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1992 - turbulent meteorologi og "turbo" marked

0

RET BLE I 'NLEDET MED FULL ORKAN langs kysten av Midt-Norge.
Kraftfo rsyningen fikk de største skader på Nordm øre der enke lte
områder va r uten strøm i nesten fem døgn. Sammen med de ra mmede everk har NVEs beredskapsfolk analysert hendelsesforl øpene
og trukket konklu sjoner av stor verdi fo r kraftforsyningens framtidi ge beredska pspl anlegg ing. Vi har fores lått overfor Næ rings- og energidepartementet
at energ il ovens bestemmelser om beredskap utvides til også å omfatte naturkatastrofer og tekni sk sv ikt. En understrekning av behovet for en slik ut videlse fikk vi all erede i j anuar 1993 , da store de ler av landet igj en ble rammet av orkan.

A

-1992 gikk inn med århundrets orkan
langs kysten av Midt- Norge
Av forretningsmessige grunner i den nye ko nkurra nsesitu asjonen som energiloven har skapt, har enke lte større kraftprodusen ter begynt å ho lde tilbake
in fo rmasjo n om til sig, magasinfy lling og spill. Ut fra NVEs egne hydrol og iske data kan det likevel slås fas t at 1992 ble et år med meget store tilsig til
magas inene. Te mperaturene over året lå også godt over det no rm ale.
Mens produksjonen altså bl e høy i fjor, va r etterspørselsutvik lingen moderat inn en alminne lig forsyning og s viktende innen krafti ntensiv indu stri.
Kraftmarkedet løs net for alvo r i lø pet av 1992 etter at det juridi ske grunnl aget var lagt med energil oven all erede fra 1.1.9 1. Utløsende årsak va r mer

- Etter normale tilsig i 1991,
fikk vi igjen et meget vått år
Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen trives godt
i lag med Ottar Espelands rallarskulptur " Kalle" utenfor NVEs hovedkontor.
© R UNE LI SLERUD/SAMFOTO.
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enn noe annet de nye se lskaper som bl e etablert fo r å kjøpe og selge kraft i
markedet uten selv å væ re produsent. En til svarende virkning hadde de nyeta bl erte meglere so m bringer selgere og kj øpere sa mmen på tvers av tradisjonelle leveran segrenser, og bi står med å utforme kontrakter. Utfordret av
de nye konkL11Tenter på arenae n har også stadi g fl ere av de trad isjone ll e aktører, kraftprodusenter, di stribusjonsverk og stØITe slu ttbrukere gått aktivt ut

- Kraftetterspørselen sviktet, og prisene fa lt
i markedet. På g runn av det betyde lige krafto verskuddet har dette fø11 til pressede pri ser og e t ikk e ubetyde lig innte ktsbo rtfa ll fo r e lbran sje n unde r e tt.
Regjeringen fre mmet under inntrykk av denne utv iklingen i slutte n av o ktobe r
e n propos isj on som skull e åpne fo r visse konkurra nsemode rere nde tiltak overfo r de mindre s luttbrukere. Sto rtinget slutte t seg imidl e rtid ikke til pro pos isj one n. Litt fø r, i begynne lsen av oktober, g ikk kra ftprodu sentene ut med pri ser i sa mkj ø rin gs markedet godt over de t de n tradi sj one ll e prising ette r va nnve rd i skull e til si. Spo tp ri sen har etter de tte li gget i o mrådet 10- 13 ø re/kWh ,
mot ned i 2 ø re før produ sente ne gikk ut fo r å prøve markedets beta lingsv ilje.

- En fr iere kraftomsetning
utviklet seg raskt i Løpet av året
Ti l tross fo r at de tte fø rt til redu sert e ksport mo t åre ts s lutt, har det bid ratt til
å begre nse bra nsje ns innte ktsbo rtfa ll . I løpet av året åpne t myndi g hetene fo r
e n fas tkrafte ksport på innti l 5 TWh av maksima lt 5 års vari ghet. Syste met med
punktta riffer fo r overfø rin g ble ut viklet i løpet av året. Fullt introdu sert vi l det
lette ut viklin gen av e n fri e re krafto msetning, fo rd i det ba re bli r nød ve ndi g å
fo rho lde seg til en led ningseier, uansett hvo r se lge r og kj ø per e r plasse rt. Det
e r fore lø pig adskilli g usikk erhet o mkrin g be regni ng av o ve rfø rings ta riffe r.
De t har fø rt til at NY E har få tt e t betyde li g a nta ll klagesaker til be ha ndling.

Produksjon i 1992
Den totale kraftproduksjonen i Norge var 117,7 TWh (mrd kilowattimer)
i 1992 som er 6,7 TWh høyere enn fjorårets produksjon.
Årsaken til produksjonsøkningen er at tilsiget har vært adskilli g høyere
enn i 1991.
Kraftutvekslingen med utlandet ga en nettoeksport på over 8,7 TWh
eller hele 6 TWh mer enn i 1991.
F orbruk i 1992
Det innenlandske totalforbruket av elektrisitet var 108,9 TWh , som er
omkring 0,5 TWh lavere enn total produksjonsevne for det norske va nnkraftsystemet (pr. 3 1.12.92) i et år med normalt tilsig. Det alminnelige
elforbruket i Norge ble 0,4 % høyere enn i 1991, mens den kraftintensive
industrien brukte 3 % mindre enn året før.
Selv om 1992 har vært noe mildere enn 1991, har det likevel vært en
økning i det alminnelige forbruket. Det antas at økningen har sammenheng med et lavere prisnivå på elektrisk kraft, spesielt tiJ kunder med stort
forbruk og god nok innsikt til å trekke fordeler av et fritt kraftmarked.
Korrigert til normale temperaturforhold ble det alminnelige forbruket i
1992 1 % høyere enn å ret før.
KI LDE: TORE J ENSE

- NVEs forva ltningsoppgaver innen vann og energi
øker i volum, og fag lig bredde
I de n akt ue ll e situasj o ne n med kra ftoverskudd og ko nkurra nse på markedet
har utbygg ingsakti vite te ne blitt redusert til et bunni vå. på tross av statli g inves te ringsstø tte ti l o ppru stings- og utvide lses prosje kter. YEs arbe id med
vassd rags ko nsesjo ner m v ha r li keve l ikke avtatt . De t sky ldes ø kning i sa ke r
som gje lde r nye søknader ette r utlø p av ko nsesj o ne r, rev isj o n av ko nsesj o nsvil kår, hj e mfa ll til State n, e ie ndo msove rdragelser, o rga ni sasj o nse nd ri ng hos
e ie re, veianlegg i og ved vassdrag, o ppdrettsanlegg, m .m . O ve rga ng ti l beha ndlin g av ko nsesjo nssøkn ade r ette r pl an- og byg nings loven i till egg til
vassd rags lovene med fø rer og å vese ntlig Økte oppgaver fo r VE. Det samme
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gjelde r arbe ide t med ko nsesjo ne r fo r e le ktri ske anlegg, so m høys penningsled nin ge r.
Hovedt yngde n av vå re vassdragsa nlegg begy nner nå å d ra på åre ne . De t
gjø r NV Es a rbeid med vassdragst il sy n ikke mindre vikti g e nn fø r. På dette
o mrådet, som på a lle andre o mrådet som gjelde r he lse, miljø og s ikke rhe t, e r
en o ml egg in g til inte rn ko nt ro ll i ga ng. NY E har i de siste å re ne spe ie lt a rbeidet med s ikk erhete n ved såka lte smi sveiste rø r, kraftverksrø r fra mstilt etter e n metode so m ble bru kt fra m ti l ca. 1950. Disse ho lde r ikke dagens sikke rhe tskrav, og Aere kraft verkseie re ha r fått e ll e r vil få på legg o m å skifte ut
di sse i løpet av noen år.
T EKST: ERLING DI ESEN

Totalplanlegging på energiområdet må bli oppgave for NVE
Amor jøs. malt av Kari Grasmo.
© INGER LI NE LI N 'EBO

N orsk energideba tt i 1992
va r den nye energiloven
på godt og på vo ndt.
Det raste vel ingen ve rba l
orkan over landet - men
et og a nnet stormkast for kom.
Tidlig en nyhetsmorgen
formelig gnistret radioen av et
ut brudd mot ''japper i blanke
dresser med en PC på el bakrom, de som sk11mmerflr:ite11 ... "
Gj ennom gnyet hører vi et
spørsmål til lederen i VEs
råd, Arn or Njøs:

Er en ergilo ven fo rhastet ?
<: I, DET E ll FO R STE R KT SAGT. M en vi erarer hvor veldig va nskeli g elet er å overku e all e konsekvensene. Jeg tenker for
k empel på kraftforsyning til utkantområder med store linj ekostnader pr innbygger. Her
kan markedstilpassingen gi mindre sikkerh et for
stabil strøml everanse. Jeg tror det bl ir nødvendi g
med noe statli g støtte for å holde forsyningssikkerh eten, sier Njøs - og legger ti l:
- Energimarkedet i orge har gjennomgått en
l ignende ut vik ling so m elet økonom iske systemet i
elet gamle Sovjet - fra full kommando ty rin g til
mark edstilpass ing. V årt energimark ed er langt friere enn elet til svarende i EF. Det europeiske fell esskapet har ikke greid å gjennomføre co mmon carrier-prinsippet for tran sport av elektrisk energi . D a
spør jeg om vi ligger foran EF på di sse områdene?
Eller om vi har væ rt uforsikti ge og innført noe
som ikke va r helt gjennomtenkt? I Stortinget hadde vi en debatt, før fl ert all et sa nei til å stramme
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inn på kraftens frie flyt. VE må følge utviklingen
av markedet nøye, ikke min st sidev irkningene. og
rapportere til politikern e.

Ser du endrede oppgaver f ot NVE?
- Etter mitt skj ønn må VE bli enda mer forva ltningspreget enn i dag. Vi trenger en totalplanl eggin g på energiområdet som N Y E kan ta seg av.
Den bør gje lde både fo r olj e. gass. vannkraft og
andre forn ybare energikilder. Her er elet svæ rt vikti g med en overordnet pl anl egg ing, sæ rl ig mot eksportsiden. Vi tren ger en langsikti g vurdering av
våre interesser i å tj ene ti I Norges oppho ld - sa mtidi g so m vi ska l gjennomføre klimaavtaler om reduksjon av COr utslipp. T rass i våre mange utred nin ger om energiressu rsene. kan det virke som
om vi ser på de fornybare og de foss il e som to helt
adski lte sa ker. Også strukturen, i form av et olj edirektorat og et NYE, bidrar til denn e sementeri ngen. Jeg ser elet so m en naturli g oppgave for NYE
å fo restå overordn et planlegging av energiprod uksjon. fo rbruk og eksport , konstaterer jøs.
V E bør ta initit ati v til en bred utredning om
bal anserin g av ele ulike energibærern e i et system
eler egen bruk og utenl andsk bruk av norsk energi
vu rderes ut fra nasjona le og interna sjona le forhold.
Da må sel vsagt krafteksport over land og sj ø vurderes, sa mmen med en totalvurderin g av klimagasser.

H vordan ser du ellers på ek sport ?
- Eksport er aktuell fra tidli gere utbygginger. Ny
utbygging for eksport vil neppe bære seg. Vi har en
lav strømpris her i lanet. Hvis elet sku ll e bli omfattende eksport til pri ser som ga stor gevinst, vi lle det
drive pri sen i været på norsk kraft. og altså gi dyrere
kraft for deg og meg. En annen sak er at Sverige
og Danmark utny tter situasjonen. Det er greit med

en noenlunde moderat " bompenge" for kraften. M en
vi kan ikke ha det rene røveri for å få endt kraften
gjennom. Da må vi hell er se på nye kraft ledninger
ut ti l nye markeder. De ligger lenger unna enn nabolandene. I dag stanger vi mot veggen når vi ska l
eksportere vannkraft ti I ele store markedene fordi
vi har et overføringssystem so m er for li te.

Ser du fo r deg videre utbygging?
år Stortinget får behandlet Vern ep lan I V og
Samlet Plan i sa mmenh eng dette året, vi l vi ha et
greiere utgangs punkt. Vi vil få opprustin g av eldre
kraftverk . men på lengre sikt kan det bl i utbygging. Her må vi ellers væ re klar over at Regjerin gen i Langtidsprogrammet nærm est har satt inn en
fo rutsetning om at det ikke skal bygges ut for eksport. tbygging er el lers et spørsmål om hva
slags vi ntre vi f år framov er, om elet blir vekst i
øko nom ien igjen og om utvik lin gen når elet gjelder
energieffekti viserin g. I Vesten er elet nå slutt på
den rettlinj ete sa mmenhengen mellom brutto nasjonalprodukt og energibruk. Energibruken er økt
mindre enn nasjon alproduktet. Det er også andre
usikkerh eter, f.eks. om Sveri ge vi l nedl egge kjernekraft verk ene - alt peker i mot satt retning.

Kanskje vi også f år " eksp ort" a v everk,
sel ve kraftproduksj o11e11 ?
- Vi har en EØS-avtale fora n oss, og et mu lig
EF-medlemskap. Det er vanskeli g å vurdere hva
som får størst inn virkning på energisiden. Jeg tror
vi synes det er bi ttert å gi fra oss noe so m så lenge
har vært regnet som ekte rotnorsk . Det er vondt å
gi fra seg gull gruver. som jo de nedbetalte krafterkene er ! De neste I 0 årene er en påkjenning på
de sist utbygde kraftverkene. Det kan nok bli problemer med likviditeten på grun n av høy rea lrente.

Vi har stadi g forkjøpsrett i forbind else med eierskifte. men det er avhengi g av at Staten har kapital. A lt i alt vil vå re holdninger væ re en vikt ig
be kyttelse mot sterk e markedskrefter.
M en hvi s det blir lettere å få kon sesj on på sa lg
av norske produk sjonsverk til utlandet, da blir også all vår ståhei omkrin g se l ve utbyggin gen nesten
kom isk' Det li gger jo et enormt arbeid i å få en kon sesjon for utbygg ing på plass .

For stort?
-

Ja , jeg tror det trenges en enkl ere prosedyre her.
Interessen e paner må bli hørt so m før. M en den
meget omstendeli ge kon sesj onsbehandlin gen kan
fore nkl es. Det må kunne gis ramm ebestemmelser
so m er klare nok til å delegere mer enn i dag. M ed
ankemuli ghet som ivaretar de almene hensy n. sel vfølgelig.

Ressurser å ivareta

Kraftlinjene blåser ned. Hva gjør NVE med det?
- Vi snakket om at det offentli ge må sørge for
sikker strøml everanse til utkantområder i en ny
markedss ituasj on. Det gjelder også i forhold til naturkrefter. Og når vi først er inne på selve ledningsnettet har jeg en kj epphest: vi må få en ski kkelig
opprydding i gam le kraftl edninger 1 Det ser ikke
pent ut man ge steder i dag. med gammelt og nytt
om hverandre. Sel ve kraftlinjen kan bli penere. og
den kan gis en penere linj eførin g. Her har vi en
glimrende oppgave for ingeniører. arkitekter og
landskapsarkitekter. Initi ati v og pålegg kan komme
fra VE - og gi oss modern e master som nesten er
en pryd midt i et boli gområde' I fj ell et også. Dette
er en overordn et miljøoppgave for NVE. Og igjen
vil det være staten som må sørge for midl ene. Samkj ørin gen er borte. Da må VE sørge for en mest
mulig rasjonell utnyttelse av det totale tran sportsystemet for elektri sk kraft. NVE må ha en diri gerende ro ll e der.

Amo r Njøs er direktør i Jordforsk og har stor sans
også for det som ikke fl yter.
- Tenk på all den fl otte steinen vi har her i landet.
Stein til en mur. til et fint gul v, til en vakker skulptur1 Dette er ressurser vi må være k lar over, og bruke på beste vis. Ferskvannet er i seg sel en formidabel ressurs som ek pon vare. ede på kontinentet
er grunnvann et begrenset. Njøs peker i den sammenheng på V Es oppgaver som vann forva lter. og so m
temasenter for ferskvann.

Trenger vi fortsatt Samlet plan?

- Tenk på all den flotte stein en vi har her i landet.
Stein til en mur, til et fint gulv, til en vakker skulptur!

1r1ska l alt så Verneplan I V og Samlet Pl an vurderes i Soninget. sam let. Det er et stort pluss. Ellers
mener jeg Samlet plan er et nyttig fo rva ltnin gs red·kap som vi vanske li g kan unn væ re.

© K NUT OVE HI LLESTAD
I NTERVJL: H A RALD BRY NILDSEN
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Hva var det som fikk kraftmarkedet til å ta av i 1992?
Direktør Jan loen
i enøk- og markedsavdelingen besvarer
spørsmålet
i fire punkter:

ET FØRSTE ER at vi fikk et nytt pri ssystem
for sentra lne ttets punkttariffsyste m på
plass, slik at vikti ge hindringer for hande l
med e l ble ryddet a v veie n. Regelverket
fo r punktta riffe ne va r på pl ass I . ma i. V E to k initi ativet til e n egen a rbe idsgruppe so m dro dette i
lan d. Gruppe n besto av re presentante r fra o rges
Energiverkforbund, NHO , Statnett og oss.
Skull e de tte punkttariffsyste met virke ette r sin
hensikt, måtte de unde rli ggende nett også be nytte
det sa mme system . Vi ga de andre nette ierne fri st
til å rss kifte t med å gjø re de nne de l av j o bbe n. Det
var særde les vikti g å få ista nd et slikt felles tariffsyste m for a ll transpo rt av kra ft.
NESTE VIKTIGE PUN KT var at staten selv tok konsekven en av e ne rgiloven og s kilte ut Statnett SF
som et eget selskap og at Statkraft SF blir e n re ndy rket produksjonsbedrift. Det g ir en he lt nødve ndi g av kl aring av ro lleforde lingen me ll o m mo no po lvirksomhet som er regul ert og konkurranseu tsatt
virksomhet hvor bedrifte n mest muli g s ka l væ re e n
ko mmersie ll ak tø r.

D
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ET TREDJ E PUNKT er kraftm arkedet som ga klare
incenti ver til a kti v de ltagelse fo r den kj øpe nde part.
Spo tma rkedet viste svært la ve pri e r mestepa rte n
av å ret og de som kunne kj ø pe he r kunn e oppnå betyde lige gev inster. Reaksjonen fra aktørene uteble
he ll er ikke. Foruten de store forbrukern e, de ltok også små og me ll omstore bedrifter aktivt fo r å skifte
kraftl everand ø r e lle r reforha ndl e sine ko ntrakte r.
Vi anta r at kra ft i stø rre lsesorde n I 0 TWh ble o msatt på endrede vilkår gjenno m reforha ndling e ll e r
leverand ø rskifte. Fl e re kraftl evera ndø re r så fa re n
ved å mi ste kunde r, og to k de rfor selv e t initi ativ
til re forhandlin ger.
MITT FJERDE PUN KT er at trade re og kraftmeglere kom inn som " nye" a ktø rer og satte yttte rli gere
press på fo r å fo rtsette og vide reutvikl e ha nde l
med kraft.
Di sse nye a ktø re r ble ikke a lltid like vel mo ttatt
av kraftbransje ns egne fo lk. M a nge så på tradere og
meg le re so m " kra ft-jappe r" som bare var ute etter
korts ikti g pro fitt. Ofte bl e de oppfattet so m " inntre ngere" som so lg te ut de "gevinster" som bransjen
hadde skapt gjennom utbygging av landets va nnkraftressurser.
Her i NY E så vi sake n fra en noe annen synsvinke l. Vi o pp fa tter di sse nye ak tører som katalysatore r i en prosess som bidro til å få markedsprosessen
raskere i ga ng . De har benytte t seg av muli g hete ne
o m markedssyste met g ir, noe e nh ver anne n aktør
også ka n gjø re. Kraftbran sj en bø r huske på at noen
av de største tradere ko mme r fra bran sje n selv. Det
ha r ikke kommet inn noen kl age r på traderne, ba re
ma nge besky ldninger.

Hva medeverk som får problemer?
- Det bø r fo re tas e n grundi g kartlegging av hvem
de t gjelder og hvor sto re probl e mene er. Om proble me ne er av kortsikti g e ll er me r langsiktig karak-

te r bø r også avdekkes. Et slikt ka rtleggingsarbeid
er a llerede satt iga ng fra myndig hetenes side. Kan
proble mene løses ved selekti ve tiltak, er dette å foretre kke. Å g ripe inn med gene re ll e tiltak so m kan
bre mse de n omstillings prosess som nå e r satt i
gang, viI vi sterkt fraråde og det må være absolutt
s iste utve i.

Hvordan ser NVE på økt eksport?
- Vi me ne r eksporten bør libe ra li seres og VE
støtter he r kraftbran sje ns folk. Økt eksport kan også
være et middel for å hj e lpe de m som har kommet i
vanskeli gheter. Men Økt eksport er ikke uten probl emer'
De vi vil forhandle med har et annet markedssystem e nn oss; vi møte r sterke veletablerte monopo ler. o rge bør møte med en forhandlingsstyrke
som kan gi oss lø nn so mme kontrakts vilkå r. Markedene blir he ller ikke uproble mati ske å nå idet
ne tten e ikke e r åpnet på en ikke-diskrimine rende
måte som i o rge. Nye kab le r til utlandet blir nok
nød vendi g og kostn ade n må med i regnesty kkene.

Fellesnevner for året 1992 under ett
må bli "Å ret med de store utfo rdrin ger". De som
ikke va r fo rberedt fikk ofte probl e mer, me n de som
tok energ iloven alvorlig og raskt tilpasset seg de nye
rammebetingelser, ko m ut som vinnere. Jeg mjnnes vå re fo rmanende o rd da NYE hadde s in landso mfatte nde informasj o nsrunde o m energ il oven.
He r var et av hovedbudskape ne:

" Konsekvensen av energiloven vil gjelde alle, treff de nødvendige tiltak så snart som mulig. Den
som venter fo r lenge vil bli taperen."
T EKST: JAN M OEN

Krafteksport med nye p

~rspektiver

/ 1993 venter NVE
konsesjonssøknader på
sjøkabler til kontinentet
eller E ngland.
Interessen hos norske
elprodusenter for å inngå avtaler om fastkrafteksport har økt siden
Stortinget signaliserte
sin liberalisering,
sier seksjonssjef
Håkon Egeland i
energiavdelingen.

E SJØKABELFORBlNDELSER for kraftoverøring til Danm ark kan bety lavere anggskostnader fo r danskene enn satsing
på store gassturbin anl egg, vi ser en undersøkelse fra NVE. Undersøke lsen, som tar for seg
kon sekvensene for det norske produksjons- og
overføringssystemet ved Økt kraftutveksling med
varmekraftland i E uropa, viser at også en kabel til
Nederl and, Tyskl and e ll er Eng land kan legges til
samme kostnad som et gasskra ft ve rk . år man tar
hensy n til bren selskostnader og start/stoppomkostninger, kan en kabel so m dekker toppkraftbehovet,
faktisk g i lavere totalkostnader fo r et europei sk
mottakerland enn å de kke toppbelas tningen med
egen varmekraft.

M

Dageksport og nattimport
Energinøytrale " pumpekraft"-avtaler, dvs. eksport
om dagen og tilbakel evering o m natten, er også interessant. Ved slike utvekslingsavtal er mellom
Norge og andre europeiske land vi l det norske vann-
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Spesialfartøyet "Skagerak" i ferd med å legge kabel på havbunnen.
©
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kraftsystemet fun gere som et " pumpekraftverk"
for varmekraft landene i Europa.

Lønnsomt samspill
Vannkraft- og va rmekraftsys temer har kompl ementære egenskaper som gir grunnl ag for et lønn somt
samspill. Tekni ske, økonom iske og ilj ømess ige
fo rho ld gjør at det er li te attraktivt å regul ere va rmekraftverk fullt ut etter svingninge ne i fo rbruket
over døgnet. Vannkraftverk er derimot lette å regulere. I det norske kraftsystemet er det et effekto verskudd på ft ere hundre rusen kilowatt. Selv om netto
kraftutveks ling ved en pumpekraftav tal e blir null ,
kan en slik av tale være tekn isk og økonom.i k forde lakti g for begge parter.

Fleksive avtaler
Det er også interessant med fleksible utvekslingsavtaler som åpner for begrenset tilfeldi gkraftutveksling og fastkraftutvek sling i tillegg til pumpekraftutveksling. Kl ausuler om tørrårssikring er også interessant. Det er vikti g å påpeke at selv om det i dag
er kraftoverskudd , kan det i framtida bli kraftunderskudd ved lite nedbør. år VE skal behandle konsesjonssøknader for Økt krnfteksport til Europa, vil
vi foreta en samlet vurdering av virkn.ingene for det
norske energisystemet både med hensyn til milj ø,
innenl andsk pri spåv irkning og kraftoppdekning.
T EKST: H ÅKON EGELAND

Monopolkontroll og tvister
Markedsavdelingen
brukte i 1992 omkring
7 å rsverk
på monopolkontroll og
markedsspørsmål
som rølge av den nye
energiloven, sier
seksjonssjef Jon Sagen
i markedsavdelingen.

en videre utvikling av markedet. Den nye markedsundersøkelsen fra iår bekrefter utviklingstendensene
fra fjoråret.

...

Landsg jennomsnitt
Østfold

Det har gitt klager.

_J

Akershus
Oslo

- Ja, en god del. I 1992 mottok VE i alt 40 fo rmelle klager. D e kan deles i tre hovedgrupper:

Hedmark

Generelt prisnivå, differensiering etter nellni1 1å og
transaksjonskost node 1:

Buskerud

Oppland
Vestfold
Telemark

I tvister om det generelle ni vå på ove1fø ringsta ri.ffene har vi ofte funn et at det er grunnlag for å

-

N

OEN SPØ RSMÅL ER LØST. M en vi er langt

·ra ferdi ge. Om stillingene er i kk e gjort
bare med noen nye rund skri v. M ålet er el
11ark ed som gir reell va lgm uli ghet for alle.
sier Sagen.
- Det er klart kundene var der !
M en mange everk hadde ikke oppdaget det. Da omslaget kom tidli g i -92, var grunnl aget åpenbart el
tilbudsoverskudd i det kortsikti ge markedet. Vi
hadde tore til sig og mild vinter. Omsetningsse lskapene og enke lte everk, tok dene på al vor. De
etablerte rask t ti lbud fo r de største kundene. Etter
hvert og å fo r mind re kunder.

H va er en "stor kunde" ?
- Grovt ett vil j eg si fra I GWh og oppover. M en
mindre kunder er i økende grad akti ve i markedet.
En markedsundersøkelse VE utførte i september
- 92 viste al 12 prosent av omsetningen til almin nel ig for yning hadde forh andlet nye kontrakter
ell er sk iftet leverandør. Utover høsten har det væ rt

pålegge en redusert pri s. Del er va nskeli g å fas tsette rikti g ni vå fo r tariffene. K raftkj øp og overførin g
er verken spesifi sert på faktura ell er i regnskaper.
Everkene vet det ikke sel v. De har aldri regnet på
dette separat.
Vi gjennomgår det kostn adsgrunnl aget everket
legger fram. To viktige fo rhold for oss er å vurdere
om det i beregningene li gger diskrim inerin g mel lom brukere av nettet, ell er en uak eptabel pri søkni ng. I 1994 vi I vi få et bedre fak ti sk grunnl ag
for vå re ved tak når det fo reli gger regnskaper fordelt etter virksomhetsområder.
-

Den andre hovedgruppen av kl ager gje lder

lll•ilket nettni vå kunden skal aFregnes elta
Vi nakker her om store kunder som tar ut kraft i
nettstasjon - og de mindre so m for ynes fra lavpentnettet.
Deler av bransjen ar ras kt ute med forslag til
tari ffer differensiert etter nettni vå. Den tankegangen
fa nt vi forn ufti g, og den er nå fastsalt so m et prinsipp. For større uttak skal det være en egen tari ff
på lavspentsiden di rekte i nettstasj on - og en noe
høyere tariff fo r den so m må ha et eget nett mell om
nettstasj on og kund e. L avspentnettet gir økte ko stnader som bør gi utslag i overførin gsprisen. Det

Au st-Agder
Vest-Agd er
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
-~
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Øre/kWh

Gjennomsnittlig punktta riffer (ni vå 5, 230 volt)
etter rylke. Prisene innkluderer ikke moms.

betyr i prak is at sto1forbrukere, industri og kontorbygg fo r eksempel, få r en lavere ove1fø ringstari ff
enn enkelth usholdninger, basert på et reelt ko tnadsgrunnl ag.

H vem har klaget i denne sammenheng?
- De tørre bedri ftene - over å bli avkrevd amme
tari ff som må brukere. Og bedri ftene har i de fl este
tilfell er fått medhold. Mot slutten av året har tvi stene

i stø rre g rad gått på me r spes ie lle forhold vedrørende nett-tilknytning , der avgj ø rel sen har gått
begge veier.
-

Så til de n den tredj e g ruppen klage a ke r:

I remsaksj onskos/nade 1:

Slike e kstrakostnade r må bæ res av de kunder
so m kjøper kraft fra e kstern leverandør, som når e n
kunde i O slo vi l kj ø pe kraft fra Norgeskraft e ll er
Kon gsberg Energ i. Dette sti ller større kra v e nn tidli gere til hvo rdan forbruk et ska l må les og be regnes .
Både ne ttei e r, selger og kj ø pe r tre nge r fl ere data til
et mer o mfa tte nde av regningss yste m, og det medfø re r kostnade r.
Vi ha r aksepte rt at kundene må betale sæ rski It
for dette. Vi satte tidli g e n gre nse på maks 5000 kr
fo r transaksjo nskostnade ne, so m bør væ re lave re
for små kunde r. Like vel ser vi i dag mange forsø k
på å omgå denne g re nsen, og det har nok bidratt ti I
å bre mse utviklingen i markedet.
Vi står fo ran e n sto r utfo rdring i å legge til rette
for syste mer so m ka n håndtere e t stort anta ll tra nsa ksjo ner. I dag er ikke syste mene kostnadseffekti ve når a ll e ska l ite hva de betale r fo r.
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Strømpriser har mye vært politisk bestemt. H vordan er det nå?
- Vi ser at grunnl aget fo r å fas tsette tari ffer ut fra
po liti ske pri orite ringe r er ste rkt redusert. Kra ft pri sene må fas tsettes ut fra ko nkurra nses ituasjo ne n.
Fo r ove1fø1ings pri sene e r VE ko mme t inn som
regul e rin g myndi g het.

Vil dette si at NVE har rollen som prismyndighet?
- Kun fo r overfø rin gstari ffe ne. Fø r e nerg il oven
har ikke NVE utø vet noen dire kte myndi ghet i tariffspø rsmå l. Energ iverkfo rbundet spilte e n me r
a kti v ro lle . So m bran sjeo rga ni sasjo n kan de imidle rtid ik ke lenger gi a nbefa linger som er re ttl ede nde for kraftprisene. På de t o mrådet ska l markedet
beste mme .

© A N 1E K ROK EN,

H va med Prisdirektoratet?
- P1isdirektoratet skal påse at konku1n nsen ikke hindres av ko nkuJTanseregul e re nde tilta k. Dire ktorate t
ha r la ngt videre inngrepsfullmak ter e nn dem e nerg iloven g ir på dette o mråde t. VE ha r et ansva r fo r
å overvåke at kraftm arkede t fun ge re r, me n de t e r
Pri sdirek to ratet som med noen unnta k har ko mpeta nse til å gjø re inng re p mot uhe ldi ge ko nkurransebegre ns inge r i kraftmark ede t.

VE

la ngs ikti ge løs ninger. Et vedtak blir o pp fa ttet som
prinsipi e lt og retningsg ivende. For oss vil det ofte
væ re nød vendi g a bruke tid fo r :1 fi nne fre m til rikti ge løs nin ger. Det la ngs ikti ge e r ikti g, se lv o m
det står o m kro n r og ø re.

Det er klaget over lang ventetid i klagesaker?
- Ja , vi har e n for lang li ste av sake r som ikke e r
avs lutte t fordi ma nge tviste r re iser spø rsmå l o m

INTERVJ U: H ARALD BRY NILDSEN

Energiavdelingen i et spenningsfelt
Svein Storstein Pedersen,
direktør i
energiavdelingen.

og Ressursseksjonen (ER). ettseksjone n har a nsvare t for oppfølg ingen av overførings ledningene
og kraftsystemet, men s Ressursseksjonen a rbe ide r
med utn ytte lsen av de innenlandske e ne rg iressursene, hvor spes ielt vannkraftressursene e r vesentli ge. Oppdelingen på avdelin gen av utred nings- og
analysearbe idet kan bidra til å kl a rgjøre ramme betingelser for ulike virksomhe tsområder overfor
everke ne. Kon sesjonsseksjone ns ansvarso mråde
e r ue ndret.

Konfliktfylte konsesjonssaker

0

RET 1992 BLE I STOR GRAD PREG ET AV at
fø lgene av e n ny energilov for alvor gjorde
seg gjeldende ove1for everkene og energibransjen. De e ndrede økonomiske rammebetingelsene for drift og videre utbyggi ng a v de
tekniske a nl egg kan føre til et økt behov for tilpasninger i spenn ingsfelte t mellom økono mi e ns og
fys ikke ns lover.
E ne rgiavdelingen har et spesie lt ansvar for å
føl ge opp etate ns hoved må l om e t kostnadse ffektivt e nergisystem med krave t om at e nerg ianlegg
skal utføres inn e n miljømess ig akseptable ramme r.
Vi må de rfor stadig arbeide med å tilpasse oppgaveløs ningene både inte rnt og e ksternt til de e ndrede
forutsetni ngene som føl ger av det nye kraftmarkedet og e ne rg ilove n.

A

Endret intern organisering
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Energiavdelingens inte rne organisering ble e ndre t
fra 0 1.07.92. Avdelingen består nå av tre seksj o ner;
Konsesjonsseksj o ne n (E K), e ttseksjone n (E )

Avdelin gen behand let i 1992 i alt 90 an leggs ko nsesjone r, 35 områdekonsesjoner og 2 fjernvarmeko n esjone r. I tillegg ble det mottatt forhåndsmelding av to a nl egg, bl.a. en ca. 53 km la ng 300 kV
kraftledning fra Fana til Kollsnes fo r å styrke strømforsyningen til Troll -terminalen i Øygarden kommune.

Samlet plan for vassdrag
Avdelingen la ned et betydelig arbeid som underlag til stortings meldingen om Sam let plan som ble
lagt fram i juni 1992. Vi foretok en omfattende
gjennomgang av Samlet plan-prosjektene. Ove rs iktskart so m viser eksisterende va nnkrafta nl egg,
prosj e kter i Samlet plan og vernepl a nene fo r vassdrag ble utarbeidet. Dette er samtidi g et vikti g unde rl ag ved tildeling av statli ge til skudd til o pprusting og utvide lse av vannkraftverk.
Nærings- og e nerg idepartementet nedsatte i fo rbinde lse med arbe ide t med Saml et pl an og Ve rnepl an IV e n inte rde partementa l arbeidsgruppe fo r å
vurdere alte rnative scenarier for kraftutviklin gen
fram ti I år 2020. VE og Statisti sk Se ntralbyrå
(SS B) fremskaffet det meste av underl ags materi alet
og gjennomførte beregningene.

Modernisering av kraftverk
Arbeidet med opprusting/utvide lse (0 /U) av e ks istere nde van nkraftverk ble prioritert i 1992. Utredning av O/U-pote ns ialet er gjort i samme nhe ng
med Sa mlet Plan-arbeidet, og er samtidig e t vikti g
unde rl ag ved tildelin g av statlige til skudd til opprustin g og utvide lse av vannkraftverk.
For 1991 og 1992 er de n samlede til skuddsramme n på 115 millioner kroner. Vi ga til sagn om tØnad til 4 1 prosje kter med e n samlet investeringsramme på l . 131 millioner krone r. Energigevin sten er
an s lått til 400 GWh. I enkelte tilfelle r var det behov
fo r å o mprioritere midlene ford i e ndel prosje kte r
ik ke bl e rea li sert. Situasjone n på kraftmarkede t i
1992 fø rte til en reduksjon i a ntall nye søknader.

Utenlandshandelen med kraft
NVE har fra 01.01.92 vært pålagt av departementet
å føre til syn med den kortsikti ge utenlandshandele n
av kraft. NVE hadde je vnli g konta kt med kon sesjonære n (Statkraft fram til 30.06.92 og Statnett
fra 0 1.07 .92) for å innhente informasjon, vurdere
praktisering og dokumentasjon av utenl and shandelen. Vi tok opp to saker med he nhold sv is Statnett
og Statkraft om muli ge brudd på kon sesjonsvi lk år.

Kraftsystemplanlegging
Beg repet system planlegg ing av energ isystemet ha r
tidli gere omfattet en integrert plan legging av både
produksjons- og overføringsanlegg. De n samordnende rollen som den tekni ske driften av kraftsysteme t krever, er i tråd med Energiloven s fo rutsetninger lagt til nettfunksjonen. En naturlig videreføring
av det overordnet ansvar for driftskoordine ringen
e r a t de n tradi sjonelle nettplanleggingen utvides til
å o mfatte kraftsystemplanlegging.
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Tegningen av den omsøkte ledningen til Troll-terminalen i Øygarden illustrerer også en klassisk konfl ikt mellom samfunnsinteresser og miljøhensyn.
© B ERGENS T IDENDE. FOTO: ARNE N ILSEN. T EGN ING: T OR SPONGA

For at NVE skal kunne behandl e søknader o m
elektri sk anl eggs konsesjon, er det beho v fo r søker
å redegjøre fo r anleggets innpass ing i en regio na l
kraftsystempl an. Grunnl aget fo r den fremtidi ge
kraftsystempl anleggingen bl e derfo r gjenn omgått i
1992. NVE utarbe idet en ny Veil eder for reg ional
kraftsystempl anlegging. Veilederen o mfa tter pl anlegging av e lektri ske anlegg i regional- og sentra lnettet, samt omta ler samordning mell o m region alog di stribusjonsnettet.

Leveringskvalitet
Energ iloven gir hj emme l fo r å stille vilkår om leveringskva litet overfor områdekon sesjonærene. En
nærmere kl argjøring av di sse kravene er også vesentli g fo r en effekti v kontroll med overføringstariffe r fra mynd ighetene ide.
Vi har arbeidet med å kl argjøre NVE's ho ldning
til leverings kva liteten. I fø rste o mgang er det be-

hov fo r en land sdekkende reg istrering av feil og
av brudd . Reg istreringen vil danne grunnl aget for
utarbeidelse av karakteri sti ske nø kkeltall fo r leverings kva litet. VE vil deretter vurdere behovet fo r
å still e eventu ell e krav for å sikre leverings kvali teten o verfo r o mrådekonsesjonæ rens kunder.

T EKST: SVE IN STORSTE IN P EDERSEN

Et kraftforsyningssystem for alle værtyper?
Samfunnet krever at
staten styrker sitt overordnete engasjement i
arbeidet med å bedre
kraftforsyningens evne
til å motstå ekstreme
uvær.situasjoner,
fremholder direktør
Trond Ljøgodt
i tilsyns- og beredskapsavdelingen.

o ORKA 'VINTRE HAR MINNET oss OM hvo r
lim a-av hen gig og klimautsatt vårt kraftorsyningssystem er. Det norske samfunnet
r de rtil vært ele ktri s itetsavhe ngig og sårbart fo r ekstre me uvæ rsituasjo ner både når det
gj elde r kommu nikasjo ner og forsynin ger.
Et fo rs lag om ut vide lse av e nerg il ovens beredska pskapittel til også å omfatte naturskader og store
tekni ske hava ri e r er nå fre mmet fo r Sto rtinget.
Med en slik lovutvidelse får myndighete ne en mulighet til å pålegge kraftforsyningen nødvendi ge tiltak ,
og NVEs sikkerhets- og be redskapsarbeid blir mer
full stendig og i pakt med de reelle utfordringer vi ser.
Ette r lovforslaget kan kraftforsyningens
beredskapsorganisasjo n ( KBO ) med sine ledd på
fylkes- og regionsnivå få viktige koordinerings- og
in fo rmasjonsoppgaver i fre mtidi ge situasjo ner med
sto re havari e r i kraftforsyningen. Di sse leddene
var aktive unde r vinte rorka nene i 1993 og e rfaringene fra de res inn sats va r ude lt gode .
På internasjo nalt nivå har FN tatt initi ativet til
e t ti års forsknin gs program hvo r årsakene til store

T
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naturul ykke r ska l studeres samme n med tiltak som
samfunnene kan sette iverk for å redu sere omfanget
av ul y kke ne og konsekvensene fo r li v og levegrunnl ag.
Uten å ta stilling til me nn es kenes ev ne til å påvirke klimaet, kan vi lå fas t at re lati vt s må loka le
og g lobale klimaendringer kan gi o pph av til ekstreme væ rsitu asjone r som igj e n kan utløse sto re naturul ykker, fe il s låtte av linger. hungerskatastrofe r og
sosial uro. Små klimaendringer forstyn-er fine balanser i nature n og ba lanser i samspill me llom naturen
og mennesket og kan få svært så dra mati ske fø lger.
De o ppl evelser de no rske kys tsa mfunne ne og
kraftforsy ningen har hatt de s iste to vintrene, vekker ne ppe inte rnasjonal o ppsikt, me n e r dramati s ke
nok i nasj o nalt perspektiv. Norsk hi sto rie fo rtell er
oss at vi gjør klokest i å forb erede oss mot a ndre
klim asituasjo ner e nn dem som e r fa nget opp av til gjengelig meteo ro logisk statistikk, so m indikere r
at orkan og springflo e r re ne unntaksfenome ner.

Kurs og øvelser i krisehåndtering
NVE tilbød i 1992 kraftforsy ningen og da me ie re
fo røv ri g kurs og øvelser i kri sehåndtering. Iår fø lger
vi opp med nye kurs. Øvelsene komme r i tillegg til
regelmess ige loka le og region ale sa m linger om
te maet. r alt ska l vi i løpet av vå re n 1993 ha avv ikle t åtte øve lser. Bran sjen har ful gt e ntus iastisk opp
s lik at vi til e nh ver tid har pote ns ielle deltakere på
vente li ste.

Reparasjonsberedskap, materiell og
svake komponentr
Et inte rnt hava riutvalg er nedsatt fo r å gjennomgå
de hendelsesforl øp som fører til stØ1Te sv ikt i kraftforsy ningen og fo r å identifi sere tiltak so m kan øke
kra ftforsy ningens robusthet. Gjennom tidli gere

samarbeid med repesentanter for kraftforsyningen
ha r NVE allerede grunnl ag for å gå ut med anbefalinger og pålegg som vi l bedre reparasjonsberedska pe n.
He ndelsene de to siste vintrene gir grunn til å
stille spørsmål ved valg av mas tetyper og dimensj o ne ringen av de nyes te kraftledningene i hovedfordelin gsnettet.Vi mener også at NVE, som kon sesjonsmyndi ghet, må engasjeres sterkere i samfu nnsmessige vurde rin ger knyttet til leveringss ikke rhet
og kompone ntstyrke .

Økt beredskap mot dambrudd
l vannkraftsystemet har vi store høyfje ll smagasiner
som tje ner til å de mpe fa re n fo r oversvømmelser i
påregneli ge flom situasjoner. Men ved ekstreme naturul ykker kan s kader på disse kon struksjonene utløse katastrofeliknende situ asjoner. Det vil være
hi storie løst ikke å forberede samfunnet mot føl gene
av slike ulykker.
I ma nge tilfeller har hverke n offentli ge byggherrer, kommunale bygningsmyndigheter e lle r private
utbyggere tatt til stre kke li g he nsy n til flomri sikoen
ved utn yttelsen av arealene nær vassdragene. Dataene om potensie lle dambruddsflommer harværtu nde rlagt sikk erhetsgradering og de har ikke vært tilgjengeli g som pl a nl egg ingsgrunnl ag. De nne situasjone n vi l nå bli endret. Også hos e nke lte dame iere
har vi kunne t spore e n Tita nic-ho ldning til egne anleggs fonreffe li ghet. Holdningen er base11 på det syn
at sikkerheten ved anleggene alene må tuftes på god
pl anlegging, bygg ing og jevnlig ved likeho ld. Erfaringene fra da mbrudd i Norge og inte rnasjonalt viser imidl ertid at man ikke ka n pl anlegge og bygge
seg bo rt fra e nh ver ri siko . Titani c- ho ldningen skaper me ntal sla pphet og gjør o rgani sasjonen uegnet
til å opptre hensiktsmessig i unormale situ asjoner.
NYE vil i løpet av forsommeren 1993 pålegge
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samtli ge dameiere å fo rberede tiltak og ut vikle beredskapspl aner mot dambrudd og andre un orm ale
situ asj oner kn yttet ti I deres anlegg. Pålegget er fo rlengst hjeml et i bestående dam fo rskrifter. Pålegget
vil innbefatte en fase 2 der dameiern e må utfø re
representati ve beregninger av dambruddsbølger,
og på grunn lag av di sse og i sa marbeid med lokale
politikarme og kommuner forberede ti ltak for vars
I ing, evakuerin g og red ning i vassdragene. Dette vil
innebære et stort arbeid for bransjen, representere
en vesentli g heving av sikkerh etsnivået i norske

K NUT TR ÆLDAL, STATNETT

assdrag og bev isstgjøre assdragsko mmunene om
deres ansvar blant annet fo r area l fo rva ltningen.
V E bruker i 1993 betydeli ge midl er på å videreutvikle beregningsverktøyene fo r dambruddsbølger.
Det bør i 1994 væ re min st to milj øer i orge som
vil kunne utfø re sli ke beregnin ger fo r bran sj en.

Kompetansekrav illnført for dameiere Ile
Innførin g av kompetansekrav til dem som på vegne
av dameiern e har ansvar fo r sikk erh eten ved anleg-

gene er en annen milepel i damsikkerh et arbei det.
Dameierene er pålagt å fremme søknader om godkjennelse av vassdragstekni ske ansvarli ge ( YTA )
og damvoktere. Hensikten med kravet er å sikre et
tilfredsstill ende min imum av releva nt bygningstekni sk kompetanse i vassdrags bra nsj en på et tid spunkt da denn e kompetansen står i fare fo r å bli
fj ern et.

T - KST: TROND lJ ØGODT

Utdragfra regnskapetfor 1992
1992
UTGIFTER

199 1

Stillingsoversikt

c1.ooo KR )

Kap.1885 Energi- og vassdragsforvaltning

Administrasjon
Vassdragsavd

Post 01
Post 11
Post 2 1

Post
Post
Post
Post

30
32
34
70

73.908
51.455
13.642
294
2.611
38.702
10.415
414
695

72.024
43 .723
13.62 1

192.136

171.557

Nye, fornybare energikilder
Vassdragsforskning

3.361
5.650

3.3 13

Sum

9.0ll

3.3 13

L ønn og godtgjørelser
Varer og tj enester
Oppdrag H ydrolog isk avd.
Oppdrag Vassdragsavd.
Saml a Plan
Forbyggingsarbeider
Sysselsetti ngsti I tak
Opprydding i vassdrag
Til syn med eldre dammer

Sum

52

63

Hydrologisk avd

Energiavd

Anlegg
1.870
39 .069
700
103
447

NORAD

Enøk og markedsavd
Oppdrag
Tilsyn og beredskap

Antall stilling hjem ler i de enkelte enheter.

Kap.1822 Energi- og vassdragsforskning
Post 70.2
Post 70.4

Oversikt over oppdragsgivere

Kap. 1898 Kraftforsyningsberedskap
Sum

3.035

3.750
Statkraft

INNTEKTER

45 %

( 1.000 KR)

Fylke r

Kap. 4885 Energi- og vassdragsforvaltning
Post 0 1
Post 04

16

Avgi fter
Oppdrag Hydrologis k avd.
Oppdrag Vassdragsavd.

6.239
14.654
492

5.349
14.44 1

Sum

21.385

19.790

Kommuner

Forskn ingsinstitutter og -råd

Hydro logiske oppdrag.

:I

.

l

'I

Post Il. Varer og tjenester

I

:

Post 11 . Va rer og tjenester
Reiseutgifter, diett

Administrasjon

Bygningers drift

20%
49,4%"

Vassdragsavdelingen

17

Kontortjenester

IR~:--~~·

Undersøkelser,
konsulenttjenester

Vassd rags- og
energidirektøren
Tilsyn og beredskap

Energiavdelingen
Enøk og markedsavdelingen

Vedlikehold og drift maskiner 1,6%

Forbruk av varer og tj enester fo rdelt på avdeli ngene.
* Om fatter bruttokostnader til dri ft og vedlikehold bLa. av det sentrale datasystemet
og alle fellestjenes ter, også fo r leietak rn e i hu set.

Post 1885 . Energi- og vassdragsforvaltning
Oppdrag
Sam la Plan
Forbygningsarbeider
Sysselsettingstiltak

1111•

Post 1890. Energiøkonomiseringstiltak m. v.
Informasjon , opplæring , utredninger

13,9

~ 2,6

__,_

Opprydding i vassdrag

0,4

Tilsyn eldre dammer

0,7

tgifter til varer og tjene ter etter typer.

Tilskudd lokal energiplanlegging

,,
10,4

I

38 ,7

Tilskudd energiforsyningsselskap

1,0

I

4,o

-

80,4

Opprusting og utvidelse kraftverk

36,7

Introduksjon nye, fornybare energikilder
Introduksjon effektiv energiteknologi I

19,4
"

_

Millioner kroner

Utgi fter til energi- og vassdragsfona ltning.

l I

30 ,7

Millioner kroner

Energiøkonom i ser i ngsti Itak.

RSTE APRIL 1993 vedtok Stortinget Ye melan TY fo r vassdrag . Dermed er det satt
luttstrek for et omfatte nde arbeid med å
sikre at e t stort anta ll norske vassdrag ikke
utsettes for omfattende te kni ske inngrep.
Arbe idet med vern av vassdrag mot kraftutbygg ing bl e startet så tidli g so m i 1960, og i_iennom
4 sto rting vedtak i 1973 , 1980, 1986 og 1993 e r
ialt 325 vassdragsobje kte r ell e r vassdrag vernet.
Di sse va dragene re presente re r e t økon omi s k utnyttba rt kraftpote nsial på 35 TWh ell e r 20% av
la ndets tota le. No rge har altså gitt avka ll på å utnytte et betyde li g kraftpotensia l til fordel for et
bred t spe kte r av verneinte resser.

F

Brukerinteressen bestemte
På det tid spunkt ideen med verne pl a ne n ble unnfanget va r landet inne i e n inte nsiv kraftutbygg ingsperi ode. Det va r derfor natur I ig at ma n de ngang
tok utga ngs punkt i kraftutbygginge rnes int eresser.
Stortinget har imidle rtid senere påpekt at ma n
må søke å verne verd ie ne i disse vassdragene ikke
bare mot kraftutbygg ing, me n også mot a ndre typer inngre p. Når samfunnet g ir avka ll på såv idt
sto re ø ko nom iske verdi er som kraftutbygging re pre e nterer i e ndel av de ernede vassdrage ne. er det
rime li g at a ndre typer inng re p som kan øde legge
eller red usere verneve rdiene i disse vassdragene
søkes unngått.

Ikke særskilt lov
Vern av vassdrag mot kraftutb ygg in g er ikke hj e mlet i særskilt lov. Forva ltningen av disse vassdragene
skal skj e e tte r gjeldende lover hvorav vas dragslove n, pl an- og bygnjngs loven, naturvernloven, forure nsnings loven og ku lturminnelove n e r de mest
sentra le. Ve rnevedta ket inne bærer at myndi ghete ne

ikke vil gi till atelse til noen nye va nnkraftp rosjekte r i de vernede vassdragene. Vide re vil andre type r inn gre p som trenger till ate lse fra offentli g
myndi ghet, i hve rt e nkelt tilfell e vurderes mot de
verneverdi e r de berøre r.

Samme praksis
De t e r særli g de tte siste punkte t vi e r som e n stor
ut fordring i fo rva ltningen av de vernede vassdrage ne. Myndi g he te ne e r opptatt av at alle lover som
ka n påvirke sentra le ve rneverdi e r i de vernede
vassdragene, prakti seres e tter de sa mme retningslinjer og på e n s li k måte at det er mest muli g forutsig bart hvilke inn g re p man kan regne med å få tillate lse til å foreta.
edbørfelte t til de vernede vassdragene dekke r
et area l på i overk ant av 100 000 km'eller 30% av
landets tota le a rea l. Samt idi g e r vassd ragene svært
ulike med tanke på naturtyper og verneverdi er. Det
er derfor vikti g å komme fre m til e n forva ltningstrategi for de vern ede vassdragene som tar nødvendi g he nsy n ti I va ri asjo ne ne og samt idi g sikrer
e nhetlig prak sis og fo rutsigbarh et. Vi har va lgt å
ka ll e denne forva ltn ingsstrateg ie n fo r differen s iert
fo rva ltning av ve rnede vas drag .

Fornuftig forvaltning
Ko ntaktu tva lget for Ve rne plan I V - Me ll qu istut va lget - har sk i e rt en muli g vei å gå .
NYE arbeide r nå vide re med dette fra e n litt annen
inn fa ll sv inke l, me n med det samme målet. Vi arbe ide r også i nær tilkn ytning til Milj øvernde pa rtementet og Direkto ratet for naturfo rva ltning og det
arbeid som pågå r med rik spo liti ke retnings linj er
e tter pl an- og byg nings loven fo r vernede vassdrag.
Det e r vårt mål og vå rt hå p at de verneverd iene
ma n ønsker å ta va re på i vassdragene vå re ka n

© ANNE
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s ikres gjennom en fornuft ig forva ltnin g av de vernede vassdragene.

T EKST: J E S AABEL

AV DE VIKTIGSTE E DRINGE1 E fo r vå rt
rbeid med vassdragskon sesjoner i 1992
ar love ndringen av 19. juni 1992. De n
år stor betydning fo r det videre arbeid
med konsesjonssøknader.
Reglene om konsekvensutredning for prosje kte r
over en viss størrelse går nå etter plan- og bygningsloven. Den såkalte meldingsfasen er gj011 mer detaljstyrt enn før og VE skal styre de nne fase n. Gre nsen for me lde plikt e r hevet i fo rho ld til tidli gere.
Ti l gjengjeld skal også re ne e lve kra ftve rk meldes
dersom midl e re årsproduksjon e r o ver 40 GW h.
A lt i alt får vi e t visst me rarbe id. I 1992 me rket
vi endringene i forb inde! e med meldinger for prosje ktene Skjerka, Sauda, Øvre Otta , esåa og
Langfjo rd .
Også lovens beste mmelser o m adgangen ti l å revidere vilkår er e ndret. Det få r betydning fo r os
ved at det blir adgang til å rev idere vilkår i tidsubegren sede ko nsesjo ne r gitt før 1959. Rev isj o ne n
kan foretas 50 år e tte r ko nsesjonsti dspunktet. Hittil
e r ingen s like saker tatt o pp.

E

Foss/reimutvalget
I 1992 fe rdi g behand let vi få o rd inæ re, nye kraftutbygginger elle r regule ringer. Noen søknader o m
fri stforle ngelse e r behandlet, sa mt søknader om
midlertidig avvik fra manøv re rin gs reglemente r.
Kun 4- 5 saker e r fo re lagt V Es ri.id , bl ant anne t
Eid kraft verk i Begna og trase for ny E-6 la ngs
Gaula ved Melhus i Sør-Trønde lag .
Året var elle rs preget av arbeid med retnin gs linjer for saksbehandling etter vassd rags love n fo r di ve r e inng rep i vassdragene. Retningslinj e ne bygger på Fossheim-utvalgets innsti ll ing og va r fe rdi ge ved utgangen av 1992.
En re kke saker om de ling av ko nsesjo nsavg ifte r
me llom ko mmune r bl e behandlet, også klagesa ke r.

Ved å re ts utgang var dette arbeidsfelte t rimeli g
jour.

a

Noe n saker ble ikke ferdi ge i 1992 og må li gge
o ver til 1993. Det gjelder bl.a. :
y ko nse jon for regul e rin g a v Aursunden
Erve rvs konsesjon fo r kraftverk i Randselva
ytt reg le me nt m. v. fo r Kj eia kraft verk
Ma nøv re rin gsreg le me nt fo r Yegån egul erin gen
T EKST: O DDVAR F OSS HEIM

Anleggs- og områdekonsesjoner
NYE mottok fæ rre søknade r om anleggskonsesj o n
i 1992 i fo rhold til året fø r. Et hovedtrekk ved sake ne som va r unde r behandlin g. e r imidl ertid at de
e r mer ko nfliktfylte e nn før, fordi krave ne til innpa sing av overføringsanlegg i terre nget e r skjerpet.
Dette har medført e n me r a rbeid skrevende sak sbehandling og et økt arbeid med forberedelse av klagea ke r fo r departe me nte t.
Vi arbeider med å effe ktiv isere ko nsesjonsbehandlin gen. En næ rme re av kl arin g av fo rholdet
mell om e nerg il oven og pl a n- og byg nings loven vil
ha konsekvenser for fre mdri fte n av og dermed tidsbruke n i kon sesj on sbe ha ndli ngen. M ed utgangspunkt i e n utredning utført av NYE e r det de1for avho ldt seminar o m te maet med deltake re fra depa rteme ntet. I tillegg arbe idet e n prosje ktgruppe, med
re presentante r fra NVE og de parte mente t, med
de nne proble mstillingen med tanke på konkrete
tilta k i 1993.

T EKST: S VEIN STORSTEIN P EDERSE

Foregrepet hjemfall
til staten
ved utløpet av år 2007, men allerede
nå foreligger melding om ny utbygging,
som NVE har til forberedende konsesjonsbehandJing.
"'T""IN KRAFTVERK HJEMFALLER

.l

Samtidig foreligger det i Odelstingsproposisjon nr. 70 (1992-93) lovforslag om såkaltforegrepet hjemfall, som blant annet
gir staten adgang til å inngå avtale med
konsesjonæren om hjemfall på et kraftanlegg straks, hvis det gjenstår mindre enn
25 år av konsesjonstiden.
Konsesjonæren vil også få adgang til å
erverve eiendomsrett til det samme anlegget for en ny periode på 50 år. Blir dette
lovforslaget vedtatt, vil situasjonen i forbindelse med hjemfallssaker bli vesentlig
endret både for konsesjonær og konsesjonsmyndighet.
Konsesjonæren vil få lengre avskrivningstid for nyinvesteringer og blir derved
mer motivert for å sette igang moderniseringer, og NVE vil vurdere konsesjonssøknadene på nye kriterier. Med utgangspunkt i gjeldende lovverk, er det få hjemfall til staten av kraftverk eller reguleringsanlegg frem til år 2000. De to største
er Jørpeland-saken som er under behandling i NVE, og Svelgenvassdraget hvor leiekontrakten med staten på fa llrettighetene
går ut i 1995 med hjemfall på reguleringsanleggene.

Nasjonalt temasenter for miljøinformasjon
Ja, kan vi det?
Overingeniør
Svein Homstvedt
lar fingertuppene danse
lett over tastaturet.
Et par sekunder å vente.
Og der har vi det:
1325 vassdrag som
renner ut til kysten.
4031 vassdrag nå r vi
regner med
alle sidevassdragene.
Glomma alene
ha r 323 av dem.

H

ILKET S KULL E BEV ISES.

Altså at i Vassdragsregisteret kan vi finne
ange fakta om norske elver. Om sto re
og små innsjøer og va nn også. Og opplysn inger om rapporter, og med sammend rag for
noen av dem . Dette gir noe av bakgrun nen fo r at
VE er oppnev nt som te masenter fo r miljø in formasjon.

Javel, men h va vil det si? Hva skal NVE gjøre?
H omstvedt har hyll emetere med permer o m saken.
MISA M står det på noen av dem . Det betyr Mi/)Øi11formasjo11ssamord11i11g - og er langt fra noe sesam til
e n rask innførin g i emnet temasenter.
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- Vi kan si det sånn at NVE og andre institusjoner
til sammen har e n mengde kunn skaper om milj øfo rhold her i landet. Me n blir all denne kunnskapen
skikke li g utn yttet? Kan vi f.eks . gjøre det lette re å
finne fram til de siste resul tatene av fo rskningen på
et bestemt o mråde?

- In formasjo nsflyten må organi seres gjenno m å
opprette temasentre, har Miljøverndeparte me ntet
erklært. - NVE vil være temasenter innen sine fagområder særli g på ferskvan nssektoren. Forurensing
vil rime li gvis li gge til SFT. Geologi hører unde r
NGU. Kultur- og fo rnminner under Riksantik varen
- for bare å nevne noen. De tte e r tun ge fagorganer
med til strekkeli g presti sje og bredde til å stå for
den dagli ge samordningen, sie r Homstvedt.

Hvor Langt er dette kommet?
- NYE lager e n pl a n for å gjøre de nne jobbe n. La
meg skissere noen av oppgavene:
Aller fø rst skal vi rydde o pp i eget hus! He r i NYE
har vi e n rekke f1ittståe nde databaser med de lvis
overl appende informasjo ns innho ld, men med uklare
ansvar forho ld når det gjelder vedlikehold , og
under ulik tekni sk pl attfo rm. Som fo rvaltningsmyndi ghet i vassdragssaker har NYE behov fo r oversikt
over f.eks. tekni ske inngre p i vassdrag. Og NYE har
in fo rmasjonsplikt overfor andre inte resserte in stitusj o ne r og overfor a llme nnheten.
Info rmasjo ne n li gger imidl ertid lag ret i fo rskjellige databaser i etaten. Skal vi kunne gjøre en profesjonell amordning he r. må vi ha o rden i eget hu s.
Vi har nå tatt mål av oss til å sam le informasjonen
og gjøre den lettere tilgjengeli g, og vi kan he ldigv is
si at den jobben e r i gang her på huset, understreker
Homstvedt. Seksjonen fo r adm ini strati v databeha ndling har nå tatt ledelsen av dette arbe ide t.
- NVE e r også inne i e n prosess hvor vi skifter ut
gamme l programvareplattform , og dette vi l også
hj elpe på i de n prakti ske o rgani serin gen av data i
huset. Dette valget av pl attform er har væ rt gjensta nd for grund ige vurde ringer.

Men dette blir vel teknisk. Hvordan skal de forskjellige avdelingene og seksjonene kunne samarbeide om håndtering av data i NVE?
- På mange måte r er tida mode n fo r et skikkeli g
samarbeid og en klar ansvarsfordeling, rett og slett
fo rd i vi har m indre pe nger å rutte med enn før. Jeg
oppl ever også at skotte ne mell om de fo rskjelli ge
avdelinger og seksjone r ikke e r så va nntette som
de var for noen år side n. Det e r fl e re nå som trekkker i lag enn før!

Men hva med den videre organiseringen av vassdragsinformasjon? At NVE er temasenter må vel
forutsette mer enn at man "rydder opp i eget hus",
som du sier?
- Det eksterne samordningsarbe idet er mer kompli sert, men ikke mindre viktig! Det finnes i dag et
utall institusjoner med overlappende ansvar og kompetanse, kanskje spesie lt på va nn sida. Det e r derfor
store gev in ster å he nte med e n skikkelig organi serin g av in formasjonsarbeidet. Milj øvernde partementet har sagt at o rdningen med te mase ntre s kal
væ re en " bære bj elke" for bedre informasjon om
milj øsaker.
Hvordan dette skal skje er imidle11id ikke avklart.
Men hovedpri nsippet er at hvert temase nter, etter
avta lt ansvarsforde ling, får et s lags rådgivings- og
info rmasjonsansvar fo r en rekke institusjoner som
produserer miljøin formasjo n. De rfo r må vi også interessere oss for hvordan disse organiserer sin miljøin fo rmasjo n. Og vi må marked føre tanke n om at
milj øin fo rmasjon skal være et fe ll es gode, og at de
har en o ppl ys ningsp likt om hvi lke n informasjon de
sitter inne med.

Gis det virkemidler overfor produsentene?
- Det er heller ikke av kl art. Arbeidet med temasentre er j o fo re løpi g helt i startgropa. Men vi ser
kl art at et temasenter nok vil kunne ha behov fo r å
kunne "svinge pisken" av og til overfor uvillige produ sentin stitusjoner, selv o m de fl este av dem i prinsippet er med og mer enn gjerne vil markedsføre sin
kompetanse. Det er fra departementet ymtet frampå
o m at de institu sjoner som ikke ivaretar sin oppl ysning plikt godt nok, vil måtte merke det på bev ilgningene! Men NVE som temasenter har ikke instrukjonsmyndighet overfo r noen etater, og vi må derfor
s pill e på lag med Miljøverndepartementet eller andre institu sjoner som har virkemidler som treffer.

Hva slags opplysningsplikt har disse institusjonene
som produserer miljøinformasjon?
- Innen MISAM-prog rammet har jeg arbeidet i
e n prosj ektgruppe om har utredet krav til og laget
en etableringspl an fo r en referansetjeneste for miljø in fo rmasjon i Norge. En referansetjeneste er kort
fo rtalt en organisert tjeneste som har ansvar for innsamling og spredning av oppl ys ninger om hva slags
undersøke lser som er utført av hvilke institusjoner
innen hvilke fagfelt , på hvilket sted og ti l hvilken
tid . En slik tjeneste vi l kunne få et stort omfang og
representere en enorm kunnskapsmengde. På sikt
vil den kunne føre til betydeli ge inn sparinger for
sa mfunnet. Temasentrene vil spill e en viktig roll e i
orga ni seringen av denne referansetj enesten.

NVE, Breseksjonen, kontrollerer måleutstyr
på Austdalsbreen. Jostedalsbreen.
Målingene er viktige for analyse av breens respons
på klimaendringer og på oppdemming av va nnet
foran breen i forbindelse med va nnkraftutbygging.
© B JØRN W OLD, VE

tenker vi oss bib lioteket som et oordinerende sted,
kanskje med mulighet fo r en viss økning i bemanningen, av hengig av ambi j onene.

Skal det koste noe åfå informasjonfra referansetjenesten?
- I en startfase skal slike opp lysninger væ re mest
mulig fritt tilgjengeli g. Så vil det kan kj e etter hvert
bli vurdert å ta gebyr for tjenesten, uten at det ska l
bli noen tor butikk! Det offenti ige har ansvar for å
still e in fo rmasjo n til rådighet for offentli ge etater,
fo r fo rskning undervisning pri vate bedrifter og fo r
medi a. Jn fo rmasjo n bør kunne d istribueres både på
elektroni sk fo rm og i fo rm av publikasjoner, sier
Homstvedt.

Når skal dette skje?
- Dersom de nødvendige vedtak og bevilgninger
kommer på pl ass, skal store de ler av fo rberede lsene være gjort i år, før prosj ektet tar litt fo rsiktig
av i 1994 og er i full sving i 1995.

Tilbake til eget hus, Homstvedt,
- må NVE bygge opp en stor, egen. avdeling for å
dekke denne temasenter-tjenesten?
- Ne i, det er ikke meningen. A ll erede foregår det
i dag en betydeli g, intern samordnings prosess i huset innenfor de ressursrammer vi er tildelt. Ved organi sering av in fo rmasjo nsfl yt og oppfø lg ing av
eksterne avta ler kan det komme på tale med en viss
ressur økning. Og fo r driften av referansetjenesten

I TERVJ : H ARALD B RY ILDSE
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Hvor fort ruller
en stein nedover elva?
Hvor gjør den av seg?
Legger seg til ro
på elvebredden, eller
ruller ut i havet?

1

DA ,

kj empeproblem som fo rtj ener stor oppmerk somhet
- større enn hjttil.
Hovedfo rmålet med symposiet var å fo kusere
på målemetodikk og måle programmer nettopp for
erosj on og sedimenttrans port. Det bør utvikles nye
metoder og ny teknologi som kan tilfredsstille behovet fo r mer pålitelige data. Mer og mer ønsker
landene et samarbeid fo r å løse slike oppgaver, gjennom internasjonale måleprogrammer, sier Bogen.
- E rosj on og tap av j ord er en side av saken. En
annen er fo rurensning som følger partikl ene i vannet. Vi har selv kadmium fra gruber, fosfo r og pesticider fra landbruket. E lve ne rundt om i verden
fø rer med seg jern , mangan og kvikksø lv. Tsjernobylnedfa ll et li gger i jordmonn et, særli g cesium
med sin lange levetid . Stoffene fø lger med parti klene og kan gi økt radioakti vitet i nye o mråder.

OEN V ÅGER Å SPØRR E OM DENSL AGS .

Overingeni ør Jim Bogen og kollegene hans i
yd rologisk avdeling gjør det, uten å blunke.
De får svar også, bl. a. ved å utstyre en stein
med radi osender. Steinen sier fra hvo r den har gjort
av seg.
Interessant nok. Men andre oppgaver dominerte i
1992. Det internasjonale sym pos iet om sedimenttra nspo11 va r et høydepun kt. Et sta n løft som arrangement - og en fag li g suksess.
Symposiet ga et håndfas t resultat i fo1111 av fo redrag saml et i to bøker på til sa mmen 700 sider. Altå en krafti g av le iring av kunn skap fra fo rskere
verden over.
J im Bogen er g lad for en bunke hyggeli ge brev
fra noen av 120 deltagere i 30 land . Primus motor i
arangementet summerer det sli k:
- G lobalt er jorderosjon et av de vikti gste milj øprob lemer i vår tid. l ma nge land har jorderosjo n
fø11 til redusene avlinger og er en trussel mot dagens
landb ru ksproduksjon. Jo rdsmo nnet forsv inner enkelte steder i et avsk rekkende tempo . Dette er et

Er dette et anliggende for NVE?
- Ikke tradi sjonelt. NVE har væ11 opptatt av slitasjen på turbiner og fo rundersøkelser til kraftverk.
Parti kkelbundne fo rurensninger er et nokså nytt
virkefelt. Det fø lger av et sterkere nuljøengasjement i
hele samfunnet. Jeg opplever et paradigmeskjfte, som
kan medføre en end1i ng i hele vår ar beidss ituasjon.
- Mye er gjort all erede. Vi samarbeider med GU
( orges geologiske undersøke lse) om målinger her
hj emme, og vi har vært med i et e uropeisk pil otprosjekt som skal avs luttes nå i 1993. Beneluxlandene,
Tys kl and , Spani a, He ll as og Norge gjør selv sine
målinger. Men all e utprøver vår metode i samarbeid
med oss . Pil otprosjektet skal vise hvo rdan elvene
sprer partikkelbundne fo rurensninger og hvo r god
vår metode er i praks is.

H vor kommer alle partiklene fra ?
-

Fra erosjonen. Vi trenger ikke gå lenger enn til

Sekretær i NVE Evy Marianne Vollmo omgitt av seminardeltakere fra bl.a. Australia, Romania og Vietnam.
©
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Leiravassdraget på Rome1ike for å konstatere at
opptil 100000 tonn leire hven år fø res ut i Øyeren.
Og vi har ra vine-erosj on, typi sk i pl atået opp mot
G ardermoen. Vi har sett at erosj on i bekkeløp og
e lver betyr mye også i forhold til erosjon fra jordbruket, og særli g i peri oder med store flomm er.
Milde vintre er noe nytt. Vi måtte gå i gang med
målinger om vinteren også. M este parten av erosj onen fo regår nettopp da.
Første fase av Romerike-prosj ektet blir avs luttet
i 1993 , men følges av erosjonsvern . Seksjon fo r vassdragsteknikk fo rb ygger rav iner i et forsøksområde .
Vi måler hvordan materi altra nsporten avtar. Da ser
vi også om fo rbygging gjør va nnet klarere, mindre
slamholdig. Altså forbedre va nnk valiteten !

Skal det stå måleapperater i hver en bekk og elv?
- Slett ikke. I 1992 nådde vi 25 målestasjo ner, og
vi ender vel opp med 50 etter hvert. Målet er min st
en stasjon i det vi ka ll er et sed imen to logisk milj ø.
Et sånt nliJjø er fo r eksempel leirområdene i Trøndelag, et annet er isbreområder, et tredje Varangerhalvøya med mye fo rvitring i fje ll - og fo rurensning.

- Dovrefj ell representerer høyfje ll , men en " hot
spot" fo r radi oa ktivt ned fa ll . Vi måler erosjonsprosessene i fo rskj e lli ge landsdeler, og finn er enorme
fo rskjell er. Fra Vara ngerhalvøya går det ett eller to
tonn per kvadratki lometer, fra Romerike 500 to nn .
Og fra enke lte rav iner i Gudbra ndsdalen 8000 !
Det kan skj e etter intenst regn og under Ao m.

Erosjon i jordbruksområde i Lesotho.
© E GIL SKOFfELA
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Hvem måler?
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- Vi bruker automati ske apparater. Men apparatene
krever til syn, prøvene må filtreres, og vi må få prøvene tilsendt. Det gjør våre femten--tyve observatører rundt om i fastl andet, og på Svalbard . Målingene er også avhengige av va nnføringsdata som vi
får fra hydrometri seksj onen. Alt materi ale sendes
inn til la bo ratori et her på Maj orstua.

Da vet dere hvaforno ' ?
- Vi finner mengden mate ri ale pr. liter va nn , og
hvo r mye er sand silt og leire. Vi beskri ver også
materi alsammensetningen. Her er noe så hardt som
granat, sier Bogen og peker på fin e. rødskimrende
korn i et tungt glass. Sånt gnage r godt i turbinene !

Der har målingene med vannkraft å gjøre?
- Javisst. Men målingene vi ser også hvordan mangfoldi ge inngre p i vassdrag kan bety mye - og tildels
mye mer enn kraftutbygging. Da tenker jeg på skogsd1ift, på gru uttak, på veibygg ing g annen anleggsvirksomhet. Vannet få r sli ppe så mye lettere til og
ri ver massene med seg, ned i va sdragene.

Ingen mangel på oppgaver?
- H verken her i landet, eller i verden omkring oss!
Tenk for eksempel på Russland , på alt som er gra vd
ned men ikke blitt borte . Elvene krysser all e slags
grenser og fo rure nser vann som de les av mange
nasjoner, te nk bare på Rhine n. Det er vikti g å få
med land omkring oss i dette arbeidet. Her kan

Norge, ved NYE og andre institusjoner, bid ra med
gode målemetoder og spi skompetanse, sier Bogen.

INTERVJ U: H A RA LD B RY N ILDSEN

Bistandsarbeid med varig bedring som mål
ORGES BISTAND til ut viklings land er o fte
gjenstand fo r kriti kk. Alle har en mening
om norsk utv iklinghj elp , og dessverre er
et ofte bare eksempler fra mer e ll er min dre mi slykkede prosjekter som trekkes fram. Ve llykkede prosjekter hører man mindre om , sier sjefsingeni ør Egil Sko fteland .
ORAD har tatt kon ekvensen av at en verden i
rask fo rva ndling krever revurdering av måten norsk
bi stand dri ves på. I "Strategier fo r Bi stand . NORAD
i 90-åra", som ko m i 1990, bl e prakti ske grunnregler for norsk bi stand utformet. I 1992 bl e de l Il av
strategien lagt frem. NORAD gikk inn fo r en omlegging av det pra kti ske bi standsarbeidet. En de l
av de rammebetingelser og prinsipper som her fremko mmer, er av direkte betydning når NV E skal
gi råd i forbind else med NORAD-relaterte prosjekter. Noen vikti ge punkter i denne sa mmenheng er:

N

B Æ REKRAFT: Det er et overordnet må l at nors k
utviklin gs bi stand ska l bid ra til vari ge fo rbed ringer.

© E.
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NYE

va ltning. M ye tyder på et øket engasjement fra
NOR AD på di e sektorer.

-

MILJØ: All e løpende og planl agte bi standstiltak
skal vurderes med hensyn til milj økonsekvenser.
Her er VE i økende grad blitt tru kket inn som rådgiver, særlig i fo rbindelse med va nnkraftprosj ekter.

-

INSTITUSJO SUTVIKLING/-SAMARB EID: Det er nå
et høyt prioritert o mråde i no rsk bi stand å styrke
sama rbeidslandenes institu jo ner. På e nerg isektoren er VE engasjert i sli kt sa marbeid med fl ere
land .

-

NORSK KOMPETA SE: Bi standen skal normalt
konsentreres om sektorer hvo r orge har re levant
kompetanse. For NVE er prosjekter relatert til va nn kraft av ærlig interesse, men også va nnressursfor-

-

MOTIAK ERANSVAR: A nsvaret fo r planlegg ing
og gjennomføring av alle prosjekter/a kti viteter ska l
nå li gge i mottakerlandet. For NV E betyr dette at
vi bare kan fun gere so m rådgiver.

-

VEs samarbeid med ORAD har nå vart i
mer enn LO år og med fø rt mange interessa nte oppgaver for etaten. Gode sa marbe idsrutiner muli ggj ør et e ffekti vt dag-ti I- dag samarbe id mel lom de
to etater, uten byråkrati k fo rsinkende prosedyrer.
Samarbeidet s kal væ re til fo rde l fo r begge parter,
og fra VEs ide er det ingen t il om at det er til fe ll e. T løpet av 1992 va r mer enn 20 NV E-a nsatte
in vo lve rt i NORAD-re laterte prosj ekter. Noen besøkte også prosj ekter i ut viklings land . Det er he lt
avgjørende fo r at vå r fag li ge rådg ivning overfo r
NORAD ska l væ re base rt på fakti ske fo rho ld.
Samarbeid av ta lene har ril nå vært 2-åri ge, og

siste av tale gja ldt fram til utgangen av 1992. Den
innebar en arbeidsmengde fo r VE på 6 årsverk
pr. år. I 1992 bl e av talen reforh andlet, og fra 1993
er den fo rtl øpende, med gjensidi g rett til oppsigelse.
Det prakti ske amarbeidet har i 1992 stort sett foregått innen de samme fagfelter som tidligere .
Det er fo retatt tekni k/økono mi ske og milj ømessige vurderinger av vannkraftverk både i Afrika,
Asia og Sør-Ameri ka. M ilj øv urderingene va r særli g arbeidskrevende, ofte under tidspress og med
mangelfull dokumentasj on av prosj ekte r. Våre innarbeidede rutiner med også å trekke på andre norske
fag in stitusjo ner fun gerer bra. V E utarbeider en
sa ml et vurdering som oversendes OR A D.
NV E fo rt etter sitt engasj ement når det gjelder
dam ikkerhet. Vi utarbeider sikkerhetsprosedyrer
både for dammer under bygging e ller rehabilitering
og for rutinemess ig kontroll.
NVE er tillagt ansvar for å holde seg oriente11 om
ut viklingen når det gjelder nye og fo rnybare energ ikilder, bl.a. so lenergi. NORA D har vist økende in-

Enkel tilførsel av rent
vann forandrer hverdagen
for denne kvinnen i Nepal.
© EG IL S KOFTELA1 D,
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teresse fo r et samarbeid også her, men fore løpi g er
vå r rådg ivning begrenset til utredning oppd rag.
Behovet fo r assistanse øker når det gjelder bruk
av va nnre surser generelt. Vann er etterh vert blitt
anerkjent som en avgjørende ressurs fo r utviklingen i
mange land og regioner. Knapphet på vann har mange
steder medført alvorli ge kri ser, særli g i Afrika.
Videre skaper økende forurensing stadi g større proble mer, noe vi særli g kan observe re i As ia.
Institusjonsutvikling og samarbeid mellom institusj oner va r et vikti g arbeidsområde fo r V E i 1992.
Sæ rli g i Nepal ga dette arbeidet opplø ftende res ul tater, idet to lover bl e utarbe idet og vedtatt av parlamentet.

To rappo rter er utgitt i 1992:
"Seminar on Na tional Energy Sector Management ", redi gert av A.Vinj ar, V E og F. Meireles,
State Secretari ate of Energy and Water, Angola.
Rapporten inneho lder en oppsummering av innl eggene på semin aret som omhandlet po li cy, lovgivning og organi sasjonsstrukturer på energisektoren.

" Freshwater Resources and En vironment " , av
E. Sko ft e land. Rapporten g ir en bred oversikt over
va nnre surser og de mangeartede miljøkon ekvenser
som kan oppstå ved bruk av denne ressursen.

T EKST: E GIL SKOFrELAND
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Region Sør

E

rT ÅR ER GÅTT siden regionkontore t for Sør-Norge ble flyttet til
Tønsberg . De t g ir grunn ti l noe n refl e ksjoner.
Enkelte stilte seg undrende til å etable re en virksomhet i et fylk e som
ikke akkurat er kje nt for ine mange vassdrag ell e r hj emsøkt av de
store fl o mkatastrofer. Andre me nte at I 0 mjl fra Oslo var fo r ko rt avsta nd når
e n fø rst skull e løsri ve seg fra hovedko nto ret.
Våre erfaringer viser at ske ptikerne tok feil. ærheten til NVE sentralt gir
e n god ko ntakt med de forskj elli ge avde linger og seksj o ne r, til ford el både
for reg ionkontoret, men også for sentraladmini trasjone n. Sa mtidi g har vi ved

flyttingen oppnådd å sette Region Sør på kartet på en annen måte enn før, noe
våre kunder har kvitte rt for ved et øke nde anta ll he nve nde! er.

Regio nko ntorenes bidrag til NVEs årsmelding har tradi sjo nelt vært preget
av antall kilo meter forby gde elves tre knin ger og antall milli o ne r forbrukte
krone r. De n gjennomgang av virk somheten so m ble foreta tt a v et ek ste rnt
kon sulentfirma og avs lutte t i 1992, viser at reg io nkontorets virkeområde e r
noe langt me r enn pl an- og anl eggsv irk somhe t knyttet til fl o m- og erosjonsskader. Selv om a nl eggsv irksomhe te n fortsatt vil utgj øre e n vesentli g de l av
arbe idet, vil andre o ppga ver få e n stadi g brede re pl ass og kreve økt innsats.
Desember var e n uro li g måned med sto re nedbørsme ngde r over
sørves tl ande t. De ma nge me ldinger o m skade r og sø knade r o m pl a nl egging
av sikringstilta k preget avs lutningen av å re t og vil også kreve betydeli g innsats i 1993.
Oppdragsvirksomhete n har vist en økende te ndens. Flere anmodninger om
assistanse måtte avv ises e ll er avgre nses på grunn av mang le nde kapas itet.
Vassdragsforva ltning o ppta r myndi gheter og e nkeltpersoner i stadi g ste rkere grad . De n ko mpeta nseoppbygging som e r på gang både i fylker og kommuner, har ikke reduse11 behovet fo r e n regio nal styring av de mange ti Ita k og
inngre p som pl anl egges og utføres i vassdragene, snare re tvert imot. Vi pl a nlegger de rfor e n re kke møte r med statli ge og ko mmun ale myndi ghe te r inne n
regi one n for å drø fte hvordan vassdragssaker skal behandles fo r å tilfredsstill e
lovg ivnin gen og g i o ptim ale resultater ut fra mi lj ømessige og a ndre he nsyn.
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frå sine tidlegare konto rl oka le i
Den norske Bank til nye lokale i ein nærli ggande leigegard . Flyttinga
gav betre konto1111iljø, og le igekostnadene e r reduserte med meir enn
40 prosent i høve til ko ntra kte n vi hadde med DnB.
EG ION VEST FLYTTA I SEPTEM BER

Vassdragsteknisk seksjon

I

Ve rksemda har i ro r grad vo re ko nsentre rt om ut fø rin g av e it nokså to rt an
tal prosjekt. dei alle r fl este av bes kj ede nt om fa ng og til låge kostn ade r. Det
e r probl e m med å få vedta k på større tiltak. mell om anna grunna kravet om
di striktstil sko r. No rm alt ve rt de t g runneigara ne som må re ise de n lo kale kapitalde len, utan stønad frå kommu ne elle r a ndre. Dette føre r med seg at sakene viser tende ns til å stoppe opp i sluttrunde n, e ll er det te k i beste fa ll lang
tid å få endeleg vedtak og garan ti ar. Saksgangen tek e ll es generelt le ngre tid
e nn tidl egare. Fle ire in stansa r ønskj e r å uttale seg, og de n lokale hand saminga vert ført gjenno m fl eire insta nsar, ikkj e min st med ta nke på å sikre at
mi lj øs ida ve rt fo rsvarleg teke i va re.
Arbe ida i Stra ndadal e l a i K a m, som var eit no kså sto rt tiltak. vart full fø rt i 1992. I E idselva gjenno m fø rte vi fl eire til ta k. Der ha r de t vo re lag t sto r
vekt på tilhøva fo r fisk og utøv ing av fi ske. E ir større tiltak e r starta o pp i
Da lsda le n i Lu ster, og vil trul eg gå i nærare to år framette r.
På oppdrag ida har vi vare eng sjert av Statkra ft , Hydro Energi og Bergenhalvøe ns kommun ale kraftselska p til utarbeiding av plane r for forb ygg ing
og te rskeltil ta k. For de i to s istn e m de kn yter det vesentl ege av vå rt e ngasj eme nt seg til oppfø lgjing og admini strerin g i driftsfasen.
Vi har e lles hatt e i lang rekkj e sake r i samband med uttalar og rådgje vin g
i høve til tiltak og inngrep i vassd rag. Vi har va re e ngasjert i eit fl eirbrukpl anprosje kt (G uddalsvassdraget), de r det i samarbeid med hydrolog isk avdeling
sin representa nt e r fra m lagt ra ppo rt fo r styringsg ruppa krin g fl aumtilhøva og
ko nsekve nsar av eventue ll e fl aumsenkingstiltak.

Natur-og miljøseksjonen

vassdragste kni sk seksjon med o m yn ti l omfang, plassering og utform ing
a v te rsklar.
Oppfø lgjing av utbyggin ga i Jostedale n har kra vd ein god del arbeid , li kee in s har de t va re arbeidskrevja nde å fre mj e og følgje o pp arbeida med veg til
Ri ska ll va tn på yset/S teggje-a nlegget.
BKK har starta arbeida med Å ebotte n kraftverk i Modale n. He r har ein
a llereide hatt ein del arbeid i samband med drø ftin g og godkjenn ing av detaljpl anar, og vidare fra mover vil det bli ein heil de l akti vitet i amband med o ppfø lgj ing. Elles e r no det interne a mar beidet ved pl anlegging og utfø ring av
tiltak i reg i av vassdragste kni sk seksj o n ko rne inn i fas tareforme r.

Tilsynsseksjonen
Seksjo ne n fekk frå og med I. mai 1992 utvida sitt geografi ske ansvarsområde
ti l også å in kludere No rd -Horda land ned til H ardangerfjorde n.
I lø pet a v åre t har reha bili te ring av tre damanl egg i reg io ne n vorte utført .
De tte gjeld Dam Grås ide atn og Ho lmava tn på Fossmark kraft verk og D am
Sva rta va tn hj å E lke m Bre manger. Reg io ne n sine til ette har og lagt ned ein
god del arbeid i ko mpe tanseut vikling på beto ngte kno logisida.

Hydrometriseksjonen
Vår inn sats på hydrologisida spenner over eit vidt felt, bre, overfl atehydrol ogi
og g runn vatn. Oppgåvene fe mne r om både fe ltarbe id, datahandsa ming, o ppdragsarbeid og interne støtteoppgåver. Brukarstøttefunksjonen på EDB-teneste ne har gjo rt kra v på ein del arbeidstimar, både gje nnom de n dag lege drifta
og ved igangkøy rin g av nett verks løys inga ved reg ionko nto ret.

I

På de nne seksj o ne n har svært mykj e av tida gått med til o ppfø lgj ing av ko nsesjo nspålagde tiltak. Ei rekkj e te rske lsake r e r fre mja og delvis slutth andsama. Ette r innleiande rund ar vert desse sakene o fte handsama i inngrep med
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Region Midt-Norge
PÅ H E IMDAL der d isse
inj er skii ves, fo rto net no k verden seg e nklere i året som gikk e nn
de n ofte gjør ved hovedko nto ret i O slo. Med vassdragssekto re n
som hovedarbeidsfelt er vi medspill ere i det meste som skj er i
vår regio n. Våre 11 ko ntormedarbeide re, 11 anleggsarbe ide re og tre anleggsingeni ører vil alle med god sam vitti ghet kunne si at 1992 var et arbeidso mt år.
Og at vi gj o rde vå rt beste for å oppfyll e hav og ønsker fra omgivelser og foresatte.
Samarbeidet mellom statli ge og kommunale etate r, h aftselskaper og andre
fun gerer stolt sett bra. Kommunene blir etterhve1t svæ1t viktige som samarbeidspartnere. Vi legger stor vekt på ko ntakte n netto pp med kommun e ne, bl. a.
gjen no m de nye milj øko nsul e nte ne so m vi nå finn e r i de fl este kommune r.
De fo rskj e lli ge seksjo ne ne he r ved regio nko nto ret ha r sama rbe ide t a kti vt
og fr uktba rt. Fag li ge uttalelser o m inn gre p i fo rbindelse med f.e ks. ak vakul tur, grusuttak, brubygging og reguleringspl aner utarbeides på tvers av seksjonsgre nsene. Deltakelsen i fl erbru ksp lan legging og utvalg fo rdeles slik at belastningen ikke blir fo r stor på e nkeltpe rsone r. ye arbeidsområder e r ko mmet
til. F.e ks. hj e lper vi hovedko nto re t i Os lo med forbe rede nde sa ksbeha ndling
av ko nsesjo nssøkn ade r ette r vassdrags loven. Av slike saker vil vi spes ielt
trekke fra m ny E6 fo rbi M elhu s sentrum og oml egging a v Riksveg 30 forb i
Haltdale n sentrum . Di sse sakene har væ rt spesiell e og va nske li ge fordi de i
betydelig grad har berørt Gau la som er et vassdrag vernet mot kraftutbygging.
Reg ionkontoret har også samme n med ko nsesjonsseksjo ne n i Os lo tatt de l i
arbeidet med konsesjo ner for uttak av vatn til sette fi ska nl egg.

M

ED UTS IKT FRA 12. ETASJ E I TRE KA NT E

Anleggsdrifte n har pågått på ca . I 5 sto re og små anlegg fra Røvassåga i Rana,
til Dri va og Us ma i Sunndale n. Anl egget i Gråelva i Stjørdale n er det største
sikringsarbeidet som vassdragstekni sk seksj o n noen gan g har påtatt seg,
kos tnadsberegnet ti l 30 mill. kro ner.
Sikring av innta ke ne for flomtunn e le n ved Au sterdalsvatn nær S va rti sen
va r e n særpreget og inte ressant o ppgave. Nå går twi ste ne trygt.
Nyinnført di striktsandel på 25 % ved forby ggingstiltak gjør aktivt samarbeid med kommuner og grunneiere enda vikti gere enn før. Utrad isjonell e
løs ninger e r ofte nødve ndi ge. I ett ti lfe ll e kunne kommune n le ve re spre ngt
stein til an legget fra et nytt boli gfe lt.
Samarbeid med vegvesen, NSB , kraftselskaper og andre gir god samfunnsø ko nomi . Fo r nye pl ane r skal de t nå gjenno mføres nytte/kostbe regninger.

Hydrologisk avdeling
Den mest d ra mati ske fl o mepisode n i 1992 hadde vi l 5. j anuar. Da bl e det registrert l 00-årsfl om i Stjørnavassd raget på Fosen. Ved NVEs målestasjo n i
Gråelva bl e det i løpet av fire døgn, fra 11 . til 15 . ja nuar, registrert en total
massetra nspo rt på fa ntasti ske 63 000 to nn !
Hydrolog isk a vdeling har to representa nter ved regionkonto ret. De utfører
va rie rte oppga ve r for det meste inn en hydrometri. De har dess uten utført
undersøke lse r av markvann og grunnvann , av isforhold og sedime nttran sport. Det si ste har særli g vært aktue lt i forb indelse med prosj e ktet i Gråel va.
Regionkonto re t pl anlegger en fe lles sats ing på følgende områder når store
fl o mmer oppstår:

Vassdragsteknisk seksjon
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Takket væ re sysselsettings mi d le r i till egg til o rdin ære midl er, til sa mme n
drøye 24 mill. kro ner, hadde Regio n Midt-No rge sitt mest akti ve a nl eggsår
noensinne i 1992.
Oppd ragsv irksomhete n er e n ny og på mange måte r utfo rdrende oppgave
fo r vassdragsavdelingen. Vi går ut i et marked som også rådgive nde ingeni øre r vil opparbe ide ko mpeta nse på. Vår styrke er gode teoreti ske kunnskaper i
vassdragste knikk, og sæ rli g de n bas is vi har i forb yggings virk somhete n.
I samarbe id med NTH-milj øet har vi kvalifisert oss ytterli gere for oppdragsvirksomhete n gjennom inte rnt kurs i vasslinj ebe regninger.

•

Ø kt innsats fo r å måle fl om vassføringene.

•

Bedre lokalt in fo rmasj o nsoppl egg i fl o msituasj o ner, gjenn om samarbeid
med sentra l va rs lingstj e neste og lokale ko nta ktpersoner.

Regio nko ntoret adm ini strerer nå 42 målestasj o ner i vassdragene. Omk1ing
ha lvpa rte n av a rbe idsinn satsen inne n hydrologi gjelder oppdrags prosj ekter.
Våre største kunde r i 1992 var Nord-Trønde lag E-verk , Statkraft Region
Midt-Norge, Kraftverkene i Ork la og Sør-Trønde lag Kraftselskap.
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Restaurert tømmerki tedam, Ojupsjøen, Hitterelva.
© D AG B ACHKE,
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Til yn med kraft verkene i Meråker, den neststørste utbyggingen som nå fo regar 1 orge, tok mye tid i året som gikk. Seksjonen leder en arbe idsgruppe
so m i 1993 vil lage e n tiltakspl an for berørte vas drag i Meråker.
I ea og Orkl a med sidevassdrag e r det nå bygget mer enn I 00 terskl er.
Vi får mange pos iti ve tilbake me ldinger, sa mtidi g som vi merker en økende
interesse fo r biotopju sterende tiltak i vassdragene.
Som eksempe l på samarbeid lo alt med vassd rags tekni sk seksjo n nev nes
detaljpl an for landskap og miljø i forbinde lse med Gråelva- prosjektet.

Tilsynsseksjonen
Foruten de mer vanli ge, løpende oppgaver med tilsyn av vassdragsanlegg er
det for til sy nsseksjonens representant ved Region Midt- orge naturlig å trekke
fram restaurering av gamle dammer av tømmer og stein i Hitterelva ved Røros
som en særpreget og omfatte nde oppgave. Dette arbeidet har som utgangspunkt et utstrakt samarbeid mell om NVE, Riksantikvaren og Røros kommune.
De to øverste dammene - ved Djupsjøen og Stikkil en - ble fullrestaurert
i 199 1/92 med midler fra Riksantik va ren, Milj øvernde parte me ntet og NYE.
Dammen ved Hittersj øen er midlertidig utbedret og sikret.

T EKST: R EG IO SJEF E INAR SÆTERBØ

Region Nord

I

TANAVASSDRAGET HAR VI

TFØRT STORE FORB YGGINGSARBEIDER

for

blant annet å sikre Europa veien, riksveier og jordbruksarea ler. L angs
A ltaelva avsluttet vi et større forbygningsprosjekt med landskapsmessige
tiltak. D et var et samarbeid med Statkraft som fø lge av A lta-utbyggingen.

l Trom s er det utført en rekke forbygning tiltak bl. a. i Bal sfjord , Kåfj ord ,

NVE både støttet og var in vol vert i oppstaningen av vannbrukspl aner for
følgende vassdrag i Reg ion Nord:
Laksel va, Porsanger.
A ltael va, A lta.
Reisae l va, Nordreisa .

M ål sel v, Nordreisa. Salangen og Storfjo rd . Anleggene har i stor utstrekn ing
sikret j ordbruk sarealer.
I nordre

ordl and er det to store anlegg som skill er seg ut. Det ene er for-

Alle ak tuell e etater i fy lker og kommuner fikk den nye informasj onsbrosjyren over våre oppgaver og vi rksomhet. l tillegg holdt vi et orienteringsmøte

bygning og Aomsikrin g gjennom Mi svær sentrum. Dette anl egget kom igang
etter en stor skadeA om i de ember 1989, og utføres som et el veparkan legg

med Fy lkesmannens milj øvern avdel ing og vegkontoret i ordl and.
Vi har allerede hø tet frukter av det første møtet. Vi merker både bedre

med fi skesti og vegetasjon sbelter mot elva og dyrka mark slik at stedegen

kommun ika sjon og at NVE blir trukket inn tidl igere i planfasen.

kantvegetasj on kan etabl ere seg. Utlegg ing av stein som fi skeforbedrende ti ltak vurderes på enkelte strekninger. Anlegget blir et pilotprosj ekt når det gjelder miljøti ltak i forbindelse med sikringsa nl egg mot erosj on og Aom .
D et andre anlegget er sikringen i L akse l va i Beisfjord i arvik kommune.
El a forår aket stadig store sideras med material tran port og blekkinga
fjord en. Ny stor Aom i juni 1992 utløste et ras på an. lag vis 30000 m3, og
eks isterende forbygnin ger måtte forlenges.

Tilsyn
Det store Svartisen-anlegget la beslag på mye tid . Byggetrinn I nærm er seg
slutten og trinn li ble ved tatt i 1992 og ska l fullføres innen år 2000.
Større rehabiliterin gsjobber er utført på Kall vassdammen og dam L øytavatn etter pålegg fra vassdrags til sy net.
Bidjovagge gruver i K autokeino kommune er et spes ielt anl egg hvor vi er

Beredskap

ti ll agt til sy net med landskapsarbeider i forbind else med stans i gru ved riften.
Arbeidet har pågått i to sesonger og skal etter planen avsluttes i løpet av 1993.

Regionkontoret ble kontaktet av politi , kommuner og grunn eiere ved Aom og
Aom skader i tre vassdrag i løpet av juni. Strakstilt ak va r nødvendi g i to av tilfellene. Det ble også meldt om ras og fa re for Aom kader i Beiarn og Gildeskål høsten 1992, men i disse tilfell ene ble det ikke utfø rt strak stiltak. Vi har
også satt igang arbeide med en intern beredska pspl an.

Eksterne oppdrag
Året markerer oppstarten på ekstern e oppdrag inn en fagfe ltet vassdrags teknikk . Flere av oppdragene er utført i et men samarbeide mell om Aere seksj oner
ved regionkontoret. Av større prosj ekter nevner vi:

Forvaltning
Profi lerin g av Engabredelta
Vi gjorde en betydelig innsats innen forvaltning i løpet av året. Regionkontor-

Profil erin g av sed imentbasseng ved Storstein sbreen, Skj omen

et mottok mange henvendelser, både fo rmelle og uformelle, vedrørende ulike
tiltak i vassdrag, og Region Nord uttalte seg om en rekke kommuneplaner,

Utarbeidelse av magasinkart fo r Rottenvik kraftverk, Lyngen
Hydro logiske beregninger for Ul fjordprosjektet.

regu lerin gs-planer. vegpl aner. pl aner fo r masseuttak, vannbruk spl aner. o. 1
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Spesielt kan nevnes E6 gjennom Saltdal hvor regionkontoret va r invo lvert i
ulike probl emer ved rørende veg langs Sa ltdalse l va.

T EKST: R EG ION SSJ EF A AGE J OSEFS EN

Region Øst
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KTIVITETE E 1 R EG ION Ø ST 1 1992 var sterkt preget av de endringer
som skj edde i etaten forøv ri g.
På forvaltnin gssiden er d t stor aktivitet, med noe dreining mot saker

om va ssdragsmilj øet. Økt vekt på denne sek toren med vannbruk s-

planer, " Handlingsplan fo r Glomma" og " Aksjon Vannm ilj ø" medførte en betydeli g økning av arbeidsmengden vår.
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I kommu ner og fy lker i hele regionen utarbei des det nå en rekk e planer,
og noen av dem kombineres med våre ordinære sikrin gsarbeider.
Pl anlegg ingen skj er ofte i sa marbeid med miljøvernm yndi ghetene i kommunen og fy lkene, og flerbrukshensyn er ledetråden. Det tverrfag li ge arbeidet
med di sse saken e har gitt posi ti ve .rfaringer, og øker kompetansen fo r dem
som skal pl anl egge og gjennomføre tiltakene.
Pl anlegg in g og gjennomførin g av ordin ære sikringsa rbeider bl e i 1992
noe redu ert. En vesentli g årsak er anstrengt øko nomi i kommunene etter at
di stri ktsandelen på 25 % ble gjeninnført i 1990. Den enkelte kommune ell er
grunneier har probl emer med å skaffe di striktsandelen for planer som utarbeides. Samtidig forårsaker erosj on og oversvømmelse store problemer. og vi har
hatt sterkt påtrykk for å få di triktsandel en red usert. Foreløpig tyder ingenting på at det vil skje.
Ved anleggsdriften fo regå r reduksjon i arbeidsstokken ved natu rli g avgang. 15 maskinkjørere og formenn er igj en ved regionen. M askinpark en er
ikke fornyet de siste par årene, og en del utski f ting er nødvendi g.
Utvalgs- og utredn ingsarbeid kr ver en betydeli g inn sats ved regionen, og
arbeidet øker hvert år. Flerbruk shensyn og økte krav til forh åndsv urderin ger
stiller strengere krav til pl anl egg in 0 en og til dem om ska l ha planene til vurderin g. D et sy nes klart at den økte vektl egging av milj ørelaterte oppgaver
generelt vil kreve Økt inn sats og økt kompetanse både på pl an- og an leggssiden innen vassdragsforva ltningen. Retnin gs linjer for inngrep i vassdrag og
fo rslag til di ffe rensiert fo rva ltn i ng av vernede va sdrag er vik ti ge bidrag i så
måte.
Forøvrig knytter det seg naturli gvi s stor interesse til den endeli ge
vurderin gen av fo rb ygningsv irkso mheten. Den vil ha sæ rli g stor betydning
for fremtidi g virksomhet ved regionkontorene.
Som en viktig del av " Ha11dli11gspla11 for Glomma "
a rbeider skolebarna aktivt med naturfag i sitt næ rmilj ø.
T EKST: R EG IONSJEF

OLA STR ØMMEN

© OLA STRØMM E ' NYE

Inngrep i vassdrag, konsekvenser og tiltak

M

D KONFERA 'SE " I NNG REP I VASS DRAG" i februar iår ble e n
e lt spesiell milepæ l ma rke rt inne n va nnressur forskningen. En
y kunn skapsplattform ble etabl e rt. For førs te gang bl e det fo rea tt e n oppsume rin g av vår viten innen det brede spektrum " inn-

grep i vasssdrag" representere r. Konferansen unde rtitte l " konsekve nser og
tiltak'' satte de ytre rammer.
Arrangementet var et samarbeid mell om Vassdragsregul antenes forening
(YR) og NYE . Konferan sen he nvendte seg både til forskerne, brukerne og
forva lterne og sa ml et 170 de ltagere. l planl egg ingskomiteen deltok i till egg
til YR og VE. representante r for miljøve rnforvaltningen. kraftverkene,

uni versite te ne og forskningsinstituttene.
V Es FoU -program "Biotopjustering" og " E11erundersøkelser " dann et
de t fa gli ge utgangsp unktet. I Norge har vi en kompetanse av internasj ona l
klasse. Vi må nå begynne å bruke de n som e t ledd i marked føringen av vår
va nnkraftkompe ntan e.
Skal vi kl are oppgavene våre i fremtid e n, nasjonalt og internasjonalt , må det
samarbeide til. Dette momentet har nå etterhvert s lått igjennom. Et konkret
resultat e r arbeidet med å utvikle vas dragssimulatore n.
Vi må satse på å sa mle kunnskapene og presentere de m om en sa lgsvare
utad , for derigjennom å kunne lede e n fornuftig va nnress ur fo rva ltning g lobalt, når store prosjekte r planl egges.

NVEs FoU-strategi
Gjennom vår strategipl an har VE sig nali sert sin funk jon innen FoU.
Den bygger videre på FoU-p lane n som etaten hadde for vassdragssektore n i
perioden 1988-1992 . Konferansen marke rte avslutningen av fase I for både
" Biotopjustering" og " E11eru11dersøkelser " . og gir grunnl aget for innholde t
av fase 2 i prog ramme ne .
Forval tningsrettet forskning , er et supple me nt til de n Fo Norges forsknings råd har ansvaret for. NYE deltar aktivt også her, nå bl.a. som fo rva ltnin gens representant i det bruke rsty rte FoU-programmet " Effektivt e nerg isystem" (EFFE ). Etate n har ansvaret fo r admini streringen og gjennomføringen av de lprogrammet " MILJØ" .

VE står sentralt under initie ring og gjennomføring av FoU-program .
De pa rte me nte t har ful gt o pp gjennom sine bevi gninger.
Gjennom vårt strateg iprogram " Effektiv organisering og bruk av midler
inne n FoU" me ner NYE at nye mål kan nås med omtre nt samme midler som
tidligere. NYE vi l bl.a.:
Bidra til å ide ntifi sere, initiere, koo rdinere og eva luere FoU-prosj ekte r
inn en e tatens forvaltningsområdet
Øke prosjektsa marbeide t med a ndre in stitu sjone r og delta i de ulike
styringso rgane ne
Spre FoU- inform asjon på områder der NYE har styringsansvaret
De lta akti vt i "EFFE "-progra mme t

Oppfølging
Innho ldet i fase 2 i " Biotopjusteringsprog rammet " og " Ellerundersøkelser"
vil bygge på de s ignaler konferan e n har g itt, og blir koordine rt med de aktivite te r som EFFEN vi l finan s iere inne n sitt delprogra m MILJØ.
Foredragsholderne på konfera nsen har utarbeidet fyldi ge ma nu s so m gir
den o ppsumme ring og påpeking av fre mtidige forskningsbehov som a rrangøre ne ba om. Konferanserapporten blir utgitt i NVEs publikasjonsserie
(med forsknin gssjef Per Ei nar Faug li og limnol og Arne Erland sen som ansvarli ge redaktøre r).
Me n arrangørene gir seg ikke med dette: det vil også bli utg itt en " direktør-utgave" . en popul ærfagli g rapport om temaet " inngrep i vas drag" . Videre vil de t sene re i år bli utgitt en rapport på enge l k.
VE ha r også e n av tale med o rsk geografi sk tidsskrift. I et eget temanummer skal ette rundersøke lsene i Aurlandsvassdraget publi seres saml et.
Pl a nl agt utg ivel se e r høs ten 1993.
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Publikasjoner utgitt i 1992
Denne seri en utgis av Norges vassdrags- og
energ iverk (NVE)
Postboks 509 1 Majorstua , 030 I Oslo
Opprusting og ut videlse av va nn kraftverk . Sem inar om småkraft verk O lavsgå rd, 29. ja n. 1992. (95 s.)
2

3

4

5

G ry Ber g og Per E inar Fa ugli (red. ):
FoU-prosjekter i Ork la. Oppsummerende
prosjektmøte. (349 s.)
Ha llgeir Elvehøy og
Nils H aa kensen (red .):
G las io logiske undersøkel ser i Norge
1990og 199 1. ( 103 s.)
J o hn Cock:
Pri s på elektri sk kraft til husholdnin ger
1992. (7 s.)
Opprusting og ut videlse av vannkra ft.
r 18. Mæ lafoss og Skulbørstadfoss
kraftverker. ord-Trø ndelag. ( 15 s.)

12 Utgår.
13 Oppru stin g og ut videlse av van nkraft - verk . Utnyll else av m insteva nnføring til
kraftprod uksjon i Si ra-Kvi na. ( 19 s.)

14 Oppru stin g og ut videlse av vannkraft
verk . Erfa ringer fra effek tutvidelse ved
Tron stad kraftverk . (22 s.)
15 Oppru sting og utvidelse av vannkraft verk. Beslutnin gsprosessen - en ve il edning. (48 s.)
16 Ko nsesj o nskra ft. (59 s.)
17 Tron Laumann:
Simulerin g av breers ma sebalanse.
( 16 s.)
18 Oppru stin g og ut vide lse av vannkraftverk. tnyllelse av minstevannføring til
kraftproduksjon. lutt rap port . ( 15 s.)

O lianne Eikenæs og Per Ein ar Faug li
(red .) : Euerunderspkelsesprogrammet statusrappo rt 199 1. (7 1 s.)

19 Oppru stin g og ut videlse av van nkraftverk . Krafl verkene i nedre deler av
Drammensvassd raget. Of -planer
1980-92. (27 s.)

7

J on A rne Eie, Per Einar Fa ug li og
Odd E. Sj ulsen :
Type og re feransevassdrag.

20 Steinar Pettersen og O lia nne Eikenæs:
Differensiert fo rva ltning av vernede
vassdrag. ( 18 s.)

8

Opprusting og ut videlse av vannkraft
verk. Erfaringer fra gjennomførte
prosjekter. nr 19 Aurland I kraft verk.
Sogn og Fj ordane. (27 .)

21 Oppru sting og ut videl se av van nkraftverk. Levetid og restl e eti d. (42 s.)

6

9

Opprusting og ut videlse av vannkraft
verk . Erfari nger fra gjenno mfø rte
pro jekter. nr 20 Vamma kraftverk.
Østfold. (35 s.)

10 A nders Korvald og Torodd J ensen,
NVE/Ødegård & Grø ner:
Vannkraftpotensia let re imen til kostnaden
fo r vindkraftverk . Grunnlag: ressurskart legg ing i Vesterå len. ( 122 s.)
11 Opprustin g og utvide lse av va nn kraftverk. Erfaringer fra gje nn o mfø rte prosjekter. nr 2 1 edre Nea kraftverk , SørTrøndelag. (30 s.)

22 J o hn E. Britta in og J o n Arn e Eie
(red .): Bi otopjusteringsprogra mmet status 199 1. (47 s.)
23 Erling Solberg:
Vindkraft. En ge nerell presentasjon av
vindkraft og det norske vindkraftpro grammet. ( 16 s.)
24 Oiianne E ikenæs og Per Eina r Fa ugl i
(red.): Vassdragsdrift sprogra mmet statusrappo rt 199 1. (66 s.)
25 H å kon Egeland (red. ):
Veileder fo r reg io nal kraftsystempl anlegging. Rammer for regiona l kraftsy-

stem planlegging. Kraftsystemplan en.
Organi seri ng av planarbeidet. ( 14 s.)
26 Haava rd Østhagen:
Prosjekt gjengroin g av vassdrag. Slult rap port. (23 s.)
27 Asle Selfors (red.):
Kvantifisering av milj ø ul emper ved
ulik e energitekno logier. (60 s.)

V 35

J. Bekken : Verneplan IV. Fuglefaunaen i vassdrag i Nordland. ( 15 1 s.)
1990.

V 36

E. -B. Strøm ø, H.O. Brå tå :
Friluft sli v/reiseli v i Verne pl an IV,
vassdrag i søndre Nordland. (2 19 s.)
1990.

V 37

E. -B. Strøm ø, H.O. Brå t.å :
Friluftsliv/reiseli v i Verne pl an IV.
vassdrag i nordre No rdland. (45 1 s.)
1990.

V 38

E. -B. Strøm ø:
Verneplan IV. botani sk vurdering av
vassd rag i nordre o rdland . ( 139 s.)
1990.

28 lnge Harald Vognild:
Effekllltveksling med utl andet. (3 1 s.)
29 Jon Bekken :
Verne pl an IV. fugl efaunaen i vassdrag
på Øst landet. ( 153 s.)
30 Od d va r Pedersen og Stig H voslef:
Verneplan IV. botanisk vurdering av
vassdrag i ordl and . (220 s.)

V 39

31 Jim Bogen , Ma r grethe Elster,
Ragnhild Hougsnæs, Sverre Husebye
og Ha ns C h r. Olsen :
Verne pl an IV. geofag li g vurdering av
vassdrag i ord land. ( 153 s.)

V 40

32 Ma rg rethe Elster og Jim Bogen:
Verneplan IV. geofaglig vurdering av
va~sdrag i ord- og Sør-Trøndelag. (-19 s.)

V 41

33 A nne Kroken :
Verneplan IV. friluftsfagli ge vurderinger
av vassdrag i Hedmark og Oppl and .
( 105 s.)
34 A nn e Kroken:
Verneplan IV. friluftsfaglige vurderinger
av vassdrag i Aust- og Yest-Agder.(85 s.)
35 Anne Kro ken:
Vernep lan IV. frilufl.sfaglige vurderinger
av vassdrag i Buskerud og Telemark( 129 s.)
36 Oppru sting og utvidelse av va nnkra ftverk. Erfaringer fra gjennomført e prosjekter, Niinge n kraftverk. Nordland.
( 17 s.)
37 Opprusting og utvide lse av vannkraft verk. Stalll s og mul ig heter fremover.
(66 s.)

M. E lste r, H. C. Olsen, J. Bogen:
Vernep lan IV. geofaglig vurdering av
vassdrag i Aust- og Vest-Agder.
(50 s.) 1990.
M. E lste r. H. C. O lse n, J. Bogen:
Ven1 epl an I V. geofaglig vurdering av

vassdrag i Bu skerud og Telemark .
( 103 s.) 1990.
M. Elste r. J. Bogen:
Verneplan IV. geofagli g vurdering av
vassdrag i Hed mark og Oppland.
(64 s.) 1990.

Kraft og miljø
19 Knut Ove Hillestad:
Vannkraft og Landskap
Waterpower and Landscape

Biotopjusteringsprogrammet
33 Bunndyrswdier i Eksingeda lselva ved
Ekse. Effekter av ø kt va nnfprin g på
bunndyrsa mfunnet. 1992.
34 Lesjale irene - e ffekter av fl o msikring,
drenering og oppdyrking på Fuglefa un aen. 1992.
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Rapporter
I I992 er følgende rapporter utgin :
I.

E inar Behcim og
Eirik Smidl E riksen:
Vassdragstekni sk seksjon I 99 I. (73 s.)

Energy in o rway I 992
Energi fakta I 992

Årsoversikt:
Vassdragstil sy net I99 I

Energy Fact Sheet 1992

Årsberetning 199 1

Energi loven

Andre utgivelser

Forskrifter for til syn med anlegg i vassdrag. Ko mmentarutgave NVE 1992

2. Dag Bachke (red.):
Vassdragsti lsynet. Årsoversikt I99 I. (39 s.)

3. FORTROLIG
4. A r ve I. Tved e:
Vanntemperaturforho ld i Suldal slågen.
Suldalsvatn og Bl åsjø I 986- I99 I. (50 s.)
5. Arve M. Tved e og Erik H a nsen :
Saudautbyggingen. Konsekvenser for isog va nntemperaturforho ld . (36 s.)

Energ istyring
Behandling av gjengrodde vassdrag
ati onal Energy Data Pro fi le

I samarbeid med: Oppl ysningsaksjon for
energiøko nomisering og NOR E ERGI :
E ØK-GUIDE 1992

7.

FORTROLIG

I samarbeid med: TH - S l TEF
Divi sjon KULDE:
Vanne pumpeplanl egger.
Orientering o m varmepumpas virke måte og
aktue ll e anvendelser

8.

Bj a rne Kro kli :
Fl o mberegning fo r Fonunvassdraget.
(38 s.)

I samarbeid med: Oppl ysningsaksjon for
energiøko no mi sering:

9. Ha ns C h ristia n O lsen og

I samarbeid med : N LVF og
Norsk Bioenergiforum:

Brosjyrer

Bi oenergi
Prese ntasjon Energ igården

Bi otopju steringer
Env ironmen t and Land scapc
Statlige støll eo rdnin ger I992:
ENØ K - Loka l energip lanl egg ing Nye forn ybare energik ild er
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I sa marbeid med
Bø lgekraft

Prosjekt damsikkerhet rapport nr. 3:
Norges Geotekni ske lnstitull:
Sikkerhet av fyllin gsdammer mo t
lekkasjebrudd
Prosjek t damsikkerhet rapport nr. 4:
S INTEF HL:
Til stopping av floml øp
Prosjek t damsikkerhet rapport nr. 5:
orges Geotekni ske ln stitull - SINTEF
HL:
O vertopping av tetningskjernen i
fylling;dammer
Prosjekt damsikkerhet rappon nr. 6 del I:
ybro- Bjerck as :
Funk sjonss ikkerhet ved fl o mluker

Varmestyring

Ma rg rethe Elster:
Suspensjonstransponen i Lierelva I989 ,
1990 og 1991. (3 1 s.)

NYE - Reg io n Midt - o rge
VE - Reg io n o rd
VE - Reg io n Ye't

Prosjekt damsikkerhet rapport nr. 2:
Berdal Strømme a.s. - Grø ner A nl egg
Miljø a.s.:
Beredskapspl anl egging for unormale
situ asjoner

Samla Pl an kart

6. Astrid Voksø,

VE og A nn Kvislad
Geodata A
Krav pesifikasjon fra VE på
SK-kartdata. (44 s.)

I sa marbe id med :
Vassdragsregulantenes fo rening:

TNF:

Te mabl ad nr. I April I 992:
Oppvarming med so lenergi
Te mablad nr. 2 Mai 1992:
No rsk produ se rt so lva rmesystem
Temab lad nr. 3 Oktober 1992:
So lva rm esystem for utendørssvømmebasseng

Energi i Norge 1992
Temablad nr. 4 Oktobe r 1992:
So lvarm esystem for bo li g

Pro;jekt damsikkerhet rappon nr. 6 del 2:
Berdal Strø mme a.s.:
Funksj onss ikkerhet ved flomluker
Prosjekt damsikkerhet rapport nr. 7:
Grøner Anlegg Miljø a.s. - S l TEF
FCB :
A lka lireaksjo ner i betongdammer
Slunrapport
VE - Vassdragstil sy net:
Dam Djupsjøen
Dam Stikkil en
Damrestaurerin gs prosjckter utfø rt
199 1/1992

nt ak l per soner :
'ri ne Va r kold
a n Ove Berle

Vassdrags- og
ene rgidirektør

NVEs rå d

Beredskapsråd

Informasjon og
samfunnskontakt

Administrasjon

Energi

Enøk/Marked

Hydrologi

VAS
Region Sør-Norge

VRV
Region Vest-Norge

~ilsyn/Beredskap

Vassdrag

VAN
Region Nord-Norge

VRM
Region Midt-Norge

NVE ...

NVE
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIVERK

Region Øst
Midde lthuns ga te 29
Postadresse: Pos tboks 509 1, Maj .. 030 I Oslo
Telefon: 22 95 95 95 Telefax: 22 95 90 02
Region Sør
Postadresse: Pos tboks 2 124. 3 103 Tø nsberg
Telefon: 033 1803 1 Telefax: 033 8036
Fra 3.juni 1993 kl. 16.00:
Telefon: 33 3 1 80 3 1 Telefax : 33 3 1 80 36

Hovedkontor
M iddelthun s ga te 29
Postadresse : Postboks 509 1, Maj .. 030 I Oslo
Telefon: 22 95 95 95 Telefax: 22 95 90 00

Region Vest
Postadresse: Postboks 53, 680 I Førde
Telefon: 057 2 1 244 Telefax: 057 26 490
Fra 9. sep1e111ber 1993 kl. 16.00:
Telefon: 57 82 12 44 Telefax: 57 82 64 90

org:mi~•t~jon

pr..\ 1. 12. 1992

Region Midt-Norge
Postadresse: Ves tre Ros te n 8 1. 7075 Till er
Telefon: 07 88 08 30 Telefax: 07 88 55 16
Fra 28. oktober 1993 kl. 16.00:
Telefon: 72 88 08 30 Telefax: 72 88 55 16
Region ord
Postadresse: Pos tboks 394, 850 I Narvik
Telefon: 082 44 125 Telefax: 082 4 7 064
Fra 28. oktober 1993 kl. 16.00:
Telefon : 76 94 4 1 25 Telefax: 76 94 70 64
NVE-V RØ
Postadresse: 24 10 Hern es
Telefon: 62 42 64 37 Telefax : 62 42 64 37
Verksted:
Vindhe iaveien 20, 2400 Elve rum
Te lefon: 62 4 1 08 99 I 62 4 1 0 I 84

