
•

- • • • • • .

Nye straumtariffar

Fulle magasiner
kan gi høstflom
Flere av landets regulerings-
magasin er nå fylt opp til HRV
og har overløp. NVEs flom-
varslingstjenesten vil derfor på-
peke at situasjonen med jevnt
over fulle reguleringsmagasiner
gjør spesielt regulerte vassdrag
meget sårbare for skadeflommer
utover høsten.

Side 3

Hydra er avslut-
tet - hva nå?
«I Norge kan vi unngå debatt
i etterpåklokskap, der kraftverks-
direktører og en hel bransje risi-
kerer å blir framstilt som
kapitalistlakeier uten moralske
eller andre skrupler. Det kan vi
gjøre ved å følge opp de anbefa-
lingene som HYDRA gir om vi-
dere utredning» skriver vår
gjesteskribent Ola Skauge.

Side 5

Fri el-flyt i
Europa
Etter planen kan elektrisk kraft
flyte fritt over Europas lande-
grenser fra 1. oktober. Sammen-
sveising av nasjonale kraft-
markeder til ett nord-europeisk
handelsfellesskap betyr at pri-
sene på elektrisitet på sikt vil bli
fastsatt i et nytt kjempemarked.
Kraftomsetningen i det euro-
peiske markedet vil dermed bli
en av verdens største råvare-
markeder.

Side 8

Ny organisasjons-
modell i NVE
Fire fagavdelingar skal samle det
som no er fordelt på fem
avdelingar og ei regionteneste.
Under vassdrags-og energi-
direktøren vert det tre stabar - ad-
ministrasjon, informasjon- og
samfunnskontakt og ei eining
for policy og strategi. Endringa
vert sett i verk frå 2001.
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Hamarsland

Frå 2002 kan det kome krav firå NVE om at e-verka her i landet skal tilby dei energi-



målte kundane sine ein sesongvariabel straumtariff. NVE arbeider med eit framlegg
til forskriftsendringar som vert sendt på høyring i haust. Side 3

Tanzanias største
vannkraftverk
åpnet
Nok et afrikansk vannkraftverk, hvor NVE har vært aktivt
engasjert, er i drift. Denne gangen dreier det seg om Lower
Kihansi Hydropower Project i Tanzania. Under stor festivi-
tas med blant annet landets president, Benjamin W. Mkapa,
ble åpningen feiret for et verk som nå leverer 40 prosent av
landets totale kraftproduksjon. Midtsidene

Vannkraftutbyggingen i Lower Kihansi inkluderte flere hjelpeprosjekter for
lokalbefolkningen.Norskbistand er åpenbart prisatt. Foto:Magne Skåltveit



NVE sin nye
organisasjon

NVE i endring
Gjennom eit utviklingsprosjekt har vi det siste året analy-
sert måla og strategiane våre og vurdert sterke og svake
sider ved NVE som organisasjon. Som grunnlag for arbei-
det har vi spurt dei store kundane og brukarane våre kva
dei meiner om oss, og vi har samanlikna det med
oppfatningane til våre eigne tilsette.

Det synest å vere ei sams forståing i NVE si omverd om at
vi er ein fagleg solid etat, men at vi kan verte betre på ein
del område. Ei av dei klåraste tilbakemeldingane var at
NVE må stå fram som ei meir samla vassressurs- og energi-
forvaltning med ei heilheitleg leiing. Brukarane våre ønskte
seg også eit meir offensivt NVE både som rådgjevar og
deltakar i den energifaglege de-
batten. Og dei ønskte seg mel-
lom anna større fart i vassdrags-
3k ene.

Desse og andre spørsmål
ønskjer no leiinga å gripe fatt i
og gjere noko med

•Vi har difor gjennom ein brei
prosess jorgamsasjonen formu-
1 ert nobe utfordringar med
målog strategier for arbeidet
fra mover. Vi har -lagt ram-



mene til einny orga asjon der
vi prøver åstyrkje mellom anna
kjerneverksemda vår som
gjeld konsesjon og tilsyn. Vi samlar no all slik verksemd i
ei ny avdeling - konsesjon- og tilsynsavdelinga. Vi har tru
på at ei slik samling vil skape eit breiare fagleg miljø og
gjere konsesjonsarbeidet og arbeidet med tryggleik meir
effektivt.

SamsLund 1ar vi saman energiavdelinga og marknads-
avdelinga i ei stor avdeling som femner heile NVE sitt
arbeid på energiområdet - frå produksjon til forbruk. Dette
skal førebu NVE,på å ta ei større rolle som nasjonal fag-
instans på energispørsmål enn tilfellet har vore dei siste
åra. meiner også at det er viktig å gi samfunnet betre
informasjon om utviklinga på energiområdet både heime
og ute. Utviklinga går no langt raskare enn tidlegare, og
dei store endringane som skjer på den europeiske energi-
marknaden, får stor innverknad på situasjonen i vårt eige
iand. Vi relcnar difor med å måtte styrke delar av den
internajonale verksemda vår.

NVE førebur seg også på endringane som kjem på vass-
forvaltninga i Noreg. Med den nye vassressurlova som vil
gjelde frå neste år, vil NVE mellom anna få nye oppgåver
når det gjeld forvaltninga av grunnvassressursane. Sam-
stundes er staten i gong å greie ut kven som skal koordi-
nere arbeidet i høve til EU sitt nye vassdirektiv som også
vil gjelde for Noreg.

Ved å opprette ei ny vassressursavdeling bur vi oss no på å
møte dei nye faglege utfordringane på dette området.

Fordi vi i framtida må prioritere sterkare og kan hende
konsentrere verksemda vår meir på nokre område, må
strategiarbeidet styrkast. Vi planlegg difor å etablere ei
lita gruppe under toppleiinga som skal arbeide med lang-
siktige problem og strategiske utfordringar for NVE.

Ikkje alle ting er på plass i den nye organisasjonen enno.
Vi har framleis mange praktiske detaljar å avklare, og ikkje
minst må vi få leiarar på plass i dei nye avdelingane før
den nye organisasjonen tek til å virke frå nyåret. Vi er
sterkt medvitne om at ikkje alle problema er løyste med
ein nytt organisasjonkart. Difor satsar vi sterkt på å sko-
lere våre leiarar slik at dei kan verte drivkrafta i eit NVE
som vi voner får ein enda tydelegare profil og vert et enda
betre verkty for eigarane våre og for samfunnet.

Fire fagavdelingar skal samle
det som no er fordelt på fem
avdelingar og ei regionteneste.
Under vassdrags-og energi-
direktøren vert det tre stabar -
administrasjon, informasj on-
og samfunnskontakt og ei ei-
nMg for policy og strategi. End-
ringa vert sett i verk frå 2001

Kirkenær  klarte seg
med et  nødskrik under
flommen i  1995. 12
kvadratkilometer med
jordbruksområder
rundt  kommunesente-
ret holdt på å  bli  satt
under  vann da flom-
men  herjet somverst.

Av Torstein Tjelde

Etter flommen ble flom-
sikringsanlegget forsterket. Li-
kevel viser det seg at anlegget
ikke tilfredsstiller de krav som
bør stilles til sikker byggegrunn
for tettstedsutvikling. Anleg-
get skal derfor oppgraderes
ytterligere.Flomverkene fra
1966/1967 var ikke dimensjo-
nert for å klare en flom som i
1995. De ble derfor skadet og
måtte forsterkes under flom-
men. Ved Gruetjern hvor de
mest dramatiske hendelsene
foregikk, ble verket blant annet
forsterket med en 120 meter
lang og 12 meter dyp
spuntvegg av stål. Takket være
en massiv innsats, ikke minst
fra lokalbefolkningen i Grue/
Kirkenær, ble en omfattende
flomkatastrofe hindret.

Konsesjon
og tilsyn

tet i august. Det går i korte
trekk ut på å heve flomverket
med 0,8 til 1,2 meter samt å
utvide bredden i toppen fra fire
til fem meter. Skråningene vil
generelt bli slakere. Langs vann-
siden avverket vil en strekning
på omkring fire kilometer bli
tettet med duk. Forsterknin-
gene av flomverket vil kreve
innbygging av rundt 150.000
kubikkmeter sand og stein-
masser.

Et mulig brudd eller overtopp-
ing av flomverket er vurdert til
å fa størst konsekvenser dersom
det inntreffer i øvre tredj edel av
verket. Et brudd her kan i ver-
ste fall medføre oversvømming
av tettbebyggelsen i sentrum av
Kirkenær. Flomverket er derfor
planlagt med større høyde og
bredde på denne strekningen.

Samlet kostnad for opp-
graderingen av verket er bereg-
net til 30,4 millioner kroner og
kommunen har fattet vedtak
som forplikter den til å delta i
finansieringen av anlegget.
Arbeidene vil i stor grad bli
gjennomført av NVE Anlegg,
Region Øst og skal etter planen
utføres over tre sesonger. Entre-
prenøren er pålagt å ferdig-
stille den mest kritiske parsel-
len ved Gruetj ern i år.

I tillegg til hovedentreprisen er
det mange mindre oppdrag
knyttet til pumpestasjonen ved
Kongshov og diverse lavvanns-
rør gjennom flomverket. Ved
Gruetjern skal for eksempel en
50 meter lang kulvert gjennom
verket forsterkes med stålrør og
det skal injiseres mellom ny og
gammel kulvert. Dette arbeidet
vil bli gjort i løpet av høsten.

Anleggsarbeid: NVEAnlegg
jobber med flomvollen som skal sikre
Kirkenærmotframtidigeflommer.

Krav fra bygnings-
myndighetene
Plan- og bygningsloven setter
krav til sikkerhet mot blant
annet flomfare for områder
som skal bebygges. Etter flom-
men i 1995 ble det i regi av NVE
utarbeidet retningslinjer for
differensierte krav til flom-
sikkerhet avhengig av skade-
potensial for bebygde områder.
I henhold til disse er det klart
at flomsikringen av Kirkenær
ikke er god nok.

Planlegging av videre forster-
king og heving av flomverket
har foregått siden 1997. I denne
perioden er det gjennomført
flere grunnundersøkelser og
med blant annet prøve-
pumping av brønner for å kart-
legge lekkasjeforhold gjennom
grunnen. Det er også gj ennom-
ført prøver av plastspunt som
tetting av grunnen under ver-
ket. Dessuten er det gjennom-
ført en fullstendig oppmåling
av anlegget.

Omfattende forsterk-
ninger
Anlegget består i dag av et flom-
verk i to parseller. Disse er 5800
og 450 meter lange. Etter opp-
graderingen vil disse utgjøre en
kontinuerlig flombarriere på
rundt 8400 meter.Arbeidet star-

Bedre flomsikringsanlegg
ved Kirkenær
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NVE med framlegg
om nye straumtarieffar
Frå 2002  kan  det kome
krav frå NVE om at
everka her i landet skal
tilby dei energimålte
kundane sine  ein se-
songvariabel overfør-
ingstariff.  NVE  arbeider
no med eit framlegg  til
forskriftsendringar  som
vert sendt på høyring i
haust.

Av Sverre Sivertsen

NVE har i lang tid hatt
drøftingar med bransjen og an-
dre berørte organisasjonar om
behovet for å endre overførings-
tariffane for elektrisk kraft.
Fleire organisasjonar hevdar at
tariffane slik dei vert prakti-
serte i dag, ikkje godt nok spe-
glar belastningane i nettet. Dei
meiner også at tariffane er ei
hindring for å fase inn andre
energikjelder enn vasskraft i
kraftforsyninga.

Gjennom ei rad seminar har
NVE gått gjennom ulike pro-
blem knytt til overføringstariff-
ane. Det gjeld til dømes spørs-
mål som storleiken på fast-
leddet, anleggsbidraget, diffe-
rensiering etter storleiken på
sikringane og tidsdifferen-
siering.
NVE har kome til at sesong-



differensiering av tariffane er
den endringa som lettast kan

På tariffseminar i NVE: Jon  Sagen,
(Norsk Petroleumsinstitutt), Rolff  Aabe

gjennomførast utan å gjere
omfattande førebuingar på fø-
rehand. Sidan hushalds-
kundane alt no må lese av
straummålarane sine minst
fire gongar i året, er vilkåra til
stades for å innføre ein sesong-
variabel tariffutan store ekstra
kostnader for netteigarane.
Dette vil gjelde dei energimålte
kundane. For dei effektmålte
kundane er det allereie ein stor
grad av sesongvariasjon fordi
dei fleste kundane har dei stør-
ste effekttoppane om vinteren.

Sommar- og vinter-
tariff
NVE gjer difor framlegg om å
innføre ein sommar- og vinter-
tariff, der kundane skal betale
monaleg meir for straumen
om vinteren enn om som-
maren. NVE meiner dette er rik-
tig fordi kostnadane ved å over-

Organisasjonane har stort sett
vore positive til NVE sitt fram-
legg med unnatak av mellom
anna Enfo som meiner at sty-
resmaktene ikkje må gripe inn
å regulere tariffane i detalj. Enfo
meinar at tovegs-kommunika-
sjon med timesmåling kan
verte vanleg om nokre år. Då vil

'91
ein ha eit
langt betre
verkty til å dif-
ferensiere
tariffane enn
NVE sitt fram-
legg, som i
følgj e Enfo
også er for
grovmaska.

Både nivået
på tariffane
og storleiken
på fast-
leddet vari-
erer mykje.
Fleire
representan-
tar for

brukarane er opptekne av at
storleiken på fastleddet må
avgrensast og skilnadane på
landsbasis må jamnast ut. Der-
som meir av dei faste kostnad-
ane vert tatt inn gjennom
energileddet, kan det føre til
redusert bruk av el og til at
fleire vel alternative energi-
bærarar, hevdar dei.
NVE meiner at dei i dag ikkje
har godt nok fagleg grunnlag
for å fastsetje storleiken på fast-
leddet i ei sentral forskrift. -
Difor vil vi ikkje gjere noko med
fastleddet no, seier seksjonssjef
Jon Sagen, som leiar NVE sitt
arbeid med tariffar.

Tilknytingsgebyr
I seminara peika mange på at
ein i større mon må ta i bruk
tilknytingsgebyr for dei som vil
installere el til oppvarming,

medan dei som installerer al-
ternative energibærarar anten
må få fritak eller få redusert
gebyret. Det vart mellom anna
gjort framlegg om at til-
knytingsgebyret for nye boligar
må gjerast obligatorisk.
Her meiner NVE at det kan vere
behov for å sjå nærare på for-
skriften sine reglar om anleggs-
bidrag og tilknytningsgebyr,
men ønskjer å sjå dette i sam-
anhang med dei justeringane
av nettselskapa sine inntakts-
rammer som no vert førebudd
av etaten.

Tariffar etter stor-
leiken på sikringane
Ein slik tariff inneber at tarif-
fen aukar med storleiken på
kundane sine inntakssikringar.
Grunngjevinga er at kundar
med større inntakskapasitet
har større effekt-fdimensj on-
eringsbehov enn andre. Difor
vert det hevda at det er rimeleg
at dei betalar ein større del av
dei faste kostnadane i nettet.
Argumenta for ordninga er at
ei slik differensieringvil gi meir
kostnadsriktige tariffar sam-
stundes som det kan føre til at
fleire vel ei meir fleksibel opp-
varming.

NVE meiner at nogjeldande for-
skrift ikkje hindrar nett-
selskapa i å ta i bruk sikrings-
differeniserte tariffar. - Men slike
tariffar er best eigna for nye
kundar og der ein treng
forsterkingar av eksisterande
anlegg, seier seksjonssjef Jon
Sagen. -Vi er kjende med at
einskilde nettselskap har teke i
bruk slike tariffar. -Vi vil no sjå
nærare på erfaringane frå desse
selskapa før vi eventuelt drøftar
endringar i forskrifta.

NVE, Ole Haugen, Enfo, Erik  Sauar, Bellona, Erik  Birkelancl, NP
rg,  Solenergiforeningen

føre straum er større om vinte-
ren enn om sommaren på
grunn av den auka belastnin-
gen på nettet under høglast.
Ein høgare pris under høglast
kan gjere det lønsamt for kun-
dane å redusere straumbruken
sin og dermed vil det oppmun-
tre til meir bruk av andre
energikjelder i oppvarminga.
Det kan også føre til at netteiga-
rane slepp å gjere kostbare
investeringar i økt kapasitet i
nettet for å dekke desse korte
høglastperiodane.

Fulle magasiner øker flomfaren
Fulle  regulerings-
magasiner og mettet
jordsmonn  kan gi en
høst med store skade-
flommer. Nedbørs-
mengden fremover vil
være avgjørende.

Av  Sverre Huseby

landet er mettet med vann. Til
sammen gir det en situasjon
medbegrensede muligheter for
lagring av vann dersom det
skulle komme kraftig uvær
med mye nedbør utover høsten.
Nysnø i store deler av et nedbør-
felt, etterfulgt av kraftig nedbør
og mildvær, vil være særlig risi-
kabelt med tanke på skade-
flommer. I Norge er det slett
ikke uvanlig med slike værsi-
tuasjoner utover høsten.

11. september var fyllings-
graden i landets magasiner
94,6 prosent. Gjennomsnittet
for tilsvarende tidspunkt i tiårs-
perioden 1990-1999 er 88,8 pro-
sent.

Flere av magasinene er fylt opp
til høyeste regulerte vannstand
og har overløp. Målinger fra
markvannsnettet viser dessu-
ten at jordsmonnet over hele

Føre var
NVEs flomvarslingstjeneste på-
peker at situasjonen gjør regu-
lerte vassdrag meget sårbare for
skadeflommer utover høsten,
men understreker at det er ek-
sempler på tilsvarende høy
magasinfylling uten at større
skadeflommer har inntruffet.
Været i tiden fremover blir altså
helt avgjørende.

NVE regner med at regulantene
aktivt følger med i utviklingen
fremover og foretar de tiltak

som er nødvendige for å unngå
skader på liv og eiendom.

Mye vann: Får vi  mye nedbør i høst,
kan  skadeflom eventuelt forebygges
ved forsiktig forhåndstapping av de
mest utsatte magasinene.
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Vindpark lengst i Vest

Vellykket befaring: Deltakerne under  befaringen forsøker å forestille seg
hvordan de 35 møllene vil se  ut.  Knut Hoddevik  (lengst til venstre), som er
grunneier  i området, bidro med utfyllede  opplysninger.

Gode vindforhold: De 35 vindmøllene på Hoddevikfjellet på Stadt vil
produsere 210 GWh i året.

I begynnelsen av sep-
tember arrangerte NVE
befaring på Stadlandet
der Statkraft har  søkt
om å  få bygge et 70
MW vindkraftanlegg.

Tekst og foto: Melita  Ringvold Hasle

Det har alltid blåst friskt på
Stadt, og nå har vinden gitt de
3000 innbyggerne i Selje kom-
mune noe å diskutere. Statkraft
har søkt om få bygge en vind-
park med 35 vindmøller. De 35
møllene vil få en samlet instal-
lasjon på 70 MW og en årlig
produksjon på 210 GWh.

Møllene skal plasseres i to rek-
ker langs høydedraget på
Hoddevikfiellet. Inn ditskal det
bygges en tre kilometer lang
vei. NVE mottok søknaden med
konsekvensutredninger i ja-
nuar i år, og høringen ble av-
sluttet i april. Da hadde det
kommet inn rundt 30 uttalel-
ser. De fleste fokuserte på møl-
lene og den planlagte veiens og
kraftledningens påvirkning på
landskapet, og hva anlegget vil
få å si for fugl og hjort. Mange

var også opptatt av at anleg-
get vil produsere miljøvennlig
fornybar kraft og at det vil be-
dre økonomien for kommunen
og grunneierne.

NVE har på bakgrunn av merk-
nader i høringsuttalelsene
krevd at Statkraft utfører sup-
plerende tilleggsundersøkelser
av de botaniske forekomstene
på Stadtlandet.

Unik natur
En del har også vært bekymret
for området som kalles Kjer-
ringa eller Vestkappplatået.
Dette er Norges vestligste punkt

og har stor verdi i frilufts- og
reiselivssammenheng. Første
stoppested under NVEs befa-
ring var derfor Vestkapp-
platået. Platået ligger om lag
sju kilometer fra den planlagte
parken. Prosjektansvarlig i
Statkraft, Nils Dårflot var an-
svarlig for å orientere om ut-
byggingen under befaringen.
Han forklarte hvordan vind-
parken vil se ut fra Vestkapp-
platået.
Jofred Takle representerte Fyl-
kesmannen i Sogn og Fjordane.
Han var negativ til prosjektet.
- Fylkesmannen frarår at det
blir gitt konsesjon til denne

vindparken. Vi mener at det
området Statkraft har søkt om
å få bygge ut i, er det mest
konfliktfylte området de kunne
valgt i Sogn og Fjordane.

Trasvalg
Et annet stopp under befarin-
gen var gården Bergdal. Den
omsøkte traseen passerer like
ovenfor gården. Statkraft har
valgt denne traseen som sitt
hovedalternativ fordi en plas-
sering lenger opp mot fiellet
kan komme i veien for trekk-
fugl som krysser i området.
Sveinung Hansen og Solveig
Tveit som bor og jobber på går-
den er bekymret for at linja vil
få helsemessig innvirkning for
dem og deres fire barn. De be-
nyttet befaringen til å gjøre
sine meninger kjent for NVE og
de lokale politikerne.
- Vi mener at en må legge linja
så langt bort fra vår bolig og
barnas lekeområde som mulig.
-De som har myndighet i denne
saken må ta mer hensyn til oss
som bor her, enn til trekkfugler.
Velg en annen tras& oppfordret
Hansen.

Miljøvennlig
Halfdan Hoddevik er grunneier
i det aktuelle utbyggings-
området, han er en varm til-
henger av prosjektet.
- Det planlagte vindkraftverket
vil produsere miljøvennlig
kraft som vi har behov for. Det
synes jeg vi i Selje skal være be-
visste i forhold til. Jeg mener
også at den planlagte veien i
vesentlig grad vil lette arbeidet
med tilsyn og sanking av hus-
dyr. For å bevare lyngheiene,
som Selje er så kjent for, er vi
avhengig av beitende sau, argu-
menterte Hoddevik. Et flertall i
kommunestyret i Selje støtter
også prosj ektet. Rådmann, Rei-
dar Sandviknes holdt kommu-
nens sluttappell.
- Jeg håper NVE og fylkesman-
nen merker seg hva lokal-
demokratiet har sagt i denne
saken. Flertallet i kommunesty-
ret stemte for fordi vi må iva-
reta bosettingen i distriktet
vårt, og dette prosj ektet gir oss
et kjærkomment nærings-
grunnlag, oppsummerte han.
NVE vil gjøre sitt vedtak i saken
i løpet av høsten.

Historisk område på
Stiklestad sikres mot ras

Sikres: Historiske områder på Stiklestad  sikres nå mot ras. Foto: Torger Wisth

Tvers gjennom muse-
umsområdet på Stikle-
stad renner Korsådals-
bekken, som gjennom
århundrers  erosjon og
graving i ustabile leir-
meler har  bidratt til å
utløse flere  store ras.  Nå
sikres området.

Av  Einar  Sæterbø

Stiklestad i Verdal er et av de
mest kjente historiske steder i
Norge. På stedet for slaget i

1030 finner vi i dag Stiklestad
kirke og Stiklestad nasjonale
kultursenter. Her utspilles hvert
år i slutten av juli (Olsok) Spe-
let om Heilag Olav. Kultursen-
teret har for øvrig fine histo-
riske samlinger, fra slaget og fra
senere tider. De har også
publikumsvennlige utstillinger
og audiovisuelle framstillinger
fra Verdalens dramatiske ras-
historie, med spesiell fokus på
det store Verdalsrasert i 1893,
da 116 mennesker mistet livet.
Men verdalsnaturen er lunefull
også i dag. På Stiklestad finnes
det mye kvikkleire, og tvers
gjennom museumsområdet

renner Korsådalsbekken som
gjennom århundrers erosjon
og graving i ustabile leirmeler
har bidratt til å utløse flere store
ras. Flere av bygningene på
museumsområdet er i dag ut-
satt for nedsynkning og rasfare
knyttet til Korsådalsbekken.

Oppfylling og erosjonssikring
skal hindre videre senking av
bekken. Botnsenking og
ravineutvikling kan føre til leir-
skred, med stor fare for tap av
menneskeliv.
Prosjektet, som er kostnadsbe-



regnet til 2,2 mill kroner, sikrer
museumsbygninger, frilufts-

amfi, fylkesveg og dyrka mark.

Anleggsarbeidet ved Korsådals-



bekken startet på forsommeren

i år, med NVE Anlegg Region
Midt-Norge som utførende en-
treprenør.
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Hydra er avsluttet hva n

Men j
konstater
bygging
drag  ikke
er noen sj
og  enkel p

HYDRA - forskningspro-
grammet om flom og flom-
skader er avsluttet, og sam-
mendrag og hovedresultater
ble presentert i april. Som så
ofte vil ethvert forsknings-
prosjekt, foruten å gi svar på
en del på forhånd stilte spørs-
mål, også avdekke og konkre-
tisere behov for ytterligere
forskning ogfeller utredning.
Av mange forslag for fram-
tida, skal jeg trekke fram og
kommentere i hovedsak to
temaer; 1) utredning om ak-
tiv bruk av eksisterende ma-
gasin i flomdemping, og
2) samarbeid om vann og
vassdragsforskning.

Et av spørsmålene som burde
havært utredet i HYDRA, var
bruk av eksisterende maga-
sin i beredskap mot flom.
Dette er ikke noe nytt tema,
og ordninger i et visst om-
fang ligger så vidt jeg har for-
stått inne i NVEs portefølje
og i konsesjonsvilkår. Men er
det tilstrekkelig? Hvor går
"føre var - grensene" i for-
hold til reserve-volum for
flomsikring. I hvor stor grad
er slike vilkår i aktiv bruk?
Hva er NVEs rolle, og hva er
kraftprodusentenes rolle når
krisen bygger seg oppfinn-
treffer?

Etter at energimarkedet ble
liberalisert, har rollen
til kraftpro-
dusentene- og
NVE - endret
seg. Produsen-
tene kan ikke
anklages for å
maksimere
profitten, og
ingen bør undres over at sel-
skapene manøvrerer maga-
sinene for å øke avkastnin-
gen. I den grad kraft-
produsentene skal ta sam-
fimnsansvar som koster pen-
ger, kanskje mye penger, er
det viktigere enn før at spil-
lereglene kommer på bor-

det, og at de blir gjort til gjen-
stand for debatt.

Utvidet magasinvolum for
Glomma - Lågen er utredet
hva angår virkninger på 95-
flommen. Et betydelig paral-
lelt tema er om de eksiste-
rende magasinene kunne
vært manøvrert på andre
måter og med større margi-
ner, og med hvilke virknin-
ger.

Flommen i Sverige nå i som-
mer går direkte inn i denne
problemstillingen. De spørs-
målene som umiddelbart ble
stilt i nabolandet, var om
kraftselskapene lot grådig-
heten gå foran liv, helse og
store samfunnsverdier.
Slike debatter har lett for å
bli det jeg vil kalle "uver-
dige". I Norge kan vi unngå
slik debatt i etterpåklok-
skap, der kraftverksdirek-
tører og en hel bransje risi-
kerer å blir framstilt som
kapitalistlakeier uten moral-
ske eller andre skrupler. Det
kan vi gjøre ved å følge opp
de anbefalingene som HY-
DRAgir om videre utredning.

Samtidig som HYDRA gir et
entydig bilde av at eksiste-
rende magasiner har en be-
tydelig virkning på flom-
men slik den forløp i 95, er
det også materiale som viser

at flere magasi-
ner i Glomma -
Lågen, ville gi yt-
terligere senking
av flomtopper
og et mildere
flomforløp. Jeg
skal ikke produ-

sere adrenalin verken hos
meg sjøl eller andre ved å
starte en debatt om de mil-
jømessige, arealmessige osv.
konsekvenser slike tillegg til
kraftutbygginga i Glomma -
Lågen ville medføre.
Men jeg kan konstatere at
utbygging av vassdrag ikke

lenger er noen sjølsagt og
enkel prosess. Slik sett min-
ner flomutvalgets forslag
om økt magasinvolum meg
om følgende lille historie:
I en tid da telefonsentralene
var viktige i kommunikasjo-
nen, og sågar bemannet,
ville en av
Trøndelags-
kystens sli-
tere så inder-
lig ha hjelp
av sentral-
borddam-
en til å ringe
til et heller
avsideslig-
gende små-
bruk. "Der har de ikke
telefon, så dit nytter det
ikke å ringe", opplyste
hun. "Pinadø prøv lell,
sjø", var bønnen fra man-
nen kj eldressen.

•

Ola Skauge
Avdelingsdirektør i Direktoratet
for natuiforvaltning

Mitt poeng blir da: Vi må
klargj øre og utrede aktiv
bruk av eksisterende
magasinvolum som flom-
dempende tiltak, teste de
forordninger som allerede er
der, tenke nye tanker, avklare
rolle, ansvar og kostnader.Vi
bør også legge opp til en of-
fentlig debatt på dette
grunnlaget. Jeg vil tro at det
kan gjøres videre bruk av de
modellene som allerede er
utviklet i HYDRA-program-

met, og at analysene blir
gjort for et større antall vass-
drag der risiko for flom er
stor. Dette vil være å innta
en pro-aktiv holdning på et
for samfunnet viktig saks-
felt. Det vil nok være lettere
match enn å starte debat-

ten om nye
større regu-
lerings-
magasiner i
tillegg til de
vi allerede
har i vass-
dragene.
Skulle en
for øvrig
tenke seg

vurderinger av utvidet
magasinvolum, kan dette, et-
ter min oppfatning, ikke
skje, uten at diskusjonen og
vurderingene av utvidet
bruk av eksisterende maga-
siner er foretatt.

Erfaringene fra HYDRA-pro-
grammet burde kalle til et-
tertanke og senere handling
når det gjelder tverrfaglig og
integrertvassdragsforskning
i Norge. To viktige kjenne-
tegn for Norge burde inspi-
rere forvaltnings- og
forskningsmiljøer til an-
strengelse for å fremme og
satse på tverrfaglig forsk-
ning så det monner i vann
og vassdrag.
For det første er
vann et av Nor-
ges fremste "rå-
stoff" enten det
gjelder energi,
vann som kom-
ponent i pro-
sesser, biolo-
gisk forutset-
ning, kilde til
livskvalitet i vid
forstand og som internasj o-
nal salgsvare i reiselivs-
sammenheng. For det andre
er det norske forskningsmil-
j øet lite og relativt oversikt-



lig, (men likevel fragmentert
når det gjelde vassdrags-

relatert forskning), og insti-
tusj onene har erfart at
forskningsmidler er vanske-
lige å oppdrive ved
institusjonsvise prosj ekter.
Ved å nærme seg forsknings-
behovet i samlet tropp, og
ved utstrakt bruk av fornuft,
burde mulighetene være
større enn de framstår som i
dag. Et av mine fremste
ærend vil da være å påpeke
at tverrfaglighet inkluderer
ikke bare de tradisjonelle na-
turfagene, men i minst like
stor grad samfunnsfagene.

I HYDRA var 17 institusjoner
involvert, og noe av poenget
var at utviklingen av data-
modellen for flom og flom-
utvikling måtte baseres på
resultatene fra delprosjekter
i en rekke av disse institusjo-
nene. Min påstand blir da at
i HYDRA-programmet kan vi
med overveiende sannsynlig-
het si at den tverrfaglige
angrepsmåten som NVE for-
utsatte som oppdragsgiver,
viste at to pluss to blir fem
og ikke fire.

Jeg vil også påstå at hvis
HYDRA hadde hatt en større
eksplisitt komponent av his-



torisk forskningsinnsats,
ville det kunne gitt bidrag til
nytte både til den miljømes-



sige, biologiske og til den
tekniske del av programmet,
foruten den egennytte slik

forskning gir.
Terje Tvedt ved
Universitetet i
Bergen har på-



pekt dette gjen-



tatte ganger
på mer gene-



rell basis. Jeg er
hjertens enig.

For øvrig har
HYDRA en

rekke forslag som bør følges
opp. En del av disse arbeider
NVE kontinuerlig med. Sær-
lig vil jeg trekke fram det
som foregår på området
flomrisiko og arealplanleg-
ging.

Produsentene
kan  ikke anklages
for å maksimere
profitten

Tverrfaglighet
inkluderer ikke bare
de tradisjonelle
natuifagene, men
i minst like stor grad
samfunnsfagene

eg kan
e at ut-
av vass-
lenger
ølsagt
rosess

Ny forskrift om sikkerhet i vassdrag
Arbeidet med ny  for-
skrift  om sikkerhet og
tilsyn  med anlegg i
vassdrag  nærmer  seg
slutten. Den  skal avløse
damforskriftene fra
1981  og  forskrifter for
tilsyn  med anlegg i
vassdrag  fra 1992. Den
nye forskriften vil  tre i
kraft samtidig med den
nye  vannressursloven.

Av Lars Grøttå

Gjeldende damforskrifter ble
utformet på slutten av 1970-
tallet og bærer preg av at vann-
kraft-Norge den gang var inne i
en omfattende utbyggings-
periode. Forskriftene fikk derfor
preg av å være byggeforskrifter.
Utover 1980-tallet ble det klart
at forskriftene ikke var egnet til
fullt ut å ivareta sikkerheten i
dammenes driftsfase.
I perioden 1989-92 gjennom-



førte NVE og Vassdrags-



regulantenes Forening (dagens

Enfo) et samarbeidsprosjekt for
å identifisere sikkerhetsmessige
utfordringer ved eksisterende
damanlegg. En av konklusjo-
nene var en anbefaling til NVE
om å revidere forskriften, slik
at det ble lagt større vekt på
drift.

Stikkordsmessig vektlegger for-
skriften områder som klassifi-
sering avvassdragsanlegg, over-
våkning av sikkerhet, revurde-
ring avvassdragsanlegg, intern-
kontroll, kompetanse og
beredskapsplaner. Forskriften
hjemler også myndighetskrav

om systemer for dambrudds-
varsling og risikoanalyse.

God kjennskap til ny
forskrift
Anleggseierne vil i stor grad
være fortrolige med de nye kra-
vene fordi de reflekterer endrin-
ger som har vært både forespei-
let og praktisert. Dessuten er
forskriften utviklet i nært sam-
arbeid mellom NVE, anleggs-
eiere og fagmiljøer utenfor
NVE.

Prosjektet tok til i januar 1995.
Styringsgruppen har siden

1997 har vært ledet av region-
sjefi NVE Aage Josefsen. Dessu-
ten har gruppen bestått av
blant annet professor Kåre
Høeg ved NGI som har represen-
tert NNCOLD og direktør i GLB
Pål Mellquist som har represen-
tert anleggseierne. De vass-
dragstekniske ansvarlige, har
vært representert gjennom
Vassdragsteknisk Forums tidli-
gere formann Rein Torstensen.
Enfo har vært representert ved
Torgeir Johnson.

NVE vil komme tilbake med en
grundig presentasjon når den
nye forskriften med retnings-
linjer trer i kraft.
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Norge med teknisk og økonomisk bistand

Tanzanias største
vannkra erk åpnet

Nytt an

Inngangsportalen på åpningsdagen: Dette er alt som er synlig av det
omfattende produksjonsanlegget 2  km inne i  fjellet.

Nok et afrikansk
vannkraftverk, hvor
NVE har vært aktivt
engasjert, er i  drift
Denne gangen dreier
det seg om Lower
Kihansi Hyclropower
Project i Tanzania.
Under stor festivitas
med blant  annet  lan-
dets president, Benja-
min  W  Mkapa, ble
åpningen feiret for et
verk  som nå leverer 40
prosent av landets
totale  kraftproduksjon.

Tekst og foto: Magne Skåltveit

NORAD har deltatt i prosjektet
med en delfmansiering sam-
men med andre utenlandske
hjelpe- og finansorganisa-
sjoner. Det norske konsulent-
firmaet Norplan vant den inter-
nasjonale anbudsrunden for
prosjektering og administra-
sjon av det totale anlegget. Det
sterke norske innslaget gjorde
at NVE tidlig ble engasjert som
rådgiver og konsulent for pro-
sjektet og har fulgt dette fra star-
ten med aktiv deltakelse og an-
befalinger.

Unikt miljø
Et vannkraftverk som bygges i
det indre Afrika ved ekvator stil-
ler enhver deltagende aktør
overfor helt spesielle utfordrin-
ger. I et sårbart og usedvanlig
vakkert område med forholds-

vis stor befolkningstetthet skal
det bygges et topp moderne
vannkraftverk. Her er vannet
selve livsgrunnlaget.
Verdensbanken gjennomførte
miljøevaluering ved hjelp av en
uavhengig ekspert og som kon-
kluderte med at utbyggingen
var innenfor akseptable ram-
mer. NORAD og svenske SIDA in-
sisterte imidlertid på å gjen-
nomføre sine egne undersøkel-
ser i henhold til sine retnings-
liner. Her ble NVE kontaktet og
har foreslått evalueringer som
NORAD krevde for å gi sin støtte
til prosjektet. Totale kostnader
for miljøstudier og tiltak har
beløpet seg til nær 50 millio-
ner kroner.

Lang prosess
Vannkraftverk bygges ikke over
natten. Man må helt tilbake til
1986 da de første planene ble
presentert. De resulterte i Nor-
plans forprosjekt i 1992. Som-

Åpningstale: Presidenten i
Tanzania Benjamin W Mkapa
uttrykte i  sin åpningstale Lower
Kihansis betydning for landets  vekst
og  befolkningens livskvalitet.

meren 1994 ble første spadetak
tatt av det kinesiske selskapet
SIETCO som startet med an-
leggsvei fra nærmeste by med
jernbaneforbindelse, Mlimba,
senere italienerne med anleggs-
arbeidet i fiellet og etterhvert
skandinaver med den totale
mekaniske og elektriske utrust-
ningen. Alt overvåket og styrt
av Norplan. Giverne ble holdt
orientert gjennom deltakelse
på de halvårlige møtene, og
gjennom en rekke rapporter.
NVE har her hatt en viktig rolle
som rådgiver for NORAD gj en-
nom hele prosjekt- og
utbyggingsperioden.
Kraftverket slik det fremstår i
dag er svært likt det vi kjenner
fra hjemlige trakter, med en-
kelte lokale tilpasninger. Et
fiellanlegg utført etter vel-
prøvde norske teknologiske
prinsipper; med damanlegg,
sjakter og tunneler for leding
av vannet til kraftstasjonen og
ut fra denne som ligger nær-
mere to kilometer inne i fiellet.

Bistand som monner
Etter norske forhold kan man
ikke si at vannkraftverket i
Kihansi ruver, slik det nå er satt
i drift, på 180 MW og beregnet
årlige gj ennomsnittsproduk-
sj on på 935 GWh. Dette utgjør
likevel nærmere 40% av
Tanzanias totale årsproduk-
sjon. Lower Kihansi kom også i
drift på et tidspunkt da Tanza-
nia igjen led under mangel på
kraft og bidrar nå vesentlig til
at utkoblinger ikke forekom-
mer. Det gjelder da for de fem
prosentene av befolkningen
som har tilgang på elektrisk
kraft.

Norges forutsetninger innen
vannkraftutbygging i fiell er in-
ternasjonalt annerkjent og an-
sees av mottakerlandet Tanza-
nia som varig og miljøvennlig
bistandshjelp. Utvikling og
oppbygging av landets infra-
struktur gjennom vannkraft er
helt vesentlig for fremtidig
vekst.

Internasjonal jobb
For en som kjører inn gjennom
inngangsportalen etter 12 ti-
mers skranglete jernbanereise
og videre på anleggsvei, er sy-
net nesten uvirkelig. Her snak-
ker vi om et anlegg i f.jerntlig-
gende strøk i Afrika som ikke
står et hakk tilbake fra det vi
finner i Norge. Selv om anleg-
get er svært "norsk" og ledet av
nordmenn skal vi være forsik-

tige med å ta for mye av æren.
På det meste var over 40 ulike
nasjoner representert blant de
rundt 2000 som arbeidet på an-
legget. Man skulle tro at dette
ville skape store problemer med
kulturforskjeller, ulike oppfat-
ninger og syn på problem-
løsninger. I følge prosjektleder
på stedet, OleVallevik ,viste det
seg at det felles mål og de tids-
frister som var satt overskygget
ulikheter og var styrende for ut-

byggingen. Det er med en viss
stolthet utbyggerne nå ser et
anlegg som fungerer optimalt
og som kom i drift før planlagt
termin, - og det innenfor opp-
rinnelig budsjett.

Videre drift
Utbyggerne har stor tro på at
det statlige kraftselskapet
Tanesco, som nå er eier og ope-
ratør, kan fortsette driften uten
store problemer. For fem år si-
den var NVE engasjert som råd-
giver for NORAD i et annet
vannkraftverk i Tanzania,
Pangani Falls. Dette ble åpnet i
1995 og er blitt drevet på en ut-
merket måte av den lokale be-
folkning. De lokale ingeniørene
som deltok i utbyggingen, og
har stått for videre drift, holder
et høyt teknisk nivå. Flere sen-
trale personer i driften er dessu-
ten gitt den nødvendige
spesialundervisning og trening
både lokalt og her i landet.
Det burde være godt hold i det
president Mkapa understreket
under åpningen at bistand til
vannkraftutbygging er langsik-
tig hjelp og bidrar i overskuelig
fremtid til vekst og et bedre liv
for befolkningen.

Datasty
tiden fre

Masaier
befolknin;

I havn: '
engasjert
grunn tilÅpningssermoni:  Lokale orkestere og  kor  var med på å skape  stemning under  åpningssermonien.
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ingen  ligger i vakre omgivelser.

oderene kontrollrom i  kraftstasjonen vil i
etjent  av lokalt ansatte

Sjefingeniør Alf V. Adeler i NVE:

"Vannkraftutbygging i uland
en spesiell utfordring"

tammefolk som  utgjør  en del av Tanzanias

ning (t.v) og Alf Adeler  har  begge  vært
ihansi  Hydropower Project. De har nå god
'nøyd med vel  utført  arbeid.

For Alf V. Adeler, som
er ansatt i  NVEs Inter-
nasjonale  kontor, er
ikke vannkraft-
utbygging i u-land noe
nytt.  Heller  ikke  Tanza-
nia, etter å ha  vært  fast
stasjonert i landet en
årrekke gjennom ulike
bistandsprosjekter.
Hvert  prosjekt og an-
legg vil ha sine spesielle
sider og  vannkraft-
verket  Lower Kihansi er
i så måte ikke et unn-
tak kan Adeler be-
krefte.

- Prosjektering og utbygging
av et norsk vannkraftanlegg
vet vi kan være krevende nok.
Når det gjelder et anlegg som
Lower Kihansi står man over-
for langt flere aspekter og
ulike omstendigheter man må
forholde seg til. Vi i NVE har
gjennom årene foretatt en
rekke vannkraftstudier og vur-
deringer i u-land. Vi arbeider
tett med NORAD for å gi grunn-
lag for beslutninger og drift av
ulike prosjekter NORAD er en-
gasjert i. Det gjelder både tek-
niske og økonomiske forhold,
men selvsagt også de miljø-
messige innvirkninger som ut-
byggingen av et vannkraftverk

som Lower Kihansi kan med-
føre, sier Adeler.

Vakre omgivelser
Lower Kihansi utnytter
Kihansi-elven som kommer fra
Iringa-platået. Et praktfullt
vannfall som er godt synlig fra
anleggsveien som fører opp til
en 25 meters høy betong-
demning som danner en min-
dre dam. Denne tar på det
meste 1,6 millioner kubikkme-
ter, hvor rundt en million ku-
bikkmeter tappes daglig for å
ta forbrukstoppene i Tanza-
nia. Med andre ord er Lower
Kihansi et typisk effektverk.
Fjellene i Iringa-platået, som
for en nordboer minner mer
om kuperte åser med sin fro-
dighet, raker opp til 1500 me-

ter. Et naturskjønt område
som Tanzania vet å verdsette
og har derfor utvist sterkt en-
gasjement i vurderinger av de
negative påvirkninger utbyg-
gingen måtte ha.

Store miljø-
påvirkninger
I følge AlfAdeler er de tekniske
og økonomiske aspektene ved
prosjektet bare en del av det
som må vurderes. En utbyg-
ging på disse breddegrader har
ofte stor menneskelig og
miljømessig konsekvens. I
nedslagsområde på 590 kva-
dratkilometer måtte det der-
for inngående studier til for å
evaluere virkning på det som
finnes av dyr og planter. Og
ikke minst de menneskelige
faktorer, i et område hvor det
er 22 landsbyer med en samlet
befolkning på 60 000 personer.
Store ressurser er derfor benyt-

tet til ikke bare å vurdere de ne-
gative konsekvenser, men like
mye for å dempe disse, kommen-
terer Adeler.
Bidragsland og hj elpeorganisa-
sjoner, foruten Tanzania, har
satt i gang en rekke tiltak. Noe
utført, mens andre pågår for å
hjelpe på sikt og for å se på de
mer langsiktige påvirkningene
av anlegget.

Nye forhold
Når antall ansatte på anlegget i
byggepefioden nærmer seg 2000
vil dette naturlig nok påvirke lo-
kalbefolkningen. For mange en-
dres hverdagen på godt ogvondt.
Tiltak som gjøres er derfor også
en kompensasjon for endret livs-
kvalitet og -vilkår. Byen Mlimba
med sine mange tusen innbyg-
gere har fått elektrisitet, vann-
forsyning og sykestue. Helse-
prosj ektet MUAJAKI har stått
sentralt og utfører rådgivning
innen ernæring, sanitære for-
hold, overførbare sykdommer
samt gjennomføring av generell
helseovervåking. Et annet pro-
gram tar seg av bevaring og ut-
vilding av den sosio-økonomiske
velferd i de berørte landsbyene.
De naturmessige aspekter blir
tatt hånd om av prosjekter for
bevaring av det økologiske
mangfoldet i området. Tiltak
som også vil gi rik erfaring for
fremtidige prosjekter.

Økonomi kontra
miljø
Terje Gimming er sjefingeniør
i NVE Internasjonalt kontor og
var tidlig involvert i Lower
Kihansi prosjektet. Hans vurde-
ring er at utbyggingen ga
mange tekniske utfordringer
og han er imponert over hva
norske konsulenter og leveran-
dører, sammen med et større
antall utenlandske aktører, har
gjennomført. Samarbeidet
med NORAD ønsker han å
fremheve som meget positivt.
De miljømessige aspekter må
nødvendigvis sees i forhold til
hva man kan oppnå av vekst
og økt livskvalitet kommente-

rer Adeler. - Under utbyggin-
gen ble en ukjent paddeart
oppdaget, den som nå har be-
tegnelsen Kihansi Spray Toad.
Dette er selvsagt interessant og
spennende. De ekstra undersø-
kelsene og forslag til tiltak et-
ter at den nye paddearten ble
funnet, medførte økte kostna-
der for prosjektet. Det var rik-
tig i dette tilfellet. Det er imid-
lertid vanskelig å komme frem
til hva som er rett med hensy-
net til natur kontra høyere le-
vestandard og økonomisk be-
dring i et fattig u-land, hvor
bare det å overleve kan være
vanskelig nok. Vi i NVE forsø-
ker å gi anbefalinger hvor alle
forhold blir så inngående som
mulig vurdert og ivaretatt, er
Adelers avsluttende replikk.
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Fri flyt av kraft
Europa

Etter  planen kan
elektrisk  kraft  flyte
fritt over europeiske
landegrenser fra 1.
oktober. Sammen-
sveising av nasjo-
nale  kraftrnarkeder
til ett  europeisk
handelsfellesskap
betyr at prisene på
elektrisitet på sikt
vil bli fastsatt i et
nytt  kjempe-
marked. Kraft-
omsetningen i det
europeiske marke-
det  vii  dermed bli
en av verdens stør-
te råvaremarkeder.

Av Vibeke Hoff Norbye

- Samlet systemkapasitet
i dette markedet er rundt
2 500 TWh. Dette er om-
kring 20 ganger Norges
årlige forbruk. Den reelle
internasjonale utvekslin-
gen er i dag på rundt 250
TWh på årsbasis, sier av-
delingsleder Ole Gjerde i
Statnett. Han legger til at
handelen i Europa i første
omgang vil skje vesentlig
gjennom bilaterale avta-
ler.

Intense forbere-
delser
- Forberedelsene er inne i
en avgjørende fase og si-
tuasjonen minner om
denvi hadde i Norden for
fem år siden - foran opp-

rettelsen av det skandina-
viske kraftmarkedet 1. ja-
nuar 1996, sier konsern-
direktør i Statnett og med-
lem av ETSOs styrings-
komité Ivar Glende til
Statnetts magasin på:nett.

Det norsk-svenske samar-
beidet resulterte i ytterligere
samhandel i Norden i årene
etter og impulser fra denne
tiden kommer nå Europa-
handelen til gode.

Norge først ute
Norge innførte markeds-
løsninger allerede i 1991 og
da Sverige kom etter i 1996
ble det begynnelsen på det
nordiske kraftsamarbeidet. I
mars 1998 kom Finland
med, mens Jylland i Dan-
mark ble inkludert fra 1. juli
1999. Fra 1. oktober vil også
øst-Danmark bli med i det
nordiske kraftsamarbeidet.

Avdelingsdirektør i NVE, Jan
Moen er Norges representant
i Council of European Ene-
rgy Regulators. I følge ham
har arbeidet mot et felles eu-
ropeisk kraftmarked virkelig
"tatt av" det siste året. -Det
er imidlertid flere barrierer
som må løses før alt er klart
for et fritt europeisk kraft-
marked for alle typer slutt-
brukere, inklusive hushold-
ninger. Nå er det imidlertid
veldig høyt tempo i arbeidet
og retningen er rikdg, fortel-
ler Moen. -Dette skyldes nok
blant annet omorganisering
i DG TREN (direktoratet for
transport og energi), ster-
kere politisk engasjement og
etableringen av ETSO, fort-
setter han. Det viktigste ar-
beidet fram mot 1. oktober

er å få tariffer for beregning
av hva det koster å transpor-
tere kraft fra et land til et
annet. Da er grunnlaget
lagt for at handelen mellom
landene kan starte.

-Fortsatt er det langt igjen,
legger Moen til. Blant annet
må problemer med flaske-
halser løses for å få til en
smidig overføring mellom
landene. Regler for dette er
under utarbeiding. Flere
kraftbørser er også under
etablering i Europa og Moen
understreker at det er viktig
å jobbe fram et felles regel-
verk for disse.

Gode erfaringer
Norden
I arbeidet med et felles euro-
peisk regelverk er det mange
positive erfaringer å hente
fra det nordiske samarbei-
det. - Løsningene som har
vært valgt i Norden, har vist
seg å være veldig robuste, for-
teller Moen. Norden repre-
senterer et komplekst sam-
mensatt marked der vind- ,
kjerne-, varme-, og vann-
kraft spiller inn. -Det euro-
peiske markedet er nok ikke
mer komplekst, men bare
veldig mye større, avslutter
Moen.

Avdelingsdirektør Jan Moen ved
Enøk- og markedsavdelingen i NVE.

Energ ipark
med gass
som
bærebjelke
Han  vil  ikke  bruke
ordet  utenkelig,  men
prosjektieder for energi
og miljø i  ARNE, Per
Møller-Pedersen, kan
ikke  helt  se for seg den
planlagte  nærings-
parken uten bruk  av
gass.  Denne  omdisku-
terte råvaren er en
bærebjelke i det som
kan bli  Stavanger-
regionens nye  stor-
satsing.

AvYngveBruksås

ARNE (Arena for Regional
Næringsutvikling og Entre-
prenørskap) er Stavanger-
regionens svar på tiltale når
flere av tungvekterne innen
oljeindustrien kutter ned på
engasjementet. Nedgangen de
siste årene stiller krav til ny-
tenkning, og i oljehovedstaden
lar de seg ikke skremme av
kostnadsberegninger i
ardklassen, bare målet er verd
å strekke seg mot. Nå er pla-
nen å gjøre regionen til Euro-
pas ledende innen petroleum,
energi og miljø.

Produksjon på tre
nivåer
Det er ikke avklart hvilken lo-



kalisering energiparken skal

IcMer til salgs: Prosjektleder for energi og miljø i ARNE, Per Møller-Pedersen,
jobber med å få bedrifter til å satse på næringsparken i Rogaland.
-Viharhatt god responsså langt, ogfikk vist ossbra frem under oljemessen
ONS, forteller Møller-Pedersen.

Fakta:
19. februar 1999 trådte EUs direktiv for det europeiske el-markedet i kraft. Med dette
åpnet mulighetene for handel av elektrisitet over landegrensene.

EU-kommisjonen har vært pådriver for fri flyt av kraft i Europa. Kommisjonen har
uttrykt at det er de nasjonale reguleringsmyndighetene, sammen med de system-
ansvarlige nettselskapene i hvert land, som skal gjøre det mulig å iverksette direkti-
vet.

ETS0 (Association of European Transmission Systems Operators) er den europeiske
organisasjonen for systemansvarlige nettselskaper. Organisasjonen tar aktiv del i
utviklingen av et integrert og konkurransebasert europeiske kraftmarked.

ETS0 ble opprettet 1. juli 1999. Totalt er 17 land er representert EUs medlemmer
samt Sveits og Norge.

ETSO-landene representerer et årlig kraftforbruk på rundt 2 500 TWh og en interna-
sjonal utveksling på 250 TWh.

Konsernsjef i Statnett, Odd Håkon Hoelsæter, ble valgt til ETSOs første president og
ble ijuli i år gjenvalgt for ett år.

ha, men to av alternativene det
arbeides konkret med er Risa-
vika i Tananger (der Shell-raffi-
neriet legges ned) og Mekjarvik
i Randaberg. Derimot er det
klart at det legges opp til et tre-
greinet samspill:

Infrastruktur
blant annet med vekt på kraft-
produksjon, fi ernvarme/fj ern-
kulde, gass og en CO2-infra-
stuktur.

Næringsaktiviteter
innenfor områdene offshore
vindmøller, bølgekraft, driv-
husteknologi, forskningssen-
ter, geotermisk energi, enøk-
senter, kraft fra brensel-celle,
fôr- og matvareteknologi,
gasskraftverk og avfalls-
forbrenning.

Kunnskapsnettet
skal forbinde de ulike delene.
Det skal bestå av kontorfnæ-
rings-finnovasjonsbygg for be-
driftene.

Lyse Gass
-Vi bare legger til rette for
næringsparken. Det er aktø-
rene som bestemmer hva som
blir det konkrete innholdet.
Dette gjelder også temaet gass-
kraft. I utgangspunktet er vi
åpne for både gasskraft for pro-
duksjon av el og bruk av gass
direkte i industrien, sier pro-
sjektleder Bjarte Dybvik i ARNE.

En av de aktuelle aktørene Dyp-



vik sikter til, er Lyse Energi i Sta-
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Rogaland år 2015? Slik kan en næringspark i Stavanger-regionen seut om de planene som nå er under utvikling blir
realisert. Fleretomter på Nord-Jærener aktuelle for eventuelt å huse det gigantiske senteret.

vere Lyse. I denne sammenheng
er det også et poeng at Lyse er i
ferd med å bygge opp kompe-
tanse på gass. Vi har hatt et
veldig godt samspill med dem
så langt i planleggingen av
næringsparken, sier prosjektle-
der i ARNE, Per Møller-Pedersen.
Han vil ikke kalle gasskraft en
forutsetning for energiparken,
men innrømmer at det er van-
skelig å se for seg et liv uten.

- Gass er en bærebj elke slik det
fremstår nå. Det ville nok være
mulig å få til en næringspark
uten, men da ville den sett helt
annerledes ut. Vi jobber bare
med det som alternativ.

På spørsmål om hvordan ut-
slippene fra et gasskraftverk
skal behandles, beskriver Møl-
ler-Pedersen en synergi hvor
strengt tatt biproduktet blir
verdifull igjen innen samme
industri:
- Det ligger fortsatt mye olje
igjen i feltene i Nordsj øen når
produksjonen går mot slutten.
For å få opp noe mer, må tryk-
ket i feltene økes, og Co2 egner
seg glimrende til dette formå-
let i noen av dem. Vi ser altså
ikke på Co2 som et problem,
men som en ressurs på lang
sikt.

Gassdistribusjon med
NVE-støtte
Viseadministrerende direktør i
Lyse energi, Torbj ørn Johnsen,
bekrefter at gass er et av de al-
ler viktigste satsingsområdene
innenfor bedriften akkurat nå.

- Vi er jo godt igang med utvi-
klingsprosjektet av det vi kal-
ler Jærgass, blant annet med
støtte fra NVE. Når det gjelder
ARNE, så har jo de energi som
ett av de viktigste satsingsom-
rådene, så det er jo interessant
for oss.

- Har dere gjort dere opp noen
tanker om i hvilken form gas-
sen i såfall skal benyttes - di-
rekte til sluttbrukere eller i
form av et gasskraftverk?

- Det bestemmes i stor grad av
rammebetingelsene. Både gass-
kraft-varmeverk og reine gass-
kraftverk er aktuelle. Vi jobber
egentlig uavhengig på to plan
- gassledningen under
Boknafi orden kan være beretti-
get også kun for direkte leve-
ranse til industien.

Etter planen vil en gassledning
fra Karmøy til Mekjarvik - og
et landbasert distribusjonsnett
sørover til Stavanger, Forus og
Sola -være på plass innen 2005.

Konsesjonspliktig
elproduksjon
Det blir uansett NVE som skal
gi konsesjon for å bygge et even-
tuelt gasskraftverk. Dette te-
maet, som har allerede sørget

for et regjeringsskifte, vil etter
all sannsynligvis bare øke i be-
tydning i årene som kommer.
Dette har NVE allerede tatt
konsekvensen av, og gass er satt
på lista over satsingsområder
framover.
- Vi har sagt at NVE skal spille
en aktiv rolle i arbeidet med
distribusjon av gass på land,
også som energibærer fram til
sluttbruker. Blant annet har vi
så smått begynt å se på dette
som et alternativ til andre tra-
disj onelle distribusjonsformer
for energi, sier direktør for ener-
giavdelingen i NVE, Kristian
Løkke. Han understreker at dis-
tribusjonen av gass har andre
forutsetninger enn el, og at
bruk av gass på kort sikt sann-
synligvis bare vil være aktuelt i
områder tilknyttet de tre steder
i Norge hvor gass føres i land.

- Når det gjelder bruken av gass
i tilknytning til energiparken i
Stavanger-regionen, kan jeg
ikke si annet enn at en del av
virksomheten vil være konse-
sj onspliktig, for eksempel pro-
duksjon av el, sier Løkke.

Sterkere gass- fokus i NVE:
Energidirektør i NVE, Kristian Løkke,
sier etaten har vedtatt  et sterkere
fokus på gass fremaver.NVEhar
alleredegått inn med støtte i Lyse
Energi sitt prosjekt 7ærgass".

- Hvordan ser du på de miljø-
messige sidene ved ARNE-pro-
sj ektet?

- Jeg har kun sett overfladisk på
presentasjonen, men i utgangs-
punktet virker det jo interes-
sant. Vi har vi jo notert oss at
Stortinget har anbefalt en sat-
sing på naturgass overfor Regje-
ringen. En sentral problemstil-
ling blir spørsmålet om lønn-
somhet. Gasskraft-el kan være
dyrere å produsere enn andre
alternativer, påpeker Løkke.
ARNE har som mål at nærings-
parken skal være operativ
innen 10-15 år, og realisering av
et eventuelt gasskraftverk må
sees i det tidsperspektivet. På
spørsmål om når nærings-
parken skal stå ferdig, svarer
ARNE-leder Per Møller-Pedersen
med forretningsfilosofi i stedet
for årstall:
- Næringsparken skal aldri bli
ferdig. Det er en del av det dy-
namiske konseptet.

vanger. Styret vedtok i juni å
realisere planene om å legge en
gassledning over Boknafiorden

til Nord-Jæren, og er i ferd med
å etablere et underselskap ved
navn "Lyse Gass".

- Alt som vedrører energi i for-



hold til næringsparken, vil på
et eller annet vis måtte invol-

Fakta om ARNE - Arena for Regional Næringsutvkling og
Entreprenørskap
ARNE er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Stavanger regionen, som har som
mål å stimulere til utvikling og nyskapning på næringslivets egne premisser. Prosjektet
kom i gang i 1999, blant annet som svar på nedgangen innen olje- og gassnæringen i
regionen. ARNE skal ha en sentral funksjon som inspirator, katalysator og tilrettelegger
for det som kalles en "framtidsrettet næringsutvikling."

Deltakerkommunene er Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg. I tillegg er Rogaland
Fylkeskommune med i prosjektet. Hovedmålet er å fa fram konkrete ideer og satsinger som
direkte eller indirekte kan skape ny næringsaktivitet, gjennom å

Avdekke og synliggjøre potensiale innenfor satsingsområdene
Stimulere til å konkretisere ideprosesser og muligheter
Formidle kunnskap om regionens muligheter til aktører utenfor regionen
Sikre rask reaksjonsevne og stor handlekraft overfor valgte satsingsområder
Være en støttespiller og pådriver i den første fasen av initiativer og prosesser
Etablere fruktbare allianser mellom ulike miljøer og aktører.

ARNE er organisert rundt et eget sekretariat som ledes av rådmannen i Stavanger. Styret
består av sentrale næringslivsledere, ordføreren i Stavanger og Sandnes samt fylkes-
ordføreren. Ordføreren i Stavanger er styreleder. Sekretariatet trekker inn nøkkelpersoner
fra privat næringsliv og det offentlige med ansvar for utvalgte områder eller delprosjekter.

ARNE arbeider i utgangspunktet på en bred basis, men med hovedvekt på petromaritime
næringer, energi/miljø, matindustri, IT og FoU. Blant bedriftene som allerede deltar i pro-
sjektet, finner vi tungvektere som Lyse Energi, Shell, Statoil, BP, Conoco og Aker.
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Rekordproduksjon og
velfylte magasiner GWh
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Produksjonen av elek-
trisk kraft var på hele
137,6 TWh  de siste 12
månedene. Dette er
rekordhøyt  og 12,9
prosent mer enn i sam-
me periode i .flor. Gjen-
nomsnittlig  årsproduk-
sjon for det  norske
kraftsystemet er bereg-
net  til  vel  114 TWh.
Innenlandsforbruket i
årets første åtte måne-
der økte med fire pro-
sent.

Av Per Tore Jensen Luncl

Til tross for rekord-
produksjonen, var fyllings-
graden i landets magasiner
93,8 prosent i slutten av august.
Det er bare tre prosent under
maksimalverdien på samme
tidspunkt for tiårsperioden
1990-99. Høyest magasinfylling
hadde Midt- og Nord-Norge med
96,3 prosent, mens Sørøst-
Norge var lavest med 92,3 pro-
sent. I Vest-Norge var magasin-
fyllingen 93,1 prosent.

Kraftproduksjonen i løpet av
årets åtte første måneder var på
i alt 94,5 TWh mot 79,5 TWh i

tilsvarende periode i 1999.
Kraftutvekslingen med utlan-
det i årets åtte første måneder
ga en nettoeksport på 12,8 TWh
mot 1 TWh i tilsvarende pe-
riode i 1999. De siste 12 måne-
dene har det vært en netto-
eksport på 13,7 TWh mot 0,3
TWh i samme periode ett år tid-
ligere. Den sterke økningen i
eksporten har sammenheng
med gode tilsigsforhold.

Økning i forbruket
Det innenlandske totalforbru-
ket i årets åtte første måneder
var på i alt 81,6 TWh mot 78,5
TWh i tilsvarende periode i
1999. Dette er en økning på fire
prosent. Aldri har forbruket av
elektriskkraftvært så høyt som
i siste12-måneders periode. Det
var på 123,9, noe som er 1,9 pro-
sent mer enn i samme periode
ett år tidligere og vel 9,5 TWh
mer enn gjennomsnittlig års-
produksjon.

Bruttoforbruket i alminnelig
forsyning i årets første åtte
måneder steg med 0,9 prosent
i forhold til samme periode i
1999. For siste 12-måneders-
periode har det derimotvært en
nedgang på 0,7 prosent. De
siste 12 månedene har vært
adskillig varmere enn tilsva-
rende periode fior. Korrigert til
normale temperaturforhold
økte nemlig det alminnelige
forbruket med henholdsvis 2,8

og 2,1 prosent for de samme
periodene.
Sammenlignet med tilsvarende
periode i fior økte kraftintensiv
industri forbruket med 6,4 pro-
sent i årets åtte første måneder.
De siste 12 månedene har for-
bruket vært 33,4 TWh (brutto),
en økning på fem prosent i for-
hold til samme periode ett år
tidligere. Økningen i forbruket
skyldes først og fremst sterk
vekst for bedrifter som produ-
serer kjemiske råvarer.

Forbruket av kraft til elektro-
kjeler (uprioritert kraft) økte
med 21 prosent i årets åtte før-
ste måneder. De siste 12 måne-
dene har det vært en økning på
9,7 prosent.

Fortsatt lave
spotpriser
Spotprisen på elektrisk kraft
gikk ned fra omkring 12 øre/
kWh i begynnelsen av året til 9
øre/kWh i slutten av august. Til
sammenligning var spotprisen
til de samme tidspunkter ett år
tidligere henholdsvis 13,6 og
13,5 øre/kWh.
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vanriressurs ov
utkast til forskrifter

Utkast til forskrifter til den nyevannressursloven er nå ute på høring. Heringsfristen er
satt ti129 09.00. Det er ventet at Stortinget vil ved ta den nye loven inneværende sesjon og
at loven dermed kan tre i kraft fra årsskiftet.

Nytt Skauma kraftverk
ved Berkåk i Rennebu
Tre år etter at konsesjo-
nen var i orden, står nå
Kvikne-Rennebu Kraft-
lags nye  kraftverk i
Rennebu kommune
ferdig. Verket er  dimen-
sjonert med en installa-
sjon  på 900 KW, og er
beregnet å  skulle  pro-
dusere ca. 3,8 GWH i et
gjennomsnittsår.

Tekst og foto: Einar Sæterbø

Fra 1920 og fram til 1982
har fallet mellom regulerings-
magasinet i Skaumsjøen
og utløpet i Orkla nedenfor
Berkåk vært utnyttet i to
små kraftverk til lokal
strømforsyning. Det øverste
kraftverket ble eid og drevet av

gruveselskapet Undal Verk. Det
nederste av en sammenslut-
ning av private eiere. I flere år
har også Kvikne-Rennebu
Kraftlag A/L arbeidet med pla-
ner for utnyttelse av kraft-
ressursene i Skauma. I april
1997 fikk de positivt svar på
søknaden fra NVE.

Kraftverket utnytter fallet mel-
lom den gamle inntaks-
dammen like nedenfor E6 og
helt ned til elva Orkla, et fall
på ca. 180 meter. Driftsvatnet
transporteres ned til kraftsta-
sjonen gjennom en 1400 meter
lang rørledning med diameter
60 cm. I konsesjonsvilkårene
ble det krevd at rørledningen
skulle graves ned og skjules i ter-
renget. I bekkedalskryssingen
like nedenfor inntaksdammen
kunne rørledningen legges på
en enkel brukonstruksjon.
Dette kravet er etterkommet.

Nytt kraftverk:Den separate transformatorstasjonen ved
veien.

Skauma krajtstasjon.  Utløpet til Orkla  er på andre siden av
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Svenske f omerfaringer
Evnen til å  løse kriser
på lokalt nivå  og en
veldreven  sentral  red-
ningstjeneste gjorde at
flommen i Sverige ble
løst på en god  måte.
Representanter fra NVE
har vært i  Dalarna for
å høste eifaringer fra
flommen i Sverige i
sommer.

Av Melita RingvoldHasle

I august besøkte avdelingsdi-
rektør Trond Ljøgodt i
Sikkerhetsavdelingen, region-
direktør Are Mobæk og region-
sjef for Østlandet, Stein Norvi
länsstyrelsen i Dalarna i Sve-
rige. Hensikten med besøket var
å høste erfaringer fra svenske-
nes flom i juli og se på hvor-
dan deres organisering av flom-
beredskapen fungerte i praksis.

- Det første som slo meg, er at
svenskene har vært flinkere
enn oss til å ta konsekvensene
av at ei krise bør løses på lavest
mulig nivå. Det var kommu-
nene som ledet redningsarbei-
det og de fulgte sine egne
redningsplaner. Lånsstyrelsen
grep ikke inn. Lånstyrelsen var
også opptatt av å ha gode nett-
verk. Gjennom året holder de
løpende kontakt med forsvaret,
kommunene og rednings-
verket sentralt gjennom en så-
kalt "elvsamordningsgrupp".
Når flommen kom, visste de
umiddelbart hvem de skulle
samarbeide med og hvordan,
forteller Mobæk. Han erfarte
selv hvor viktig det var med
gode nettverk under flommen
på Østlandet i 1995, men han

understreker at flommen i Sve-
rige på ingen måte kan sam-
menlignes med den Norge
hadde i 1995.
- Flommen i Sverige var en regn-
flom, og det var særlig i side-
vassdragene problemene opp-
sto. I størrelsesorden var den
mye mindre enn 95-flommen i
Norge.

Sentralt redningsverk
Ljøgodt framhever at NVE har
hatt et godt samarbeid med
svenskene i flere år. Han synes
dessuten at den svenske model-
len med en sentralt rednings-
verk er god.
- Vi har de siste årene holdt god
kontakt med Sverige i

vassdragssikkerhetsarbeidet og
registrerer at vi har mange sa-
ker med felles trekk. Erfarin-
gene med Råddningsverket er
gode, og den svenske modellen
for både forebyggende og
avbøtende beredskapsarbeid
synes å fungere godt.Vi har fak-
tisk en mer entydig samarbeids-
partner i Sverige enn vi har i
Norge hvor vi samarbeider med
20 fylkesmenn og mer enn 50
politikamre, mener Ljøgodt.
Selv om flommen i Sverige i
hovedsak ble godt håndert, et-
terlyser man i svenske fagmil-
jøer nå en sentral vassdrags-
myndighet som kan ivareta
vassdragssikkerheten på et
overordnet nivå, på linje med

vårt NVE. Man tar også til orde
for å jobbe mer med forebyg-
gende tiltak og arealplanleg-
ging. Räddningsverket i Sverige
har engasjert Statens meteo-
rologiska och hydrologiska

institut (SMHI) til å utarbeide
flomsonekart for de mest ut-
satte områdene i Sverige. Et
sårbarhetsutvalg arbeider med
å utrede trusler mot det sven-
ske samfunnet generelt.

Energi og vassdragsforvaltning i Sverige:
Sverige har ingen en sentral enhet som forvalter både energi
og vassdrag slik NVE gjør i Norge. Statens energimyndighet
er den sentrale forvaltningmyndigheten i spørsmål om bruk
og produksjon av energi. På vassdragssiden er det Vatten-
domstolen som gir konsesjon etter vattenlagen etter en
domstolslignende prosess. For en del større vassdragstiltak
er det regjeringen som treffer avgjørelsen. Dette gjelder for
vannkraftverk med effekt på minst 20 000 kW. Den gjel-
dende svenske vattenlagen er fra 1983 og avløste vattenlagen
av 1918.

Flom i Dalarna: Det svenskeforsvaret måttebygge flomvoll for å sikre hjemmet til kunstnerenCarlLarsson i Sunclbornunderflommeni juli. Foto: Scanpix

Befaring av
Saudaprosjektet
NVE arrangerte i sam-
arbeid med Sauda-
prosjektet  (Elkem v.
Aktieselskabet  Saude-
faldene og  Sunnhord-
land Kraftiag AS) en
befaring i august i
området som berøres av
søknaden om videre
kraftutbygging i
Sauclafjellene.

Tekst og foto: Dag Norum

Deltakere på befaringen var, i
tillegg til NVE og søker, repre-
sentanter for de berørte kom-
munene Sauda, Suldal, Etne og
Odda, Hordaland og Rogaland
fylkeskommuner, fylkesmen-
nene i Hordaland og Rogaland
og Vernegruppa for Sauda-
vassdraga.

Befaringen ble holdt for å gi vik-
tige høringsinstanser på kom-
mune og fylkesnivå oversikt
over omsøkte tiltak, det vil si
geografi og landskap, tekniske
løsninger og inngrep med al-
ternativer og konsekvenser for
miljø og naturressurser. Under

befaringen var det også god
anledning til å klarlegge og dis-
kutere sentrale spørsmål og
problemstillinger. Hørings-
fristen for søknaden med tilhø-
rende konsekvensutredning er

Diskuterte prosjektet: Fra
venstrevassdrags- og energiclirektør
Agnar Aas,leder av Vernegruppa for
Saudavassdraga Jarle Lunde og
prosjektleder for Saudaprosjektet
Ståle Lunde.
Fossen i bakgrunnendannes av elva
Flesånarettfør samløpet med
Brattlandselva i Brattlansdalen.
Flesåna er et av vassdragene som
inngår i den omsøkte utbyggingen,
men er ikke med i søkersprioriterte
alternativ.

1. oktober i år. NVE tar sikte på
å ha sin innstilling til Olje- og
energidepartementet klar se-
nest annet halvår 2001.
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Sjeldent salg
av kraftverk
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Ikke statseid lenger: Etter  30  år i statens  eie  er Kobbholm kraftverk nå solgt.

Fredag 1. september
overtok Per A. Løken
skjøtet  og nøklene til
Kobbholm  kraftverk på
vegne av Kobbholm
Kraft AS. Det spesielle
ved  kraftverket,  som
ligger fem kilometer
vest for Grense-Jacobs
elv i Sør-Varanger, er at
det  var staten ved NVE
som solgte det.

Det er sjelden at direktoratet
selger kraftverk, og overdragel-
sen ble markert i NVEs lokaler
på Majorstua. Kobbholm Kraft
AS har fått med seg det finske
energiselskapet Espoon Såhkö
Oyj som vil overta 45 prosent
av aksjene i selskapet. Nødven-
dige investeringer for å sette i
stand igjen anlegget i Sør-Va-
ranger er ca 35 mill. NOK. An-
legget vil da bestå av to kraft-
verk.
- Til sammen vil de to kraftver-
kene produsere i underkant av
20 GWh, men vi venter med å
sette i gang opprustingen og
driften av anlegget til kraft-

prisene er høyere, forteller Lø-
ken. For at prosjektet hans skal
lønne seg må den langsiktige
kraftprisen på el stige til over
20 øre/kWh.
- Det vil nok ta fra fem til ti år,
men jeg er sikker på at prisen
på el kommer til å stige betrak-
telig i løpet av den perioden.
Særlig tror jeg ny vannkraft
fra mindre anlegg vil bli verdi-
full på det europeiske marke-
det hvis den blir sertifisert som
"grønn el", mener Løken.

Historikk
Da A/S Sydvaranger fikk konse-
sjon 7. sept. 1923 var ett av vil-
kårene at anlegget skulle hjem-
falle til staten 19. mars 1970.1
medhold av ervervsloven § 41
ble Sør-Varanger kommune til-
delt en ideell tredjedel av de
hjemfalte anlegg, mens staten
ved NVE overtok de resterende
to- tredj edeler.

I 1972 inngikk NVE, Sør-Varan-
ger kommune og A/S Syd-
varanger en avtale om å leie
bort anlegget, som da hadde
hjemfalt til staten. A/S Syd-
varanger fikk konsesjon på drif-
ten av Kobbholm Kraftverk. Da
leieperioden utløp, bestemte

ten av kraftverket.

På grunn av kraftverkets til-



stand sa A/S Sydvaranger opp
driftsavtalen med Statkraft SF

i august  1992, og
det ble vedtatt å
stanse driften av
Kobbholm Kraft-
verk midlertidig i
påvente av en av-
klaring om den vi-
dere disponering
av kraftverket.

10. oktober 1995
ble Kobbholm
Kraftverk kunngjort for salg,
og en avtale om salg av kraft-
verket ble inngått med Løken i
desember 1996. Kobbholm
Kraft AS fikk konsesjon den 4.
juni 1999, og Stortinget sam-
tykket til gjennomføring av
salget ved vedtak av 16. desem-
ber 1999.

Olje- og energidepartementet
at Statkraft skulle administrere
driften avkraftverket, og det ble
inngått en avtale med A/S Syd-
varanger om den daglige drif-
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Ny kraftverkseier:Per A. Løken fikk nøklene til Kobbholm krafverk fra  NVEs
informasjonsdirektør Sverre Sivertsen 1.  september. .

NVE vil samarbeide med de
store interesseorganisasjonene
NVE tok i vår initiativ
til  et møte med Norsk
Ornitologisk  Forening
for å drøfte problem-
stillinger knyttet til
kraftiedninger/vind-
møller og  fugl.
Dette møtet  var det
første av flere  møter
med de store
interesseorganisasjon-
ene som er  hørings-
parter  i konsesjons-
saker.

Av: Kristin Thorsrud  Teien

Formålet med møtene er å

oppnå gode og konstruktive
samarbeidsformer under saks-
behandlingen.

En sentral problemstilling i ar-
beidet med store saker som kre-
ver konsekvensutredning (KU),
er hvordan og hvor omfattende
kravene i KU-programmet bør
være for at utredningene skal
bli gode, men samtidig innen
rimelige økonomiske rammer.
For at NVE skal fastsette et best
mulig KU- program, er det vik-
tig med kontakt og dialog med
de respektive fagmiljøer. Det er
derfor viktig å finne fram til en
praktisk samarbeidsform,
drøfte omfang av undersøkel-
ser, hva som bør utredes, og hva
utredningskravene bør være.

NOF mener det er viktig å få
innblikk i sakene på et tidlig

tidspunkt, for å kunne komme
med innspill om hva som bør
kreves av utredninger i et KU-
program for det omsøkte
utbyggingsområdet. De under-
streket i denne forbindelse også
betydningen av mest mulig spe-
sifikke og klare KU-program-
mer. NOF framholdt imidlertid
at de gjerne skulle hatt bedre
kunnskaper om KU- krav og be-
dre innsikt i hva som kan og bør
kreves av en KU.

Kriterier ved fastset-
ting av KU-program
NOF mener det fokuseres for
ensidig på rødlistearter, og at
ikke bare slike arter bør priori-
teres. Bird Life International
har et spekter av kriterier for
hva som får benevnelsen Inter-
national Bird Areas, og disse
ulike spektrene bør vurderes

også ved fastsettelse av utred-
ningskrav i KU-program. Dette
gjelder vurderinger på artsnivå
og populasjonsnivå, samt at
det bør tas hensyn til hekke-
bestander. Det var enighet om
at en dialog og kunn-skaps-
formidling mellom NOF og NVE
er viktig, for å bidra til at mest
mulig relevant kunnskap i for-
hold til den spesifikke saken
blir hensyntatt ved fastsetting
av KU-krav. NOF poengterte

Skal ivareta  fuglene: NVE vil  samarbeide med NOF om  problematikk
knyttet til  fugl  og kraftledning.

dessuten at verneinteressene
har behov for løsninger i stedet
for konflikt,for å oppnå bedre
naturvern. NOF ønsker derfor å
samarbeide med NVE om even-
tuelle framtidige prosjekter.
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