seg til et representativt
utvalg på omlag 1000 per-
soner. Energibarometeret ble
gjennomført første gang i
desember 1997. Feltarbeidet
for tallene som her blir pre-
sentert, ble gjennomført i
juni i år.



Flomsonekart
NVEsarbeidmed flom-
sonekart er kommet
godt i gang. En plan
som prioriterer de mest
flomutsatte områdene,
er snart ferdig.

Av Hallvard Berg

NVE kartlegger nå en rekke ut-
satte elvestrekninger i
Glomma, Trysil, Saltdal, Driva,
Daleelva og Heddøla. De første
kartene vil foreligge i løpet av
året.
I alt er det aktuelt å kartlegge
3500 km elveløp til en kostnad
av 45 millioner kroner. Prosj ekt-
et gjennomføres i NVE-regi med
en bevilgning for 1998 på 2.5
millioner kroner. Oppgavene er
særlig knyttet til hydrologiske
analyser, hydrauliske sim-
uleringer og GIS-analyse/kart-
presentasj on. I samarbeid med
NVEs hovedkontor vil region-
kontorene i utstrakt grad delta
i arbeidet, blant annet for å si-
kre god lokal kontakt.

En stor del av arbeidet består i
å dokumentere metoden. Blant
annet pågår en utredning av
spørsmålet om en nasjonal da-
tabase for tverrprofiler og digi-
tale vassdragsnivellement.
Kartene ska 1 først og fremst
være et hjelpemiddel for kom-
muner, fylkeskommuner og fyl-
kesmenn innen arealplanleg-
ging og beredskap.

Allsidig anvendelse
Kartet for områdene omkring
Kirkenær i Grue i Hedmark,
viser for eksempel at en rekke
bygninger og viktig infrastruk-
tur ligger innenfor 200-års-
flommen. Flomverkene i områ-
det er ikke dimensjonert for
slike flommer. Kartet viser der-
for flomutbredelsen slik den er
uten flomverk. Tilsvarende kart

kan produseres for 50-års-, 100-
årsflom osv.

NVEs egen forvaltning vil ha
stor nytte av kartene i forbin-
delse med flomvarsling, flom-
sikring og kontroll av kommu-
nale arealplaner. Andre som vil
ha nytte av kartene, er regu-
lanter, tiltakshavere i og langs
vassdrag, politi/redningssentra-
ler m.fl. Flomsonekart-
arbeidet gir grunnlag for en
bedre flomvarsling enn dagens.
Ved hjelp av den hydrauliske
modellen som ligger til grunn
for framstillingen av kartene,
kan et varslet flomforløp omset-
tes til vannstander lokalt (kvan-
titativ varsling). Den gir også
mulighet til å finne de arealene
som vil bli oversvømt i henhold
til prognosen. Beredskaps-
apparatet lokalt vil dermed ha
et mye bedre grunnlag for å ta
beslutninger om tiltak både før
og under flommen. Flomsone-
kart gir også et forbedret
beslutningsgrunnlag i forbin-
delse med tiltak i vassdraget
som for eksempel planlegging
og bygging av flomverk.

Prioriterte
elvestrekninger
NVE er nesten ferdig med å
utarbeide en flomsonekart-
pIan. I planen prioriteres ak-
tuelle strekninger for flom-
sonekartlegging i forhold til
hvor store konsekvensene av
flom er i de ulike områdene.
Et utkast er sendt på høring
til kommuner, fylkesmenn
og andre berørte.
Rekkefølgen i kartleggingen
og framdriften i arbeidet, av-
henger av hvor mye penger
som vil bli bevilget.
FlomsonekartIeggingen skal
også samordnes med dam-
bruddsbølgeberegningene
som dameierne er pålagt å
gjennomføre. Det tas sikte på
samordning både av datainn-
samling og presentasjonsmå-
ter.

Tre år etter flommen
på Østlandet i 1995er
oppryddingen så godt
som ferdig og bebyg-
gelse og arealer i ut-
satte områder er minst
like godt sikret som
tidligere. I alt har NVE
brukt 153 millioner
kroner på å rette opp
og utbedre skader. Men
fortsatt er det en jobb å
gjøre.

Av Vibeke Hoff Norbye

NVEs regionkontor på Hamar
har koordinert dette omfat-
tende arbeidet. I slutten av au-
gust arrangerte de fagbefaring
for ledelsen i Olje- og energi-
departementet og NVE. For å
vise noen av de største prosjek-
tene gikk turen via Kongsvinger
og Solør opp Østerdalen. Etter
overnatting i Stor-Elvdal fort-
satte turen ned Gudbrandsda-
len, med siste stopp i Lillestrøm.

Ullern kirkegård
under vann
Under flommen ble bolig- og
jordbrukseiendommer og kirke
med kirkegård satt under vann
og bæreevnen i jorda ble totalt
borte. -Satte du et spett i bak-
ken, ble det borte, fortalte over-
ingeniør Torstein Tjelde. Et 700
meter langt flomverk med
erosjonsbeskyttet vannside er
bygget opp. I tillegg ønsker NVE
å sikre mot at vann skal
strømme inn bakveien, men det
har vært vanskelig å få til av-
tale med grunneierne. Arbeidet
som er utført så langt, har kos-
tet 1,7 millioner kroner.

Mange ble evakuert
Takket være flomverket som ble
bygget omkring 1970, klarte
tettstedet Kirkenær seg med et
nødskrik under flommen. I
følge ordfører Ragnar Nyman
kom flommen som et sjokk, og
rundt 1500 mennesker ble eva-
kuert. -Hadde det gått hull på
sikringsverket i nord, ville
Glomma ha skiftet retning og
gått gjennom Kirkenær sen-
trum, sa han og fortalte at mer
enn 360 000 sandsekker ble
brukt for å holde vannet på rik-
tig side av flomverket. -Hadde
ikke NVE hatt sprengstein lig-
gende, kunne det nok godt rik-
tig galt, mente NVEs regionsjef

Are Mobæk.
Nå ønsker beboerene på Kirke-
nær en tryggere framtid og NVE
planlegger en forsterkning av
flomverket som er ca. 8 kilome-
ter langt. Planene går å ut på å
heve det ca. 60 cm samt å legge
inn drenasjemasser i flom-
verket. Dette er kostnadsbereg-
net til rundt 25 millioner kro-
ner. Utbedringer av flomverket
så langt har kostet 5,9 millio-
ner kroner.

Flomverk brøt
sammen
Ved Lauta i Solør brøt flom-
verket sammen under flommen
og vannmassene strømmet inn
over bebyggelse og dyrket mark.
Flomverket hadde lavere stan-
dard enn andre flomverks-
anlegg i denne delen av fylket.
Området som lignet mer på Sa-
hara enn dyrket mark etter
flommen, har ratt nytt
flomverk på 3,3 kilome-
ter. NVEs kostnader har
vært på rundt 9 millio-
ner kroner.

Saksøker NVE
I Heradsbygd fryktet
NVE overtopping av
flomverket i nord. Fag-
folk valgte derfor å åpne
flomverket i sør, slik at
vannet kunne strømme
kontrollert inn på om-
rådet. Grunneiere har
saksøkt NVE for ska-
dene som oppsto etter
åpningen av flom-
verket, og saken ligger
nå hos Regj eringsadvo-
katen. I ettertid har NVE
brukt omkring 4 millio-
ner kroner på å heve
svanker i eksisterende
flomverk og å utbedre
skader etter åpningen
av flomverket.

Jord ble borte
Ved Øksna var det store
problemer med jord-
erosjon under flommen og 400-
500 dekar dyrkingsjord ble
borte. Erosjonsskadene ble ek-
stra omfattende fordi jordene lå
nysådde. Hadde arealene vært
dekket av gress ville skadene
vært betydelig mindre. I dag er
området så å si gjenvunnet og
bøndene har gjort en formida-
bel innsats for å skape ny jord.

Mye stein og grus
Ved Åsta la vannet igjen store
mengder stein og grus i elvelø-
pet. Dette medførte at elva ble
presset ut mot terrenget på si-
dene. Her har NVE rensket opp

elveløpet og sikret elve
skråningene mot nye brudd.

Også Imsa er sterkt masse
førende, noe som førte til stoi
dramatikk for beboere, riksve
3 og jordbruksarealer undei
flommen. Syv millioner kronei
har NVE brukt på å renske
sikre elvekanten. Dessuten ei
det etablert en kraftig dobbel
terskel for å hindre tilbake
graving og bunnsenking.

Ved Koppangsøyene, litt lenge]
nord i Østerdalen, flyttet flom
men med seg så mye masser ai

Flomskad
utbedret
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TEGNFORKLARING

Elornursatt area  ved flomvann

Flornutsan areal bak flomverk

Elver og vatn

Bygninger

Riks/fylkesvei

Kommunalvei

Privat/skogsvei

Jembane

Flomverk

Kommunegrense

Vannlinje

Vannstand fra vassdragsnivell

Vannstand ved flom

155

-'11 110~111~/~11.1

' 210000 22f,000

Profillengde

Målestokk 150000
Grunnlag: Stalens karnerk, Ternadata og utforrning: NVE-HM 01.0g1998

Erling  Dieseri :ogH4kcm Giii  inspisererflomwrk
som forhåperitift*yj holde flommer i
Glommas elveløp.



Deførktejunidagene i 1995 var Glomma
så stor at tillem kfrkegård stod under vann.
Foto:Fotemor

elveløpene ble lagt om. Her skal
NVE gjennomføre tiltak som
opprensking og erosjons-
beskyttelse for om lag 1,7 mil-
lioner kroner. Området har
store ornitologiske, botaniske,
geomorfologiske og kulturhis-
toriske interesser.

Stort sikringsanlegg
Ved Selsmyrene i Gudbrandsda-
len har NVE et sikringsanlegg
på ca. 10 km langs Lågen. Dette
flomverket er reparert på to
bruddsteder og verket skal
høydejusteres. Tiltakene har
kostet rundt to millioner kroner.

For å hindre massetransport fra
sidelven Ula, er NVE i ferd med
å bygge ny oppsamlingsdam.
Denne er vil stå ferdig i desem-
ber 1998 og vil koste rundt 11,5
millioner kroner.

Utsatte tettsteder
Otta sentrum ligger midt i elve-
krysset der Otta og Gudbrands-
dalslågen møtes. Her er bebyg-
gelsen utsatt ved flommer i
begge elvene. Dessuten er det
isgangsproblemer i vinterhalv-
året. Her er det behov for ny
planlegging og omfattende
sikringsarbeider. Det kan være

aktuelt med ordinær flom-
sikring og kontroll med masse-
transport.

Våla renner midt gjennom Rin-
gebu sentrum. Her er det byg-
get terskler og elvekanten er
forsterket. Dessuten har det
vært en betydelig opprensking
av masser. Gjennom Fåvang
kommer Tromsa rennende. For
å beskytte bebyggelse, E6 og
lokalveier er det foretatt repa-
rasj oner og erosjonssikring
langs elvebredden.

Bruddet i flomverket medførte
betydelige erosjonsskader ved
Øksna. Foto:Jordforsk

f.v. Are Mobæk, Håkon Giii og
Erling Diesen diskuterer hva  som
bør gjøres for  å sikre Otta
sentrurn.Foto: Arne  Hamarsland

Delegasjonen inspiserer
reparasjonene av flomverket ved
Heradsbygd, som ble åpnetunder
flommen. Foto: Arne Hamarsland

Dobbel terskel i Imsa
Foto: Arne Hamarsland

Enestående anlegg
Tettstedet Tretten ble også
hjemsøkt av flommen da
Moksa løp løpsk og skiftet elve-
løp. Her er det gjort meget om-
fattende arbeid og elva er lagt i
en betongrenne med løsmasse-
terskel og erosjonssikring. Dette
unike anlegget kom på 17 mil-
lioner kroner.

Stort prosjekt
Store deler av sentrums-
bebyggelsen, industri og infra-
struktur i Lillestrøm er svært ut-
satt ved flom. For å forebygge
dette er Skedsmo kommune i
ferd med å bygge et 5,8 km
langt flomverk med til
sammen 15 pumpestasjoner.
Flomverket skal tåle opp til 300-
års flom, men kan ved bered-
skap bygges på for å stå i mot

en enda større flom. NVE, for-
svaret, Statens vegvesen og et in-
terkommunalt rense- og avløps-
selskap deltar i prosj ektet som
er beregnet til 70 millioner kro-
ner. NVE vil dekke 27 millioner
kroner. Flomverket skal være
ferdig i 1999.

Fornøyd regionsjef
Regionssjef i NVE Are Mobæk
forteller at det er utarbeidet
over 300 reparasjonsplaner et-
ter flommen. Disse har resul-
tert i arbeider på i alt 284 an-
legg, hvorav 2 i Akershus, 77 i
Oppland og 205 i Hedmark. - For
oss er det viktig å ha med bevil-
gende politiske myndigheter, og
jeg er veldig glad for at både
statssekretæren og toppene i
OED og NVE har prioritert å
være med, sier Mobæk. -Det er
flott at de tar seg tid til dette
slik at de kan møte lokale poli-
tikere, grunneiere og andre som
var rammet av flommen. -Vi
håper å få bevilget ytterligere
midler slik at vi kan sikre steder
som for eksempel Kirkenær og
Otta enda bedre, fortsetter han
og minner om flomutvalgets
utredninger som mener det fort-
satt bør gjøres utbedringer for
flere hundre millioner kroner.

Imponert
statssekretær
Statssekretær i Olje- og energi-
departementet, Håkon Giil, satt
på Stortinget da pengene til
oppryddingen etter flommen
ble bevilget. - Vi visste lite og
hadde dårlig tid, innrømmer
han tre år etterpå. -Men arbei-
det som er utført, er særdeles
omfattende. Jeg er imponert
over hvordan reparasjons-
arbeidet er utført og den gode
dialogen som er holdt med de
berørte parter, sier han. Giil er
overbevist om at pengene er
brukt på en fornuftig måte og
er glad for at vi nå er enda bedre
rustet mot flom enn tidligere. -
Denne befaringen gir likevel en
påminning om vi fortsatt har
en jobb og gjøre, sier statssekre-
tæren som mener vi må forbe-
rede oss på framtidige flommer.
-Vi vet at de vil komme, under-
streker han. -Kirkenær er vel det
beste eksemplet vi har sett på
at det fortsatt er behov for mer
forebyggende arbeid.

Giil lover ingenting, men er sik-
ker på at det blir bevilget mer
penger til dette arbeidet. -Når
og hvor mye det blir, må vi ta
stilling til. Befaringen har gitt
politikeren et veldig godt inn-
trykk av det flomforebyggende
arbeidet som pågår, og han be-
rømmer opplegget for befaring-
en.
-Turen har gitt meg et verdifullt
innsyn om fortid og tanker om
hva som skal gjøres framover,
avslutter han.



Strømbrudd Kompensasjon ved
i Oslo strømbrudd
Tirsdag 25.  august
mistet om lag  125  000
mennesker i Oslo og
Bærum strømmen.

Klokken 22.13 falt 300-kV-
anlegget i Smestad innføring-
stasjon ut og mørkla store de-
ler av indre Oslo, Oslo vest og
Bærum Øst. Det hadde ikke
oppstått brann eller eksplosjon
i anlegget som ligger i fjell-
haller, men Viken energi lykkes
ikke å identifisere feilen umid-
delbart.
Etter en omkopling hadde alle
kundene i Oslo strømmen til-
bake klokka 23.28. I Bærum
hadde Energiselskapet Asker
Bærum selv gjenopprettet for-
syningen og deler av sentrum
var allerede blitt koplet opp
mot andre innføringsstasjoner.

Smestad innføringstasjon er et
av fire anlegg hvor strømmen
blir tappet fra Sentralnettet og
transformert ned til regional-
nettet. Når 300 kV-anlegget fal-
ler ut, blir hele anlegget dødt
og alle utgangene berørt.

Ingen skader
Det ble ikke meldt om ulykker
eller alvorlige skader i forbin-
delse med strømbruddet, men
både T-bane og trikker ble be-
rørt. NSB hadde også proble-
mer med avviklingen av togtra-
fikken inn til Oslo. Strøm-
bruddet førte også til at brann-
vesenet mottok en rekke falske

meldinger. Dessuten måtte de
rykke ut flere ganger for å
hjelpe folk ut av heiser som
hadde stoppet. Det oppsto også
noe trafikale problemer neste
morgen fordi mange trafikklys
sto og blinket gult.

En ny publikasjon fra
NVE kan nå  gi deg en
oversikt over viktige
spørsmål ved utbyg-
ging  av vindkraft.

En stadig økende interesse for
vindkraft, og betydelig etter-
spørsel etter informasjon om
vindkraft tilpasset norske for-
hold, er bakrunnen for publi-
kasjonen. Spørsmålene har
særlig dreid seg om formell be-
handling og miljøkonsekven-
ser, men det er også behov for
informasjon om tekniske og
økonomiske forhold. Målgrup-
pen er alle som forventes å få
befatning med vindkraft, enten
dette er potensielle utbyggere,

-Vi kan aldri forsikre oss hun-
dre prosent mot strømutfall,
sier administrerende direktør i
Viken Energinett, Morten
Grødahl. Ifølge statistikker fra
NVE har Viken Energinett en av
landets beste leverings-
kvaliteter. - Vi jobber kontinu-
erlig med å forbedre leverings-
sikkerheten, sier Grødahl og
opplyser at selskapet vil gi en
erstatning for ikke levert energi
fra årsskiftet.

Sist store deler av Oslo var ram-
met av strømbrudd var i juli
1988. Da ble rundt 250 000
mennesker berørt av et strøm-
brudd som varte i nesten fem
timer.

Feilen skal avdekkes
Foreløpige undersøkelser viser at
feilen oppsto på 300 kV anleg-
get i overgangssonen
mellom friluft-
anlegget og det
SF6-gassis-
olerte kop-
lingsanlegg-
et. Det har
oppstått
en trykk-
utj evning
mellom
forskj ellig
kammer i
SF6- anlegget,
muligens som
følge av en innbyrdes
lekkasje i gassystemet. Dette
kan ha vært årsaken til at j ord-
kniven løste ut og laget kortslut-
ning i 300 kV-anlegget. Detal-

j ene som kan fastslå årsaken til
hendelsen, vil bli avdekket når
SF6-anlegget demonteres. Dette
arbeidet vil ta noe tid.

offentlige myndigheter eller
andre. NVE understreker at
dette er en innføring i temaet,
og ikke en utfyllende fremstil-
ling for potensielle utbyggere.
Miljøverndepartementet, Di-
rektorat for Naturforvaltning
og Riksantikvaren har stilt seg
positive til en slik veileder og
har gitt kommentarer under-
veis.

Publikasjonen er sendt til en
rekke kommuner og e-verk, fyl-
kesmennene, fylkeskommu-
nene og aktuelle departemen-
ter og direktorater. Flere eksem-
plarer kan faes ved henvendelse
til NVEs bibliotek
tlf. 22 95 95 95.

Rammevilkårene for
nettvirksomheten er
fortsatt  i støpeskjeen.
NVEs mål  er at
reguleringssystemet
skal  oppmuntre til
effektivitet og samtidig
gi en samfunnsmessig
optimal leverings-
kvalitet.

Av Kjetil Grasto

Etter at NVE la om reguleringen
av nettvirksomheten fra 1997,
oppsto et behov for å innar-
beide krav til leveringskvalitet
på en annen måte enn tidligere.

I det tidligere reguler-
ingssystemet

med kostnads
dekning og

en garan-
tert av-
kastning
på inves-
tert kapi-
tal var be-
hovet for

å stille
krav til

leveringskval-
itet mindre. Årsa-

ken var at everket
ikke behøvde å foreta noen av-
veining eller prioritering mel-
lom kostnader ved å forbedre
leveringskvaliteten og nytte-
verdien av forbedret leverings-
kvalitet. Kostnaden ved å utbe-
dre eller forsterke nettet kunne
uansett dekkes inn gjennom
økte tariffer og dermed gi økte
inntekter for everket.

Leverings-
plikt
likevel
Ryggefiord, med én fastbo-
ende og mange hytter, i Må-
søy kommune i Finnmark
far beholde strømmen. NVE
ga Repvåg Kraftlag fritak
for leveringsplikt av strøm
til kommunen, et vedtak
som Olje- og energideparte-
mentet Marit Arnstad
gjorde om i juni. Bakgrun-
nen for avgjørelsen er at det
er fastboende i området og
at strømforsyningen er vik-
tig for fiskerne. Arnstad
mener at strømforsyningen
er viktig for å trygge fram-
tidig bosetting og nærings-
virksomhet.

Begrenset inntekt
Gjennom dagens regulering får
hvert enkelt everk en inntekts-
ramme som innebærer en be-
grensing av den årlige inntekt
som kan hentes inn fra nett-
virksomheten. Økte kostnader
kan ikke automatisk dekkes
gjennom økte nettinntekter.
Reduserte kostnader i nett-
virksomheten gir på den annen
side netteier økt avkastning.

Sett fra myndighetenes og sam-
funnets side er det ikke ønske-
lig at kostnadene i nett-
virksomheten blir redusert så
mye eller på en slik måte at
leveringskvaliteten etter hvert
blir skadelidende. Et nettsystem
med dårlig kvalitet kan blant
annet innebære mange og
lange avbrudd, med tilsvarende
store samfunnsmessige kostna-
der.

Leveringskvalitet
Begrepet leveringskvalitet har
mange sider. Avbruddstid og
beregning av den mengde
energi som ville ha blitt levert
dersom avbruddet ikke hadde
oppstått, er ett viktig element
når vi snakker om leverings-
kvalitet.

Regelverk på høring
NVE har hatt forslag til regel-
verk for kompensasjon for ikke
levert energi på høring. Forsla-
get innebærer at det everk som
er ansvarlig for et avbrudd, må
betale en kompensasjon for den
mengden ikke levert energi som
avbruddet forårsaker. Det fore-
slåtte regelverket samt en
konsekvensutredning er utgitt
som NVE -rapport nr 17 - 98.

Standard metode
Everkene har siden 1995 vært
pålagt en årlig rapportering av
avbruddsforhold til NVE, men
har ikke fulgt en ensartet me-
tode ved beregning av avbrudds-
forhold, herunder mengde ikke
levert energi.

NVE foreslår nå at mengde ikke
levert energi skal beregnes i
henhold til en standardisert
metode basert på levert energi
per rapporteringspunkt. Et
rapporteringspunkt er definert
som lavspenningssiden av en
fordelingstransformator, samt
et høyspenningspunkt med le-
vering direkte til sluttbruker.
Ikke levert energi gis samtidig
en pris per kWh, og den totale
kostnaden vil inngå i everkets
nettregnskap. Ikke levert energi
vil dermed inngå direkte som en
bedriftsøkonomisk kostnad for
everket. På denne måten vil
everket få et økonomisk motiv
til å ta hensyn til kostnaden ved

beslutninger om tiltak i nettet.

Skal dekke samfunns-
messige kostnader
Prisen per kWh ikke levert
energi skal ideelt sett reflektere
de samfunnsmessige kostna-
dene som er forbundet med av-
bruddet. Mange eller lange av-
brudd, og dermed en stor bereg-
net mengde ikke levert energi,
vil gi en vesentlig kostnad for
everket. Denne kostnaden må
dekkes innenfor den gjeldende
inntektsrammen, og «spiser» av
avkastningen. Everket opp-
muntres dermed til å vedlike-
holde nettet slik at avbruddene
og ikke levert energi holdes nede
på et rimelig nivå. Dersom pri-
sen per kWh ikke levert energi
reflekterer den samfunnsmes-
sige avbruddskostnaden, vil
everket få et økonomisk motiv
for å tilby en samfunnsmessig
optimal leveringskvalitet. Et
everk som ønsker å operere
mest mulig effektivt innenfor
disse rammevilkårene, vil vedli-
keholde nettet inntil den
marginale kostnaden ved å re-
dusere mengde ikke levert
energi med en kWh, er lik kost-
naden ved å erstatte kundene
for en kWh ikke levert energi.

NVE har hatt som mål å eta-
blere et regelverk som ikke med-
fører behov for store investerin-
ger eller etablering av for-
dyrende rutiner eller systemer i
everkene. Vi mener at forslaget,
representerer en fornuftig av-
veining mellom hensynet til
mål om en samfunnsøkono-
misk optimal leveringskvalitet
og everkenes mulighet til å et-
terleve kravene uten vesentlige
merkostnader.

De foreslåtte
kompensasjons-
satsene
NVE har foreslått å differensiere
kompensasjonssatsene mellom
kundegruppene husholdning/
jordbruk og næring, samt mel-
lom varslede og ikke varslede
avbrudd.

Kompensasjonssatser,
kr/kWh

Kunde- Jordbruk Industri/
gruppe Hus- Handel/

holdning Tjeneste

Innføring i vindkraft

-

Driftsfor- kr 2,00 kr 35,00
styrrelser

Varslede kr 1,40 kr 24,50
avbrudd



Foto: Helene Marie Berg

Økonomisk støtte har
hatt avgjørende betyd-
ning for den sterke
veksten av vindkraft i
Tyskland. Gjennom en
egen innmatingslov får
eierneav vindmoller en
stabil høy betalingfor
vindkraften. I sommer
var en delegasjon fra
NVE på besøk for å
lære av de tyske
erfaringene.

Av Siv Sannem og Tonnod Eggan

Tyske myndigheter har det siste
tiåret hatt som mål å øke inn-
slaget av fornybar energi i den
totale energiproduksjonen.
Planleggingen og byggingen av
vindparker har derfor skutt fart.
I 1990 var det oppført 480 vind-
møller med en samlet installert
effekt på 70 MW. Ved årsskiftet
1997/98 var antallet økt til om
lag 5200 vindmøller med en
samlet installert effekt på 2080
MW Den sentrale målsettingen
i EU er at 12 prosent av energi-
forsyningen i år 2010 skal
komme fra fornybare energikil-
der. Utviklingen har gått i ret-
ning av å bygge både større vind-
møller og samle dem i vind-

mølleparker. Drivkraften bak
tidoblingen av antall vindmøl-
ler og tredvedobling i installert
effekt, er først og fremst den
tyske loven om strøm-
innmating.

Økonom isk støtte
Vindmøller favoriseres økono-
misk gjennom den tyske strøm-
innmatingsloven. Denne loven
fastsetter at alle netteiere er på-
lagt å kjøpe kraft fra vind-
kraftverk (og andre fornybare
energikilder) til en fast og høy
pris. Hensikten med loven er å
øke andelen av fornybar energi
i den totale kraftpro-
duksjonen. Loven fører
til at netteierne subsi-
dierer vindkraft-
produsentene med dif-
feransen mellom den
fastlagte prisen for for-
nybar kraft og mar-
kedspris på «vanlig»
kraft. Dette har med-
ført at produsentene
har fått en garantert
pris på om lag 70-75
øre/kWh de siste årene,
eller om lag 30 øre over
reell produksjons-
kostnad. Denne pro-
dusentprisen tilsvarer 90 pro-
sent av gjennomsnittlig kraft-
pris til forbrukeren (uten mva).

De fleste vindkraftverkene i
Tyskland er satt opp langs kys-
ten i Nord-Tyskland hvor vind-
ressursene er gode. Fordi utbyg-

gingen har vært konsentrert til
visse deler av Tyskland, har
strøminnmatingsloven ført til
store kostnadsforskjeller mel-
lom netteiere i vindkraft-
områder og netteiere andre ste-
der.

På forbundsstatsnivå har lav
rente på lån til vindkraft-
prosjekter vært mye brukt. Stat-
lige subsidier har nå falt bort
eller er sterkt begrenset, fordi
man anser at prisene etter strø-
minmatingsloven sikrer lønn-
somheten.

Her er delegasjonen fra NVE på vei
opp i en 65 meter høy vindmølle.
Foto: Frocle Trengereid

Byggetillatelse - ikke
konsesjon
Tyskland har ingen energilov,
og i motsetning til i Norge
er det heller ingen sentral

konsesjonsmyndighet. Ansva-
ret er delegert til den enkelte
storkommune som behandler
sakene som byggesaker. Kom-
munene har derfor stor innfly-
telse på utbyggingen av vind-
kraft ved at de koordinerer nød-
vendige utredninger, setter vil-
kår og gir tillatelse til å sette
opp vindmøller. Denne organi-
seringen har ført til at ut-
byggingspolitikken varierer fra
kommune til kommune. Det
blir ikke gjort en overordnet
vurdering i forbindelse med
hvert enkelt prosj ekt, slikvi gjør
i Norge. I de konkrete prosjek-

tene blir det ikke fore-
tatt noen samfunnsø-
konomisk vurdering,
og heller ikke en over-
ordnet systemmessig
vurdering i forhold til
nettkapasitet og ener-
gibehov.
Etter hvert som utbyg-
gingen av vindkraft
har fortsatt, har man
tatt i bruk forskjellige
plantyper både på del-
stats- regions- og
kommunenivå for i
større grad å styre ut-
viklingen.

Natur- og miljø-
interesser
Selv om saksbehandlingen i
Norge og Tyskland er svært for-
skjellig, vil i praksis mange av
de samme forholdene avklares
med hensyn til plassering i for-

hold til bebyggelse, støy, kon-
flikt med naturverninteresser
osv. Verken myndighetene, ut-
byggerne eller naturvern-
organisasjonene legger imid-
lertid særlig vekt på visualise-
ring på planstadiet eller en es-
tetisk plassering av vind-
møllene i terrenget. Her skiller
Tyskland seg vesentlig fra Dan-
mark hvor plassering i landska-
pet og visualisering står svært
sentralt i planleggingsfasen. De
erfaringene NVE har med vind-
kraft så langt, tyder på at de vi-
suelle effektene er blant de vik-
tigste, og NVE stiller derfor krav
til visualisering i søknaden.

Til tross for at vindkraft er et
inngrep i naturen som endrer
landskapsbildet og landskaps-
opplevelsen, mener mange at
utbyggingen er akseptabel fordi
det dreier seg om en fornybar
energikilde. Nye arbeidsplasser,
lokal medvirkning gjennom
salg av andeler og høye
grunneiererstatninger har bi-
dratt sterkt til økt aksept for ut-
bygging av vindkraft.

Miljøvernorganisasjonene har
etter hvert reagert negativt på
den sterke konsentrasjonen av
vindmøller i kystområdene hvor
både trekkruter og hekkeområ-
der forstyrres av utbyggingen.
Det er først og fremst fugle-
problematikk tyske miljøvern-
organisasjoner er opptatt av.



Oppstarten av Svart-
isen kraftverk har  gitt
Holandsfjorden tilførsel
av store mengder
sedimenter som reduse-
rer siktedypet i vannet.
Lokale  grunneiere
representert  ved Hol-
andsfi ord grendelag,
har engasjert  advokat
og ønsker å gi  Statkraft
ansvaret for miljø-
endringene.

Svartis
kraftve
foruren

Av Vibeke Hoff Norbye

I 1984 fikk Statkraft konsesjon
for å bygge kraftverk ved
Storglomvatn i Nordland. Da
kraftverket ble satt i drift i 1994,
ble det merkbart mer sedim-
enter i Nordfiorden innerst i
Holandsfiorden. Driftsvannet i
kraftverket kommer fra en
rekke breinntak langs Nord -
Sydoverføringen og Østover-
føringen. Fra hovedmagasinet
i Storglomvannet føres drifts-
vannet ned til kraftstasjonen
ved Nordfiorden.

Konsesjonen fra 1984 ga Stat-
kraft lov til å senke den tidli-
gere laveste regulerte vann-
stand (LRV) fra 498 til 460 moh.
Differansen mellom høyeste re-
gulerte vannstand (HRV) og LRV
er nå 120 meter. -Når vannstan-
den senkes ned mot, eller un-

der gammel LRV vil det i en pe-
riode bli ekstra mye sediment-
transport, forteller forsker Jim
Bogen. I perioder når kraftver-
ket går, kan siktedypet i fiorden
avta sterkt. Utenfor kraftverkets
utløp i Nordfiorden er det målt
helt ned til 40 cm. Erosjon fra
sidene i magasinet vil avta et-
ter hvert, men sediment-
tilførselen fra breene vil vedvare.
De siste fire årene har sediment-
transporten vært spesielt høy.
Dette har sammenheng med at
det har vært nødvendig å holde
lavvannstand under bygging av
den nye Storglomvassdammen.
Under normal drift er det me-
ningen at kraftstasjonen skal
kjøres på høy vannstand i ma-
gasinet mesteparten av tiden.

NVE har en rekke målestasjoner

som registrerer sediment-
transporten i Svartisen-
området. Ved det største innta-
ket ved Engabreen har det vært
målt siden 60-årene. Denne
breen tilfører alene gjennom-
snittlig ca. 10 000 tonn fin-
materiale hvert år. Til sammen
fører smeltevannet fra breene
med seg omkring 130 000 tonn
suspenderte sedimenter hvert
år. Det er store variasjoner i
hvor mye sedimenter breene
transporterer. -Værforholdene
endrer seg fra år til år og mye
smelting betyr mye transport,
forklarer Bogen. Mye av mate-
rialet vil også sedimentere i ma-
gasinet. Avstanden fra de en-
kelte breene til inntaket er av-
gjørende for hvor mye som fø-
res ut i fiorden. Det gamle kraft-
verket ved Fykan i Glomfi ord

Svartisen kraftverk
med Øst og Vest
overføringene og
StorglomvatnFigur:
Truls Erik
BønsnesIRune
Stubrud.

tok også inn vann fra breer,
men sedimentasjonsveien var
så lang at partikkelforurens-
ning ikke ble noe problem. I pe-
rioder føres også driftsvannet
fra breinntakene på Nord-Syd
overføringen rett til Svartisen
kraftverk.

Det har vist seg at driften av
Svartisen kraftverk vil føre til
en høyere sedimenttilførsel til
Holandsfiorden enn før utbyg-
ging. -Sett i lys av dagens hold-
ninger til miljø er det ikke van-
skelig å se at slamproblemene
ble undervurdert, sier vass-
drags- og energidirektør Erling

Diesen, men vil absolutt ikke
være med på at NVE har forsøkt
å lure noen!

Arbeid er i gang for å finne ut
hvilke tiltak som kan gjøres, og
om det er mulig å manøvrere
kraftverket slik at sediment-
transporten blir mindre.

Problemstillingen med sedi-
mentforurensning er brakt inn
i diskusjonen for nye kraft-
utbygginger rundt Svartisen.
Statkraft fikk i 1989 og 1990
konsesjon for utbygging av Bei-
arn, Bjøllånes og Melfiord kraft-
verk og ønsker nå å benytte seg
av disse.

Byggearbeidene
i gang ved
Solbergfoss

Prosjektleder Harald Sakshaug foran byggarbeidene ved Solbergfoss.
Foto: Sverre Sivertsen

Arbeidet  med å bygge
ny luke i dammen ved
Solbergfoss er nå godt i
gang, og prosjektieder
Harald Sakshaug ved
NVE Region Sør regner
med at anlegget skal
stå ferdig som planlagt
1. mai neste år.

Av Sverre Sivertsen

Da NVE og Olje-og energidepar-
tementet nylig var på befaring
ved Solbergfossanlegget, var
arbeidet med å lage åpning for
den nye luka i dammen begynt.
Entreprenøren benytter en sag-
kjede med diamanttenner for
å skjære ut de tykke betong-
profilene, mens en gravemaskin
påmontert hydraulisk pigg ri-
ver opp betongen. I alt 1500 ku-
bikkmeter betong må fiernes
for å få plass til luka som blir 15
meter bred og 9 meter høy. Be-
tongen skal lagres i tipp på
bredden. Arkitektonisk skal det
nye anlegget utformes i samme
stil med det gamle anlegget. To

store pilarer skal bygges på hver
side av luken, og nedenfor lu-
ken skal flomløpet få ny utfor-
ming. For å bygge om dam-
foten, må vannflaten senkes 10
- 12 meter. En 30 meter lang
steinfylling med et tettesjikt i

midten skal tjene som fangdam
under arbeidene. Foreløpig har
man hatt problemer med å få
fangdammen tett.
Den nye damluken skal erstatte
de to gamle flomtunnelene
som ligger i fiellet ved siden av

dammen. Lukene i tunnelene
har lenge vært i så dårlig forfat-
ning at det er usikkert om de
kan manøvreres. Blir de åpnet
uten at de kan lukkes, vil hele
Øyeren bli tappet for vann.
Flomtunnelene skal støpes
igjen når den nye luken er satt i
drift.

Den nye løsningen vil ha om-
trent samme kapasitet som
tunnelene, men manøvrering-
sikkerheten blir mye bedre.

Totalt er det bevilget 53 millio-
ner kroner til anlegget som et-
ter byggingen skal overtas og
drives av Solbergfossanlegget.
Til nå er det staten ved NVE som
har vært ansvarlig for driften av
lukene i flomtunnelene.



Sluttbefarin
i Setesdal

Like før sommerferien
gjennomførte NVE
sluttbefaring for den
planlagte høyspent-
linjen mellom Skåre-
heia i Birkenes og
Holen kraftstasjon i
Bykle. Verken kommu-
nene ellergrunneierne
ønsker kraftiedningen
velkommen. NVE av-
gjør trolig saken i løpet
av november.

Av Sverre Sivertsen

Etter et befaringsprogram ut-
arbeidet av Statnett i samråd
med NVE og de berørte kommu-
ner, trasket NVE med vassdrags-
og energidirektør Erling Diesen
i spissen, i tre dager sammen
med kommunepolitikere, hyt-
teeiere, grunneiere, skogbruks-
folk og andre i de tre Setesdal-
kommunene Bygland, Valle,
Bykle samt Åmli kommune.

Befaringen startet i Bygland og
gikk først til Vøylevatn-områ-
det hvor Statnett ønsker å føre
kraftledningen gjennom et
utfartsområde. Den fortsatte i
Valle kommune hvor NVEs folk

så på innføringen til Brokke kraft-
stasjon ved Sylvartun og området
ved Hylesdalen, hvor det foreligger
flere trasalternativer.Videre bar
turen opp til Holen kraftstasjon i
Bykle hvor bygdefolket ønsket
kraftlinjen lenger inn på fiellet
slik at den skulle bli minst mulig
synlig fra sentrum. Siste dagen sto
Åmli kommune for tur med blant
annen Førevatn- og Høgeli-
områdene. Da ble det også gjen-
nomført en helikopterbefaring for
en del av deltakerne langs hele den
planlagte linjetraseen.

Hver dag ble det gjennomført
oppsummeringsmøter hvor inter-
esserte kunne komme med syns-
punkter og stille spørsmål til NVE
og utbyggerne i denne omstridte
saken. Verken kommunene eller
Aust-Agder fylkeskommune ønsket
den nye kraftlinjen, men innså at
den ville komme uansett. Mange
av grunneierne var opptatt av
spørsmålet om erstatning ogviste
til at grunneierne i Vennesla og
Birkeland etter deres oppfatning
hadde fatt lave tilbud. Statnett var
innstilt på å diskutere erstatning-
spørsmålet nærmere med de be-
rørte partene.

Etter befaringen har NVE bedt
Statnett om å fremme en tilleggs-
søknad for enkelte deler av strek-
ningen. Seksjonssjef Arne Olsen
opplyser at NVE trolig vil ha sitt
vedtak klart i løpet av november.

Prosjektleder i  Statnett,  Magne  Maurseth  beskriver alternative  traseløsninger i  Hylesdalen som er en sidedal
til Setesdalen og et av de  mest konfliktfylte traspartiene. Vassdrags- og  energidirektør Erling  Diesen følger
nøye med. Foto: Ivar Sæveraas

Bykleheiene

Verken kommunene eller Aust- Agder fyl-
keskommune ønsker den nye høyspent-
ledningen.

NVE har tidligere gitt konsesjon for strek-
ningen mellom Kristiansand transforma-
torstasjon i Vennesla og Skåreheia i Birke-
nes. Nå er det strekningen mellom Skåre-
heia og Holen kraftstasjon i Bykle som står
for tur.

Kostnadene for ledningen er om lag 550
millioner kroner.

Statnett startet for fire år siden prosjekter-
ingen av en 150 km lang 420 kV-kraft-
ledning fra Kristiansand transformatorsta-
sjon i Vennesla til Holen kraftstasjon i By-
kle. Ledningen er begrunnet i behovet for
økt overføringskapasitet i det norske hoved-
nettet som følge avkraftutvekslingsavtaler
med kontinentet.

Flere steder på strekningen
foreligger det  trasèalternativer.

HOLEN

Valleheiene

Bykle

Valle

Høy produksjon - mye vann
Fra januar til septem-
ber økte produksjonen
av elektriskkraft med
8,7 prosent, mens for-
bruket økte med 5,3
prosent i forhold  til
samme periode i fjor.
Til tross for vekst i pro-
duksjon ogforbruk var
fyllingsgraden for land-
ets magasiner per 31.
august hele92,9 pro-
sent. Det er 14 prosent-
enheter over det nor-
male for årstiden.

Av Per Tore Jensen  Lund

Produksjonen i årets 8 første
måneder var på i alt 74,6 TWh
mot 68,6 TWh året før. De siste
12 måneder er det produsert
117,6 TWh som er 16,2 prosent
mer enn i tilsvarende periode
ett år tidligere. Til sammenlig-
ning er midlere årlig produk-
sjonsevne for det norske kraft-
systemet beregnet til nær 113,6
TWh.

Mye vann
En sommer med mye nedbør
førte til sterk økning i fyllings-
graden. 24. august nådde
fyllingsgraden sitt høyeste nivå
hittil i år med 93,3 prosent og
det var små forskjeller i fyllings-
graden i de enkelte områdene.

På samme tidspunkt i fior var
fyllingsgraden på 83,1 prosent.
Kraftutvekslingen med utlan-
det har per 1. september gitt en
nettoimport på 2,9 TWh i år
mot 5 TWh i tilsvarende pe-
riode i 1997. De siste 12 måne-
der har det vært en nettoimport
på 2 TWh mot 10,8 TWh i fore-
gående 12-månedersperiode.
Nedgangen i importen har sam-
menheng med den bedrede
magasinsituasjonen.

Økt forbruk
Det innenlandske totalforbru-
ket i årets 8 første måneder var
på i alt 77,5 TWh mot 73,6 TWh
i fior. De siste 12 måneder har
forbruket vært 119,6 TWh. Det
er en økning på 6,7 prosent i
forhold til i fior og 6 TWh mer
enn midlere årlig produksjons-

evne.
Forbruket i alminnelig forsy-
ning har de siste 8 måneder ste-
get med 5,3 prosent i forhold til
samme periode i fior. For siste
12-månedersperiode har det
vært en økning på 5 prosent.
Korrigert til normale temp-
eraturforhold økte forbruket
med h.h.v. 2,6 og 4,1 prosent for
de samme periodene.

Forbruket i kraftintensiv indus-
tri økte med 7,3 prosent i årets
8 første måneder sammenlig-
net med tilsvarende periode i
1997. For siste 12-måneders-
periode var økningen den
samme. Forbruket var 31,4
IWh.

Mer kjelkraft
Forbruket av uprioritert kraft

(kjelkraft) økte med 13 prosent
i forhold til samme periode i
fior. De siste 12 måneder har
økningen vært på hele 42 pro-
sent. Den sterke økningen i kjel-
forbruket har sammenheng
med relativt lav spotpris på
elektrisk kraft, både i år og i
store deler av 1997, noe som fø-
rer til at flere bedrifter fyrer kje-
lene med elektrisitet istedenfor
med olje.

Gjennomsnittlig spotpris på
elektrisk kraft gikk ned fra 16,1
ørelkWh i begynnelsen av året
til 6,3 øre/kWh i uke 35. Til sam-
menligning var spotprisen i fior
til de samme tidspunkter hen-
holdsvis 23,6 og 14,5 øre/kWh.



Vann & Energi

Breene i
Nord-Norge
kartlegges

For å  konstruere  digitale terrengmodeller fra flybilder må  punkter i terrenget  merkes slik at de  kan  gjenkjennes på
flybildene. Hvite signalduker med  størrelse 140 x  200 cm ble lagt ut på  kjente punkter  og  steinsatt  i kantene. Disse er
store nok til å  bli gjenkjent på flybildene.Foto: Liss M.  Andreassen,

NVEhar flyfotografert
en rekke breområder i
Nord-Norge.Etter en
varm og solriksommer
med mye avsmelting på
breene i Nord-Norge,
har forholdene vært
ideelle.

Av Liss M. Andreassen

Breenes utvilding er en god in-

dikator på klimaendringer, og
overvåking av breer over tid gir
et viktig bidrag til klima-
diskusjonen. I Ijor foretok NVE
en omfattende flyfotografering
av storebreområder i Sør-Norge.
Bakgrunnen var å registrere re-
gionale end ringer av breer ved
å sammenligne med tidligere
fotografier og kart. Det er ikke
gjort omfattende flyfotografer-
ing av breer i Nord-Norge siden

1985. Da NVE ga ut et breatlas
over Nord-Skandinavia i 1973
ble lengde og areal på alle bre-
ene estimert. Siden er det ikke
gjennomført større regionale

breundersøkelser i landsdelen.
NVEs FoU-program «Vassdrags-
miljø 1997-2000» har gitt støtte
til flyfotograferingen. Århus
Universitet i Danmark og

Queens University i Storbritan-
nia er samarbeidspartnere i
prosjektet. Prosjektet organise-
res av Bre- og snøseksjonen i
NW.

Gode forhold
For å konstruere digitale ter-
rengmodeller fra flybilder må
punkter i terrenget med kjente
koordinater merkes slik at de
kan gjenkjennes på flybildene.

Forut for flyfotograferingen ble
derfor en rekke punkter merket

av NVE og våre eksterne samar-
beidspartnere.

Flyfotograferingen ble gj en-
nomført i månedsskiftet au-
gust/september under svært
gode forhold av Fjellanger
Widerøe AS. Den varme og
solrike sommeren i Nord-Norge
hadde ført til stor avsmelting på

breene. Lite snø gjør det lettere
å studere breene fordi sprekker,
breavgrensing og drenerings-
mønster blir mer synlig.
Avsmelting av store deler av fior-

årets sno gir gode forhold for å

konstruere høydemodeller av
breene.
Områdene som ble fotografert
var Okstindan, Svartisen-

Her etablerer Nils  Haakensen  et  nytt
punkt i nærheten  av Høgtuvbreen i
Nordland.  Foto: Liss M.  Andreassen

området, Sulitjelma, og

Skjomen i Nordland. Videre ble
breer på Lyngenhalvøya i Troms
og i Seiland ved Altafiorden i
Finnmark fotografert. Av de mer
kjente breene som er blitt foto-
grafert, kan nevnes Okstind-
breen, Høgtuvbreen, Blån-
mannsisen, Strupbreen og
Øksfiordjøkelen.

Videre arbeid
Bildene vil bli brukt til historisk

dokumentasjon av breenes

frontposisjon og utbredelse på
ett tidspunkt. NVE ønsker
dessuten å utarbeide et generelt
bilde av utviklingen av breer i

Nord-Norge ved å sammenligne

med eldre kart og flybilder og
opplysninger i breatlaset fra
1973. For breer som har vært
kartlagt i detalj tidligere, ønsker
NVE å konstruere nye detaljerte
digitale terrengmodeller. Ved å
sammenligne disse fra to ulike
år kan en beregne volum-
endringer i perioden mellom
kartleggingen. Dette vil også
være en kontroll av de tradisjo-
nelle massebalansemålingene

som er foretatt på enkelte av
breene i samme periode. En rap-
port vil foreligge neste år.

Uganda får bistand
Uganda er i ferd med å
restrukturere energi-
sektoren, og NVEgir
bistand i arbeidet med
ny energilov.

Uganda produserer for lite kraft,
noe som fører til daglige brudd
i strømforsyningen. Strøm-

bruddene topper seg om kvel-

den når alle ønsker å lage mat.
I hovedstaden Kampala blir
store områder mørklagt ved
strømutkoplinger hver eneste
natt.

For å bedre situasjonen er det
nødvendig med en ny lov som
vil gi rammeverk for privat en-
gasjement i energisektoren, sier
rådgiver Rolv Bjelland. -Dessu-

ten er det et stort potensial for

å bedre effektiviteten. Det er
store tekniske tap i nettet, og
systemet for innkreving av be-
taling for strømmen er for dår-
lig. I dag får elektrisitetsverket
bare betalt for 47 prosent av den
strømmen som mates inn i net-
tet. Bjelland antyder at noe av
dette tapet også skyldes korrup-
sjon.

Samarbeidet om ny lov har på-
gått i ett år og Espen Lier fra
NVE og Øivind Johansen fra
Olje- og energidepartementet
har vært sentrale personer i
dette lovarbeidet. Lovutkastet
har nå vært på høring hos in-
teresserte investorer. Målet er å
finne en balanse mellom sta-
tens og investorenes interesser,
understreker Bjelland som hå-

per loven kommer opp i parla-

mentet etter jul. Totalbudsjettet
for samarbeidet er på omkring
fem millioner kroner.

I Norge
Sammen med Ugandas Energi-
minister og departementsrå-
den, har 11 representanter fra
lovutvalget vært i Norge for å
oppsummere høringen og for å
diskutere videre planer for sam-

arbeid. Delegasjonen har også
hatt møter med bistands-
minsteren, energiministeren og
direktøren i NORAD. Dessuten
har uganderne hatt møter med
Interkraft som er potensiell ut-
bygger. -Det er først og fremst
vannkraft som er aktuelt å
bygge ut i Uganda, sier Bjelland.

Ugandas  energiminister  Richard H.  Kaijuka  og leder av  NVEs internasjonale
kontor  Egil Skofteland. Foto: Vibeke Hoff Norbye


