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Det var muligens noen i denne forsamling som ristet oppgitt

på hodet da de så at energiøkonomisering var satt opp som

hovedforedrag på dette årsmøte. Er det ikke andre temaer

som er mer dagsaktuelle for foreningens medlemmer?

Jeg tviler på det når vi ser på den situasjon vi står

foran. Noen hver av oss må nok gjennom en mentalitets-

forandring og en omstilling i vår holdning til energi-

spørsmål. Energiøkonomisering vil kreve sin plass på vår

dagsorden og sin del av våre økonomiske ressurser.

I lang tid har det vært talt og skrevet om energiøkonomi-

sering. Det har vært gjennomført prøveprosjekter og lagt

fram rapporter. Nå bør denne fasen dempes ned. Vi vet ikke

alt, men vi vet nok til å gå igang med praktiske tiltak hvis

vi vil. Og opplegget for fastkraftdekningen i framtiden kan

bli slik at vi blir nødt til ville. En uttalelse av

Stortingets Energi- og industrikomite for tre maneder siden

bærer bud om det.

Jeg skal prøve å dekke foredragets tema ved å stille

følgende fire spørsmål som jeg så skal svare på så nøkternt

jeg er i stand til:

l. Hva ligger i begrepet energiøkonomisering?

2. Er energiøkonomisering noe nytt i vårt land, og hvis

ikke, hva har vi gjort til nå?

3. Hva kan vi oppnå gjennom energiøkonomisering?

4. Hvordan boor vi ga fram i arbeidet med energiokonomi-

sering, og hva kan elforsyningen gjøre?

Altså, for det første:

Hva ligger i be re et ener iøkonomiserin?

I det ligger først og fremstå oppnå energidekning med bruk

av minst mulig ressurser, eller - sagt på en annen måte -

til lavest mulig kostnad.
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Dette gjelder både produksjon, overføring og bruk, og det må

gjelde for alle energislag. I dette foredrag skal jeg opp-

holde meg mest ved elektrisitet og innenfor alminnelig

forsyning.

Ved bygging av nye kraftverk og opprusting av gamle må

magasiner og vannveier dimensjoneres på basis av antatte,

framtidige kraftverdier og aktuelle byggekostnader, slik at

summen av byggekostnadene og dagens verdi av energitapene

under framtidig drift blir minst mulig. For konstruksjon av

turbiner, generatorer og transformatorer gjelder samme regel.

Hovednettet er fra et energiokonomiseringssunspunkt problem-

fritt. Det er av hensyn til mekanisk styrke, overforings-

stabilitet osv., dimensjonert så sterkt at energitapene i

alle fall blir minimale. Deler av høy- og lavspennings for-

delingsnettet er derimot modent for en omfattende forsterk-

ning.

På forbruksiden står det særlig mye igjen før energien blir

brukt mest mulig rasjonelt.

Energiøkonomisering innebærer at vi legger samme økonomiske

mål på tiltak for spare inn forbruk av energi, som på

tiltak for oke tilforselen. Ut fra dette kan vi i dag,

med 7% kalkulasjonsrente, investere inntil ca 15 øre pr. kWh

for å øke yteevnen i produksjonsapparatet, inntil ca. 20 øre

pr. kWh i enok-tiltak fram til og med hoyspennings fordel-

ingsnettet og ca. 30 øre pr. kWh ved forbrukstedet.

På bakgrunn av den debatt som har vært ført i senere tid, er

det naturlig å spørre:

Er energiokonomisering noe nytt i vart land, og hvis ikke,

hva har vi gjort til nå?

Det er ikke noe nytt at vi prøver å utnytte ressurser

rasjonelt. I den utstrekning vi har hatt økonomiske mål for

vår virksomhet, har vi alltid søkt åta i bruk arbeidskraft,

kapital, energi og eventuelle andre innsatsfaktorer i et

slikt blandingsforhold at totalkostnadene ble lavest mulig.
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Det nye er at vi de senere år har vendt oppmerksomheten

spesielt mot energisiden. Det har klar sammenheng med at

energi, som innsatsfaktor i produksjonen og som forbruksvare

i hjemmene, plutselig gikk over fra å være billig og uten

begrensning til å bli dyr og i visse forbindelser knapp.

Mer langsiktige vurderinger konkluderte også med at det var

slutt med billig energi og at det kunne bli begrensninger i

tilgangen. Disse langsiktige betraktninger gjaldt først og

fremst olje. Men på elsektoren er vi også på vei inn i en

utvikling som peker i samme retning. Elektrisitet fra

vannkraft er blitt gradvis dyrere. Fra januar 1977 til

januar 1983 har vi innen husholdning og jordbruk hatt en

realprisøkning for elektrisitet p 36%. En mulig framtidig

overgang til andre kraftslag vil kunne øke kostnadene ytter-

ligere. Dessuten kan miljøvirkningene ved å framskaffe mer

kraft by på økende problemer. Disse forhold kan begrense

tilgangen. Konsekvensen av dette blir at energiøkonomisering

må inngå som et naturlig ledd i utformingen av vår framtidige

energipolitikk.

Blant de små og mellomstore forbrukere er oppmerksomheten

omkring energiøkonomi av relativt ny dato. Få fant grunn

til å treffe spesielle tiltak for å effektivisere sin

energibruk den gang energirekningen og prisen for et avis-

abonnement var av omlag samme størrelse. I dag er det

nærmere en ti-gangs forskjell mellom disse to utgiftspostene.

Etter hvert som energiprisene har økt og informasjon har

begynt åvirke, har utvilsomt de små forbrukere begynt med

enøk-tiltak, uten at vi har noen overskikt over omfanget.

Dempningen i energiveksten innen alminnelig forsyning vitner

imidlertid om at noe er på gang.

I de siste fire-fem årene er det også satt igang tiltak i

regi av fylker og kommuner. Det gjelder prøveprosjekter,

utvalgsarbeider, kursvirksomhet, informasjon, opplegg av

enok-fond m.v. I noen fylker har en begynt å sette opp

energibudsjetter der økonomisering blir tatt inn i den

framtidige energibalanse.
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I samarbeid mellom private interesser og statlige, fylkes-

kommunale og kommunale instanser er det de senere år

gjennomført en rekke meget interessante prosjekter for å

kartlegge hva vi kan spare inn av energi gjennom en mer

rasjonell bruk. De mest kjente er Tilstandkontrollprosjektet

og EIK-prosjektet som står for energiøkonomi i kommunene.

Jeg skal komme tilbake til dette senere i foredraget.

Olje og vannkraft dekker til sammen ca. 90% av det norske

energiforbruk. De siste ti årene har det vært en markert

endring i den innbyrdes fordeling mellom dem på grunn av

ulik prisutvikling. Oljeproduktenes andel av energi levert

forbruker har avtatt fra ca. 53% til ca. 42% mens elektrisi-

tetens andel har okt fra ca. 378 til ca. 478.

Denne overgang fra bruk av olje til bruk av el er trolig den

mest omfattende energiøkonomi-gevinst i vårt land det siste

10-aret.

Det første engasjementet fra de sentrale myndigheter kom med

Regjeringens første handlingsprogram for energiøkonomisering

høsten 1977. Tankene i dette programmet ble videreført i

St.meld. nr. 42 (1978-79). Denne meldingen ga den første

samlede oversikt over mulighetene for energiøkonomisering.

Den antydet muligheten av å oppnå 5% besparelse på 1985-for-

bruket og 9% p5 forbruket i ar 2000. Men verken den gang

eller senere er det lagt opp noe forpliktende program for å

n et slikt ml.

I 1980 kom St.meld. nr. 54 (1979-80) om Norges framtidige

energibruk og produksjon. Her var energiøkonomisering

omtalt mer generelt, og effekten av enøk var bare i liten

grad innarbeidet i de framtidige kraftbalanser. Ett konkret

mål var at tapet i linjenettet til alminnelig forsyning

skulle bringes ned fra ca. 16% i 1977 til ca. 15% i 1990.

Nettapet hittil har trolig økt istedenfor % avta.

En ny handlingsplan for energiøkonomisering er ventet fra

Regjeringen i løpet av 1984.
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Olje- og energidepartementet har en egen energiavdeling med

enøk som en av sine arbeidsoppgaver. Herfra ledes arbeidet

i det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg, og

herfra drives Regjeringens permanente informasjonskampanje

om enøk-spørsmål. Departementet har engasjert seg både i

praktiske forsøksprosjekter og i forskning.

Etter at Elektrisitetsdirektoratet ble omdannet til Energi-

direktorat har også NVE fått ansvar for energiøkonomisering.

Foreløpig er vi ikke tilført ressurser som gjør det mulig å

yte noen særlig aktiv innsats. Det er heller ikke klarlagt

hvilken rolle NVE skal ha innenfor saksfeltet. I dag foregår

det saksbehandling i to departementer, foruten i NVE. Dette

er lite rasjonelt og må virke uklart utad. Skal staten

engasjere seg med tyngde i arbeidet med energiøkonomisering

i framtiden, synes det for meg riktig a bygge ut Energidirek-

toratet med den ekspertise som er nødvendig for åta seg av

de sentrale forvaltningsoppgaver.

Jeg nevnte innledningsvis at Stortingets Energi- og indu-

strikomite for ca. 3 maneder siden ga signal om en mer aktiv

holdning til energiøkonomisering. Det skjedde i den inn-

stilling komit€en la fram i mars i ar i forbindelse med

St.prp. nr. 130 (1981-82) Om kraftdekkingen i 1980-rene og

forholdet til samlet plan for vassdrag. Komit€en uttaler

her at energiøkonomisering bør bli en stadig viktigere del

av vår energipolitikk, og at en rasjonell utnytting av

tilgjengelig kraft vil redusere behovet for tilgang på ny.

Ifølge komiteen kan dette få betydning for kraftbalansen i

tiden framover. Komiteen går ut fra at Regjeringen i neste

handlingsplan for energiøkonomisering vurderer virkninger på

kraftbalansen.

Komiten peker p at enok-tiltak bl.a. vil kunne fore til

ytterligere overgang fra olje til elektrisk energi. På den

annen side er de kraftmengder det er mulig frigjore

gjennom økonomiseringstiltak av så betydelig omfang, at de

må trekkes inn i den samlede vurdering for at bildet av

kraftbalansen skal kunne vere mest mulig dekkende. Komit€en

viser til sparemuligheter innen husholdning, i offentlige og

private yrkesbygg og gjennom utbedring av linjenettet.
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Komiteen mener at en rekke enøk-tiltak av denne art vil

kunne gi hurtige tilskudd til en samlet energiforsyning og

vil i enkelte tilfeller kunne falle rimeligere enn kraft fra

utbygging av nye vassdrag. Komiten understreker betyd-

ningen av at enøk-tiltakene blir høyt prioritert framover,

og forutsetter at nødvendige økonomiske midler stilles til

disposisjon til slike formål. Stortinget har senere sluttet

seg til komit€ens synspunkter.

Jeg har omtalt denne innstilling så vidt bredt fordi den

varsler noe nytt fra Stortingets side. Nå gjenstår det å se

hvilke virkemidler Regjeringen vil ta i bruk i sitt nye

handlingsprogram for energiøkonomisering, i neste energi-

melding og i de årlige budsjetter. Men alt nå må vi være

forberedt på at nye kraftutbyggingsprogram kan bli enda

strammere enn det vi følger i dag, ved at en del av dek-

ningen i framtidige kraftbalanser må skaffes gjennom

energiøkonomisering.

Da er det naturlig a stille neste spørsmål slik:

Hva kan vi egentlig oppnagjennom energiokonomisering?

Det er det sannelig ikke så enkelt å svare på. Og egentlig

går spørsmålet på to forhold. Det ene er hva vi innenfor en

bestemt kostnadsramme kan oppnå rent teknisk. Det andre er

hvor hurtig vi kan oppnå resultater.

Det første kan vi anslå med rimelig grad av pålitelighet.

På det andre kan neppe noen gi svar som har noen særlig

verdi. Her kommer nemlig inn bl.a. politiske prioriteringer

og beslutninger i stat, fylker og kommuner. Og ikke minst

hvordan den enkelte bruker vil oppføre seg. Privatøkonomi

og nasjonalokonomi er na engang ikke det samme. Det er

ingen som vet i hvilken grad det store antall brukere vil

investere i tiltak for energiøkonomisering for å oppnå en

ofte langsiktig fordel. Utenlandske fagkretser hevder at

det vil gå 25-30 år før det kan ventes full effekt fra

energiøkonomisering. Noe kan oppnås hurtig, men det aller

meste vil ta meget lang tid. Det regjeringsoppnevnte Radet
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for energiforskning finner i en rapport av juni 1982 det

rimelig at potenisalet for energiøkonomisering i Norge vil

la seg realisere innenfor en 40 - 50 rs planleggingshori-

sont.

Jeg skal begrense meg til å svare på første spørsmål, selv

om det er det andre som er mest interessant. Jeg skal prøve

å få fram et bilde på hva vi teknisk kan oppnå innenfor en

akseptabel økonomisk ramme ved referere resultatene fra en

del undersøkelser.

Hvis vi starter med produksjonssystemet, så vet vi gjennom

de undersøkelser NVE har foretatt, at vi kan vinne inn en

del energi ved opprusting av eldre vannkraftverk. I Energi-

meldingen er det operert med tallet 6 TWh fra mulig opp-

rusting. Pr. l.1.1983 er dette i oppgaver fra NVE redusert

til 5 TWh fordi 1 TWh allerede er gjennomført eller under

gjennomføring. Nå er betegnelsen opprusting lite beskriv-

ende for det som ligger bak disse 5 TWh. Hele 3,8 TWh

gjelder nemlig utvidelse av magasiner og overføring av nye

nedslagsfelt, og som derfor er underlagt vanlig konsesjons-

behandling. Disse tiltak kan komme i konflikt med natur- og

miljøverninteresser og falle ut. Det maksimale enøk-poten-

sial, som tilsvarer den engentlige opprusting, ligger derfor

pa ca. 1,2 TWh.

I en utredning fra Norges Hydrodynamiske Laboratorier fra

januar i år blir det hevdet at det i tillegg til disse ca.

1,2 TWh kan vinnes inn anslagsvis 4 TWh pr. år ved en rekke

tiltak i produksjonssystemet. Av dette kommer l- 2 TWh fra

bedret samkjøring, endring i organisasjonsmessige forhold og

bedre driftsplanleggingsmetoder. Det blir presisert at

beregningene er usikre, og det blir antydet at en del av

opprustingen ligger implisitt i disse beregninger. Jeg

setter foreløpig et spørsmålstegn ved talloppgavene i denne

utredningen.

De tall jeg har referert for mulig energiokning i vårt pro-

duksjonssystem, er som nevnt usikre. Det er også usikkert
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hvor lang tid denne innvinning vil ta. Usikkerheten er sær-

lig stor i de tilfelle det er nodvendig a stoppe kraftverk

mens tiltak gjennomføres. Og for en del gjelder det produk-

sjonsutstyr som eieren gjerne vil la stå ut levetiden, før

han skifter det ut med nytt.

La meg et øyeblikk gå noe utenfor foredragets ramme. Det er

i den senere tid fra forskjellig hold gitt uttrykk for at vi

ved energiøkonomisering kan få et ekstra tilskudd til vår

kraftbalanse på 6  +  5 TWh gjennom tiltak i produksjons-

systemet. Som jeg har nevnt foran må dette reduseres til

ca. 1,2 TWh pluss et usikkert tall mindre enn 4 TWh. Og la

meg samtidig minne om at vi kan få en betydelig motpost til

dette gjennom bl.a. okte krav til minstevannforinger etter

hvert som vilkårene ved eldre konsesjoner skal revideres.

Hvilken nettosum vi blir stående igjen med til slutt, og

hvilket fortegn den får, er der i dag ingen gitt si.

I vårt elektriske transportsystem - linjenettet - kan vi

overslagsmessig vinne inn ca. 1 TWh innenfor en kostnad

tilsvarende det å bygge ut ny kraft. Dette potensial ligger

i fordelingsnettet. Arbeidet vil ta meget lang tid, bl.a.

fordi hovedtyngden må utføres av verk med små ressurser.

Fra 1938 til i dag er det over NVE's budsjett bevilget ca.

1,6 milliarder kroner for å bedre elektrisitetsforsyningen.

I all hovedsak er disse pengene gått som tilskudd til opp-

bygging og forbedring av overforings- og fordelingssystemet

i grisgrendte strøk. Omregnet til dagens pengeverdi til-

svarer det en innsats på 4,5 milliarder kroner.

Når det gjelder muligheter for enøk hos brukerne, har vi

etter hvert fått fram verdifulle opplysninger fra prøve-

prosjekter og offentlige utredninger.

Ved Tilstandskontrollprosjektet, som er et av landets

største og mest praktisk rettede demonstrasjonsprosjekt,

ble i tidsrommet 1979 - 82 gjennomført 170 tiltak i 28

yrkes- og servicebygg. Det gjaldt bygningsmessige forand-

ringer og endringer i sammenheng med ventilasjon, varme-

anlegg, belysning og varmtvann. Det totale energiforbruket



- 9 -

i disse byggene ble i gjennomsnitt redusert med 21%. Til-

takene hadde en inntjeningstid på i gjennomsnitt 1,5 år.

Ved EIK-prosjektet, som omfatter 29 kommunale og offentlige

yrkesbygg, ble anbefalt gjennomfort 14l tiltak. Byggenes

gjennomsnittlige energiforbruk er beregnet redusert med ca.

25%. Gjennomsnittslig inntjeningstid er beregnet til 3,6 år.

Prosjektet ble startet i begynnelsen av 1982. Seks kommuner

deltok og det ble valgt ut fem bygg i hver kommune. I 1983

skal alle kommunale bygg i EIK-kommunene undersøkes.

Energisparepotensialet i den eksisterende bygningsmasse i

Oslo er vurdert til å ligge i storrelsesorden l6% nar

grensekostaden for enøk-investeringer settes til 22 ore/kWh.

Sparepotensialet fordeler seg med ca. 60% på olje og 40% på

el. Overført på landsbasis gir Oslo-tallene et totalt enøk-

potensial p 13,5 TWh, fordelt med 5,9 TWh på el og 7,6 TWh

på olje. Hvis dette skulle spares inn over en 20 års peri-

ode, ville det kreve en årlig investering på ca. 850 milli-

oner 1982-kroner.

I en rapport utarbeidet av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Forskningsrads bygg- og anleggstekniske komit, blir det

hevdet at det totale enøk-potensial i den norske byggings-

masse er ca. 13 TWh ved ar 2000. Her er ikke foretatt for-

deling på olje og el.

Analyser som er foretatt bl.a. i Akershus, Hedmark og Troms

i fylkeskommunenes regi, stemmer bra overens med tallopp-

gavene i ovennevnte rapporter.

Prosjektet "Energiøkonomisering i Vestfoldindustrien", som

omfatter ti undersøkte bedrifter, angir en sparemulighet i

omrdet 14-158.

Utenom Oslo er planlegging av fjernvarmeanlegg relativ nytt

her i landet. Men etter hvert blir det lagt planer for

lokale anlegg basert på brenning av avfall og bruk av til-

feldig kraft. Det offentlige energilovutvalg ble derfor av
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Olje- og energidepartementet anmodet om å prioritere arbeidet

med et lovforslag for bygging og drift av fjernvarmeanlegg.

Utvalget gav sin utredning i november 198l. Den har vært

ute til høring, men siden har lite skjedd. I mellomtiden er

planlegging av nye fjernvarmeanlegg kommet så langt enkelte

steder at mangelen av en fjernvarmelov etter hvert er en

bremse for videre framdrift. Bl.a. finnes det i dag ingen

lovhjemmel for å kunne påby tilknytning til fjernvarmeanlegg,

noe som av hensyn til anleggenes økonomi er helt avgjørende.

Jeg håper at det meget snart fremmes en proposisjon om fjern-

varmelov, i en form som vil være tjenlig for den videre

planlegging, bygging og drift av slike anlegg.

Rett nok vil fjernvarme ennå i mange år være uaktuelt på de

fleste steder. Men i den utstrekning vi får slike anlegg,

vil de åpne en ny og interessant mulighet for innenlands

bruk av tilfeldig kraft.

Det bringer meg over på et tema som jeg tok opp på denne

forenings årsmøte for et år siden, nemlig muligheten for en

større innenlands bruk av tilfedig kraft. Det er her vi har

den aller største mulighet for energiøkonomisering, og det

på et felt hvor elforsyningen selv styrer utviklingen.

Med bakgrunn i hovedstyrets behandling av denne saken

appellerte jeg til elverkene å forlate prinsippet om olje-

ekvivalent pris for tilfeldig kraft til elektrokjeler, og i

stedet ta utgangspunkt i samkjøringsprisen. Oljeekvivalent

pris er i mange tilfelle høyere enn fastkraftprisen, noe som

vel aldri har vært intensjonen. Prisen virker urimelig, da

tilfeldig kraft til eksport blir solgt langt billigere.

Hovedstyrets utspill er siden blitt fulgt opp av Samkjør-

ingens styre, som har anbefalt en prissetting for tilfeldig

kraft stort sett i samsvar med hovedstyrets intensjoner.

V#re anbefalinger er fukgt opp ogs? av en  de} elektrisitets-

verk, både gjennom finansieringsbistand til installasjon av

nye elektrokjeler og gjennom en prissetting som avtakerne

ser seg bedre tjent med. Men overgangen går likevel altfor
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tregt. Det er fortsatt stort behov for initiativ fra

elverkenes side på dette området. Landets energiforbrukere

kan spares for store beløp hvert år der som substitusjons-

mulighetene blir bedre utnyttet. Elverkene vil heller ikke

tape på det, da en lavere kWh-pris kan oppveies av et mer

omfattende salg av tilfeldig kraft.

De tall jeg har nevnt for enøkpotensial er usikre, men de

viser likevel klart at det er mange muligheter tilåredu-

sere veksten i energiforbruket ved hjelp av energiøkonomi-

sering. Statistiske oppgaver viser at arbeidet med energi-

økonomisering gir resultater. Men erfaringen viser også at

tiltak som både samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk er

klart lønnsomme, ikke blir gjennomført.

Både av hensyn til kraftdekningen i tiden framover, og fordi

det er riktig a etterstrebe en rasjonell ressursutnytting,

bør vi som arbeider i elforsyningen gjøre vårt for utnytte

de enøk-muligheter som finnes.

Det bringer meg over på det siste spørsmål:

Hvordan bør vi gå fram i arbeidet med energiøkonomisering,

o hva kan elfors ningen gjore?

La oss først innrømme at det er et langsiktig arbeide som

venter, og at det vil kreve personellmessige og økonomiske

ressurser. Skal vi oppnå reultater som monner, må vi være

villige til betrakte enøk-arbeidet på brukersiden som like-

verdig med utbygging av ny vannkraft. Det vil bl.a. si at

energiøkonomisering må få sin plass i de offentlige bud-

sjetter i stat, fylker og kommuner, og innenfor de offentlig

fastsatte kredittrammer.

Arbeidet er heller ikke enkelt. Det er ikke spørsmål om å

slå av lyset på badet eller åta dusj i stedet for karbad.

Vi må komme bort fra det populariserte nivået og over på et

faglig. Resultatet vil stå og falle med at de mange tusener

enkeltpersoner, de mange bedrifter, kommuner, fylker og ikke

minst staten er villige å satse. Og det må etableres et

omfattende system for informasjon, rådgiving og kontroll.



-  12  -

Det er en alminnelig oppfatning at prisene på energi er det

viktigste virkemiddel for energiøkonomisering. Dette er

bl.a. en del av begrunnelsen for at de internasjonale

oljepriser skal slå igjennom også på det innenlandske marked

her hos oss.

På elsiden er dette uttrykt gjennom Stortingets ønske om at

all elektrisitet skal prises i samsvar med hva det samfunns-

økonomisk koster å framskaffe ny og mer kraft.

Nå er ikke dette prinsipp fulgt opp i ett og alt. For det

første er prisene til kraftintensiv industri holdt utenfor

av industri- og distriktspolitiske grunner. For det andre

er den rente som skal legges til grunn for beregning av

anbefalt pris, vedtatt redusert til 6%, mens vi benytter en

kalkulasjonsrente på 7% ved beregning av offentlige investe-

ringskostnader. For det tredje blir forbrukerprisene fast-

lagt av det enkelte verk og ut fra helt andre kriterier.

Resultatet er at prisene til husholdninger i 1983 varierer

fra 15 til 40 øre pr. kWh, elavgift og morns inkludert, med

et landsgjennomsnitt på 28 øre pr. kWh.

Nå vil ikke prismekanismen alene være tilstrekkelig til å få

fram en ønsket energiøkonomisering. Og det kan heller ikke

være rett å presse folk til å økonomisere med energi ved å

sette urimelig høye priser.

Vi ser klart behovet for minst to forutsetninger til:

Informasjon om aktuelle pris- og kostnadsforhold og om

mulige praktiske enøk-tiltak, og

Tilfredsstillende finaniseringsmuligheter for tiltakene.

Fra sentralt hold m det fastlegges retningslinjer som er s#

konsistente som mulig. Det må etableres finansielle støtte-

ordninger og det må fastlegges vurderingskriterier og ramme-

betingelser. Videre må det fra statens side drives en hold-

ningsskapende informasjon og det må bygges om et forvalt-

ningsapparat med nødvendig ekspertise.
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Arbeidet hittil med enøk har vist betydningen av å få bygget

ut det organisatoriske apparat som skal initiere, tilrette-

legge og ofte stå for gjennomføringen av tiltak. I dette

arbeidet må fylkene ha en sentral plass. Vi har allerede

gode eksempler på fylkeskommunalt engasjement ved at det er

lagt opp energibudsjetter, gjennomført prøveprosjekter for

fylkeskommunale bygg og drevet informasjon. I disse aktivi-

teter har fylkeskraftverk og regionale kraftverk stått sen-

tralt.

Det ville være ønskelig om samtlige fylker kunne ansette

faglig hjelp både for å løse enøk-spørsmål innen fylkets

egne anlegg, og dessuten for å bistå de kommuner som selv

ikke er i stand til å bygge opp slik kompetanse.

De lokale elektrisitetsverk vil være spesielt egnet til åta

seg av informasjon overfor sine abonnenter og lokale myndig-

heter. Alle Norges husholdninger, yrkesbygg og industrier

er kunder hos elforsyningen. På bakgrunn av elverkenes

erfaring i å veilede folk om energibruk og tariffspørsmål,

er det grunn til å tro at de også vil kunne ta seg av den

individuelle veiledning for å fremme enøk i forbruksappa-

ratet. Spesielt etterhvert som elverkene omdannes til

energiverk.

Også det omfattende rådgivnings- og kontrollapparat som må

til, kan etter mitt skjønn med fordel legges til våre

e-verk. Med sin landsdekkende desentraliserte virksomhet

vil det være rasjonelt å bygge ut deres virksomhet til disse

nye oppgaver.

Forutsetningen for en slik innsats er at forsyningsenhetene

har en viss minstestørrelse. Vi har mange små og ressurs-

svake enheter innen norsk elforsyning, som vanskelig vil

kunne arbeide med disse nye oppgaver. Arbeidet med energi-

økonomisering gir derfor et nytt incitament til sammenslut-

ning av elverk til større, mer ressurssterke enheter. Det

ville også være en fordel om vi etter hvert fikk til en

vertikal integrering av enhetene innen kraftforsyningen,
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dvs. at savel egenproduksjon og engroskraftkjop som distri-

busjon samles i n organisasj0n. Et vertikalt integrert

verk vil kunne utsette dyre nyutbygginger eller spare

utgifter til økt kraftkjøp om det lykkes i å stimulere til

enøk-tiltak hos kundene. Dette gir økonomisk motivasjon for

et slikt verk til å engajsere seg i enøk.

Et rent distribusjonsverk derimot, som kjøper kraften på

fast kontrakt, vil først og fremst oppleve resultatene av

enøk hos forbrukerne som "svikt i stromsalget", og dermed

som et dårligere bedriftsøkonomisk resultat. Dermed kan vi

nok bli møtt med den motforestilling at manglende økonomisk

motivasjon gjør at rene distribusjonsverk er lite skikket

til a administrere enok-arbeide.

Mer fleksible kraftkjøpsavtaler mellom engrosverk og

detaljverk vil nok kunne rette opp noe av dette, men neppe

virke så effektivt som det gjennomgående økonomiske ansvar i

et vertikalt integrert verk.

NVE's stonadsmidler bør i enda større grad enn hittil brukes

til å fremme en strukturomlegging innen elforsyningen i

årene framover.

Enøk-arbeidet kan rasjonaliseres gjennom systematisering og

kombinasjon med annet arbeide. Et stort erfaringsmateriale

foreligger både her i landet og i våre naboland.

I 198l tok Vestfold Kraftselskap initiativet til det skalte

ERÅD-prosjektet, som i dag blir støttet av ni større kraft-

selskap og av Olje- og energidepartementet. Prosjektets

siktemål er a utvikle rasjonelle hjelpemidler for drive

enøk-arbeide i yrkesbygg og boliger i kombinasjon med

elverkenes ovrige gjoremal. Systemet er ment % skulle

muliggjøre en fullstendig teknisk/okonomisk optimalisering

av energibruken i yrkesbygg og boliger, og skal tillate at

elverket kan avpasse sin innsats etter de tilgjengelig

ressurser.
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Oslo har opprettet et ENK-fond som fr tilfort 60 millioner

kroner pr. år, foreløpig over en 3-ars periode. Fondet er

ment  å  dekke omlag 1/3 av investeringsbehovet for å nå et

energisparem2l p% 15% over en 10-15 #rs periode. Det er

lagt rene lønnsomhetskriterier til grunn ved utformingen av

støtteordningen. Tiltak som betaler seg i løpet av 2 år

eller mindre, får bare unntaksvis støtte fra fondet.

I Oslo er en kommet til at det er nødvendig med et omfatt-

ende besiktigelsesarbeide i alle bygg som blir berørt. Det

blir brukt private konsulenter som følger standardiserte

retningslinjer. Alle konsulenter har gjennomgått kurs ved

Oslo Lysverker. Erfaringen hittil viser at nøkkelen til

vellykket resultat ligger i befaringsrapporten, hvor alle

aktuelle enøk-tiltak er avdekket og listet opp etter

lonnsomhet.

Nå er det ikke mange som kan tilnærmet rå over de samme

ressurser som Oslo Lysverker. Det enkelte kraftselskap og

elektrisitetsverk må finne fram til sin egen arbeidsordning.

Vi må bare erkjenne at for å nå resultater, så må det

systematisk innsats til både av personell og penger. Og

framfor alt er det viktig a kunne dra nytte av erfaringer

gjort av andre.

Jeg har i mitt foredrag pekt på muligheter for energiøko-

nomisering og håper elforsyningen vil engasjere seg aktivt i

dette nye arbeidsfelt. Vi vet at det er store energi-

gevinster hente, men at det vil kreve lang tid og store

ressurser for å oppnå resultater.

Den dokumentasjon vi etter hvert har fått om til dels

betydelige enøk-potensialer, har ledet enkelte til den kon-

klusjon at heretter bør energiøkonomisering alene erstatte

videre utbygging av kraftverk.

Vi i NVE, som har et forvaltningsmessig ansvar for kraftopp-

dekningen, kan ikke slutte oss til en så voldsom kursendring

i vår energipolitikk. For det første må vi minne om at vi

stadig ligger på etterskudd med kraftoppdekningen fram til
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tiden omkring 1990. For det andre gjor en rekke treghets-

faktorer at det teoretiske energiøkonomiseringspotenisal

bare kan realiseres over meget lang tid. Det ville være en

fatal feilvurdering hvis vi trappet ned vår vannkraftutbygg-

ing før vi har sikkerhet for en konkret effekt fra enøk.

Både vi som representerer de sentrale myndigheter, og dere

som representerer energiforsyningen i distriktene, er bare i

startfasen når det gjelder disse oppgavene. Men hvis energi-

forsyningens folk lykkes i åta opp den utfordring jeg har

skissert, så burde energiøkonomisering, ved siden av ny

vannkrafttilgang, kunne gi et kjærkomment bidrag til  å  sikre

vår energiforsyning i framtiden.


