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I I 
Regional 
kraftsys- 
templan- 
legging 
Med ny energilov og markedsbasert kraft- 
omsetning står også den regionale kraftsy- 
stemplanleggingen overfor nye og store ut- 
fordringer. 120 av landets systemplanleg- 
gere samlet seg derfor til plenumsmøte i 
Haugesund i høst, der Vassdrags- og ener- 
gidirektør Erling Diesen holdt innledningsfo- 
redraget. Både systemspesielle og energi- 
generelle spørsmål ble diskutert. 
Gunnhild Flakstad Tikriti 
rapporterer på SIDE 6. 

Med vind på mølla 

Det blåser på stadig flere kraftgiven- 
de møllevinger. Landets første vind- 
parkanlegg ble åpnet på Vikna i okto- 
ber, med 3 turbiner, hver med en ge- 
nerator på 400 kW. Anlegget er et 
ledd i det introduksjonsprogram for 
vindkraft som drives av NVE på opp- 
drag fra Olje- og energidepartemen- 
tet, skriver Erling Solberg i sin artik- 
kel på SIDE 5. 

Og Erling Solberg har mer vind i sei- 
lene. Han rapporterer også fra et in- 
formasjonsmøte som NVEs rådgi- 
vende organ for vindkraft - RUVIND - 
arrangerte i høst. På denne konfe- 
ransen ble det orientert om norske 
og internasjonale vindkraftaktiviteter, 
og det ble stilt spørs mål om dette 
kan være en produktnisje for norsk 
industri. SIDE 4. 

Forandrin e 0r Helse, miljø 
og sikkerliet 
er tema for Jan Fredrik Nicolaisens 

artikkel på SIDE 7. 

Satellittdata 
- noe for NVE?, spør Gunnar 
Atterås på SIDE 3. 

Det året som snart er omme, vil bli stående som litt av et mer- 
keår i norsk energiforvaltning og energiforsyning, skriver Vass- 
drags- og energidirektør Erling Diesen i sin lederartikkel, der 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  han tar for seg energiloven, Det nye NVE og Statkraft/Statnett. 
Han skriver også at 1992 vil bli et år for konsolidering og vide- 
reføring av de nye ordningene. SIDE 2. 

Internkontroll i 
vassdragsbransjen 
skriver Vidar Nebdal Svendsen om i 
sin artikkel på SIDE 8. 

Besøk fra 
Lesotho 

Hydrologisk avdeling har hatt be- 
søk fra Lesotho, forteller Lars- 
Evan Petterson på SIDE 8. 

En velduftende "NVE" -representant i Leningrad? 
Høyst sannsynlig, mener Arne T. på SIDE 3. 

r 
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Det året som nå snart er 
omme, vil bli stående som 
litt av et merkeår i norsk 
energiforvaltning og energi- 
forsyning. 

Energiloven 
Pr. 1. januar 1991 trådte energiloven i 
kraft. Den bærende ide bak loven er at 
energiforsyningen i størst _mulig grad skal 
legge markedsbaserte løsninger til grunn 
for sin adferd. Det skal bli en friere konkur- 
ranse om kjøp og salg av kraft. Produsen- 
tene skal søke å selge dyrest mulig og for- 
brukerne - enten direkte eller gjennom det 
lokale distribusjonsverk - skal søke å kjø- 
pe billigst mulig. Det skal heretter være le- 
gitimt å tjene penger på å selge kraft. Det- 
te vil på en mer effektiv måte enn den tra- 
disjonelle detaljstyring av politiske orga- 
ner, bidra til å oppfylle de overordnede 
mål for vår. energiforsyning: effektiv res- 
sursutnytting, pålitelig forsyning og prisut- 
jamning. 
Markedsbaserte løsninger er først og 
fremst mulig innen områder_ som utbyg- 
ging av kraftverk, salg og kjøp av kraft og 
av ulike tjenester i tilknytning til energisek- 
toren. 
Markedsbaserte løsninger betyr imidlertid 
ikke en uhemmet laisser-faire politikk. 
Rammene rundt markedet vil for utbyg- 
gingens vedkommende fortsatt være lagt 
av vassdragslovene med tilhørende kon- 
sesjoner for ivaretagelse av allmenne og 
private interesser. For kraftomsetningens 
vedkommende vil rammene defineres av 
de nye omsetningskonsesjonene med til- 
hørende vilkår. 

Men ikke alle deler av energiforsyningen 
er egnet for konkurranse i et marked. Det 
gjelder først og fremst transport av kraften 

VE-DIREKTØREN 

fra kraftverkene fram til forbrukerne. Led- 
ningene på de forskjellige spenningsnivå- 
er er det vi kaller naturlige monopoler. Det 
vi si at kostnaden ved å dimensjonere opp 
ett ledningssystem slik at det får kapasitet 
til å greie det totale overføringsbehov er 
lavere - i dette tilfelle vesentlig lavere - 
enn kostnaden ved å bygge et parallelt, 
konkurrerende ledningssystem. Lednings- 
systemet har fallende grensekostnad, ville 
økonomene ha uttrykt det. For øvrig må 
det vel tilføyes at konkurrerende lednings- 
nett ikke bare er uøkonomisk. Areal- og 
miljømessig er det ganske utenkelig. 
Dette forhold setter eiere av ledninger i en 
nøkkelposisjon. De er fri for enhver kon- 
kurranse, og kunne i prinsippet tenkes å 
utnytte denne posisjonen til åta ublu over- 
føringspriser. For at alle selgere og alle 
kjøpere i kraftmarkedet skal kunne komme 

i forbindelse med hverandre må derfor 
netteiernes adferd reguleres. Dette gjøres 
også gjennom omsetningskonsesjonene. 
De inneholder vilkår om at alle som ber 
om det, må få leie ledig overføringskapasi- 
tet på ikke-diskriminerende vilkår og til pri- 
ser som bare dekker de kostnader netteie- 
ren har. Dette er en avgjørende forutset- 
ning for utvikling av et friere kraftmarked. 

Det nye NVE 
Pr. 1. januar 1991 trådte også det omorga- 
niserte NVE offisielt i drift. Omorganise- 
ringen var dels et ledd i den generelle ef- 
fektiviseringen av statlig torvaltninq og 
medførte en kraftig slanking av vår be- 
manning. Mer spesielt var det en tilpas- 
sing til de nye oppgaver NVE har fått som 
en følge av energiloven. 
Det er NVE som utsteder de nevnte om- 
setningskonsesjonene, som både skal 
sørge for at konkurransen skjer friest mu- 
lig innen salg og kjøp, og som regulerer 
overføringene som monopolfunksjoner. 
I tillegg har NVE i medhold av energiloven 
fått en rekke nye oppgaver innen enøk, lo- 
kal energiplanlegging, elektriske anleggs- 
konsesjoner, beredskap m.v. som jeg ikke 
skal komme nærmere inn på i denne om- 
gang. 

Statsforetakene Statkraft og Statnett 
Ytterligere forandringer skjedde da Stor- 
tinget i november vedtok en omorganise- 
ring av Statkraft. Fra å være en forvalt- 
ningsbedrift, knyttet til statsbudsjettet, blir 
Statkraft fra 1. januar 1992 delt i to statsfo- 
retak: Statkraft SF, som tar seg av produk- 
sjonen, og Statnett SF, som tar seg av ho- 
vednettet. 
Med dette vedtaket har Stortinget på en 
meget klar måte tilpasset den statlige for- 
retningsvirksomheten innen kraftsektoren 
til den nye energiloven. Markedsfunksjo- 
nen produksjon og monopolfunksjonen 
overføring blir klart adskilt. Produksjons- 

selskapet blir satt i stand til å konkurrere 
med de andre kraftprodusentene på like 
vilkår. Statnett blir uavhengig av alle pro- 
duksjonsinteresser. Statnett blir energifor- 
syningens svar på riksveinettet, der alle 
transportbrukere kan ferdes på like vilkår, 
mot å betale en "bomavgift" som dekker 
kostnadene. 

Konsolidering og videreføring 
1992 vII bli et år for konsolidering og vide- 
reføring av de nye ordningene. 
NVE skal sammen med everkene arbeide 
videre med å tilpasse verkenes indre og 
ytre organisasjonsstruktur, deres vedtek- 
ter, kontraktsbetingelser, budsjett- og 
regnskapsopplegg til energiloven. 

I 1992 skal vi forberede grunnlaget for de 
mer langsiktige, spesifikke omsetnings- 
konsesjoner, som fra 1993 skal avløse de 
generelle, midlertidige omsetningskonse- 
sjoner vi utstedte tidligere i 1991. 
De to nye statsforetak vil begge finne sin 
plass i systemet. "Skilsmissen" vil skje i 
ordnede former, og de kommer til å skilles 
som venner! 
Stortinget har gitt føringer for utførelse av 
de nettoppgaver som idag dels utføres av 
Statkraft, dels av Samkjøringen. Detalje- 
ringen vil departementet avgjøre etter for- 
handlinger mellom de involverte parter. 
Organiseringen av den internasjonale 
krafthandelen er stadig under utredning i 
departementet. Et forslag til framtidig ord- 
ning ventes i 1992. 
I løpet av 1992 kan vi også vente en odel- 
tingsproposisjon om revisjon av vass- 
dragsreguleringsloven. Denne revisjonen 
kan torventes å innebære flere arbeids- 
oppgaver for NVE. 

Alt tyder på at både vi i NVE og energifor- 
syningen vil få mer enn nok å gjøre også i 
1992. - Og det er jo i seg selv en god ting i 
våre dager. 
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Velduftende 
NVE-represen- 
tant i Leningrad 

Under Forsvarets Høgskoles 
besøk i Leningrad tidligere i 
år, ble de norske deltakernes 
bagasje åpenbart gjennom- 
gått av raske, ubudne og 
lange fingre på hotellet. 
Borte ble småpenger, sigaret- 
ter og toalettartikler. Fra min 
koffert forsvant en deodorant, 
og, akk-o-ve, mitt røde NVE- 
slips. 
Derfor overskriften, og et nytt 
bidrag til NVEs internasjonale 
profilering. 

Arne T 

LESEHESTEN trykkes på 
Hanno'Art promatt klorfritt pa- 
pir hos Grafia Offset A/S, Oslo. 

• a e I a a 
- noe for NVE? 

Av Gunnar Atterås 

Romfarten er en av men- 
neskets mest fantastiske og 
fascinerende bedrifter no- 
ensinne, vil mange påstå. 
Bak oss har vi en spennen- 
de pionertid hvor de første 
små steg ut i verdensrom- 
met ble tatt, kanskje med 
landingen av mennesker på 
Månen som største høyde- 
punkt. Men de kommende 
tiår blir minst like spennen- 
de. 

Den europeiske romvirksomheten blir imid- 
lertid stadig mer jordnær. Bemannede fer- 
der prioriteres ned til fordel for storstilt sat- 
sing på jordobservasjonssatellitter. Forstå- 
elsen av hvor viktige satellittene er for bl.a. 
å kartlegge dagens og morgendagens glo- 
bale miljøproblemer er kommet klart til ut- 
trykk. Ikke minst er de politiske signalene 
sterke og klare. 
Satellitter i polarbaner observerer brede 
striper av hav og land på sine to timers 
runder rundt jorden. Mengden av informa- 
sjon er enorm. 

Hvorfor først nå ? 
Hvorfor kommer så gjennombruddet for 
forståelsen av nytteverdien først nå ?. Vi 
har lenge hatt operative satellittsystemer. 
Vi har satellitter som SPOT og LANDSAT 
som har en bildeoppløsning som tidligere 
var forbeholdt militære overvåkingssatellit- 
ter. NVE har da også vært involvert i pro- 
sjekter der vi har benyttet scener fra 
SPOT, LANDSAT og NOAA - satellittene 
på 1970 og 80 - tallet. De er blitt benyttet 
bl.a. for å kunne se snøgrenser på breer, 
forurensninger i innsjøer på Sørlandet, is- 
forhold i Tyrifjorden og Øyeren samt vege- 
tasjonskartlegging syd for Øyeren. For 
flomprognosering benyttes NOAA- bilder i 
dag for å bestemme snødekket under 
smelteperioden om våren. Men det som 
karakteriserer disse satellittene, er at de er 
utstyrt med sensorer for observasjon i det 
synlige og det infrarøde området. Skyer og 
mørke hindrer imidlertid de optiske senso- 
rer i å se jordoverflaten. 
Det som har skapt den store optimismen 
er den nye generasjon av jordobserva- 
sjonssatellitter, radarsatellittene. Disse ob- 
serverer gjennom skyer, og uavhengig av 
lysforhold. Den nye generasjonen satellit- 
ter startet med ERS-1 som ble skutt opp 
17. juli i år. 
Norge ble fullverdig medlem av ESA (Eu- 
ropean Space Agency) i 1987, og deltar 
med cirka femti millioner kroner i ERS-1 
prosjektet fordelt over årene 1983-1992. 
Hensynet til brukerne har vært den viktig- 
ste begrunnelsen. Norge valgte å prioritere 
jordobservasjon fra satellitter på et tidlig 
tidspunkt, og var med i ERS-1 programmet 

fra 1984, tre år før Norge ble medlem av 
ESA. 
Siden ERS-1 vil bevege seg i lav polar 
bane og derfor passere nær Nordpolen 
ved hver runde, vil den ofte dekke norske 
områder. Norges nordlige beliggenhet vil gi 
oss hyppigere oppdatert informasjon. 
27. september 1991 representerer en mile- 
pæl i norsk jordobservasjonshistorie. Da 
ble ERS-1 stasjonen ved Tromsø Satelitt- 
stasjon offisielt åpnet. Samtidig ble det satt 
uoffisiell verdensrekord i å oversende in- 
formasjon fra radarsatellitt til brukere (35 
minutter). Selve prosesseringen av de 64 
Mb med data som et bilde utgjør tar kun 8 
min. Det er norskutviklede, høyteknologis- 
ke produkter som er hovedelementer i den 
nye stasjonen. 
Det har tidligere vært vanskelig å overbevi- 
se norske brukerinteresser om betydning- 
en av satellittdata. Det er kanskje ikke så 
rart, når det fram til i dag stort sett kun har 
foreligget ord. Nå har vi en stasjon som er 
unik i verdenssammenheng, samt en ope- 
rasjonell satellitt. I løpet av et par år vil 
også radarsatelliter fra Japan, Canada og 
Sovjet være i bane. 

Hvilken nytte og ansvar ? 
I NVEs nye instruks fra 1. januar 1991 he- 
ter det at NVE skal ha som overordnet mål 
å bidra til en rasjonell forvaltning av lan- 
dets vassdrag- og energiressurser og ar- 
beide for en best mulig disponering av 
energiressursene ut fra sammfunnsøkono- 
miske kriterier. Ut i fra dette overordnede 
mål kan vi sette opp en del underpunkter 
der de nye radarsatellittene i sterk grad vil 
kunne bidra til å skaffe oss et bedre faglig 
beslutningsgrunnlag. 

Vi skal redusere miljøskadene ved inngrep 
i vassdrag. 
Vi skal bidra til å bedre drift og allsidig 
bruk av vassdragene. 
Energietterspørselen skal dekkes med 
minst mulig ulempe for natur og miljø. 

I forbindelse med sikkerhet skal skadevirk- 
ningene langs vassdragene som følge av 
flom, erosjon og isgang reduseres. 

De siste år har områder som flomvarsling 
og hvordan klimaendringer har konsekven- 
ser for bruken av våre vannressurser blitt 
et viktig arbeidsområde på Hydrologisk av- 
deling. Når vi i tillegg vet hvilken økende 
oppmerksomhet de forskjellige miljøkonse- 
kvenser får ved inngrep i våre vassdrag, er 
dette eksempler på områder der jordobser- 
vasjon fra satellitt vil kunne få stor betyd- 
ning. ERS-1 vil gi en masse ny informasjon 
om værforhold, klima, snøsmelting og 
flom. Klimaforskingen vil samtidig få et 
kraftig puff fremover. 

Hva gjør vi i NVE ? 
Med innføringen av GIS, (Geografiske In- 
formasjons System), og i disse dager inn- 
kjøp av et bildebehandlingssystem for bl.a. 
satellittdata har vi et verktøy som gir oss 
enorme muligheter ved at vi kan koble ob- 
servasjoner fra fjernmåling i form av et bil- 
de sammen med data i et geografisk infor- 
masjonssystem. Når disse bringes inn på 
et felles referansesystem kan det utføres 
svært interessante og nyttige analyser. 

Fremtiden 
ERS-1 vil ikke gi kontinuerlig nyttig infor- 
masjon for brukerne. Skal vi være sikret in- 
formasjon, må det flere satellitter til, og det 
blir det. ESA har besluttet å bygge etterføl- 
geren ERS-2. Norge er med på den også. 
Senere kommer Polar Plattform med til- 
svarende instrumenter om bord, og sam- 
men med den kanadiske RADAR-SAT ser 
en nå i ikke altfor fjern fremtid et nett av ra- 
darsatellitter som vil kunne gi oss et 
enormt tilbud. 
Men vi kan ikke sitte å vente på tjeneste- 
ne. Vi må forberede oss, skaffe oss nok 
kunnskap til å dra nytte av tilbudene når 
de kommer. 
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- en produktnisje for n rsk industri? 
Av Erling Solberg 
Foto: Tore Wuttudal 

NVEs rådgivende utvalg for 
vindkraft, RUVIND, arran- 
gerte i høst et informasjons- 
møte i NVE med inviterte 
representanter for norsk in- 
dustri. Siktemålet var å in- 
formere om norske og inter- 
nasjonale vindkraftaktivite- 
ter og gi norsk industri an- 
ledning til å vurdere om den 
finner interessante produkt- 
nisjer innen dette feltet. 
Konferansen samlet 40 del- 
takere fra 27 forskjellige or- 
ganisasjoner, hvorav 18 del- 
takere fra 14 forskjellige in- 
dustribedrifter. 

Konferansen ble ledet av formannen i RU- 
VIND, Rune Malmo fra Sør-Trøndelag 
Kraftselskap. Den ble åpnet ved at Kjell 
Solberg fra IFE ønsket deltakerne velkom- 
men på vegne av RUVIND. Han poengter- 
te at det norske vindkraftprogrammet skal 
bidra til lønnsom utvikling av vindkraft i 
Norge og bidra til utvikling av norsk nær- 
lingsliv. 

Kommersialisering av teknologien 
Vindkraftprogrammet skal nå forberedes 
for en ny fase fra 1993, hvor hovedvekten 
tenkes lagt på en kommersialisering av 
vindkraftteknologien. Norsk industridelta- 
kelse er nødvendig hvis det norske vind- 
kraftpotensialet skal utnyttes lønnsomt. 
Med dette som utgangspunkt oppfordret 
han industrien til å vurdere situasjonen og 
melde fra om sine interesser. Deretter ble 
forberedte informasjonsinnlegg presentert. 

Vindkraft i medvind 
Vindkraftsystemer forventes under gode 
vindforhold å bli kostnadseffektive i forhold 
til kullkraft i løpet av 1990-årene. Sam- 
menliknet med vannkraft og norske for- 
hold kan det ennå være et stykke igjen, 
men også her står man overfor økende 
kostnader ved videre vannkraftutbygging. 
Det gir muligheter for økonomisk gjennom- 
brudd for vindkraften på ett eller annet 
tidspunkt. Mot denne bakgrunn ble det 
norske markedet for vindkraft i 1990- åre- 
ne antatt å bli nokså begrenset, kanskje 
med en årlig installasjon på rundt 2 MW, 
som for inneværende år. 
Den samlede vindgenererte elproduksjon i 
verden var på 3,2 TWh i 1990. Ifølge pla- 
ner og prognosetall hentet fra faglitteratu- 
ren forventes det internasjonale markedet 

å stige fra en installasjon på rundt 300 
MW i 1990 til 850 MW ved århundreskiftet. 
I fabrikasjonsverdi tilsvarer sistnevnte in- 
stallasjon rundt 6 milliarder kr pr år. 

Europa blir størst 
I dette bildet vil Europa passere USA som 
det viktigste marked utover i 1990-årene 
og ta 47% av verdensmarkedet, USA 24% 
og resten av verden 29% med Midt-Østen 
og Asia som hovedområder. I EFs pro- 
gram for vindturbinsystemer regnes det 
således med at det innen år 2000 vil være 
en effektinstallasjon på rundt 4000 MW i 
EF-landene. En slik vekst er forutsatt å 
skape arbeidsplasser tilsvarende 11.000 
årsverk i EF-landene. 
De positive mijøeffekter ved bruk av vind- 
kraft kan bli en viktig begrunnelse for å vi- 
dereføre det offentlige engasjement for å 
få til en kommersialisering av vindkrafttek- 
nologien i Norge. Innføring av miljøavgifter 
som avspeiler kostnadene for de miljøu- 
lemper som energibruken forårsaker ble 
nevnt som tiltak som kan gjøre vindkraften 
kostnadseffektiv på et tidligere tidspunkt 
enn ellers. Slike tiltak kan dessuten for- 
større markedet og åpne for økt etterspør- 
sel og aktivitet. 

Kraftverk 
Trond Toftevaag, EFI, ga synspunkter på 
bruken av vindturbiner som kraftverk i det 
norske elforsyningssystemet. Vindturbiner 
kan i dette systemet være av interesse i 3 
hovedsammenhenger: 
Som tilskudd til energiforsyningen i isoler- 
te områder. Som tilskudd i liten skala 
langt ute i fordelingsnettet. Som tilskudd 
til elforsyningssystemet i stor skala. 
Størst interesse knytter seg til innpassing 

av vindkraft som tilskudd i liten skala langt 
ute i fordelingsnettet. Nytten av en slik inn- 
passing er gitt av både den energien som 
produseres lokalt og av de reduserte net- 
tap som følge av den lokale produksjonen. 
Eksempler på kost/nytte-vurderinger ble 
gitt for to ulike installasjoner. 

Kostnadseffektivisering 
Tor Anders Nygaard, IFE, orienterte om 
virkemåten for ulike vindturbintyper og ga 
kostnadstall og kostnadsandeler for ele- 
mentene i et vindparkanlegg. Som et hol- 
depunkt anslo han fabrikasjonsverdien av 
vindturbiner til rundt 3.000 kr/m2 bestrøket 
areal. 
Når det gjelder å gjøre vindturbinsysteme- 
ne mer kostnadseffektive, rettes nå utfor- 
dringene mot: 
å øke aggregatstørrelsene 
å øke levetiden 
å redusere montasjekostnadene (redusere 
behovet for store kraner, etc). 
Eksempler på oppnådde teknologiforbed- 
ringer ble gitt. 

Støtte- og tilskuddsordninger 
Eivind Nordtorp, ND, orienterte om støtte- 
ordninger knyttet til statlige forsknings- og 
utviklingskontrakter (SFU-kontrakter). Det- 
te gjelder avtaler som kan inngås mellom 
norske bedrifter og offentlige etater, hvor 
bedriften påtar seg å utvikle en ny løsning 
eller et nytt produkt for etaten. Slike avta- 
ler kan bidra til å styrke norsk industris le- 
veringsmuligheter til det offentlige, samt 
bidra til å styrke norsk industris konkurran- 
seevne både på hjemme- og utemarkedet. 
Bevilgningsrammene for slike kontrakter i 
1991 er på 112 mill kr. SFU-kontraktene 
representerer også en mulighet til å be- 

grense konkurransen fra utlandet. De kan 
omfatte: 
Forprosjekt for produkter eller systemløs- 
ninger. 
Spesifikasjon og utvikling av prototyp. 
Utviklingsprosjekt, inkludert leveranse av 
prøveserie og utprøving. 
Engangsinstallasjoner. 

SFU-kontraktene kan maksimalt oppnå 
50% statlig tilskudd. Resten av kontrakts- 
beløpet dekkes av etaten og industripart- 
neren. Det legges vekt på at egenfinansie- 
ringsdelen skal gjenspeile partenes nytte- 
verdi og risiko. 
Industrifondet og Den norske industribank 
kan videre bidra til å sikre toppfinansie- 
ringen av et prosjekt. Småbedriftsfondet 
kan også medvirke til nyskapning, vekst 
og økt konkurranseevne i norske hånd- 
verk- og industribedrifter. Dessuten har 
kommunaldepartementet en rekke næ- 
ringspolitiske virkemidler rettet mot kom- 
munal og regional utvikling. Alt dette kan 
utnyttes, forutsatt at planer og behov er på 
plass etter forutsetningene. 

Synspunkter fra industrien 
Rune Malmo åpnet den avsluttende disku- 
sjonen ved å vise til at det for tiden ikke er 
noen produksjon av vindturbiner for nettilk- 
nytning i Norge. Vindkraftprogrammet har 
så langt resultert i et norskutviklet styresy- 
stem for vind/diesel-løsninger. Dette har 
vært et vellykket utviklingsprosjekt. 
Industrien er velkommen til nye framstøt. 
Motparten i markedet vil være elforsyning- 
en, som må forholde seg til Energiloven. 
Den gir signaler om prissystemet, men i til- 
legg til dette kan RUVIND være medspiller 
og koordinator for de ulike støtteordninger. 
RUVIND vil dessuten være interessert i å 
motta signaler om hvilke rammevilkår som 
bør gjelde ut fra industriens synspunkter. 

Under diskusjonen ga industriens repre- 
sentanter dels uttrykk for en tvilende hold- 
ning til markedsmulighetene. Det ble i før- 
ste rekke stilt spørsmål om markedsanaly- 
ser og måltall: . 
Hvor mange vindturbiner forutsettes instal- 
lert i Norge? 
Hvilke fordeler har vi, og hva skal til for at 
vi kan være konkurransedyktige mot Dan- 
mark? 

Det ble videre pekt på at hvis man ønsker 
å åpne for privat nettilknytning av vindtur- 
biner (f.eks. gårdsbruk og gartnerier) er 
det behov for: 
å avklare forholdene til avgiftssystemet 
å avklare forholdene til prisgarantier på le- 
vert strøm 
å etablere klare regler for investeringstil- 
skudd. 

t 
! 

Spørsmålene fra industrien ble kommen- 
tert dels fra RUVINDs medlemmer, dels 
fra foredragsholderne. Følgende momen- 
ter ble trukket fram: 
Ifølge energiloven skal markedet selv ord- 
ne opp i prisspørsmålene og gi energipro- 
duksjon til lavest mulig kostnad. Prisga- 
rantier er neppe mulig. Private bedrifter og 
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enkeltpersoner kan bygge vindkraftverk og 
har rett til å knytte seg til nettet og finne 
kunder. 
Det er ikke mulig å gi eksakte måltall for 
antall vindturbiner som skal installeres pr 
år, men OED vil fortsatt bidra med støtte til 
introduksjonsprogrammet. 
Norge har bedre vindforhold enn Dan- 
mark. Det blåser f.eks. mest om vinteren 
når el-etterspørselen er størst. Dessuten 
er det norske vannkraftsystemet vel egnet 
for samspill med vindkraft og muliggjør en 
god utnyttelse av de norske vindressurse- 
ne. 

Alt dette gir betydelige fordeler når det 
gjelder å utnytte vindressursene i Norge. 
Diskusjonen som så avgjort var engasjert, 
viste at flere av industrirepresentantene 
hadde synspunkter på rammevilkårene. 
En av representantene hadde vurdert 
komponentproduksjon basert på lisensav- 
tale med dansk produsent. Det ble nevnt 
at markedet burde være minst 50 turbi- 
nenheter pr år om slik delproduksjon skul- 
le bli lønnsom, forutsatt delproduksjon til- 
svarende 80% av fabrikasjonsverdien i det 
respektive land. Det ble videre nevnt at ut- 
viklingen nå går mot leveranse av hele 
vindkraftverk/vindparkanlegg. Finansiering 
av slike leveranser blir da et viktig konkur- 
ransemoment. 

Flere i bakgrunnen 
Enkelte av de industribedrifter som var in- 
vitert hadde på forhånd informert oss om 
at de var i gang med å vurdere mulige pro- 
duktnisjer på vindkraftområdet. De ønsket 
ikke å avdekke sine planer i et åpent møte 
sammen med mulige konkurrenter i mar- 
kedet. De var interessert i å komme tilba- 
ke til NVE og RUVIND i separate møter for 
å fortelle om sine planer. En bedrift som 
var forhindret fra å møte, hadde gitt uttrykk 
for at den var svært interessert i produk- 
sjon av turbinvinger, forutsatt at man grei- 
de å etablere et industrimiljø med en sterk 
hovedleverandør som kunne gi oppdrag til 
underleverandører, f.eks. for produksjon 
av turbinvinger. Forholdet mellom hoved- 
og underleverandører burde etter denne 
bedriftens syn være som mellom et loko- 
motiv og det nødvendige antall vogner. 

Oppfølging og kontakt 
Det påpekt at det store markedet for vind- 
turbiner vil være utenlands. Industrien ble 
derfor oppforderet til: 
å tenke internasjonalt/eksport 
å tenke nisje/delproduksjon, f.eks. vinger 
å tenke selvforsynte anlegg 

Det ble understreket at respons fra indus- 
trien blir viktig for det videre programar- 
beid. Det ble oppfordret til kontakt med 
NVE om man ønsker å gi innspill. 
NVEs video "Vindenergi i Nederland" ble 
vist. Den gir noen glimt fra forskning og ut- 
vikling av vindturbinsystemer, tilvirkning og 
montasje samt drift- og miljøspørsmål. 
Oppfølging av konferansen blir en hoved- 
sak. Det blir viktig å klarlegge ramme be- 
tingelsene for produktutvikling og leveran- 
ser i markedet. Vi må holde kontakt med 
aktørene og gi respons på forslag til en- 
dringer av rammebetingelsene. Spesielt 
blir det viktig å ha løpende kontakt med 
bedrifter som har ideer til utviklingspro- 
sjekter og delproduksjon. Hvis det viser 
seg å være et brukbart marked for norsk 
satsing, bør størst oppmerksomhet rettes 
mot å få fram et norsk "lokomotiv" i vind- 
turbinsaken. De signaler vi har fått under- 
hånden tyder på at det er gode muligheter 
for å få til dette. 

Vindparkanlegg på Vikna 
Av Erling Solberg 

Landets første vindparkan- 
legg, arrangert med 3 turbi- 
ner, hver med en generator 
på 400 kW, ble åpnet på 
Vikna den 7. oktober i år. 
Anlegget eies og drives av 
Nord-Trøndelag Elektrisi- 
tetsverk. Det ble åpnet i frisk 
bris (vindhastighet på 8-10 
m/sek) i nærvær av kraftsel- 
skapets styre, sentrale per- 
soner fra den lokale forvalt- 
ningen, nærmiljøet og repre- 
sentanter fra OED, NEVF, 
NVE, NRK og den lokale 
presse. Anlegget er et ledd i 
det introduksjonsprogram 
for vindkraft som drives av 
NVE på oppdrag fra Olje- og 
energidepartementet. 

NVE har ytet økonomisk støtte til reisingen 
av vindkraftverket. Støttebeløpet utgjør 
50% av investeringskostnadene på 12,9 
mill kr, dvs. 6,45 mill kr. Av dette utgjør 
kostnadene for selve turbinene ca 8,5 mill 
kr. Resten er transport og stedlige bygge- 
kostnader. 
Formålet med introduksjonsprogrammet er 
å fremskynde en teknologi som man tror 
blir kostnadseffektiv, samt å høste erfaring- 
er med denne type kraftproduksjon i Nor- 
ge. 

En milepæl i vindkraftprogrammet 
Vindkraftverket på Vikna er vårt første in- 
troduksjonsanlegg der flere vindturbiner 
blir samkjørt og datastyrt med tanke på 
strømleveranse til kraftnettet. Oppstarting- 
en av dette anlegget representerer derfor 
en milepæl i et program som skal bidra til 
lønnsom utvikling av vindkraft i Norge og 
bidra til utvikling av norsk næringsliv. En 
slik utvikling kan også bety en ny epoke i 
norsk kraftforsyning med økt utnyttelse av 
lokale og nye, fornybare energikilder. 

Vindparkanlegget 
Vindparkanlegget er lokalisert til Husfjellet 
ved Garstad. Her har mose og lyng fra før 
klort seg fast på karrig grunn. Rett utenfor 
bryter selve storhavet mot et øyrike som 
består av holmer, skjær og svaberg. Inni- 
mellom er det plantet trær til ly for den 
spredte bebyggelse og noen trange åker- 
lapper. Fra anleggsområdet er det en stor- 
slagen utsikt over et stort stykke av kyst- 
Norge. Plasseringen gir inntrykk av å være 
velvalgt for å fange inn energien fra vind- 
kastene i Norskehavet. 
Vindturbinene har fått plass på to høyde- 
drag, 90 m over havflata og i avstand 150- 
270 m fra hverandre. Det er bygd ca 1 km 
vei opp til anlegget. Kraftverket er koplet til 
det lokale 22 kV fordelingsnett via en sen- 
tralt plassert transformator. Det er de loka- 
le abonnentene på Vikan som nytter den 
energien som produseres. 

3,2 mill kWh/år forventes 
Avgitt effekt fra vindkraftverket øker med 
vindhastigheten. Midlere vindhastighet i 
tårnhøyde, 33 m over bakken, er beregnet 
til 7,2 m/sek. Det kreves en vindhastighet 
på 4-5 m/sek (lett bris) for at vindturbinene 
skal starte. Full produksjon oppnås ved en 
vindhastighet på 13 m/sek (liten kuling). 
Ved vindhastighet 25 m/sek (full storm) blir 
påkjenningene så store at turbinene må 
koples ut og stanse. 
Start og stopp av vindturbinene skjer auto- 
matisk. Kraftverket overvåkes fra NTEs 
driftssentral i Steinkjer over telefonnettet. 
Start og stopp av turbinene kan også gjø- 
res fra driftssentralen eller lokalt. 
Turbinene er av dansk fabrikat, type Vest- 
as/DWT. De har en rotordiameter på 34,8 
m med 3 vridbare vinger. De vridbare ving- 
ene gir mulighet for å innfange vindenergi- 
en på en optimal måte. Rotorene har en 
omdreiningshastighet på 38 rotasjoner pr 
min. 
Forventet årsproduksjon fra kraftverket er 
3,2 mill kWh. Dette tilsvarer årsforbruket i 
ca 130 middels store eneboliger, men ut- 
gjør beskjedne 1 o/oo av det årlige elforbru- 
ket i Nord-Trøndelag. 

Første fase av introduksjonsprogram- 
met er snart fullført 
Under introduksjonsprogrammet, som star- 
tet i 1989, har man så langt bygget følgen- 
de anlegg: 
300 kW vindkraftverk på Smøla, høsten 
1989 
400 kW vindkraftverk på Hovden/Vesterå- 
len, høsten 1991 
400 kW vindkraftverk på Andøya, høsten 
1991 
3 x 400 kW vindkraftverk på Husfjellet/Vik- 
na, høsten 1991 

Fra tidligere er det under forskningsprogra- 
met for vindkraft bygd følgende forsøksan- 
legg: 
55 kW vindkraftverk på Frøya, høsten 
1986 
400 kW vindkraftverk på Frøya, høsten 
1989 

Førstnevnte anlegg på 55 kW ble i 1989 
utrustet som et komplett vind/ 
dieselanlegg med et norsk-utviklet styresy- 
stem for kombinasjonsløsningen. 

I tillegg til dette finnes det 2 privatfinansier- 
te nettilknyttede vindkraftverk, nemlig: 
75 kW vindkraftverk på Vallersund/Fosen- 
halvøya, 1987 
55 kW vindkraftverk på Jæren, 1988 

Den samlede kapasitet av vindturbinene i 
Norge er mer enn fordoblet i løpet av året. 
Det er derfor godt håp om å nå det første 
delmålet i introduksjonsprogrammet om å 
ha en samlet installasjon på omlag 4 MW 
innen utgangen av 1992. Samlet årspro- 
duksjon fra de installerte vindkraftverkene 
forventes å bli rundt 7 mill kWh. 

Kostnadstall 
Vindkraften representerer i dag et utbyg- 
gingsalternativ som kan gi tilskuddsenergi 
til nettsystemet. Hvis alternativet som vind- 
kraften skal sammenliknes med er vann- 
kraft, har den få fordeler å stille opp med, 
bortsett fra at det kan oppnås tapsreduk- 
sjoner ved at vindkraften plasseres på en- 
den av nettet. 
Kraftselskapet har i sine overslag for Vik- 
na-anlegget beregnet produksjonskostna- 
dene til 42 øre/kWh, basert på 7% kalkula- 
sjonsrente, økonomisk levetid for anlegget 
25 år og årlige drifts- og vedlikeholdskost- 
nader på 2% av investeringene. Dette kan 
være betydelig høyere enn kostnadene for 
utbygging av ny vannkraft, som i middel 
ligger på 27 øre/kWh i dag. Med 50% in- 
vesteringsstøtte vil kraftselskapets produk- 
sjonskostnader likevel ligge i samme stør- 
relsesorden som utbygging av ny vann- 
kraft. I tillegg til dette regner kraftselskapet 
med å oppnå en tapsreduksjon i nettet på 
ca 75.000 kWh/år; tilsvarende årsforbruket 
i 3 middels store eneboliger. Spenningsfor- 
holdene i det loakle høyspenningsnettet 
forbedres også betydelig. 

Utviklingen av store vindturbinsystemer 
Med vindkraftverket i Vikna som referanse- 
anlegg får Norge være med i et internasjo- 
nalt samarbeid om utvikling av store vind- 
turbinsystemer i regi av IEA (International 
Energy Agency). NVE koordinerer den nor- 
ske innsatsen av dette samarbeidet. Det 
skal rapporteres om driften av vindparkan- 
legget, og så får vi opplysninger tilbake om 
andre prosjekter og andres erfaringer. NVE 
vil derfor følge anlegget med stor interesse 
i de år som kommer. 

Et pluss i lokalsamfunnet 
Vindkraftverket har blitt godt mottatt i lokal- 
samfunnet. Det har allerede blitt en attrak- 
sjon som har utløst planer om å benytte 
anlegget for å markedsføre distriktet i tu- 
ristsammenheng. Planer om "Husfjellet Fri- 
tidspark" er lansert av Garstad Tiltaks- 
nemnd. Kanskje er dette et eksempel til et- 
terfølgelse i distrikts-Norge, men et besøk i 
området er en naturopplevelse i seg selv; 
også uten slike attraksjoner. 
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Kraftsystemplanlegging 
møter nye utfordringer 

Av Gunnhild Flakstad Tikriti 
Tegning: Egil Nyhus 

Landets systemplanleggere 
var samlet til plenumsmøte i 
Haugesund 8. og 9. oktober. 
Møtet ble avviklet på Rica Ma- 
ritim - i praktfullt høstvær og 
rene sommertemperaturen, 
15 varmegrader. Det er visst 
ikke slik det normalt er på dis- 
se kanter denne tiden av året. 
Å sitte i den klare høstluften 
på brygekanten ved hotellet 
og lytte til bølgeskvulp ble det 
imidlertid smått med tid til for 
de gledelig mange fremmøtte. 
Dertil var tidsplanen for stram. 

Årets møte er det fjerde i rekken. Og det var 
i mer enn en forstand en mannssterk for- 
samling overingeniør Hans Olnes fra Sys- 
temseksjonen i NVE kunne ønske velkom- 
men. Av de til sammen 120 representante- 
ne fra elforsyningen som hadde funnet veien 
til Haugesund i anledning møtet, var en kvin- 
ne! 

Nye rammer 
Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen 
holdt åpningsforedraget. 
I sitt innlegg konsentrerte han seg først og 
fremst om de utfordringer den nye energilo- 
ven vil medføre for den fremtidige energi- 
planleggingen og som naturlig vari dette fo- 
rum - spesielt kraftsystemplanleggingen. 
Energiloven skiller mellom produksjon og 
overføring. Mens produksjon er konkurran- 
seutsatt, er overføringsdelen et naturlig mo- 
nopol. Ikke desto mindre vil man også her 
møte samme krav om effektivitet som i an- 
dre deler av elforsyningen. Kraftsystemplan- 
leggerne står overfor den utfordring at over- 
føringstariffene i ett område vil kunne sam- 
menlignes med tilsvarende tariffer i et annet. 
I tillegg kan kostnadsfokuseringen på over- 
føring gi som resultat at kunder ikke vil beta- 
le den overføringsprisen verket setter. 
Ordningen med kraftsystemplanlegging byg- 
get tidligere på plan- og bygningsloven og 
var særlig motivert ut fra ønsket om en de- 
sentralisert planlegging og forenklet konse- 
sjonsbehandling. Med utgangspunkt i' ener- 
giloven vil kraftsystemplanlegging i tillegg nå 
være et virkemiddel for effektiv kraftomset- 
ning. 
Det er blitt reist spørsmål om overføringsan- 
legg i et deregulert kraftmarked fortsatt skal 
planlegges etter samfunnsøkonomiske krite- 
rier. "Generelt" opplyste Diesen, "vil NVE si 
at et effektivt overføringssystem tilsier at en- 
keltanlegg skal tilpasses totalsystemet, bl.a. 
for å ivareta forbrukers interesser." 
Mentalt må ansatte i elforsyningen begynne 
å se på elektrisitet som en vare. Kraftsy- 
stemplanlegging er ikke bare det samme 
som å planlegge nett, men leveranse av va- 
ren "elektrisitet". Elektrisitet er ikke lenger 
bare strøm, men en vare av varierende kva- 
litet. 
Energiloven stiller større krav til planlegging 
enn tidligere lover i energisektoren. Som føl- 

ge av dette vil planleggingskompetansen in- 
nen elforsyningen måtte styrkes. Elektrisitet 
må ses i sammenheng med andre energi- 
bærere og med enøk. 
En utfordring til energiplanleggingen på lo- 
kalt nivå blir å gi konkret innhold til balanse- 
prinsippet. Planarbeidet skal resultere i ut- 
byggingsplaner for nettet som både på kort 
og lang sikt minimaliserer de samlede sam- 
funnsøkonomiske kostnader under hensyn- 
taken til aktuelle restriksjoner. 

Europa 
Av andre rammebetingelser vi må forholde 
oss til, nevnte Diesen fremtidig integrering i 
et europeisk kraftmarked. Stortinget ga tidli- 
gere i år sin tilslutning til at den tredje Dan- 
marks-kabelen skal bygges. Statkraft har 
inngått intensjonsavtale med Nederland om 
kabel dit. Svenskene har inngått avtale med 
et tysk kraftselskap om kabel over Østersjø- 
en. Alt dette medvirker til å knytte oss mer 
og mer til det europeiske kraftmarked. Flere 
utenlandsforbindelser vil tjene til å gi avset- 
ning for vannkraften i våtår og gi importmu- 
ligheter i tørrår. En konsekvens av dette vil 
være at prisnivået i fremtiden vil influeres 
sterkere av kraftprisene på kontinentet. 
I miljødebatten er CO2-problematikken det 
mest sentrale begrep i dag. Bruk av tilfeldig- 
kraft kan redusere utslipp av forbrennings- 
gasser. Dette bør ha relevans for kraftsy- 
stemplanleggingen i vårt vannkraftdominerte 
Norge, og må tas hensyn til i nettplanleg- 
gingen. 
Det mest nærliggende spørsmål ved kraftsy- 
stemplanlegging er likevel arealbruk. 1 km 
132 kV ledning beslaglegger et areal på ca. 
25 da. A komme frem med nye traseer er 
ofte vanskelig og konfliktfylt. En utfordring 
for kraftforsyningen blir derfor å utnytte ek- 

sisterende traseer bedre innenfor dagens re- 
striksjoner. 

NVE har et overordnet ansvar for koordine- 
ring av planleggingen tilknyttet det samlede 
overføringssystem, herunder skal etaten ko- 
ordinere planer på ulike nettnivåer og vurde- 
re konsesjonssøknader mot de foreliggende 
systemplaner. 
Forholdet til kraftforsyningen vil være preget 
av flere aspekter: Som monopolkontrollør - 
gjennom krav til effektivitet - skal NVE være 
talerør for forbrukerinteresser, og som kon- 
sesjonsgiver for overføringsanlegg vil etaten 
måtte veie kraftforsyningens interesser opp 
mot bl.a. miljøverninteresser. 

Til slutt i foredraget kom Diesen inn på hen- 
sikten med energi- og kraftsystemplanleg- 
ging: "Kraftsystemet er en vesentlig del av 
samfunnets infrastruktur" fastslo han, "med 
årlige investerings- og driftsomkostninger i 
milliardklassen. Det sier seg selv at planleg- 
gingsinnsats på dette området er svært vik- 
tig. Like viktig er det med samordning, både 
innad mellom nivåer og utad mot andre sek- 
torer i samfunnet." 

Marked og plan 
Seksjonssjef Jon Sagen fra Enøk- og mar- 
kedsseksjonen fokuserte i sitt innlegg på 
marked, monopol og planlegging. 
Innledningsvis pekte han på at energilovens 
intensjoner tar utgangspunkt i at marked og 
konkurranse generelt er den mest effektive 
måte å organisere produksjon og omsetning 
på. Gjennom konkurranse gir markedet ster- 
ke incentiver til effektiv drift. Både i teori og 
praksis har markedet også vist at det kan ko- 
ordinere det uendelige antall mikro-handling- 
er som er involvert på veien fra de opprinne- 

lige innsatsfaktorer til konsumvarer. Han slo 
fast at energiloven står trygt forankret i vår 
økonomiske og politiske virkelighet når den 
forutsetter at elektrisitetssektoren skal orga- 
niseres etter markedsprinsipper overalt hvor 
det er mulig; i produksjon, utveksling og salg 
av elektrisk kraft til sluttforbruker. 
"Men ett viktig segment lar seg vanskelig or- 
ganisere som et marked", konstaterte han. 
"De elektriske nettene er naturlige monopo- 
ler." Og et stykke ut i foredraget, som om- 
handlet nettplanlegging og samfunnsøkono- 
mi: Netteiere er monopolister, og de forvalter 
et transportsystem som er en del av samfun- 
nets infrastruktur. De skal derfor planlegge 
og drive nettet etter gode samfunnsøkono- 
miske prinsipper - ikke egne særinteresser. 
Utbygging av nettet skal på best mulig måte 
tjene alle brukere. Sagen kastet videre frem 
tanken om at sentralnettets brukerråd kan- 
skje burde kopieres også for regionale og lo- 
kale nett. 

Markedets utilstrekkelighet 
Markedsøkonomiens rolle i bransjen opptok 
flere. Sjefingeniør Martin Nordby fra System- 
seksjonen kom inn på markedsøkonomiens 
begrensning. "Jeg tror det et nødvendig å ha 
et balansert syn på hva markedsøkonomien 
er egnet til å styre og hva den ikke er egnet 
til å styre," sa han. "Markedsøkonomien kan 
styre den kontraktsmessige utvekslingen av 
kraft. Infrastrukturen, dvs. de anleggene som 
er nødvendige for å kunne overføre kraft, må 
planlegges ut fra et tidsperspektiv som er ve- 
sentlig lengre enn hva markedsøkonomien 
kan håndtere." Han fortsatte: "Det planleg- 
ges nå en rekke utvekslingsforbindelser in- 
nen Norden og mellom Norden og andre 
land, og det snakkes om enda flere. Det er 
helt sikkert grunnlag for flere nye forbinde!- 
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ser, men det må ikke bli helt ville tilstander 
med inflatorisk utbygging av nye forbindelser 
heller. Det er begrenset gevinst totalt sett, og 
jo flere utvekslingsforbindelser man etable- 
rer, desto mindre blir gevinsten på hver en- 
kelt. 
I Norge bygget man i en periode kjøpesentra 
ganske uhemmet, og det har vært antydet at 
antallet hadde passet bedre til et innbygger- 
tall på 40 milioner i stedet for 4 millioner. 
Dette ble styrt av markedsøkonomien. Kon- 
kursene har vært mange, og de pengene 
som har vært involvert i denne galskapen 
kunne sikkert ha vært brukt til mer sam- 
funnsgagnlige formål. Vi må ikke få tilsvaren- 
de tilstander i elforsyningen." 
"Overføringssystemet bør også i fremtiden 
planlegges og bygges ut etter tekniske og 
samfunnsøkonomiske kriterier. Dimensjone- 
ringsreglene bør være slik at de gir en mini- 
mumsstyrke på nettet ut fra langsiktige be- 
hov. Ytterligere overføringskapasitet kan 
bygges ut dersom det er økonomisk motivert 
å gjøre det." 

NVEs rolle 
Etter Nordbys oppfatning bør kraftforsyning- 
en også i fremtiden være interessert i en re- 
lativt nøytral institusjon som NVE. 
For å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig 
måte må etaten - foruten å ha generell kom- 
petanse i energispørsmål - også sørge for å 
ha spisskompetanse innen spesielle utvik- 
lingsområder, som f.eks. pålitelighetsbereg- 
ninger, oppfølging av nordisk og internasjo- 
nalt samarbeid og utvikling, oppfølging av in- 
ternasjonal standardisering osv. 

Statnett 
Den andre og siste møtedagen gjorde rådgi- 
ver Oddmund Larsen fra "Prosjektgruppe 
Nettselskap" rede for bakgrunnen for grup- 
pens etablering, sammensetning, arbeids- 
måte og mandat. Med utgangspunkt i Regje- 
ringens forslag i St.prp. nr. 100 om å dele 
Statkraft i to selskaper, tok han opp Statnetts 
rolle - infrastruktur, forretningsvirksomhet og 
forvaltning. "Statnett vil etter forslaget være 
et heleid statlig foretak." opplyste han. Vide- 
re pekte han på nødvendigheten av å sikre 
at Statnett ikke utnytter sin sterke stilling på 
bekostning av brukerne. Brukerne vil her 
omfatte sluttbrukerne, ikke bare energiverke- 
ne. For å sikre brukernes interesser, er det 
foreslått opprettet et brukerråd med med del- 
takelse fra de viktigste brukergruppene i 
sentralnettet. Rådet skal ha forslags- og inn- 
stillingsrett overfor Statnetts styrende orga- 
ner, og kan - hvis foretaket treffer vedtak i 
strid med rådets anbefaling - oversende sa- 
ken til departementet for eventuell behand- 
ling i foretaksmøte, som vil være Statnetts 
høyeste organ. 

Statnett og det foreslåtte brukerrådet vil 
overta funksjonene som i dag tilligger Over- 
føringsrådet og som er nedfelt i dagens sen- 
tralnettsordning. Etter departementets me- 
ning vil ikke den foreslåtte endring redusere 
brukernes innflytelse på driften av sentral- 
nettet, men representere en klargjøring av 
ansvars- og rollefordeling. I tillegg vil kjøper- 
siden i kraftmarkedet få større tyngde i det 
økonomiske tilsyn med sentralnettet enn i 
dag. 
Regjeringen har i St.prp. nr. 100 entydig lagt 
et overordnet ansvar for tilfredsstillende kva- 
litet på kraftleveranser og driftssikkerhet på 
Statnett. Ansvaret for driftssikkerheten ko- 
bles dermed sammen med ansvaret for sen- 
tralnettet som en infrastruktur, og Statnetts 
rolle blir å forvalte et samfunnsansvar på 
statens vegne. 
Statnett vil som ansvarlig for sentralnettsord- 
ningen ha et ansvar for å opprette nødven- 
dig overføringskapasitet også på lengre sikt. 
Det vil være en viktig opgave å sikre et mini- 
mum av nasjonal kompetanse på bygging og 
vedlikehold av sentralnettsforbindeler. 

Hva skjer i våre naboland? 
Effektiviseringen av det norske kraftmarke- 
det og den foreslåtte omorganiseringen av 
Statkraft har vakt betydelig interesse utenfor 

Helse, miljø og sikkerhet 
Av Jan Fredrik Nicolaisen 

På samme måte som en be- 
drift/institusjon skal oppfylle 
krav til ønsket resultat og 
løse oppgaver til kundenes 
tilfredstillelse, skal det være 
en like sentral oppgave å 
ivareta lovfestete forpliktel- 
ser innenfor områdene hel- 
se, miljø og sikkerhet 
(HMS). Dette er bakgrunnen 
for at lov om internkontroll 
for HMS-områdene er ved- 
tatt med virkning fra nyttår, 
som pålegger alle virksom- 
heter med mer enn en an- 
satt å utarbeide et system 
for internkontroll. Lover som 
omfattes av HMS-begrepet 
er: arbeidsmiljøloven, foru- 
rensingsloven, lov om 
brannvern m.v. 

Internkontroll baserer seg på at virksomhe- 
tene kontrollerer seg selv, uten at myndig- 
hetene trenger å foreta detaljkontroll. For å 
kunne gjøre dette kreves organisasjon, 
kompetanse, ressurser og rutiner/prosedy- 
rer, elementer som skal inngå i ethvert in- 
ternkontrollsystem. 
De fleste assosierer ordet internkontroll 
med offshore-bransjen. Når de store platt- 
formene skulle bygges og drives, var det 
helt nødvendig å ha kontroll med kvaliteten 
av utstyr, arbeidsoppgaver og personell. 
Store ulykker som Aleksander Kielland-ka- 
tastrofen minnet på en grufull måte om 

hvor viktig tilrettelegging og oppfølging av 
internkontroll-systemet er. Etter dette sat- 
set offshore-selskapene betydelig på sik- 
kerhet, internkontroll ble egne virksom- 
hetsområder og omfangsrike systemer ble 
bygget opp. Byråkratiske systemer som 
ikke ble fulgt opp i praksis, ble etterhvert 
erstattet av enklere og mer funksjonelle 
kvalitetssikringssystemer. 

Fra gammelt av er det en utbredt oppfat- 
ning at lønnsomhet og HMS-interessene 
står i et motsetningsforhold. Flere og flere 
bransjer og virksomheter erkjenner i dag 
det motsatte. 
Flyselskapene har forlengst oppdaget at 
havarier fører så mye negativt med seg, av 
erstatningsplikt og dårlig reklame, at de 
gjennom satsing på grundige kvalitetssi- 
kringsopplegg har så godt som eliminert 
dem. Rutegående fly er i dag en av de sik- 
reste transportveier, og når SAS i disse ti- 
der skjærer ned på kostnadene er sikker- 
heten av flyene ikke aktuelt for kutt. 

Andre bransjer har oppdaget det samme: 
Den norske smelteverksindustrien er i dag 
langt fremme på området. Noe av det vik- 
tigste som understrekes er å gjøre arbeidet 
riktig første gang, det såkalte null-feil prin- 
sippet, som er både kostnadssparende og 
sikkerhetsmessig mest forsvarlig. Dersom 
en regner ut hvor mye selv enkle feil koster 
å rette opp, vil mange bli sjokkert. Krav til 
kompetanse og opplæringspolicy er også 
viktige elementer. 

Kravet til sikkerhet mot skade på liv og 
eiendom har økt i løpet av de siste tiårene, 
og det er derfor ikke vanskelig å forstå be- 
hovet for internkontroll innenfor disse om- 
rådene. 

Dambrudd representerer noe av det stør- 
ste skadepotensialet, og det er derfor na- 
turlig at NVE Vassdragstilsynet etter på- 
legg fra OED har satt i gang et prosjekt 
som tar sikte på innføring av internkontroll i 
vassdragsbransjen innen midten av 1993. 
OED og vassdragsbransjen støtter pro- 
sjektet økonomisk. 

Prosjektet arbeider ut fra den erkjennelse 
at en gjennom samarbeid med utbyggerne 
selv kan få til det mest effektive og minst 
byråkratiske internkontrollsystem. Erfaring 
fra internkontroll i andre bransjer, faglige 
målsettinger, kompetanse og praktiske til- 
passinger er viktige elementer som Vass- 
dragstilsynet må ta hensyn til i arbeidet. 
Utstrakt kontakt med andre kontrollinstan- 
ser, så som SFT, Arbeidstilsynet og DBE, 
og faglig oppdatering har vært nødvendig 
og nyttig. 

Den enkelte saksbehandler i Vassdragstil- 
synet vil fremover være nødt til å få utvidet 
sitt kompetansefelt til organisasjonsmessi- 
ge forhold og prinsipper fra internkontroll, 
samtidig som den tekniske kompetansen 
fortsatt må være på topp. I mindre grad vil 
det være behov for spesialister på ulike 
fagområder, alle må være generalister 
med særlig kunnskap om internkontroll. Li- 
kevel kan skrivebordskontroll aldri erstatte 
Vassdragstilsynets kontroll på anleggene, 
det vil være naivt å tro noe annet. 

Krav om internkontroll gjelder alle virksom- 
heter som faller inn under bl.a. arbeids- 
miljøloven, og det gjelder både privat og 
offentlig virksomhet. NVE må innen 1.1.92 
etablere et system for internkontroll, noe vi 
bør klare dersom vi med troverdighet skal 
kreve det samme av andre. Et viktig poeng 
for Vassdragstilsynet er at anleggseierne 
ikke skal oppfatte internkontrollsystemet 
som noe som utarbeides kun for å tilfred- 
stille offentlig myndighet, og som dermed 
ikke blir brukt i praksis. Det skal være et 
virksomt og dynamisk system, som virk- 
somheten ser seg tjent med å ha, og som 
er en integrert del av styringssystemet virk- 
somheten har. Her bør NVE gå foran med 
et godt eksempel! 
For NVE vil det være feilslått å utarbeide 
internkontrollsystemer kun rundt spørsmål 
knyttet til fysisk personsikkerhet, da dette 
vil være en liten del. Viktige elementer vil 
være faktorer som påvirker det psykososi- 
ale miljøet og trivselen for den enkelte: 
Personalutvikling, opplæring, utviklings- 
samtaler og bedriftshelsetjeneste. 

landets grenser og har stimulert til en organi- 
sasjonsdiskusjon i våre naboland. 
I Sverige har Riksdagen besluttet at Vatten- 
fall skal gjøres om til aksjeselskap fra 1.1.92, 
og at Vattenfalls del av det svenske stamnet- 
tet blir værende som egen forvaltningsbedrift 
skilt fra Vattenfall i en overgangsperiode på 
ett år. I denne perioden skal et eventuelt 
nettselskap utredes videre, og stiftelse skje 
fra 1.1.93, dersom dette blir beslutningen. 
Det er i dag kontakt mellom den norske og 
svenske utredning av nasjonale nettselska- 
per. Kontakten vil kunne fremme en samord- 
ning av de nye selskapers virksomhet. Dette 
vil kunne være en viktig forutsetning for en 
utvikling på sikt mot et friere nordisk kraft- 
marked. 
Også i Nordel er det i dag betydelig aktivitet 
for å klarlegge det fremtidige samarbeidsfor- 
hold mellom de aktuelle aktørene på det nor- 
diske kraftmarkedet. 

Avslutningsvis understreket Larsen at omor- 
ganiseringen ikke vil føre til at nye fysiske 
anlegg eller nye fagmiljøer plutselig kommer 
til å dukke opp ved stiftelsestidspunktet for 
Statnett. "Snarere er omorganiseringen en 
klarlegging av ansvarsforhold i en meget tra- 
disjonsrik bransje innenfor de rammer den 
nye energiloven trekker opp." 

Slike 
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Internkontroll i vassdragsbransjen 
Av Vidar Nebdal Svendsen 

Odelstingproposisjon 48, 1990 fra Kom- 
munaldepartementet slår fast at offentlige 
kontrollinstanser innen helse, miljø og sik- 
kerhet skal benytte internkontroll i sitt ar- 
beid . Statens Forurensningstilsyn, Direk- 
toratet for brann- og eksplosjonsvern og 
Arbeidstilsynet har utarbeidet en intern- 
kontrollforskrift for de kontrollinstanser 
som er underlagt Kommunaldepartemen- 
tet, og denne vil bli gjort gjeldende fra 
1.1.92. 
NVE som er underlagt OED, har utformet 
sin egen internkontrollforskrift for sikker- 
hetsarbeidet med anlegg i vassdrag, og 
denne ligger til behandling i departemen- 
tet. 

Internkontroll og internkontrollsystem er 
definert i ovennevnte proposisjon som å 
påse at krav i lover og forskrifter etterleves 
og som systematiske tiltak som skal sikre 
og dokumentere at aktiviteten utføres i 
samsvar med disse kravene. 
Overført til NVEs sikkerhetsarbeid vil in- 
ternkontroll i praksis si at den enkelte an- 
leggseier skal utarbeide et internt tilsyns- 
og kontrollsystem for sine anlegg som tar 
vare på sikkerheten og sørger for at of- 
fentlige regler og forskrifter etterleves. Til- 
synsseksjonens kontrolloppgaver og ruti- 
ner vil dermed bli noe endret. Fra hoved- 
sakelig å gjennomføre stikkprøvekontroll 

på anleggene vil nå revisjon av anleggsei- 
ers administrative apparat bli en vesentlig 
kontrolloppgave. 

Samarbeid med anleggseierne 
For å innføre internkontroll for vassdrags- 
anlegg hos den enkelte anleggseier har 
NVE funnet det praktisk at det blir utarbei- 
det retningslinjer. Disse vil bli til i samar- 
beid med anleggseierne selv. OED og 
Vassdragsregulantenes forening har stilt 
midler til disposisjon for et slikt prosjekt. 
Fire dameiere har sagt seg villig til å utar- 
beide et internkontrollsystem og innføre 
det i sin organisasjon i samarbeid med 
NVE. På bakgrunn av de erfaringer man 
her kommer fram til, vil prosjektet utarbei- 
de retningslinjer for internkontroll av vass- 
dragsanlegg. Retningslinjene vil foreligge 
pr 1.7.93. 

Et internkontrollsystem skal i praksis inne- 
holde følgende elementer nevnt i stik- 
kordsform: 
1. Organisasjon, ansvar mv 
2. Kompetanse/opplæring 
3. Programmer/prosedyrer for tilsyn og 
drift 
4. Beredskapsplaner for unormale situa- 
sjoner 
5. Avviksbehandling/korrigerende tiltak 
6. Offentlige bestemmelser og pålegg 
7. Oversikt over anleggene, tegningsun- 
derlag 

Klasseinndeling 
Endel anleggseiere har i dag tilsynspro- 
grammer og beredskapsplaner som kan 

gå inn i det nye internkontrollsystemet. Det 
som imidlertid er nytt i dette systemet, er 
myndighetenes krav om kompetanse på 
de forskjellige plan. NVE synes imidlertid 
ikke at det er rimelig å stille de samme 
krav til anleggseiere med små anlegg med 
små bruddkonsekvenser som til store an- 
legg. Kravene bør derfor differenseres, og 
konsekvensene ved brudd vil danne 
grunnlaget for en inndeling i klasser. 

Beredskapsseksjonen i T-avdelingen har 
allerede i flere år klassifisert dammer ut fra 
bruddkonsekvenser, knyttet til krigs-, sa- 
botasje- og terrorismesituasjoner. Vi arbei- 
der nå innen avdelingen med å komme 
frem til et felles system, basert på tre klas- 
ser. Vi regner med å ha dette klart i løpet 
av inneværende år. 

På bakgrunn av en slik klassifisering vil 
NVE stille krav til kompetanse. Tar vi et 
eksempel med dammer, vil kravene som 
her følger bli gjort gjeldende for dameiers 
personell. 

Damvokter: 
Skal ha en elementær kjennskap til dam- 
mer og deres virkemåte, kunne gjennom- 
føre periodisk tilsyn og på en oversiktlig 
måte rapportere til overordnet. 

Fagansvarlig: 
Skal ha god damkompetanse innen: 
- laster 
- materialer 
- funksjon 
- overvåking/inspeksjon 

- skader/skadeforståelse 
- beredskap 
Han skal kunne tolke signaler fra dam- 
men, f eks betydningen av lekkasjer, vur- 
dere skader og kunne ta avgjørelser på 
stedet av bygningsteknisk art. I sikkerhets- 
klasse 1 bør dette være en sivilingeniør 
bygg eller tilsvarende. I de andre klassene 
er kravet noe lavere. 

Leder: (direktør, driftsbestyrer e.l.) 
Må ha kjennskap til sitt formelle ansvar, 
kjenne lovgivingen og ha en viss innsikt i 
sikkerhets- og krisehåndtering. 

Enhver dameier må dekke disse tre funk- 
sjonene i sin organisasjon. Men en og 
samme person kan gjerne dekke flere 
funksjoner. 
I tillegg er det kompetansekrav til de per- 
soner som skal gjennomføre hovedtilsyn, 
altså et overordnet tilsyn hvert 4-5 år. Der- 
som dameierne selv ikke har denne kom- 
petanse kan den leies inn f eks fra en råd- 
givende ingeniør. 

Som en konklusjon på arbeidet så langt er 
det mange dameiere som ser pålegget om 
internkontroll som en mulighet til å rydde i 
egne system. Særlig er mange opptatt av 
faren for at bygningskompetansen kan bli 
borte i bransjen og synes det er på tide at 
det offentlige også stiller krav til kompe- 
tanse på denne sektoren. Vassdragstilsy- 
net mener at det arbeidet man nå har star- 
tet og som legger mer ansvar på anleggs- 
eierne på sikt vil opprettholde/øke sikker- 
heten av våre vassdragsanlegg. 

Høsttur Besøk fra Lesotho 
I september dro 37 deltakere fra Pensjonistfor- 
eningen NVE/Statkraft på tur til Hunderiossen 
og Lillehammer i et strålende høstvær. 
På Hunderfossen ble vi møtt av adm.dir. i Opp- 
landskraft - den gamle NVE-er - Lars Gaukstad 
og frue. De to tok vel vare på oss. 
Den faglige omvisningen begynte i Hunderfos- 
sen kraftstasjon, som med sine snart 30 år 
fremdeles virket renskurt og i god gjenge. Pro- 
blemet i kraftverkets første år med å få Hunde- 
rørreten opp fisketrappen var forlengst løst, og 
flere store ørreter - fanget til oppdrett - gikk i 
store vannkar inne i dammen. 
Etter omvisning i Shells Opplevelsessenter for 
Olje og gass var vi Opplandskrafts gjester ved 
en velsmakende lunsj i Trollsalen i Caprinos 
Eventyrgrotte. Så kom turen til Energisenteret, 
som Norges Energiverkforbund med flere inter- 
essenter har åpnet. En meget engasjert leder, 
Olav Nylund, førte oss på en instruktiv vandring 
i energiens verden fra antikkens tid og frem til i 
dag. 
Til avslutning fikk vi "være med" i helikopteret i 
dets ville fart over fjelltopper og ned i dype da- 
ler, fremvist i Caprinos Supervideograf på et 20 
m langt, buet lerret. 
Guidet av en entusiastisk Gaukstad beså vi 
deretter olympiaanleggene rundt Stampesletta. 
Deltakerne takker styret for et godt turopplegg, 
og ikke minst formannen Gunnar Ibenholt som 
var en hyggelig og engasjert reiseleder. 
Jeg kan trygt anbefale Hunderfossen Familie- 
park både for pensjonister og barnebarn! 

Åge Hjelm-Hansen 

Hydrologisk avdeling har hatt besøk av to 
teknikere fra Department of Water Affairs i 
Lesotho denne høst. Som en følge av det 
institusjonelle samarbeidet som NVE har 
med DWA, kom Nthonngoe Khatleli og 
Peter Phothane Tsupane til Oslo i slutten 
av september. Hensikten med besøket var 
at de skulle få en innblikk i Hydrologisk av- 
delings rutiner, primært vedrørende vann- 
standsobservasjoner og vannføringsmå- 
linger. Også om de hadde erfaring fra til- 
svarende arbeid i sitt hjemland, ønsket de- 
res overordnede at de skulle få videreopp- 
læring og trening innenfor sitt arbeidsfelt. 

Under den første delen av besøket ble de 
tatt med, av Olav Fundingsland fra Hydro- 
metriseksjonen, på feltarbeid på Vestlan- 
det. Selve reisen blant fjorder og fjell var 
naturligvis en opplevelse for dem, særlig 
fordi de aldrig hadde sett havet. Lesotho 
er som kjent et fjelland langt fra kysten. I 
løpet av reisen besøkte de en rekke av 
Hydrologisk avdelings målestasjoner, de 
ble trenet i forskjellige metoder å utføre 
vannføringsmåling på og de prøvde seg 
på nivellement. Kveldene ble brukt til teori 
og gjennomgang av dagens arbeid. I til- 
legg ble det tid til å besøke severdigheter 
som Sima kraftverk, Vøringfossen og Sy- 
sendammen. 

Etter retur fra Vestlandet ble dagene brukt 
til gjennomgang av forskjellige rutiner på 
kontoret, blant annet beregning av vannfø- 
ringsmålinger. Vassdragene i Lesotho er 
sterkt slamførende og måling av slam- 
transport er en aktuell arbeidsoppgave for 
Khatleli og Tsupane. De fikk derfor en ori- 
entering om sedimentundersøkelsene ved 
Hydrologisk avdeling, både i laboratoriet 
og ute i felten. Under kortere turer i Oslo- 
området fikk de gjentatt trening i de mer 
rutinepregede arbeidsoppgavene, i tillegg 
til at de fikk innføring i saltmålingsmetodik- 
ken, som benyttes for å måle vannføring i 
sterkt turbulente vassdrag. 

Nthonngoe Khatleli og Peter Ohothane 
utfører vannføringsmåling fra båt. 

Etter fem ukers opphold reiste Khatleli og 
Tsupane tilbake til Lesotho i slutten av ok- 
tober. De hadde lært seg nye ting og had- 
de fått litt mer erfaring med hydrometriske 
målinger, noe de forhåpentligvis vil gjøre 
seg nytte av i sitt arbeid i Lesotho. Et 
spennende og innholdsrikt opphold for 
Khatleli og Tsupane var over og de reiste 
hjem med mange inntrykk å smelte fra et 
for dem meget fremmed land. 

Lars-Evan Pettersson 

Kontaktpersoner for etatsavisen: 
H: Øystein Aars V: Marit Fleischmann T: Jan Fredrik Nicolaisen 

M: Magne Amundsen E: Gunnhild Flakstad Tikriti 


