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Våt høst med
mange flommer
Naturlovene kan
vi ikke styre. Vi er
nødt til å aksep-
tere at vassdra-
gene fra tid til an-
nen vil flomme
over. Men det er
mange tiltak vi
kan gjøre for å re-
dusere skader og
forebygge fare. Vi
må lære oss å leve
med flom. Vann

Energi har sett
litt nærmere på
tiltak NVE arbei-
der med og hvor-
dan flomvarsling-
en har utviklet
seg frem til i
dag. Dessuten
har HYDRA-pro-
sjektet gitt oss
mye kunnskap
om flomforsk-
ning og flomfor-
valtning. Det blir
en utfordring å ta
denne kunn-
skapen i bruk.

Sidene 3, 6-7

Effektbalansen
i kraftsystemet
Kraftforbruket øker og øker, og det
er blitt en utfordring å holde effekt-
balanse i kraftsystemet på kalde
vinterdager. Statnett og NVE har
tatt dette problemet på alvor og
gjennomført en del tiltak som vil
sikre oss gjennom vinteren. Stat-
nett har blant annet bedt om til-
bud på reservekraft fra både for-
brukere og produsenter.  Side 11

En  av mange lokale oversvømmelser på Østlandet i  oktober. Foto: Øyvind Armand Høydal.

Nettleie
«De sterkeste politiske struktu-



rene i samfunnet er ofte de som
ingen ser, som ingen tenker på
og som ingen diskuterer», skriver
Dr.techn. et cand.polit. Erik
Sauar i Miljøstiftelsen Bellona.
Gjesteskribenten tar opp temaet

sesongvariabel nettleie - en liten
endring med et stort potensiale.

Side 5

Produksjons-
rekord
Vi produserer nå opp i mot det
som er maksimalt for det norske
kraftsystemet i løpet av et år. De
siste 12 månedene har produk-



sjonen vært på nesten 140 TWII,
mens midlere årsproduksjon er
beregnet til vel 114 TWh. Samti-



dig fortsetter vi å sette nye
forbruksrekorder. De siste 12 må-



nedene har vi brukt 2,5 prosent
mer strøm enn det som er gjen-



nomsnittet for de siste 10 årene.
Side 10

Markering på
Røros
Et samarbeid mellom NVE, Riks-
antikvaren og Rørosmuseet har
sikret historiske verdier på Røros.
Det er gjennomført restaure-
ringsarbeid i to etapper for totalt
ni millioner kroner. 31. oktober
møttes samarbeidspartnerne på
Røros for å markere at prosjektet
er fullført.  Side 8-9

Foto: Joar Skauge

NVE bistår
Uganda
Arbeidet med en ny struktur i
Ugandas elsektor er i full gang.
NVE har hatt et institusjonelt
samarbeid med landet siden
1997. Nå er landene i ferd med å
inngå en ny avtale over tre år. Det
er mange utfordringer å ta fatt
på i et land som har en dårlig
forsyningskvalitet og hvor bare
fem prosent av befolkningen på
20 minioner er knyttet til nettet.

Side 4



Tek vi flaumfaren
på alvor?
Storflaumen på Østlandet i 1995 kosta samfunnet 1.8
milliardar kroner. Dette var ei av dei største natur-
ulykkene i Noreg. Sidan den gongen har vi hatt fleire
mindre ulykker andre stader i landet som har påført
veger, hus og næringseigedomar store skadar.
Gjennomsnittleg kostar flaumskadane i Noreg samfun-
net over 170 millionar kroner kvart år.

Stortingsmeldinga mot flaum peikar på at det viktigaste
tiltaket for å minske flaumrisikoen, er at det ikkje eta-
blerast ny verksemd på flaumutsette område. Det er
kommunane som etter plan- og
bygningslova har ansvaret for
dette. NVE si rolle er å kontrol-
lere at dei kommunale planane
tek tilstrekkjeleg omsyn til
flaumfaren. NVE kan gripe inn
mot planar som ikkje er
forsvarlege.

NVE har dei siste åra betra dia-
logen med kommunane når det
gjeld flaumrisiko. Vi har mel-
lom anna styrka region-
apparatet vårt for å følgje opp
kommunale planar. Vi har også
forbetra rettleiingstenesta og
utarbeidd nye retningsliner for
arealbruk i flaumområde.
Vi er også i godt gjenge med å lage flaumsonekart for ein
del av dei mest utsette elvestrekningane i landet. Meir
enn 1200 kilometer med elvestrekning skal kartleggjast
slik at kommunane sjølve kan sjå hva for område som
vert trua ved ulike typar flaum. Innbygda i Trysil og Sunn-
dalsøra er døme på område som alt har fått utarbeidd
slike kart. Fleire kommunar ligg i løypa og vil fa karta
sine innan kort tid.

Vi meiner at vi gjer ein større innsats enn før for at lokale
styresmakter både skal vere merksame på ansvaret sitt
og ha gode planleggingsverkty for å hindre nybygging på
flaumutsette areal.
Det er viktig for oss å kome så tidleg som mogleg inn
planprosessen. Vi kan då peike på farar, ulemper og inter-
esskonfliktar som må takast omsyn til i arbeidet.

Trass i dette ser vi at einskilde kommunar framleis tillet
bygging på område som låg under vatn til dømes under
flaumen i 1995, og mange arealplanar havnar aldri på
NVE sitt bord. Grunnane kan vere mange. Knappleik på
areal, økonomiske interesser og manglande informasjon
er nok dei viktigaste.

NVE noterer at forsikringselskapa no skjerpar tonen mot
kommunar som ikkje gjer jobben sin. Norsk Naturskade-
pool truar med at dei vil krevje tilbakebetalt utgifter
samband med naturskadar der kommunen kan lastast
for dårleg planlegging.

I samband med utgreiingane rundt Flomtiltaksutvalget
og stortingsmeldinga mot flaum, vart det avdekka eit
behov på om lag 400 millionar kroner for å sikre eta-
blerte verdiar langs vassdraga. I tillegg kjem utgiftene
til å vedlikehalde eksisterande anlegg. NVE har gjen-
nom fleire år foreslått at det vert bevilga i storleiks-
ordning 80 millionar kroner for året for at ein så raskt
som mogleg kan kome opp på eit sikrare nivå. Staten har
så langt bevilga om lag 40 millionar kroner årleg til
vassdragsteknisk sikring. Mykje av pengane verte brukte
til å vedlikehalde eksisterande anlegg og halde kontroll
med erosjonen. Det er difor framleis eit stort gap mel-
lom behova og det som kan finansierast over statsbud-
sj ettet.

Så lenge samfunnet ikkje er villig til å bruke meir pengar
til sikring av liv og verdiar langs vassdraga, må vi vere
budd på å leve med risiko for skadar på vitale
samfunnsverdiar når flaumen kjem.

NVE imot utbygging
av Homlavassdraget

Blir ikke bygget ut:  Storfossen i Homlavassdraget. Foto: Tor  Olav Sandnæs.

A/S Meraker Bruk har
søkt  om å få bygge to
kraftverk  i Homla-
vassdraget i Sør-Trønde-
lag. Utbyggingene ville
gitt en årlig produksjon
på  til  sammen 23,8
GWh.

I saken er det særlig konflikter
knyttet til regulering av Fold-
sjøen med 5,9 meter samt ut-

bygging av Storfossen til kraft-
produksjon. Storfossen har en
betydelig verdi både som
landskapselement og for
friluftslivsopplevelser. Den er
samtidig med på å skape et
særegent lokalklima. Her vok-
ser det fuktighetskrevende
rødlistede mose- og lavarter
som er ført opp i listen for
truede arter.
NVE legger vekt på at prosjek-
tet har betydelige negative kon-
sekvenser for miljø og frilufts-
liv. Selv om det er vurdert
avbeitende tiltak som krav til
sommervannstand i Foldsjøen

Olje- og energideparte-
mentet  har lagt  frem en
melding om kraftutveks-
lingen mellom Norge og
Danmark. Denne leg-
ger  tilrette for et  mer
åpent og  integrert nor-
disk kraftmarked.
-Jeg legger opp til at kraft-



utvekslinga mellom Norge og

Olje- og energideparte-
mentet (OED) vil  opp-
rette et nytt organ  som
skal  ha ansvaret for
arbeidet med energi-
økonomisering og  bruk
av alternative energikil-
der. Den  statlige institu-
sjonen skal etableres
innen 1. juli 2001.

-Det nye energi-organet vil gj en-
nom en mer effektiv organise-
ringgi en mer målrettet satsing
i energipolitikken. Trondheim
er valgt fordi byen har et bredt
energifaglig miljø, og det er vik-
tig for at organet skal fungere
godt, sier olje- og energiminis-
ter Olav Akselsen.
Energi-organet skal ta over

og minstevannføring i Storfos
sen, er konklusjonen likevel at
den marginale kraftproduksjo-



nen ikke veier opp for ulem-



pene en eventuell utbygging vil
medføre.

Danmark skal bygge på de
samme prinsippene som i dag
gjelder for utveksling av kraft
mellom Norge, Sverige og Fin-
land, sier Olje- og energiminis-
ter Olav Akselsen i en presse-
melding.

Plikten om fast levering til Dan-
mark vil bli borte og sentral-
nettselskapene i Norge og på
Jylland/Fyn tar over ansvaret for
å organisere den fysiske kraft-

oppgaver fra NVE og
energiverkene. I utgangspunk-
tet skal det nye organet ha 20-
30 ansatte, og mye av det ope-
rative arbeidet skal settes ut til
samarbeidspartnere.

Et påslag i nettariffen dekker i
dag energiverkenes utgifter
knyttet til informasjon om
enøk, mens NVE administerer
de statlige midlene som er satt
av til enøk-arbeid. OED vil i lø-
pet av november legge fram en
lovendring som gjør det mulig
å samle disse midlene i et
energifond. Fondet skal legge
til rette for en mer stabil finan-
siering og en mer langsiktig og
målrettet satsing.

NVE positiv
Regjeringen legger vekt på at
det blir en enhet som kan stå

I sin innstilling har NVE også
lagt stor vekt på den massive
motstanden mot utbyggings-
planene på både lokalt og re-
gionalt hold.

utvekslingen mellom de to lan-
dene. Kraftutvekslingen skal
basere seg på Nord Pool sine
områdepriser og at grense-
tariffene blir fiernet.

Planen er at den nye organise-
ringen av kraftutvekslingen
skal tre i kraft fra årsskiftet. Før
departementet kan gi ny kon-
sesjon, må et tilstrekkelig avta-
leverk mellom partene være
klart.

friere enn det som er mulig
innenfor et direktorat. Det vik-
tigste blir likevel at to penge-
strømmer blir slått sammen. I
dag får NVE omkring 375 mil-
lioner kroner til enøk-arbeid,
mens energiverkene disponerer
rundt 200 millioner kroner til

opplysningsarbeid omkring
enøk.

-Pengene vil nå bli samlet i ett
felles fond og everkene vil bli
fristilt fra enøk-arbeidet som de
tidligere har vært pålagt, sier
vassdrags- og energidirektør Ag-
nar Aas. -Arbeidet har jo lang-
siktig karakter, og det er viktig
at enøkarbeidet har en solid og
forutsigbar økonomi, sier han.

Norge-Danmark:

Omlegging av kraftutvekslingen

Nytt enøk-organ til Trondheim



Forsterkning av hovednettet i Sogn
og Fjordane
Kraftledningsnettet i
Sogn og Fjordane må
forsterkes for å opprett-
holde en god beredskap
og bedre forsynings-
sikkerheten i området.
Sogn og Fjordane
Energiverk og Statnett
søker om å få bygge og
drive de nye lednin-
gene. Det er stor forstå-
else for prosjektet, men
grunneierne har likevel
engasjert seg sterkt i
valg av traseer og
lokale tilpasninger.

Statnett SF og Sogn og Fjor-
dane Energiverk AS (SFE) AS
meldte i januar 1999 om pla-
ner for å forsterke hovednettet
i Sogn og Fjordane mellom Far-
dal og Sunnfiord. På bakgrunn
av meldingen, hørings-
uttalelser og egne vurderinger,
vedtok NVE et konsekvens-
utredningsprogram for det
meldte tiltaket i juli 1999.  I
april 2000 sendte Statnett SF
inn en søknad om å få bygge
og drive en ny 132 kV ledning
fra Fardal til Mel. Samtidig
sendte SFE inn en søknad om å

få bygge og drive en ny 132 kV
ledning fra Stakaldefossen til
enten Skei eller Åsstølen.

Befaring
I september arrangerte NVE en
befaring av de planlagte lednin-
gene. Formålet var å få en over-
sikt over ledningens plassering
i terrenget og at grunneiere
samt lokale og regionale myn-
digheter kunne komme med
utfyllende merknader. Det spe-
sielle i denne saken er at det er
stor enighet om behovet for led-
ningen, og at man er positive
til at ledningsnettet i Sogn og
Fjordane forsterkes. NVE møtte
en rekke grunneiere, som pekte
på forhold de mente NVE burde
legge vekt på i sin vurdering.

Kabling
Ut fra Fardal transformatorsta-
sjon i Sogndal kommune, vil
den nye 132 kV ledningen krysse
over Øvstedalen parallelt med
to eksisterende ledninger. I den
trange dalen vil de tekniske
inngrepene bli dominerende,
og berørte grunneiere har frem-
met krav om kabling.

Rasfare
Lokalbefolkningen vet hvilke
farer som lurer i de enkelte fiell-
sidene, og pekte på rasutsatte
områder for NVE. Karen Marie

Hjelmeseter, gårdeier i Øvste-
dalen ved Fardal, viste til at en
av de planlagte traseene på
oversiden av huset hennes
krevde et 28 meter bredt rydde-
belte i skogen som er plantet
for å verne huset mot ras og for-
talte at det bare er fire år siden
et ras stoppet rett ved huset. Blir
denne traseen valgt, vil dessu-
ten dalen bli ringet inn med
ledninger på begge sider.

Også Statnett og SFE frykter
snøen. Strømbrudd som følge av
ras er nemlig ikke uvanlig.

Færre tekniske inn-
grep
Grunneierlaget i Vetlefjord-
dalen i Balestrand har i en fel-
les uttalelse satt frem krav om
kabling av eksisterende tek-
niske anlegg i dalen for at en
ny 132 kV ledning skal aksepte-
res. Dette ble poengtert både på
befaringen og oppsum-
meringsmøtet som NVE holdt i
etterkant av befaringen.
Vetlefjorddalen er trang, og
grunneierne mener at kun en
ledning kan godtas for at kon-
sekvensene for bebyggelse, skog-
interesser og kulturlandskapet
skal bli akseptable.
NVE har bedt både Statnett og
SFE/Firdakraft om tilleggsopp-



lysninger før søknadene kan

sluttbehandles. Vedtak i saken
vil være klart rundt årsskiftet.

Farlig fiell: -  Raset for flre år siden stoppet rett bak huset vårt, sier
Karen Marie Hjelmeseter. Ett av Statnetts trasévalg innebærer å fjerne et
28 meter bredt belte av verneskogen i fjellsiden overfor gården.

Hydra programmet:
Vil ny kunnskap endre forvaltningen?
HYDRA-programmet
gav mye ny kunn-
skap innen flom-
forskning og flom-
forvaltning. Utfor-
dringen for NVE i
fremtiden blir å ta i
bruk denne kunnska-
pen.

Av Olianne Eikenæs

Programmet bekreftet at
bruk av reguleringsmagasin
er det mest effektive tiltaket
for flomdemping. Samtidig
har vi indikasjoner på at Idi-
maendringer kan gi opphav
til hyppigere og større flom-
mer. Spørsmål som blir na-
turlig å stille er om NVE skal
ta hensyn til dette ved kon-

sesjonsbehandling og revi-
sjon av konsesjoner for
reguleringsanlegg i flom-
utsatte vassdrag. Bør NVE

foreslå nye magasiner eller
økning av bestående maga-
siner med begrunnelse i
hensynet til flomdemping,
og bør NVE ta initiativet til
en kartlegging av dempings-
effekten i regulerte vass-
drag?

Forskningen har også vist at
etablering av flomverk har
liten innflytelse på store
flommers størrelse, men
stor innflytelse på tids-

forløpet. Dette er kunnskap
NVE bør ta hensyn til i for-
bindelse med etablering og
utforming av flomverk.
Kunnskapen bør også inngå
i NVEs vurderinger når det
blir sendt ut flomvarsel.

HYDRA-programmet viste
også at arealbruken i tett-
bebygde områder fører til
økt avrenning og større

flom og dermed store sam-
funnsmessige kostnader.
Det blir derfor viktig å søke
en avklaring mot kommu-

Høstflom:  Boligområde langs Leira.

nene om ansvarsforhold ved-
rørende flomforebyggende
tiltak i tettbebyggelse. NVE
må også ta stilling til om eta-
ten skal gjøre mer i forbin-

delse med alternativ håndte-
ring av overflatevann i ur-
bane strøk.
Direktørmøtet følger opp ar-

Foto: Øyvind Annand Høydal

beidet gjennom en arbeids-
gruppe med Trond Ljøgodt
og Kjell Repp i spissen. Ar-
beidsgruppen konkluderer
med at det ikke lenger er

manglende kunnskap som
hindrer en god flom-



forvaltning, men snarere en
overordnet strategi for arbei-

det, slik at vi alle drar i
samme retning. Dette er
blant temaene som vil bli
diskutert på et nordisk semi-
nar i april neste år - "Flom -
fra forskning til forvalt-
ning".



Spennende samarbeid med Uganda

På besøk i Norge:  Styremedlem i ERA  Robinah  Kiyini går  igjennom  avtalen
med seksjonssjef for NVEs internasjonale  kontor, Morten  Svelle.

Uganda er i ferd med å
gjennomføre den mest
dramatiske  restruk-
tureringen av el-sektor-
en  som  har  foregått sør
for Sahara.

Av Kari Heggemsnes

Målet er blant annet økt effek-
tivitet og privat engasjement i
el-sektoren, opprettelse av uav-
hengig regulator, utleie av da-
gens distribusjonsnett og
produksjonsanlegg samt eta-
blering av et statseid
transmisjonselskap. Underveis
vil NVE bistå den nye regulato-
ren med å gjøre en best mulig
jobb.

Myndighetene i Uganda har
lagt opp til et svært stramt tids-
skjema for restruktureringen

som skal være i havn allerede
juni 2001. Det er naturlig å se
dette i sammenheng med at en
restrukturering av elsektoren
er et krav for økonomisk støtte
fil et stort nytt ubyg-

Befaring
NVE var i september på
sluttbefaring i Tinn i
forbindelse med søknad
fra Øst-Telemarkens
Brukseierforening  om
tilleggsoverføringer  til
Mår  kraftverk.  Med på
befaringen var også
representanter for Tinn
kommune,  grunneierne
og  Statkraft.

Tekst og foto:  Anne Hustveit

Det omsøkte prosjektet går ut
på å overføre avløpet fra Rosjå,
Flottjørnbekken og Kalhovd-
bekken til Kalhovdfjorden.
Dette vil øke kraftproduksjo-
nen i Mår kraftverk og neden-
forliggende kraftverk med om-

gingsprosjekt i Uganda:
Bujangali. Dessuten setter
Verdensbanken krav til øket ef-

fektivitet i el-sektoren for å gi
mer finansiering til landet.

Den nye elektrisitetsloven og
omstruktureringsprosessen
har som utganspunkt at det
blir opprettet en regulator.
Uganda Electricity Regulatory
Authority (ERA) ble derfor eta-
blert ijuni i år.ERAs første opp-
gave blir å bemanne kontoret
slik at de kan ta fatt på sakene
som strømmer inn. Den første
store saken vil være å god-
kjenne en tariffstruktur og øv-
rige rammebetingelser for de
private selskapene som man
ønsker å invitere inn i el-sekto-
ren.

Til tross for forventet effektivi-



sering vil tariffene i Uganda

i Tinn
kring 43 GWh. Avløpselva fra
Rosjå, Ramsåa som er en side-
elv til Mårelva, vil få sterkt re-
dusert vannføring dersom pro-
sjektet blir realisert. Mårelvas
vannføring som allerede er
sterkt redusert i forbindelse
med Mår kraftverk, vil få ytter-
ligere reduksjon.
Søknaden har vært på høring
og fristen for å uttale seg gikk
ut 1. juli i år. Formålet med be-
faringen var at NVEs represen-
tanter skulle få se på de mo-
mentene som var tatt opp i de
innkomne uttalelsene, sam-
men med søker og folk fra dis-
triktet.
Hovedinnvendingene i hørings-
uttalelsene har vært at nok er
nok og at distriktet har avgitt
tilstrekkelig til vannkraft. Vass-
draget må ha den rest-
vannføringen som er igjen.
Spesielt er det uttrykt bekym-

Fakta
NVE har siden 1997 hatt et
institusjonelt samarbeid
med energiministeriet i
Uganda for å utvikle en ny
lov om elektrisitetsforsy-
ning. Loven ble vedtatt i no-
vember 1999. Norge og
Uganda er i ferd med å
inngå en ny samarbeidsav-
tale, nå med en tidsramme
på tre år. NVE skal bistå i
utviklingen av nødvendige
instrumenter som forskrif-
ter, konsesjonsprosedyrer,
standardvilkår mm. Samar-
beidet skal legge vekt på
regulatorens rolle som
varetaker av allmenne in-
teresser, miljø- og
forbrukerhensyn, samtidig
som man skal legge til rette
for et system som vil moti-
vere til videre utbygging og
effektiv drift.

sannsynligvis komme til å
stige. Dette henger sammen
med at det er nødvendig med
store investeringer for å knytte
nye abonnenter til nettet, samt
for å ta igjen for forsømt vedli-
kehold. I fremtiden må det også
settes avkastningskrav til kapi-

talen som blir investert.
For å bistå ERA, vil NVE på noe
sikt sannsynligvis tilsette en
stedlig rådgiver i Uganda. Sam-
tidig vil det være nødvendig å
bistå innen flere områder, slik
at også mer kortvarige engasje-
menter kan bli aktuelt.

Fakta
Uganda baserer seg hovedsakelig på vannkraft fra Nilen, men forsyningen er av dårlig kvalitet, med mange og lange avbrudd og
spenningssvingninger. Det er bare omlag fem prosent av befolkningen på 20 millioner som er knyttet til nettet. Disse er stort sett
lokalisert i hovedstaden Kampala og de tilliggende byene Entebbe og Jinja. Målet med regelutvikling, institusjonsoppbygning og
privatisering, er å bedre leveringskvaliteten og -påliteligheten for eksisterende abonnenter, samt å knytte betydelig flere abonnenter
til nettet.

Nedre del av Mårelva: Denne delen vil få ytterligere redusert  vannføring.  På befaringsdagen var  vannføringen
uvanlig  stor.

ring for situasjonen i den ne- som frambød et strålende høst- den nedbørsrike høsten.
dre delen av vassdraget i tørke- vær, var imidlertid vannførin-



perioder. På befaringsdagen, gen uvanlig stor på grunn av

Radialer og sentralnettets utstrekning
NVE åpner for at radialer
med både produksjon og ut-
tak til alminnelig forsyning
kan tas inn i sentralnettet.
Dette kommer frem i et brev
etaten har sendt på høring.
For radialer (enkeltlinjer)
med både produksjon og ut-
tak til alminnelig forsyning
vil gjeldende regelverk for

tariffering i noen tilfeller
kunne føre til at kostnadene
ved radialen i stor grad be-
lastes uttak. Ved at slike
radialer tas inn i sentral-
nettet vil man unngå en slik
kostnadsfordeling, og
oppnå en mer hensiktsmes-
sig tariffering av uttaket i
disse tilfellene.

For øvrige produksjons- og
industriradialer oppretthol-
des dagens ordning, hvor
bruker belastes kostnaden
ved radialen. Dette er i tråd
med den generelle målset-
tingen om at den som påfø-
rer overføringssystemet
kostnader, bør bære disse.
Høringsfrist er 1. desember.

Dialog: Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas i samtale med ordføreren i
Tinn, Berit Stormoen.



Sesongvariabel nettleie
- en liten endring med stort potensiale

De ster
politiske st
rene i samf
er ofte de s
ingen ser, s
ingen tenke
og som ing
diskuterer.

De sterkeste politiske struk-
turene i samfunnet er ofte
de som ingen ser, som ingen
tenker på og som ingen dis-
kuterer. De tas som en selv-
følge av alle, og svært få ten-
ker over at verden kunne
vært annerledes. Nettopp
derfor er strukturene så
sterke. I den norske organi-
seringen av energiforbruket
er det flere slike "usynlige"
lover og prinsipper som har
svært stor effekt på forbru-
ket av elektrisk strøm. Fel-
les for dem er at de fleste av
forbrukerne ikke aner at de
eksisterer, ei heller at det
finnes noe alternativ.
Allerede neste høst kan
imidlertid alternativene
begynne å dukke opp
i norske postkasser.

Subsidierte panel-
ovner
Systemet for å beregne nett-
leien, det vil si den prisen vi
betaler for å transportere
strøm fra kraftprodu-
sentene og hjem til hver en-
kelt forbruker, er en slik kost-
nad som bare de færreste her
i landet har et
forhold til.
Denne regnin-
gen til norske
husholdnin-
ger består i
dag av et fast
beløp per år
på i gjennom-
snitt 1250
kroner og et
beløp på gjen-
nomsnittlig
23 øre/kWh
faktisk for-
bruk.
Dersom norske husholdnin-
ger brukte omtrent like mye
strøm hele året og hele døg-
net, ville dette vært en for-
nuftig prising av nettet.
Panelovnene står imidlertid
slått av hele sommerhalv-
året, og slås på samtidig når
det blir kaldt. For å unngå
at strømnettet bryter
sammen, må derfor hele

nettet bygges slik at det tå-
ler 30 kuldegrader på Øst-
landet enda dette skjer
svært sjeldent. Kostnadene
for en slik "overdimensjone-
ring" kan sammenlingnes
med kostnadene knyttet til
å bygge en permanent
idrettshall for Norway Cup,
et bygg som bare ville bli
utnyttet fullt ut i syv dager
hvert år.

Svensk nettleie
Det kapasitetsproblemet
(effektproblem) i strømnet-
tet som Norge nå begynner
å få har Sverige hatt lenge
både i strømnettet og i kraft-
produksjonen. Svenskene
har derfor utviklet en gan-
ske annen tariffstruktur
enn vi har i Norge. I Sverige
varierer "årsavgiften" for å
være knyttet til strømnettet
fra 600 kr/år til 2200 kr/år
avhengig av sikrings-
størrelsen. Det betyr i prak-
sis at en svensk enebolig
som varmes opp med sen-
tralfyr eller en varme-
pumpe, sparer 1000 kr per
år mer enn i Norge på denne

delen av strøm-
regningen.

keste I Sverige er det

ruktu- også standard at
de husholdnin-

unnet gene som bruker

On1
mye elektrisitet
betaler mer per

om fo rb rukt kWh

r på om dagtid på
vinteren og min-

en dre per forbrukt
kWh om som-

, meren. Resulta-



tet er igjen økt
lønnsomhet for ENØK.

Kampanje
Bellona oppfordret i fjor
høst husholdninger uten
elektrisk oppvarming
til å klage på nettleien sin.
Hovedargumentet var at si-
den disse husholdningene
ikke bidrar til de kostbare
forbrukstoppene på kalde
dager omvinteren, så burde

de ha rett på en billigere
strømregning fra nett-
selskapet. I størrelsesorden
1000 husholdninger sendte
inn slike klager i fior høst.
Dermed mottok antakelig
de aller fleste nett-
selskapene en eller flere kla-
ger rundt juletider. Noen
nettselskap imøtekom disse
klagene ved å svare at ja, vi
vil vurdere å endre tariff-
strukturen i fremtiden. Fler-
tallet var imidlertid avvi-
sende eller avventende. På
vegne av et borettslag i Fred-
rikstad anket Bellona saken
videre inn for NVE, og i fe-
bniar 2000 kom NVE med en
delvis bekreftelse på det vi

•

Erik Sauar, dr. techn. et cand.
polit., Miljøstiftelsen Bellona.

lenge hadde ment: " at de
fleste husholdninger i
dag betaler mindre for
elektrisitet til oppvarm
ingsformål enn det som vil
være riktig i et mer
langsiktig perspektiv."

Bredt og åpent
sama rbeid
Deretter inviterte NVE rele-
vante organisasjoner og
bransjeorganisasjoner til en
svært åpent diskusjon om
mulige endringer eller pre-
siseringer av dagens forskrift
slik at prisingen av strøm-
nettet i fremtiden kanskje
kunne bli noe "riktigere".
Det var selvfølgelig mye dis-
kusjon og noe uenighet om
hva som er riktig prising av
en monopoltjeneste, men

det var også mulig å finne
mye som de aller fleste var
enige om. Den viktigste ue-
nigheten som sto igjen til
slutt, var antakelig at
energiverkenes bransje-
organisasjon, EnFo mente at
sesongvariabel
nettleie sikkert
var riktigere i
mange tilfeller,
men at en slik
endring burde
hvert enkelt nett-
selskap få lov til
å velge selv. De
fleste andre orga-
nisasjonene til-
stede var imid-
lertid overbevist om at kun-
dene burde å lov til å ta det
valget -og at nettselskapet
må plikte å tilby kunden et
slikt valg.
Til syvende og sist er det selv-
følgelig NVE som tar en av-
gjørelse, og det endelige for-
slaget fra NVE vil bli sendt
på høring i høst. Høyst sann-
synlig vil NVE med hjemmel
i gjeldende lovverk pålegge
nettselskapene å tilby nor-
ske husholdninger et valg
mellom dagens pris-struk-
tur for nettleie og en form
for sesongvariabel nettleie.

Det moderne
nettselskap
Den mest avanserte formen
for sesongbasert nettleie vil
også ta hensyn til at de stør-
ste toppene i forbruket ikke
er hele vinteren, men kan-
skje vinterstid rundt klokka
09.00 og rundt klokka 16.00.
Dersom det er installert ut-
styr for toveiskom-
munikasjon på strøm-
måleren hjemme hos kun-
den, kan nettselskapet altså
tilby en tariff som varierer
nesten fra time til time. Når
strømmen så er på det dy-
reste en tilfeldig vinterdag,
kan da denne toveis-
dingsen være programmert
til å skru av varmtvanns-
berederen i to timer og kan-
skje også redusere forbruket

i panelovnene til det halve
for en kortere periode.
Forbrukerne vil kunne velge
dette selv og spare betydelige
beløp. En slik toveis-dings
kan imidlertid brukes til
mye annet positivt samti-

dig ettersom
den i praksis
skaper en
kontinuerlig
kommunika-
sjon mellom
huset og nett-
selskapet.
Den kan der-
for bli basis i
et tilbud om
boligalarm,

den kan benyttes til å kjøpe
strøm på spotmarkedet og
kanskje også kobles opp
mot andre tjenester som i
dag ligger innenfor IT og te-
lekommunikasjon.

Miljøeffekten
Argumentasjonen og debat-
ten om overføringstariffene
har vært basert på rene øko-
nomisk/juridiske vurderin-
ger av hva slags strømtran-
sport som er kostbar og hva
som er billig. Men Bellonas
underliggende motiv har
selvfølgelig vært miljø-
effekten. Med sesong-
variabel nettleie blir det au-
tomatisk en mye bedre lønn-
somhet for de som bygger ut
fiernvarmenett, installerer
varmepumper, jordvarme
eller biokjeler. Solvarme-
anlegg kan også få økt lønn-
somhet, men er isåfall av-
hengig av en timestariff.
Dessverre kommer også olje-
fyrerne bedre ut enn før. Det
er imidlertid ikke fullt så
farlig fordi det er svært en-
kelt senere å gå over fra olje-
fyring til bioenergi. Sven-
skene har allerede gjort
dette i stor skala, og vi tror
det vil komme andre poli-
tiske virkemidler (pliktig
grønt sertifikatmarked)
som vil gjøre det lønnsomt
å erstatte olje med bio om
kun få år.

" nettleien...
...er e n slik
kostn ad som
bare de færreste
her i landet har
etforhold til

Beredskap mot
dambrudd
I oktober ble det arran-
gert seminar rundt et
EU-støttet prosjekt kalt
RESCDAM.17 nasjoner
var representert på
arrangementet i den
finske byen Seinåjoki.

RESCDAM-prosjektet ledes av
det finske Environment Insti-
tute, som har ansvaret for dam-
sikkerheten i Finland. Det gjen-
nomføres i samarbeid mellom
ulike finske virksomheter og
ENEL.HYDRO SpA (Milano) og
EDF Electricité de France (Paris).
Målet med prosjektet er å for-

bedre beredskapen mot dam-
brudd med basis i dambrudds-
bølgeberegninger og risikoana-
lyse.

Seminaret skulle være et forum
for presentasjon og diskusjon
om praktisk erfaring i dam-
sikkerhet og beredskapsplan-
legging. Videre skulle det være
en introduksjon av og disku-
sjon om metoder innenfor risi-
koanalyse og presentere risiko-
vurdering av dam Kyrkösjärvi.

Det ble også introdusert nyut-
vikling innen dambruddsbølge-
modellering og vist animasjon
av beregningsresultatene fbr
dam Kyrkösj årvi.
Resultatet av RESCDAM pro-
sjektet vil bli presentert på sen-
vinteren.

På seminar: Kjell Molkersrød (t.h.)
sammen medRistoKuusiniemi fra det
finske Environment Institute på Alvar
Aaltosrådhustorg medkirken i
bakgrunnen. Foto: JouniSarkkila



Flomvarslingen i NVE
Det må ofte oppstå en
krisesituasjon for at vi
begynner å tenke fore-
byggende arbeid. NVEs
flomvarslingstjeneste er
et godt eksempel på
dette. Detførste flom-
varselet kom etter en
flom i Øyeren i 1966.
Flommen på Sør-Øst-
landet i 1987 er ut-
gangspunktet for NVEs
flomvarslingstjeneste i
dag, mens 1995-flom-
men på Østlandet førte
til et eget flomtiltaksut-
valg som har gitt ytter-
ligereforbedringer av
NVEs flomvarsling.

Av Hans-Christian Udnæs

Først gang NVE sendte ut flom-
varsel var i 1967. Det var etter
skadeflommen i Øyeren ett år
tidligere. De første årene var tje-
nesten geografisk avgrenset og
konsentrert om vårflommer.
Gradvis ble flomvarslings-
tjenesten utvidet til å omfatte
områder langs Glomma i Solør,

Storsjøen i Sør-Odal og områ-
der rundt Mjøsa. Det ble ikke
inngått noen formelle avtaler
om hvordan varslingen skulle
foregå og det var tilfeldig om
det var NVE eller kommunene
som tok initiativ til varslingen.

Flommen på Sør- og Østlandet
i 1987 ble utgangspunktet for
NVEs flomvarsling slik den er i
dag. I 1989 satte NVE i gang en

kontinuerlig prognose-
virksomhet/flomvarslings-
tj eneste, og begynte med regu-
lær tilstandsovervåkning av

vassdragene og utsending av
vannføringsprognoser for hele
landet. NVEs prognosekontor
ble etablert i 1992 med fem
hydrologer i turnustjeneste. I
dag består flomvarslings-
sentralen av ni hydrologer som
er involvert i turnustjenesten.
Det er alltid minst to på vakt.
En på kontoret og en som bak-
vakt. Når det blir sendt ut flom-
varsel, økes bemanningen etter
behov.
Det er også innført en vakt-



ordning på seksjon for
Hydrometri som har ansvaret

for innsamling av vannførings-
data. Flomvarslingstjenesten er
NVEs eneste operative og døgn-
kontinuerlige vakttjeneste. Før-
ste mai i år ble ansvarsområdet
utvidet til også å omfatte mot-
tak og videreformidling av kri-
tiske hendelser innenfor hele
NVEs myndighetsområde.

Flomtiltaksutvalget
Et  resultat av den store flom-

men på Østlandet i 1995 var
flomtiltaksutvalget som har
anbefalt hvordan NVE skulle
forbedre flomvarsling- en. Dette

har ført til en
rekke tiltak. Antall
vannførings-
stasjoner med
fiernoverførte data
er nesten tredo-
blet, og NVE har nå
tilgang på lands-
dekkende sann-
tidsdata fra ca. 160
målestasjoner. Mo-
deller som gir prog-
noser for vannfø-
ring i forskjellige
deler av landet har
økt fra rundt 20 til
omkring 60. Disse
oppdateres og kj ø-
res automatisk
hver morgen.
For å holde over-



sikt over snøfor-

holdene rundt
i landet er 23
snøputer med
fj er n-
overføring av
data installert.
Før 1995 var
det bare fem.
Satellittbilder
som angir snø-
dekningsgrad
og målte snø-
mengder fra
regulantene
blir også brukt
mer aktivt enn
tidligere.

NVE har inn-
gått en samar-
beidsavtale
med Det nor-
ske meteorolo-
giske institutt
(DNMI). NVE er avhengig av
DNMIs varsler for å kunne drive
prognosevirksomheten. NVE
mottar også prognoser som er
spesielt tilpasset nedbørfeltene
som brukes i flomvarslingen.
Hydrologene i NVE konfererer
daglig med vakthavende meteo-
rolog for en vurdering av da-
gens prognoser. DNMI overfører
i tillegg jevnlig oppdaterte
radarbilder over Sør-Norge, slik
at flomvarslingen har fått enda
et verktøy for å følge med på

Skader:  En kulvert harikke klart å ta unna  for de store  vannmengdene. Resultatet  ble store
vannmengder gjennom  garasjen.  Brannmenn  og Sivilforsvarethindrervannet å  trenge  inn i
huset.  Foto: øyvind Armand Høydal

NVE forebygger

Sikrere å leve med flom

Feltarbeid:  Hallvard Berg leser av  vannstanden

Vi må læreoss å leve
med flom, det er umu-
lig å sikre seg 100 pro-
sent mot skader. Ved
riktige tiltak kan vi
imidlertid redusere
risikoen til et aksepta-
belt nivå.

Tekst: SteMar Schanche
Foto: Øyvind Armand  Høydal

Flom, erosjon og ras er proses-
ser i vassdragenes naturlige dy-
namikk. Det vil alltid komme
flommer, og det vil alltid være
fare for skader på bebyggelse og
infrastruktur langs vassdrag.

Etter storflommen på Østlan-
det i 1995 ga regjering og Stor-
ting NVE oppdrag om å iverk-
sette tiltak med sikte på å
dempe skadevirkningene fra
flommer. Dette er fulgt opp ved
å utarbeide retningslinjer og
veileder for arealplanlegging,
arealbruk og sikring i flom-
utsatte områder og utarbeide

flomsonekart for prioriterte
vassdragsstrekninger. Det er

også etablert bedre flom-
varsling og beredskap. Dessu-
ten er det gitt anbefalinger om
manøvrering av regulerings-
magasiner som reduserer flom-
fare, og det er gitt bistand til
forsterking og bygging av
sikringsanlegg mot flom, ero-
sj on og ras.

Arealplanlegging
Kommunene har ansvaret for
arealplanleggingen og skal
blant annet hindre bygging i
flomutsatte områder. NVE har
utarbeidet retningslinjer for
dette og veileder for arealplan-
legging i tilknytning til vass-
drag og energianlegg. Her er det
anbefalt forskjellige sikkerhets-
krav for ulike typer utbygging.
Boliger skal bygges sikkert i for-
hold til en 100-årsflom, mens
større offentlige bygg og indus-
triområder skal være sikre i for-
hold til en 200-årsflom. Der det
er fare for menneskeliv, f.eks.
ved ras, er det anbefalt langt
strengere sikkerhetskrav.

Likevel har vi fått flomskader
på nye bygninger som tyder på
at disse retningslinjene ikke
alltid blir fulgt, og at enkelte
kommuner for lett tillater ut-
bygging i flomutsatte områ-
der.

Urbaniserte områder
mest utsatt
Ved utbygging blir overflaten
tettet (takflater, asfalterte om-
råder) og vannet kanalisert (ve-
ger, avløpsanlegg) slik at
avrenningen av regnvann går
raskere til vassdrag. Urbanise-
ring fører derfor til større,
bråere og hyppigere flommer i
forbindelse med nedbør. Dette
merkes først og fremst på små-
vassdragene gjennom byer og
tettsteder. Dersom kulverter og
avløpsledninger ikke har til-
strekkelig kapasitet, får vi i til-
legg oversvømmelser som følge
av oppstuvning ovenfor slike
flaskehalser. Mange av skadene
og problemene ved høst-
flommene i år er en følge av
dette.

Ved riktig planlegging og ut-

bygging kan mange problemer
unngås. Dette kan skje ved å
lage infiltrasjonsalnlegg eller
magasiner som drøyer
avrenningen av overvannet. I
forhold til mange andre land er
vi i Norge kommet kort i å iverk-
sette tiltak for å dempe flom og
forebygge skader mot flommer
i urbaniserte områder. Dette er
et kommunalt ansvar.

Flomsonekart
For å kunne ta hensyn til flom-
fare ved arealplanleggingen er
det nødvendig med kunnskaper
om flomforløp og flomhøyder.
NVE satte i 1998 gang arbeidet
med flomsonekartlegging for
en del utvalgte strekninger.
Disse kartene kan benyttes i
areal- og byggesaksbehandling.

Sikringstiltak mot
flom
De siste årene har NVE hatt en
årlig bevilgning på omlag 40
millioner kroner til sikringstil-
tak mot flom, erosjon og ras
langs vassdrag. Det største til-
taket etter  1995-flommen  er
forsterkning av flomverket

rundt Lillestrøm, hvor NVE har
dekket 27 millioner kroner av
kostnadene. Nå er det flom-
verket mot Glomma rundt Kir-
kenær i Grue kommune som
skal rustes opp. Totale kostna-
der her er beregnet til omkring
30 millioner kroner.

Under årets høstflommen ble



værsituasjonen. Rutiner og
prosedyrer ved flomvarslingen
er under kontinuerlig utvik-
ling, og det er utviklet hjelpe-
midler for å vurdere usikkerhe-
ten ved både de meteorologiske
og hydrologiske prognosene.
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Oktober 2000:  Brua over Leira ved Leirsund. Foto: øyvind Annand Høydal

Høstflommen 2000
Høsten har vært svært våt på
Østlandet i år. Fulle magasiner
og et mettet jordsmonn klarte
ikke å ta av for nedbøren som
aldri sluttet i oktober. I byer og
tettbebygde strøk flommet van-
net over. Ødelagte veier og
bruer samt hundrevis av våte
kjellere ble resultatet. NVEs
flomvarslingstjeneste styrket
bemanningen og hadde noen
hektiske døgn fra 10. til 15. ok-
tober.

Vannføringssituasjonen og de
varslede nedbørmengdene førte
til at NVE sendte ut flomvarsel
for hele Sør-Østlandet 9. okto-
ber. Varselet gjaldt små og mel-
lomstore vassdrag. 10. oktober
ble varselet oppgradert til stor
flom for Oslo, Akershus og de-
ler av Buskerud. I tillegg ble det
varslet om fare for lokale over-
svømmelser. 11. oktober ble det
varslet om stor flom i små og
mellomstore vassdrag samt
fare for lokale oversvømmelser
også for de resterende områder
på Sør-Østlandet. Det ble også
varslet flom for store vassdrag.
I perioden fra 10. til 12. oktober
ble det observert middelflom el-
ler mer i de fleste mindre og
mellomstore vassdragene. Det

var store lokale variasjoner.
Størst vannføring i elver NVE
overvåket, ble observert i side-
elver til Drammenvassdraget
(Simoa og Urula) og Numedal-
slågen (Jondalsely) samt i Leira
på Romerike og i Grytbekken i
Maridalen.
I de større elvene kulminerte
flommen stort sett rundt
middelflom i perioden fra 13.
til 15. oktober.Et viktig unntak
var Numedalslågen hvor det ble
observert stor flom med
gjentaksintervall rundt 40 år.

Flere av de store innsjøene i
Skiensvassdraget og Dram-
menvassdraget endte på rundt
fem-års flom. Spesielt utsatt
var Randsfiorden hvor vann-
standen var over nivået for 10-
års flom. I Glomma nord for
Øyeren ble det ikke observert
flom.
Mot slutten av oktober fikk
Sør-Østlandet en ny flom og
mange av de samme områdene
ble berørt. Flere småvassdrag
var oppe i 10-års flom og større
regulerte vassdrag som nidelv

og Mandalselv i Arendals-
vassdraget hadde også vann-
føringer opp mot 10-års flom.
Situasjonen ble spesielt vanske-
lig fordi springflo kombinert
med sterk vind gav ekstra høy
vannstand i havet. Dette skapte
problemer ved utløpet av flere
store elver.
I løpet av oktober hadde forsi-
kringsselskapene fått melding
om rundt 1000 skader i Øst-
landsområdet. Disse skadene er
estimert å komme opp i rundt
80 millioner kroner.

Rom varsles når man for-
venter vannføring mellom
middelflom og 10-årsflom.
Det vil si vannføring som
har gjentaksintervall med
mellom to-tre år og 10 år.
Stor flom betyr at vassdra-
gene ventes å nå nivået
mellom 10 og 100 års
gjentaksintervall. Ekstrem
flom betyr at vassdragene
ventes å nå nivået med 100
års gjentaksintervall.

"Synkende industribedrift":  Ved Leira på Frogner.

pumpene ved Lillestrøm-
anlegget satt i gang. Kommu-
nen har anslått at dette sparte
rundt 100 hus for oversvøm-
melser og skader i kjellerne.
Verdien av denne besparelsen
er beregnet til omkring 10 mil-
lioner kroner.

Flomverk som ikke er solide el-
ler høye nok kan bryte
sammen under stor flom, og
gjøre vondt verre for arealer og
bebyggelse som det skal be-
skytte. Det er behov for forsterk-
ning av flere av de ekskister-
ende flomverkene, og det er fort-
satt byer og tettsteder som har
utilfredsstillende flomsikring.
I første rekke gjelder dette Alv-
dal, Innbygda (Trysil) , Fet, Otta
og Hamar. Flomsonekartene
vil sannsynligvis avdekke nye
behov.
Under flom fører elvene med
seg løsmasser som avlagres i ro-
lige partier. Der elvebunnen
bygger seg opp, kan elva flyte
utover og påføre skader på
bruer, bebyggelse og land-
bruksarealer. Mange steder er
det nødvendig å ta ut masser
for å forhindre skader. Dette
ble utført mange steder etter
flommen i 1995, men er nå
nødvendig å gjenta flere steder.

Utgraving av masser i svinger og
på bunn av elver og bekker kan
gi økt fare for ras. I bratte lier og
fiellsider, særlig på Vestlandet og
i Nord-Norge, kan bekkene utløse
flomskred med store stein- og
grusmasser. Særlig på Østlandet
og i Trøndelag er det kvikkleire-
områder som kan være ras-
farlige. NVEs arbeid mot sikring

av ras vil bli prioritert i årene
fremover. Et program for klassi-
fisering av kvikkleireområder
med hensyn til fare, og sikring
av de mest utsatte områdene,
vil ta til i 2001.

Flomvarsling, bered-
skap og krisetiltak
Flomverkene legger beslag på
store arealer. Arealutnyttelsen
for eksempel i byer og tettste-
der, gjør det umulig å legge per-
manente flomverk overalt
hvor det kan tenkes å komme
flomvann. Dessuten er kostna-
dene for store. Mange steder er
det derfor nødvendig å sette i
gang midlertidige tiltak for å
hindre skader ved flom. I noen
tilfelle er det også nødvendig å
evakuere folk fra flomfarlige
områder. For at dette skal for-
beredes og skje på rett sted og

til rett tid, er det
nødvendig med
god flomvars-
ling, god bered-
skap og tilgjen-
gelig materialer,
utstyr og perso-
nell.

NVEs regionale
avdelinger har
etablert bered-
skapslagre av
stein som vil
være lett tilgjen-
gelig i en flom-
situasjon. Stein-
massene skal
brukes i forbin-
delse med krise-
tiltak. Med bi-

stand fra SINTEF og NGI har
NVE vurdert og prøvd ut ulike
midlertidige sikringsmetoder
mot flom.

Tilsyn av sikrings-
anlegg
Samfunnet har investert store
summer i flom- og erosj ons-
sikringsanlegg langs vassdrag.

For å sikre at anleggene skal be-
stå og investeringene skal være
til samfunnsmessig nytte, må
anleggene følges opp med drift,
tilsyn og vedlikehold. Det er
kommunene som har påtatt seg
oppgaven med å føre tilsyn med

anleggene, mens NVE har an-
svaret for nødvendig vedlike-
hold. Et regelmessig tilsyn er en
forutsetning for raskt å av-
dekke skader og mangler ved
anleggene slik at utbedringer
kan skje før skadene får utvi-
kle seg.

Dette tilsynet har dessverre
bare fungert tilfredsstillende i
noen få kommuner. NVE er der-
for i ferd med å gå i gjennom
ordningen. Målet er at kommu-
nene skal heve prioriteten på
dette arbeidet og samtidig få
bedre struktur på rutinene.

Flere og større flom-
mer i fremtiden?
Endringer i klimaet kan tyde
på at vi i fremtiden kan opp-
leve hyppigere og kanskje
større flommer. Ved forebyg-
gende tiltak i form av arealut-
nytting som tar hensyn til
flom, ved demping av flom-
topper ved manøvrering av
reguleringsmagasin, ved alter-
nativ håndtering av overflate-
vann i utbygde områder ogved
bygging av flomsikringsanlegg
på prioriterte steder, kan vi
unngå uakseptable store ska-
der.



Historiske verdier er sikret p
Forbygninsgsanleggene
mot Hitterelva i Røros
står nyrestaurerte og
passer jobben som
sikringsanlegg mot
erosjon og flom. De er
sentrale deler av
Verdenskulturminnet
Røros og står på
UNESCOs World
Heritage List.De siste
årene har NVE, Riksan-
tikvarenog Røros-
museet samarbeidet for
å restaurere og vedlike-
holde de opp til tre-
hundre og femti år
gamle forbygningene.
Prislappen er på rundt
ni millioner kroner.

Oversiktsbilde september 2000. Foto: Hilmar Tollefsen

Tekst: Vibeke Hoff Norbye

Restaureringsprosjektet i
Hitterelva kan deles i to. I 1995
var det nødvendig å gjennom-
føre et hastetiltak for å demon-
tere og bygge opp tørrmuren
foran Smeltehytta. Det har vist
seg at gruveslaggmiljøet har
virket konserverende og beva-
rende på tømmerkistene. I for-
hold til betong, derimot, har
det virket aggressivt og nedbry-
tende. Muren var falleferdig og
var en betydelig sikkerhets-
risiko for Smeltehytta, Slagg-
haugene og de nærmeste by-
delene.
Oppfølgingsprosjektet i 1998
omfattet restaurering av
tømmerkister på begge sider
av elva, med tilhørende bruer
og slaggbane.

De siste større reparasjonene,
før dagens oppgradering, ble
utført etter en stor flom i 1934.
Tømmerkisteforbygningen ble
da skadet og det oppsto ras i
slagghaugene. Den dårligste

delen av tømmerkistefor-
bygningene ble erstattet av en
støttemur i betong. I den nå
ferdigstilte restaurerings-
prosjektet har både denne mu-
ren og de gjenværende tømmer-
kistene blitt skiftet ut.

Gruve- og industri-
samfunnet på Røros
Helt fra midten av 1600-tallet er
vannkraft blitt utnyttet til drift
av gruver og smeltehytter
mange steder i Rørosområdet.
Røros vokste fram omkring den
viktige smeltehytta ved Hitter-
elva. Med gode fallforhold, vann-
mengder og regulerings-
muligheter var vassdraget vel-
dig godt egnet. Men elva er også
lunefull. Den er bratt og svært
masseførende, særlig i flom.

Erosjon og oversvømmelser

gjorde med jevne mellomrom
skade på de viktige installasjo-
nene som ligger tett ut mot
elvebreddene. Stor produksjon
av flytende ispartikler og
bunnis i de bratte strykene har
også bidratt med problemer og
driftsforstyrrelser. Det ble tidlig
behov for å beskytte byggver-
kene og slagghaugene på begge
sider av elva med solide for-
bygningsanlegg bygget opp av
tømmer og stein.

reringsarbeidet ble det derfor
foretatt registreringer avgamle
bygningsrester og konstruksjo-
ner fra alle tidsepoker. I noen
tilfeller er konstruksjonsdeler
tatt vare på og gjenoppbygd,

eksempler på dette er de gamle
tømmerkistene i Murhytta ved
Rørosmuseet.
Formell eier av anleggene er
Staten ved Miljøverndeparte-
mentet/Riksantikvaren.

Historiske minnes-
merker
Smeltehytta og Slagghaugene
er sentrale og karakteristiske
innslag i Røros. De gamle for-
bygningsanleggene har i tillegg
til sin flom- og erosjons-
forebyggende effekt også en
enestående kultur- og industri-
historisk verdi. Under restau- Risikoområdet: 1995. Foto: Anders Bjordal

Spennende vassdragspark
Nå har arbeidet med en ny
vassdragspark på Elverum
startet. I parken, som blir
en del av Norsk Skogbruks-
museum, får besøkende
mulighet til å lære om
hvordan vann og løsmasser
i elver og innsjøer har for-
met landskapet rundt oss.

Av  Melita Ringvold  Hasle

NVE er byggherre på det store bygge-
prosjektet som skal stå ferdig i begyn-
nelsen av juni 2001. Direktoratet fi-
nansierer brorparten av arbeidet,
men lokale sponsorer har også bi-
dratt. Prosjektet er en del av NVEs
museumsprosjekt. Gjennom dette
prosjektet samarbeider NVE med en
rekke museer over hele landet for å
ivareta og formidle historie knyttet

til offentlig vassdrags- og energi-
forvaltning.
Når vassdragsparken på Elverum står
ferdig, vil Skogbruksmuseet få ansvar
for å drive og vedlikeholde parken.
Parken vil strekke seg utover et om-
råde på 30 ganger 30 meter, og i disse
dager bygger anleggsfolkene på Elve-
rum opp tre kunstige elver som skal
bukte seg gjennom landskapet . I og
langs elvene kan besøkende lære om
vannets påvirkning på landskapet.
-Tanken med denne parken er at folk

skal kunne gå inn i en naturlig mo-
dell og se og lære hvordan grus og
sand som føres nedover i et vassdrag
graver nye veier i landskapet. I elvene
vilvannet renne kontinuerlig, fortel-
ler Arne Hamarsland som er senior-
ingeniør i NVE og arbeider med den
nye parken på Elverum. Han tror
også at parken vil bli et flott
rekreasjonsområde for barnefamilier.
I tillegg vil parken bli aktivt brukt i
Skogbrusmuseets temaopplegg for
grunnskolen. Igjennomsnitt har mu-



øros Flott markering

Støttes opp: Oppstøttingen av  maskinhuset  og  fundamentene i bakgrunnen
stilte store krav  til anleggsarbeidernes årvåkenhet  og  til  god arbeidsplan-
legging. Foto: Einar Sæterbø

De forskj ellige forbygnings-
konstruksjonene i Hitterelva er
bygget til forskj ellige tider, med
utgangspunkt i de enkelte tids-
epokers planløsninger og
byggemetoder. Steinfylte tøm-
merkister og tørrmurer av
steinblokker har vært framher-
skende byggeteknikker.
De samme meto-
der er i stor ut-

strekning be-
nyttet i byggin-
gen av regule-
ringsdam-
mene len-
ger opp-
over i ,

vassdraget.
?b,

De eldste tøm-
merstokker som er
gravd fram under arbei-
dets gang, er datert til ca 1670.

Alle gamle konstruksjoner og
fundamenter som ble gravd
fram ble målt, fotografert og
registrert.

,

Tømmerkister, Sverre
Ødegaard (1992)

31. oktober markerte
NVE, Riksantikvaren
og Rørosmuseet at
restaurererings-
arbeidene ved Hitter-
elvanå erfullført.
Blant deltagerne var
assisterende direktør
hos Riksantikvaren,
Sissel Rønbeck og
vassdrags- og energi-
direktør Agnar Aas.
Olje- og energidepar-
tementet (OED)og
Miljødepartementet
(MD)var også repre-
sentert.

Det ble en fin dag, selv om
værgudene ikke var helt på
arrangørens side. På pro-
grammet stod orienterende
møte, omvisning ved blant
annet forbygnings-
anleggene, Smeltehytta og
Slagghaugene, og til slutt
middag. Media var også på
plass.

Det er MD ved Riksantikva-
ren som forvalter kultur-
minner mens OED ved NVE
som har ansvaret for
vassdragssikkerhet og for-
bygningsvirksomhet.

-Prosjektet er også framtids-
rettet, sa Aas i sin tale om
vassdragssikkerhet. -Det vi-
ser seg at eldre tiders bygge-
metoder som for eksempel
tørrmurer og tømmerkister
i mange sammenhenger
har både tekniske og økono-
miske fortrinn, framfor ny-
ere metoder som betong-
murer og steinvoller, fort-

satte han og la til at arbeidet
har vært en fin mulighet til å
videreutvikle og lære bygge-
metoder som vi ikke lenger
praktiserer i dag.

Rønbech trakk spesielt fram
det fine samarbeidet med NVE
i sitt innlegg. Riksantikvaren
har økt sin kompetanse på

prosjektstyring og økonomi,
og vil bruke denne kompetan-
sen i sitt videre arbeid med
store antikvariske prosj ekter,
som for eksempel Bryggen i
Bergen.

Videre snakket seksjonssjef

hos Riksantikvaren, Lisen
Roll om Verdenskultur-
minnet Røros, mens anti-
kvar ved Rørosmuseet Einar
Engen og overingeniør i
NVE Joar Skauge presen-
terte sikringsprosjektet
Hitterelva, fra begynnelsen
i 1995 og fram til i dag. Disse
to skal nå samarbeide om en

sluttrapport.
Seksjonssjefi NVE, Per Einar
Faugli, orienterte om NVEs
museumsordning og Røros
miljøets plass i denne sam-
menhengen. Han uttrykte
håp og vilje til at samarbei-
det fortsetter.

Lydhør forsamling: Antikvar Einar  Engen ved Rørosmuseet forteller.
Foto: Joar Skauge

September 2000: Nye forbygninger  og installasjoner er på plass.
Slaggbanen midt på bildet ble  brukt  som transportveg for slagg fra
Smeltehytta  til deponiene på  andre  sida av elva.  Den  var falleferdig og
måtte bygges opp fra grunnen. Under det  demonterte taket til venstre på
bildet ligger ruinene etter  gammel oppgangssag. Foto: Anders Bjordal

eet rundt 130 000 besøkende hvert år.
Vi har lagt vekt på at det skal være
runne plaskebassenger for barna og hyg-
elige omgivelser å slappe av, i tillegg til
t det pedagogiske opplegget i parken
kal være av høy kvalitet.

unstige elver: Anleggsfolk er i ferd med å
gge  tre  kunstige elver som  skal  inngå i den

ye vassdragsparken på Elverum. Lengst  til
øyreser du skissen over det nye parkområdet.
oto: Arne Hamarsland



Ny produksjonsrekord igjen
Produksjonen av elek-
trisk kraft  var på hele
139,7 TWh  de siste 12
månedene. Dette er
igjen ny  rekord  og  14,8
prosent  mer enn i sam-
me periode ett år tidli-
gere. Vi er  nå nær  det
maksimale av hva som
er mulig  produksjon i
norske kraftverk i løpet
av et år.

Av Per Tore Jensen Lund

Midlere årsproduksjon for det
norske kraftsystemet er bereg-
net til vel 114 TWh. Den høye
produksjonen har ført til sterk
vekst i ekspo rten av kraft.
Kraftproduksjonen i løpet av
årets ni første måneder var på i
alt 105,5 TWh mot 88,4 TWh i
tilsvarende periode i 1999.

Kraftutvekslingen med utlan-
det i årets ni første måneder ga
en nettoeksport på 15,2 TWh
mot 1,7 TWh i tilsvarende pe-
riode i 1999. De siste 12 måne-
dene har nettoeksporten vært
15,3 TWh mot 0,4 TWh i samme
periode ett år tidligere. Den
sterke økningen i eksporten har
sammenheng med svært gode
tilsigsforhold.

Mye vann i magasi-
nene
En sommer med mye nedbør i

store deler av landet førte til at
fyllingsgraden for landets ma-
gasiner nådde et maksimum
på 94,6 prosent i midten av sep-
tember. Lite nedbør i siste halv-
del av september sammen med
høy kraftproduksjon førte til at
fyllingsgraden sank til 92,8
prosent i midten av oktober el-
ler 2,5 prosentenheter over
medianverdien til samme tids-
punkt for 10-årsperioden 1990-
99. Høyest magasinfylling

hadde Sørøst-Norge med 94,2
prosent, mens Vest-Norge var
lavest med 90,8 prosent. I Midt-
og Nord-Norge var magasin-
fyllingen 92,7 prosent.

Rekordhøyt forbruk
Det innenlandske totalforbru-
ket i årets ni første måneder var
på i alt 90,4 TWh mot 86,7 TWh
i tilsvarende periode i 1999, en
økning på 4,3 prosent. Forbru-
ket de siste 12 månedene var
124,4 TWh, som er 2,5 prosent
mer enn i samme periode ett
år tidligere og vel 10 TWh mer
enn midlere årsproduksjon. Al-
dri har forbruket vært så høyt
som i siste 12-måneder.

Forbruket i alminnelig forsy-
ning i årets ni første måneder
steg med 1,3 prosent i forhold
til samme periode i 1999. For
siste 12-månedersperiode har
det derimot vært en svak ned-
gang. Nedgangen skyldes blant
annet at det har vært adskillig
varmere enn tilsvarende pe-
riode ett år tidligere. Korrigert
til normale temperaturforhold

økte det alminnelige forbruket
med henholdsvis 2,3 og 1,8
prosent for de samme perio-
dene.
Sammenlignet med tilsva-
rende periode i 1999 økte for-
bruket i kraftintensiv industri
med 6,2 prosent i årets ni før-
ste måneder. De siste 12 måne-
dene har forbruket vært 33,5
TWh (brutto), en økning på 5,1
prosent i forhold til samme pe-
riode ett år tidligere. Øknin-
gen i forbruket skyldes først og
fremst sterk vekst for bedrifter
som produserer kjemiske råva-
rer.

Forbruket av kraft til elektro-
kjeler (uprioritert kraft) økte
med 19,7 prosent i årets ni før-
ste måneder. De siste 12 måne-
dene har det vært en økning
på 11,9 prosent.

Små endringer i
spotprisen
Ukemiddelet av spotprisen på
elektrisk kraft gikk ned fra om-
kring 12 øre/kWh i begynnel-
sen av året til et minimum på
4,9 øre/kWh i midten av juli.
Siden har spotprisen vist en
stigende tendens, og hadde i
uke 41 kommet opp i 14 øre/
kWh. Til sammenligning var
spotprisen i 1999 13,6 øre/kWh
i begynnelsen av året og 13,8
øre/kWh i uke 41.
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Store variasjoner i produksjonen
I Norge kommer omtrent all produksjon av elektrisitet fra
vannkraftverk. Dette innebærer at muligheten for å pro-
dusere elektrisitet er avhengig av hvor mye nedbør som
kommer. Mens det de siste 12 månedene har blitt produ-
sert 139 TWh, ble det f.o.m. april 1996 t.o.m. mars 1997
kun produsert 95 TWh vannkraft. Beregninger viser at
vannkraftproduksjonen kan variere fra i underkant av 90
TWh i et ekstremt tørt år til 142 TWh i et ekstremt vått år.

8500 vindmøller
Forskjellen mellom produksjonen de siste 12 månedene og
midlere årsproduksjon utgjør rundt 25,5 TWh. Dersom
denne produksjonen skulle erstattes med vindkraft, ville
det tilsvare en produksjon fra omkring 8500 vindmøller,
hver på 1 MW. Totale investeringkostnader for vindmøllene
ville blitt rundt 60 milliarder kroner dersom vi regner med
en investeringskostnad på 7000 kroner/kW.

Avbruddsstatistikk 1999:
Nord-Norge og
Vestlandet mest
utsatt
Sluttbrukerne i  de  tre
nordligste .,&lkene har i
gjennomsnitt rundt ti
ganger så mange av-
brudd i forhold  til i
Oslo og  Akershus. NVE
vil  nå begynne å ta i
bruk  avbruddsdata i
reguleringen av  nett-
selskapene.

Av Frode Trengereid

NVE sender i disse dager ut en
ny statistikk for avbrudd i le-
veringen av elektrisk energi til
sluttbrukere i Norge for 1999.

Nettselskapene har nå rappor-

tert avbruddsdata til NVE i fem
år, og forskjeller mellom fyl-
kene og de enkelte selskapene
begynner å bli synlige. Oslo og
Akershus er de fylkene som skil-
ler seg ut med i snitt få og kort-
varige avbrudd med lite ikke
levert energi. Sluttbrukerne i de
tre nordligste fylkene har i gjen-
nomsnitt omtrent 10 ganger
flere avbrudd, med opp til syv
ganger lengre varighet. De får
derfor omtrent fem ganger mer
ikke levert energi enn slutt-
brukerne Oslo og Akershus.

NVE vil nå ta i bruk avbrudds-
data i reguleringen av nett-
selskapene. Deres tillatte inn-
tekter blir avhengige av
avbruddskostnadene til slutt-
brukerne. Avbruddsstatist-
ikken gir også NVE viktig kunn-

skap for å følge leverings-
påliteligheten hos de ulike
nettselskapene i Norge. Tal-
lene blir dessuten benyttet som
underlag for planlegging av
nye overføringsanlegg.

En omfattende gjennomgang
og kontroll av de avbruddsdata

som er rapportert i perioden
1995-1999, avdekket flere man-
gler og feil som nå er rettet opp.
For 1999 har vi følgende nøkkel-
tall for hele nettet (i gjennom-
snitt per rapporteringspunkt):
3,10 avbrudd, 4,99 timers av-
bruddstid og ikke levert energi
utgjorde 0,31 promille av levert

energi. Til sammenligning var
tallene i snitt for 1995-1998
2,87 avbrudd. Avbruddstiden
var i gjennomsnitt 5,11 timer
og ikke levert energi utgjorde
0,35 promille av levert energi.



Systemansvar og rasjonering
Olje- og energideparte-
mentet (OED) foreslår å
samle bestemmelser om
systemansvar, rasjone-
ring og leverings-
kvalitet.

Av Hans Olav Ween
og Roar Kristensen

Driften av et kraftsystem forut-
setter balanse mellom produk-
sjon og eventuell import på den
ene siden og forbruk på den
andre. For å sikre dette foreslår
OED at det blir pekt ut en
systemansvarlig og en
rasjoneringsmyndighet.

Den systemansvarlige skal
sørge for at produsenter, nett-
eiere og større sluttbrukere
samordner sine disposisjoner
slik at driftssikkerhet og
leveringskvalitet blir ivaretatt.
I dag reguleres dette gjennom
retningslinjer for systemansvar.
Rasjoneringsmyndigheten blir
ansvarlig for planlegging og
administrativ gjennomføring
av rasjoneringstiltak.

Kan innføre kraft-
rasjonering
OED ønsker å samle rasjo-
neringsbestemmelsene for å
klargjøre at bestemmelsene er
generelle, og ikke knyttet til
enkelte aktører eller noen be-
stemt type konsesjon. Forslaget
innebærer at OED kan innføre
kraftrasjonering, blant annet
med rekvisisjon av kraft og
tvangsmessig leverings-
innskrenkninger i alle deler av
kraftsystemet under ekstraordi-
nære forhold.

Det åpnes for at alle typer for-
bruk kan tvangsutkoples der-
som situasjonen skulle kreve
det, uten økonomisk erstatning
for den som koples ut. Rekvisi-
sjon av kraftproduksjon inne-

bærer at produsenter kan på-
legges å øke, redusere eller ut-
sette produksjon. En klar for-
utsetning i departementets for-
slag er imidlertid at høye kraft-
priser i seg selv ikke er å be-
trakte som ekstraordinære for-
hold, og dermed ikke gir grunn-
lag for innføring av rasjone-
ring. Systemansvarlig vil, forut-
satt at det på forhånd er skapt
balanse i elspot, ha ansvar for
effektbalansen i alle situasjo-
ner. Slik det fungerer i dag må
Statnett SF søke om fullmakt
fra OED til å koble ut forbruk.
NVE vil foreslå at system-
ansvarlig får myndighet til å
koble ut når driftssituasjonen
krever det. Det legges opp til at

systemansvarlig må se en kost-
nad ved slik utkobling.

NVE utarbeider nye
forskrifter
I henhold til både gjeldende lov
og departementets forslag til
endringer i energiloven kan
NVE gi nærmere bestemmelser
både for systemansvaret og for
gjennomføring av rasjonering.
NVE er godt i gang med å ut-
forme disse forskriftene, som
klargjør ansvar, forpliktelser og
rettigheter.
I forbindelse med NVEs revisjon
av retningslinjer for system-
ansvaret ble det nedsatt en ek-
stern rådgivende arbeids-
gruppe. Gruppens anbefalin-

ger er nå klare og presentert i
egen rapport. I motsetning til
forskrift for systemansvaret, vil
rasjoneringsforskriften ikke re-
gulere momentane hendelser,
men situasjoner med en len-
gere tidshorisont som involve-
rer et langt større administra-
tivt apparat for prioritering og
fordeling. Forskriften blir utar-
beidet parallelt med forskrift
for systemansvaret, og begge
forskrifter vil sendes ut på hø-
ring ved årsskiftet. Etter planen
skal disse tre i kraft 1. juli 2001.
OEDs arbeide med endringer i
energilov og forskrift vil legge
klare føringer på NVEs videre
arbeide med forskriftene for
systemansvaret og rasjonering.

Statnett
har
sikret
reserve-
kraft
For å sikre at det er
nok  strøm i  det  norske
kraftsystemet på kalde
vinterdager, har  Stat-
nett  bedt om tilbud fra
kraftprodusenter  og
industribedrifter  om
hvordan  de kan  bidra
med reservekapasitet.

Statnett har mottatt mange
tilbud og har inngått avtaler
om rundt 1500 MW reserve-
kapasitet fra 1. november. To-
talt er det gitt tilbud på 3013
MW, fordelt med 2151 MW fra
produsenter og 862 MW fra for-
brukere.

Både Statnett og NVE har gjen-
nomført flere tiltak som vil
være med å bidra til at vi har
stor nok tilgang på strøm når
forbruket topper seg. Statnett
har blant annet redusert prisen
produsentene må betale for å
bruke sentralnettet.

En knapphet på strøm i enkelte
perioder vil gi utslag i høye pri-
ser på kraftbørsen. Store strøm-
forbrukere vil da redusere for-
bruket eller gå over til å bruke
for eksempel olje. En del bedrif-
ter har dessuten lavere priser
for overføring av kraft for at de
skal kunne kobles ut på hen-
holdsvis to eller tolv timers var-
sel. Siste utvei, dersom tiltakene
som er nevnt ovenfor ikke
skulle frigi nok kapasitet, kan
bli å koble ut forbruk i begren-
sede områder for korte perioder.

Aggregater skal kunne settes i drift
Aggregater som må tas
ut  av  drift er ikke  all-
tid lønnsomme å repa-
rere.  Det  er likevel ikke
opp  til kraftprodusent-
en alene om  han vil  re-
habilitere eller ikke. I
dagens  situasjon  er det
også  viktig å sikre at vi
har stor  nok  effekt-
kapasitet  når  kuldegra-
dene kommer kry-
pende.

Dette ble et aktuelt tema tidli-
gere i år da Statkraft tok tre ag-
gregater på til sammen 570
MW ut av drift grunnet tek-
niske problemer. Samtidig ori-
enterte foretaket om at anleg-
gene ikke ville bli reparert før
det ble endringer i ramme-
betingelsene.

Anleggene er regulert gjennom
"Standardvilkår for bygging og
drift av statens anlegg" og NVE
har nå slått fast at standard-
vilkårene betyr at Statkraft til
en hver tid plikter å holde an-
leggene i driftsmessig stand og
sørge for nødvendig vedlike-

hold og fornyelser. Vilkårene
innebærer ikke noen plikt til å
drive anleggene, men å holde
dem i stand slik at de kan set-
tes i drift. Dersom Statkraft
ikke ønsker å opprettholde drif-
ten av anleggene, må selskapet
søke om å få endret vilkårene
slik at anleggene kan tas ut av

drift. NVE er på prinsipielt
grunnlag varsomme med å
gripe inn i aktørenes disposisjo-
ner av egen produksjonskapa-
sitet fordi det kan ødelegge
motivene og engasjementet
deres til å delta i en markeds-
basert kraftomsetning. I en

eventuell søknad om endrede
vilkår vil NVE derfor også måtte
legge vekt på bedriftsøkono-
miske hensyn.

Statkraft har nå imidlertid in-
formert NVE om at de vil reha-
bilitere to aggregater i Kvilldalf
Saurdal og effektkapasiteten

på 470 MW vil derfor være til-
gjengelig til vinteren. For ag-
gregatet i Vinje på 100 MW er
arbeidet med prosjektering og
vurderinger av lønnsomhet i
gang, men dette aggregatet vil
ikke være tilgjengelig til vinte-
ren.
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Rehabilitering av dam Askerelva
Ved Øvre Aaby dam, en
gammel inntaksdam
for Askers første  kraft-
verk, eid av Blakstad
sykehus, er arbeidene
med rehabilitering i
full  gang. Ved hjelp av
støtte fra NVE vil  områ-
det bli  en perle for
folket, sier prosjektleder
Børge Sletaune til Vann
& Energi.

Tekst: Vibeke Hoff Norbye
Foto: Roar  Sivertsgård

Dammen ligger ovenfor
Aabyfossen i Askerelva, på nord-
siden av Slemmestadveien i As-
ker i Akerhus fylke.

Restaureringsarbeidet er bereg-
net til om lag to millioner kro-
ner. NVEs støtte er tatt fra NVEs
støtteordning for «reetablering
av gamle dammer», og utgjør
for Øvre Aaby dams tilfelle inn-
til 80 prosent av de totale ut-
giftene, men begrenset til 1,2
millioner kroner.

Selv om det ikke lenger knytter
seg økonomiske interesser til
dammens drift, ønsker så vel
dameier Blakstad sykehus som
Asker kommune at dammen
og landskapet rundt dammen
ivaretas og utvikles til frilufts-
og rekreasjonsformål. Nå blir
det vannspeil, demning og tur-
stier. Restaureringen av Øvre
Aaby dam er et viktig tiltak og
et ledd i Asker kommunes øv-
rige arbeid med å løfte fram

Askerelva som en
opplevelsesressurs
for hele befolk-
ningen.

Dårlig stand
Før arbeidet star-
tet var dammens
tilstand dårlig. -
Dammens til-
stand var meget
betenkelig sier
prosjektleder
Børge Sletaune,
som har 31 års
fartstid i NVE og er-
fa ring som
vassdragsteknisk
ansvarlig fra Oslo
kommune. -Den
var faktisk i så
dårlig forfatning
at en voksen vår-
flom kunne tatt
den med seg. Flere
steder var demnin-
gen aldeles undergravd og
store deler av betongkonstruk-
sjonen var brukket løs og det
var store hull i dammen.

ovenfor demningen. Når denne
skal fiernes vil massene brukes
til å forsterke eksisterende jord-
fyllingsdam/jordvoll mot dyrket
mark som går over i betong-

dammens ven-
stre anslut-
ning.

Den nye dam-



men bygger
inn den gamle,
og vil fremstå
som en «ny» be-



tongkonstruk-



sjon. Den er ar-



mert og foran-



kret i fjell på
oppstrøms og

nedstrøms side. Sammenlignet
med den gamle dammen som
hadde både inntaksluke og
bunntappeluke, vil den nye

Dårlig stand:  Det var  ingen tvil  om at dammen
rehabilitering.

Som ny
Før selve arbeidet med dam-



men kom i gang, ble det anlagt
en fangdam ti-femten meter

trengte

dammen ha en bunntappe-
ventil. For å bedre flom-
avledningen, er overløpet gjort
bredere enn det var.

Arbeidene ble startet i mai i år,
og dammen skal etter planen

stå i ny drakt
rundt 1. november. Asker kom-
mune vil overta ansvaret for
drift og vedlikehold av dam-
men når den står ferdig rehabi-
litert.

Oktober 2000:  Anleggsarbeidene er i  full  gang.

Før utbedri ngen:  Slik  så dammen  ut.

Planleacier s'økabel til En land
Mulighetene for lønnsomhet i
en ny kabelforbindelse til Eng-
land er gode blant annet fordi
forbruksmønstrene for kraft er
ulike i Norge og England.
Norge har behov for å øke mu-
lighetene til å importere kraft
i spesielt kalde og tørre år. Be-
hovet for eksport i andre perio-
der er også stort. En ny kabel-
forbindelse vil bli åpen for alle
aktørene i det engelske og nor-
diske kraftmarkedet.

Statnett  og det nasjo- løsninger på norsk side.

nale  britiske nett-
selskapet National  Grid
Company planegger å
etablere en sjøkabel for
utveksling av  kraft
mellom Norge og  Eng-
land.
NVE har mottatt en forhånds-
melding om prosjektet. Dette
er et varsel om at den konkrete
planleggingen nå starter for
fullt og beskriver alternative

Kabelen vil bli om lag 700 km
lang med en kapasitet på opp
mot 1 400 megawatt. Det er noe
høyere enn samlet kapasitet på
de eksisterende kabler mellom
Norge og Danmark.
Av miljømessige hensyn planleg-
ger Statnett en bipol løsning,
uten elektroder. Prosjektet er
kostnadsberegnet til rundt fem
milliarder kroner.

Føres i land i Rogaland
Det foreligger to alternativer for
ilandføring av kabelen i Norge,
begge i Rogaland. Det er Førre-

botn i Hjelmeland kommune
og Hylen i Suldal kommune.
Føres kabelen i land i Førrebotn
vil det bli behov for en kraft-
ledning mellom et strømretter-
anlegg i Førrebotn og Førre
transformatorstasjon, og vi-
dere en kraftledning mellom
Førre transformatorstasjon og
Saurdal kraftstasjon, totalt ca.
26 kilometer. Ved ilandføring i
Hylen, vil det bli etablert en om
lag fem kilometer lang led-
ning mellom muffestasjon i
Hylen og strømretteranlegg i
Kvilldal. I England vil kabelen

gå i land ved Sunderland på
nordøst-kysten.

Etter planen vil Statnett levere
konsesjonssøknad for sjø-
kabelen og de nødvendige an-
leggene på land neste sommer.
Det betyr at en sjøkabel mellom
Norge og England kan settes i
drift i 2006. Statnett og Natio-
nal Grid Company har imidler-
tid ikke tatt den endelige
investeringsbeslutningen. Det
vil skje etter at en endelig kon-
sesjon foreligger fra myndighe-
tene.


