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Orkanenovernordvest- Rom for
landetbleen vekker
selykritikk
gammelt da århundrets orkan
Det feide
nye over
året var
Nordvestlandet
bare seks timer
og
ødela for hundrer av millioner kroner
i løpet av ca. 15 timer. Samkjøringen
har registrert ca. 35 utfall på 300 og
420 kV ledningene, men bare &I
varig feil på disse høyeste spenningsnivåene. For første gang i
norsk kraftforsynings historie blåste
en 300 kV stålmast overende. Litt av
en ilddåp for det nye nettforetaket
Statnett SF på dets første dag.

Feiringen av Kristiansundbys 240-års jubileum
startetmed braskog bram.Ikke ved det planlagte
fyrverkerietsom skulle innlede jubileet selveste
nyttårsaften,men ved at den versteorkani manns
minne feiet inn over Mørekystenbare få timer
etter midnatt.
Ødeleggelseneble enorme, og deler av lokalbefolkningenmåtte være uten strøm i opptil fem
døgn. Samfunnetbråstoppet.Kunne noe vært
gjort annerledes?Er kritikkensom ble rettet mot
kraftselskapeneberettiget?Konklusjonener klar:
Det er rom for selvkritikk.

I alt ble det registrertca. 100 utfall på
132 kV ledninger, og et foreløpig
ukjent antall på ledninger med lavere
spenning. 13 av 132 kV ledningene
fikk varige og til dels omfattende feil,
blant annet mange mastehavarier.

godt inn i informasjonsmetoder
og har god kjennskap til sin
I kraftforsyningen som i annen bedrifts organisasjon og drift
næringsvirksomhet har man kan ivareta den oppgaven?
liten erfaring i å håndtere store
Nærradio er et utmerket
ulykker eller krisesituasjoner. hjelpemiddel i dette arbeidet. I
Mindre uhell og skader som Kristiansund var det kontinuerskjer i den daglige drift utbe- lig sending på nærradioen.
dres som regel raskt og ef- Dels ble det lest meldinger og
fektivt. Kraftforsyningens folk gjort telefonintervjuer fra stuhar derfor hatt ord på seg - og dio, dels ble det brakt reportahar også betraktet seg selv - sjer fra ulike steder innen det
som effektive når det gjelder å krisesrammedeområdet.
gjenopprette strømforsyningen
etter strømavbrudd.NordmøreManglet oversikt
katastrofen ga et annet inn- Ved større kriser i fred vil den
trykk. Her var strømmen borte lokale redningssentral (LRS),
i fem døgn. Er det akseptabelt? under ledelse av politimesteAt det tok såvidt lang tid ren, lede redningsarbeidet. Så
skyldtes at det de første to-tre også i dette tilfelle. Kraftfordagene var til dels umulig å syningen må ha et nært og godt
lokalisere og utbedre skadene. samaffieid med LRS, både for
Om vi hadde rådd over all ver- å oppret-tholde god kontakt
dens kraftforsyningsberedskap med publikum og for å dra ophadde de ekstreme værforhol- timal nytte av de ressurser LRS
dene likevel hindret oss i å bli råder over.
ferdig tidligere. Men så gikk
Lederne for kraftforsyninden kritikk kraffforsyningen, gen i området inngår som
og da særlig NEAS, ble utsatt LRS-lederens faglige rådgiver i
for også på andre forhold enn alle spørsmål som vedrører
ren skadeutbedring.
kraftsituasjonen. LRS mener
redningsarbeidet ble unødvenInfirmasjonen
dig vanskelig fordi kraftforsyfor dårlig
ningen manglet oversikt på et
Kritikken gikk på manglende tidlig tidspunkt. Allerede om
evne til å gi rask og korrekt formiddagen første dagen ga
informasjon til publikum om NEAS uttrykk for at deler av
når strømmen kunne ventes til- Kristiansund ville få strømmen
bake og hva som eventuelt tilbake tidlig på kvelden samkunne gjøres for å redusere me dag. Det holdt ikke stikk.
virkningene av strømbrudd. Og Dagen etter ble det også gitt utden kritikken var nok beretti- trykk for stor optimisme. Det
get.
slo heller ikke til. I ettertidinnFor å tilfredsstille de rømmerNEAS at de var for optistrenge krav til kontinuerlig og mistiske.
saklig informasjon som kreves
i dag, bør det i krisestaben innTotalsvikt i sambandet
gå en fast informasjonsmedar- Kraftselskapene fikk store probeider. Vedkommendebehøver blemer med sitt samband kort
nødvendigvis ikke være en hel- tid etter at orkanen satte inn.
tidsansatt. Kanskje en av Totalsvikt i sambandet bidro til
medarbeiderne som har satt seg at mange skader ikke ble opp-

Det tok tid før everkfolkene i distriktet
kunne ta seg fram i uværet og
begynne registreringen av feilene.
Derpå skulle de utbedres. Først etter
nesten fem døgn hadde alle fått
strømmen tilbake. I etterhånd kan en
sikkert finne en del som burde vært
håndtert annerledes. I det store og
hele gjorde likevel everkfolkene på
Nordmøre en fantastisk jobb under
forhold ingen tidligere hadde forestilt
seg kunne inntreffe.
Men så inntraffdet altså likevel!

AVJOHNMARTINSEN

trokjel og oljekjel. Men oljekjelene
må ikke være avhengig av elektrisk
drevne pumper!
Sammen med folk fra de rammede
områdene og fra Norges Energiverkforbund er vi i NVE nå igang
med å gjennomgå hendelsesforløpet
og trekke lærdommer.

dere normer og standarder for
masterfor
i de
mest
Vi ledninger
må se påogbehovet
å revurværharde deler av landet. Vi må i
større grad vurdere ledningenes
utsatthet for vind og vær i tillegg til
- vel å merke foreløpige slut- alle andre kriterier når nye ledningspå skrivende
Hvilkeningerslutninger
kan vitidspunkt?
så trekke traseer skal fastlegges.
For det første: Vi kan ikke, og vi bør
heller ikke, helgardere oss mot feil Vi må revurdere bredden på kraftgapå kraftnettet under værforhold som tene gjennom skogområder og retfor
sikringshogst.
meteorologene sier inntreffer i gjen- ningslinjer
nomsnitt &I gang pr. århundre. Everkene må bygge ut sine samUnder slike omstendigheter må vi bandsnett, som i hovedsak bør være
regne med alvorlig svikt i strøm- radiobasert. Telefonledninger faller
også ned under storm og orkan!
tilførselen.
For det andre: Vårt moderne samfunns lammende avhengighet av
elektrisiteter meget betenkelig.
ede &I konklusjon ganske klar.
beredskapsarbeid,
For Vårt
NVEs
vedkommende erso‘m
aller-i
forbindelse med gjennomføringen av
reduseres bl.a. ved reservemu- energiloven pr. 1.01.91 ble utvidet fra
ligheter hos eller
nærkan
forbrukeråvhengigheten
både
og må å gjelde krise- og krigssituasjonertil
ne. Her i landet burde vi ikke bygge også å dekke terrorisme, sabotasje
boliger, institusjoner eller yrkesbygg og kriminelle handlinger i fredstid,
med bare én fyringsmulighet.Mange bør ytterligere utvides til å omfatte
boliger er bygget uten piper. NVE har beredskap mot naturskader. Dette
alltid advart mot ensidig oppvarming. ansvarsområdet bør innarbeides i
I boliger bør det være vedovn eller energiloven kap. 6 og forskriftene.
parafinbrenner som oppvarmingsal- Everkenes egne beredskapsplaner
ternativ. I større bygg med vannbår- må utvides tilsvarende.
ne systemer er det oftest både elek-
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daget straks. Det ble vanskelig
eller umulig å styre og kontrollere produksjon og drift og å
gjennomføre koordinerte utbedringsarbeider. Det oppsto
også store og langvarige feil
på Televerkets samband.
For å sikre drift og gjøre
det mulig å lede og koordinere
virksomheten under unormale
situasjoner, må kraftforsyningen bygge ut egne ekslusive
sambandsnett som i hovedsak
bør være radiobasert. Driftssamband må bygges opp med
to uavhengige sambandssystemer, og det må monteres
reserveutstyr (for eksempel
sendere) hvor det er nødvendig.

5„.
4.

For dårlig
administrert
Flere kraftselskaper utenfor de
orkanrammede områder tilbød
hjelp i form av personell og
materiell. Tilbudene ble lite
benyttet, kanskje som en følge
av at det administrative apparatet ikke var godt nok til å
kunne sette inn hjelpen på en
hensiktsmessig måte. For å
møte alvorlige ulykker eller
krisesituasjoner bør det innen
hvert kraftselskap være organisert en krisestab som på kort
varsel kan etablere seg og lede
med
vil
NVE
arbeidet.
utgangspunkt i rapporter og
annet materiale utarbeide og
gjennomføre kurs i krisehåndtering for ledere og nøkkelpersonell.
Det må også vurderes om
ikke kraftforsyningens beredregionale
skapsorganisasjons

:: ?4'
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Stormene på nordvestlandet i vinter viste til fulle hvor sårbart vårt samfunn er og hvor avhengig vi er av elektrisk kraft.
ledd bør trekkes inn for ledelse og koordinering av hjelpearbeidet etter ulykker. Det
vil eventuelt medføre at regionsjefer og fylkesrepresentanter gis ansvar for planlegging,
koordinering og ledelse av

innsats i
kraftforsyningens
forbindelse med fredstidsulykker. NVE har tatt forholdet
opp med OED i et forslag i
med utvidelse
forbindelse
kapittel 6;
av Energilovens
"Beredskap".

Det oppsto et stort behov for
under
nødstrømsaggregater
orkanen. Kristiansund mottok
et stort antall nødstrømsaggregater både fra Forsvaret,
Sivilforsvaret og andre kraftselskaper. Mange ble ikke brukt

av tekniske eller administrative
årsaker. Organisert, utstrakt
bruk av nødstrømsaggregater i
en krisesituasjon er ikke godt
nok forberedt i dag. Det bør
forberedes tilkopling av aggregater både til fordelingsnettet
og innen enkelte bygg med prekært behov. I byer og tettsteder
langs kysten bør det planlegges
bruk av skipsaggregater for
nødstrømsleveranse.

Faktaornskadene

John G. Martinsen summerer opp hvilke erfaringer
kraftselskapene på Nordmøre gjorde under arbeidet
Av kraftselskapene i Møre og Romsdal
ble NEAS hardest rammet. Men Tafjord
kraftselskap, Tussa kraft, Ørsta elverk
og flere andre mindre everk har også
inngitt rapport om omfattende skader på
høyspent- og lavspentnettet. En del av
skadene er blitt utbedret provisorisk.
Permanente reparasjoner vil bli utført
etter hvert som kapasiteten tillater.
475 stolper og master på Nordmøre
ble knekt eller slått skjeve av orkanen,
milevis med ledninger ble avslitt og
gatelysnettet i Kristiansund og Frei ble
påført svært omfattende skader. NEAS
registrerte omlag 60 brudd på høyspentnettet. Skadene på kraftforsyningsanlegg i Møre og Romsdal beløper seg
etter de foreløpige anslag til omkring 45

med å utbedre skadene naturkreftene forvoldte.
Verst gikk det ut over Nordmøre Energiverk (NEAS)

mill kr. Da er ikke skader som dekkes
av forsikringer medregnet.

30-40 000 mennesker
uten strøm
løpet av kort tid var alle hovedtilførsler
til området brutt, med den følge at 30-40
000 mennesker mer eller mindre var
uten strøm i fem dager. I utbedringsarbeidet ble hovedtilførselslinjene til området gitt første prioritet. Det
ble benyttet egne mannskaper og helikopter, men også private entreprenør- og
installasjonsfirmaer ble brukt til utbedring av hoved- og fordelingsnettet.
Reparasjonsarbeidet var vanskelig
og farefullt. Fotpatruljer ble nærmest
blåst overende, og til å begynne med

kunne man verken bruke helikopter eller
snøscooter. 125 av NEAS egne mannskaper og 125 fra private firmaer ble satt
inn i arbeidet; en formidabel styrke som
krever et godt administrativt apparat for
at den skal funksjonere best mulig.
Gradvis ble kraftforsyningen opprettet, og etter fem dagers innsats var
det nok overføringskapasitet til å dekke
hele forsyningsområdet.Heimevems- og
sivilforsvarsmannskaper gjorde god nytte for seg på flere områder, også i forBåde
linjearbeider.
med
bindelse
Heimevemet og Sivilforsvaret ga imidlertid i ettertid uttrykk for at de rår over
ressurser som med fordel kunne ha blitt
mye mer brukt enn hva tilfelle var.

Sårbart samfunn

De største og mest dramatiske
konsekvenser av orkanherjingene på Mørekysten var nok de
mange og store skader på hus
og bygninger. Men bortfall av
elektrisk kraft var uten tvil det
som skapte de største problemer for befolkningen. Vi har til
fulle fått erfare hvor sårbart vårt
samfunn er og hvor avhengig vi
er av elektrisk kraft. Kraftforsyningen må som en bevisst og
ansvarsfull samfunnsorganisasjon ikke bare føle ansvar for
en fullgod kraftleveranse, men
også for at samfunnets sårbarhet overfor strømavbmdd
reduseres. Det må ikke oppstå
konflikt mellom en sikker og
stabil leveranse og økonomiske
krav til billig strøm.
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Asbjørn Vinjar er blitt pensjonist. Men den eneste forskjellen på før og nå er at han nå får halv pris på trikken.
Fremdeles kjører han en høyoktantilværelse uten fartsgrense. Noen hevder at han til tider har kjørt så fort at han
AV MORTENGOLIMO
Vinjar tar imot meg i sitt hjem i
Lommedalen. På bordet står ost,
kjeks og ertebrød, en favoritt helt
fra den gang han var en liten gutt.
- Vi lagde det hjemme på gården. Du far faktisk kjøpt det i visse forretninger. Jeg vokste opp på
en gammeldags gård, og er en av
de få som vet hva et selvbergingsjordbruk var. Minst mulig
skulle kjøpes, mest mulig skulle
produseres på gården. Etter dagens
modell fenomenalt urasjonelt.

Har det vært med på å gjøre
deg til en nøysom person senere i
livet?
- Å ja. Jeg har måttet
arbeide og gjøre nytte for meg fra
jeg var åtte år gammel. Det er
klart det har preget meg senere i
livet - på godt og vondt.
Blir man en bedre leder av
en slik oppvekst?
- Å, jeg vet ikke. Man blir
antakelig ikke så kravstor. Jeg ser
det hos mine kolleger også, de
som kommer fra mindre steder
yter utrolig mye.Det er vel mer et
spørsmål om hva man selv synes

også har overkjørt folk. Vinjar har vært både omstridt og
høyt respektert, og mange har sterke meninger om ham.
Men hva mener han om seg selv? Møt Asbjørn Vinjar i
dette personlige og åpenhjertige intervjuet.

man kan klare i forhold til hva
man kan kreve fra andre. Mangler vi noe nå, forresten?
avbryter han seg selv og skuer
utover den nøkterne bevertningen.
- Akkurat, ostehøvel...
- Hvordan har overgangen til
pensjonisttilværelsen vært?
- Det har gått ganske gradvis.
Jeg har forberedt meg et helt år,
og tror ikke jeg blir direkte
arbeidsledig. De to viktigste forskjellene er at jeg nå ikke lenger
har førstehånds tilgang på informasjon om det som skjer i NVE

Det er mange jeg har hatt konflikter med i utøvelsen av fomaltningsrollen, og jeg ser ikke bort ifra at det er
mange rundt i Norge som er sinna på meg. Men jeg er ikke sinna på dem, sier Vinjar. (Foto: Morten Golimo)

og at jeg ikke lenger har "det siste
ord" i en sak. Det er en hard overgang for meg, men det går over.
- Så forskjellen er kanskje
ikke så stor?
- Jo, heretter vil jeg ikke begi
meg inn på noe som krever at jeg
skal være med på å overprøve
daglige beslutninger. Det ville
både være umulig og til stor irritasjon for kolleger.

Vilfortsatt jobbe
internasjonalt
- Hva vil du gjøre da?
Jeg vil fortsette å jobbe internasjonalt. Det er en interesse jeg
har hatt hele mitt yrkesaktive liv,
og som jeg vil fortsette med så
lenge noen vil bruke meg - eller i
stand til å bli brukt.
Ikke så mange andre i vårt
miljø kan gjøre det. Ikke fordi de
ikke evner, men fordi de ikke har
tid. Det er så mange oppgaver her
hjemme som også må løses. Jeg
har brukt svært mye av min tid
utenom arbeidet til å sette meg inn
i internasjonale forhold. Det er
mitt valg. Vi kan ikke basere alt
på at alle skal fylle like mye av
fritiden sin med slike ting som jeg
har gjort.
Jeg har alltid ment at Norge på
vårt område har ligget alt for lavt
når den gjelder profilering i utlandet. Flere institusjoner burde spille en sterkere rolle internasjonalt:
NVE,
Olje-og
energidepartementet og UD, for eksempel,
mangler en aktiv utadvendthet.
Det skorter ikke på godvilje i de
offentlige organer, men det står på
er å følge opp den gode vilje, og
der kan jeg gjøre nytte for meg.
Hvordan fikk du denne glødende interessen for internasjonalt
arbeid?
- Jeg kommer fra et ganske
lukket bygdesamfunn
i Gudbrandsdalen, og var den første
som flyttet ut derfra og tok artium. Så kom jeg inn i Tysklandsbrigaden etter krigen. Der ble jeg
kastet inn i de tumultene som var i
Europa. Under dette oppholdet
fikk jeg anledning til å besøke
noen av de andre krigsherjede landene i Europa. Det ga meg smaken på utlandet, og vakte interessen for internasjonale forhold.
Under studietiden hadde jeg
opphold i flere land. Da jeg kom
hjem var det ganske naturlig å orientere seg utad. Det endte opp
med
et forskningsstudium
i
Frankrike. Og det brakte meg inn
i det internasjonale
miljøet.
Typisk nok var det svenskene
som trakk meg inn i det. Ingen
nordmenn satt i slike posisjoner at

de kunne trekke meg med i arbeidet.

Fortjenestemedalje
Hva betyr det for deg fa Kongens Fortjenestemedalje i gull?
Jeg vil ikke overdrive det
der. Det er selvfølgelig hyggelig,
og det er en bekreftelse på hvordan andre oppfatter meg. Det er
vennlig gjoi-t av de som står bak
og av de som kommenterer det
etterpå. Men denne ordenen har
jeg jo fått for å ha hatt det morsomt hele livet. Jeg er mer takknemlig over at jeg har fått være
med på alt jeg har bedrevet.
Er det noe du er spesielt stolt
av at du har vært med på?
Lang pause. Han langer i seg
et ekstra stykke ertebrød.
- Kanskje én ting, men det var
selvfølgelig sammen med dyktige
medarbeidere:
Stortingsproposisjon om omorganiseringen
av
NVE i 1960 la grunnlaget for
arbeidet jeg fikk med å samordne
utbyggingen av krafisystemet her
i landet. Det kan jeg kanskje si jeg
er stolt av. Hele landet var splittet
opp i isolerte samkjøringsområder. Slik kunne det ikke fortsette.
Jeg fikk jobben med å sitte sentralt i arbeidet med å samordne alt
dette.
Den moderne tids Harald
Hårfagre som skulle gjøre det av
med småkongene og samle kraftNorge til ett rike?
- Ikke riktig slik. Jeg ville ha
dem til å holde hverandre i hendene og nær sagt få dem til å synge
litt mer i kor.
Dirigent for Norges største
kor, da?
- Heller det.

Ikke stolt, men tilfreds
Men utenom yrkeslivet, hva er
du mest stolt av på det området?
Enda lengre pause.
- Du er enig i at man har lov
til å være stolt av seg selv?
Et vanskelig ord det der. Det
er alltid flere med i alt en gjør.
Men jeg innrømmer at jeg er
interessert i å gjøre ting bra. Da
får jeg nemlig enda flere ting å
gjøre. I det ligger det en egeninteresse. Vi mennesker er egoister,
og det trenger ikke ligge noe
negativt i det.
Men hva er du stolt av?
Jo, jeg er tilfreds med...
Du mener altså stolt av?
- ...tilfreds med at jeg fikk
være med på å bygge opp dette
lille grende-nabolaget jeg bor i. På
begynnelsen av 60-tallet var det
en del av oss som bodde i NVEs
tjenesteboliger på Hamang, som
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ville se om vi kunne finne et annet
sted å bo. Jeg tok initiativet til og
sto for arbeidet med å ra tillatelse
til å bygge denne mini-grenda her
på Skollerud (i Bærum).
Vi fikk kjøpt dette området av
en enke, men på klare betingelser.
Hun ville ikke ha med advokater å
gjøre. Hun ville bare forhandle
med meg. Skulle vi få kjøpe
området, måtte vi ordne alt med
regulering med vei, vann og kloakk selv. Og det var ingen spøk
på den tiden. Å få denne saken
gjennom kommunestyret var som
å dytte kamelen gjennom nåløyet.
Men det gikk. Vi dannet et sameieselskap som eksisterer den dag
i dag. Ingen har flyttet ennå.
Som NVE-folk innehadde vi
mye fagkunnskap, og på egen
bekostning lagde vi vårt eget
vannverk og renseannlegg. Det
har kommunen stengt nå. De ville
vel ha mer penger, ler Vinjar.
Hvordan vil du karakterisere
deg selv?
Det er for vanskelig å svare
på.

- Jeg er
forferdelig cerlig
- Men du kan kanskje svare på om
du har noen egenskaper som er
karakteristisk for deg?
Hm... Jeg er forferdelig
ærlig.
- Forferdelig ærlig?
Ja, forferdelig ærlig, og antakelig alt for åpen også. Derfor
passer jeg best i miljøer der jeg
kan snakke åpent om alle ting. Jeg
er tilhenger av at en forvaltning
skal være så åpen at alle vet hvor
man har hverandre. I mitt virke i
NVE mener jeg å tro at jeg har
vært med på å skape en åpenhet
slik at utenverdenen hele tiden har
lumnet vite hva som foregikk. Og
de kunne være trygge på at det
ikke lå noe muffens eller uuttalte
sidehensyn bak det de hørte fra
vår kant. En slik åpenhet er ikke
riktig i alle sammenhenger, men
den er riktig i en ytre forvaltning.
Du er åpen, men også temmelig direkte. Det er kanskje ikke
alltid like lett for dine medarbeidere å takle?
- Faren er selvfølgelig at man
kan bli for direkte ved å si ting
som de er.
- Slik som du synes de er?
Ja. Selvfølgelig. Selv om det
er slik jeg ser det, skulle jeg kanskje la være si det - for å fare pent
med folk.
Noen vil hevde at du ikke
alltid har fart like pent med alle?
Jeg har ikke ment å gå rundt
å være ubehøvlet, men det å fortelle hvordan ting virkelig er kan
virke brutalt på enkelte. Jeg har
støtt på en del som jeg har vært
sint på, og som har vært sinte på
meg. Men jeg er ikke langsint. Få
gjerne med det. Jeg er meget kort-

sint, og orker ikke å holde på med
å være sint. Når man sitter i en
forvaltning har man ikke "lov" til
å være sint på noen over tid. Jeg
har overhøvlet noen, og blitt overhøvlet selv, men jeg har ikke lov
til å bli personlig sint på den som
"høvler". Personlige motsetningsforhold er en vederstyggelighet.
Det er mange jeg har hatt konflikter med i utøvelsen av forvaltningsrollen, og jeg ser ikke bort
ifra at det er mange rundt i Norge
som er sinte på meg. Men jeg er
ikke sint på dem.

- Jeg har kanskje
såret noen
- Du klarer å skille sak og person,
men burde du ikke ta hensyn til at
en del andre ikke evner det? Du
kan jo komme i skade for å såre
folk?
- Det er mulig at du rører ved
en av mine svakheter der. Ut ifra
forskjellige reaksjoner jeg har fått
kan det nok tenkes at jeg har såret
noen med min direkte måte å si
ting på. Men problemet er at når
jeg vet jeg har rett - ut fra mange
års erfaring og samling av kunnskap - må jeg holde på det. Jeg
kan ikke si til en jeg ser er på villspor; "ja du har sikkert rett" bare
for å unngå å såre vedkommende.
Men har du alltid rett?
Vel, jeg har veldig få tilfeller
å referere til hvor det har vært dyp
uenighet, og jeg har stått på mitt,
hvor ikke mitt syn til slutt viste
seg å være det riktige. Det som
kan føre til slike konflikter vi
snakker om er at noen kommer
med kategoriske uttalelser om noe
de ikke har tilstrekkelig innsikt i.
Når jeg da møter denne personen
med klare meldinger om at
vedkommende tar feil kan det nok
tenkes at det oppleves sårende.
Men slike hensyn kan du
ikke ta?
Jeg har også et hensyn å ta
overfor virksomheten.
Det er
kostbart for en virksomhet som
NVE å ta feil. Det er ikke kostbart
å si "Det vet jeg ikke, dette må jeg
se nærmere på". Min oppgave
som direktør var å sørge for at
NVE ikke gjorde noe som var
feil. Og for å kunne ta en riktig
beslutning må man ha full oversikt over alle forhold saken gjelder. Er det noe jeg synes jeg er
sterk i er det at jeg ikke tar standpunkt til noe før jeg vet jeg har
full oversikt. Og - jeg vet det kan
virke brutalt når noen mener å ha
oversikt og jeg slår fast at et har
de ikke.
Noen påstår du egentlig er
sjenert?
Jeg tror ikke det. Kanskje de
påstår det fordi jeg ikke er opptatt
av å skaffe meg betydningsfulle
venner. Men jeg har ikke følt noe
behov for å dyrke de personene
som kan dytte meg i ryggen.

Asbjørn Vinjar er glad i hagen sin. Han vil heller ha en "frisert" naturtomt enn en opparbeidet
beplantning. (Foto: Morten Golimo)

Jeg kan delegere

Aldri vært syk

- Nei, du vil gjøre alt selv, sier
noen. Du er ikke så flink til å
delegere?
Det er ikke sant.
- Du opplever at det ikke er
sant.
Det er ikke sant. Jeg har
delegert hundre prosent i enkelte
tilfeller. Hele avdelinger har fått
arbeide helt på egen hånd. Jeg har
faktisk av og til blitt kritisert for
at enkelte avdelinger har fått
arbeide for fritt. Men
det er
også eksempler på situasjoner der
jeg ikke har delegert. Og hvorfor
det? Mangel på skikkelig fagelig
kunnskap. Det er ett krav jeg har
satt: Faglig dyktighet. Det farligste som finnes er at man har en
leder i en faglig forvaltningsinstitusjon som ikke er faglig
topp kvalifisert eller som ikke har
medarbeidere som holder skikkelig mål.
- Men man må jo fa anledning
til å lære?
- Ja, og i mellomtiden må man
akseptere at de ikke får oppgaver
som krever full faglig dyktighet.
Med fare for å si noe galt vil jeg
hevde at man i statlig sammenheng ikke alltid har hatt med de
best faglig kvalifiserte å gjøre.
Når vi skal gi departementet råd
om energispørsmål må den ansvarlige leder stå inne for informasjonen. Avdelinger kan komme
med delrapporter, men lederen må
ta ansvaret for å sette det hele inn
i den rette sammenhengen. Det
ansvaret har jeg aldri vært villig
til å overlate til noen andre enn de
jeg vet er hundre prosent kvalifisert.
Noen har plassert merkelappen "arrogant og omsorgsfull" på
deg. Kjenner du deg igjen i det?
Kan vel ikke si jeg gjør det.
Hva slags merkelapper folk setter
på meg tror jeg kanskje bare
reflekterer i hvilken grad vi har
hatt et godt faglig samarbeid. I så
fall viser det bare nødvendigheten
av å skille sak og person.

- Du er slank som en konfirmant
Har du tid til å drive organisert
trimming?
- Nei, på ingen måte. Men
også på det området er jeg priviligert. Jeg har aldri vært syk. Ikke
en dag på disse 30 årene i NVE
har jeg vært borte fra jobben.
- Men hvis jeg stilte følgende
spørsmål til din kone, Brit; har det
vært dager da han burde vært
hjemme fra jobben? hva ville hun
ha svart da?
Hun ville nok ha svart ja.
Også mine fantastiske kontordamer ville vært enige i det. "Du
budre holdt deg hjemme istedenfor å komme her og smitt oss" har
jeg fatt høre noen ganger.
Men du er et friluftsmenneske?
- Å ja. De største opplevelsene
jeg har hatt er i urørt natur. Noe
av det mest fantastiske jeg kan
oppleve er å se hvordan naturen er
utformet til glede for vårt øye. Jeg
har aldri sluttet å undre meg over
det rare sammenhengen mellom
vårt syn og våre følelser. Når
øynene fanger opp vakker natur
skaper det så sterke følelser at vi
kan fa klump i halsen. Så teltturer
i fiellet har vært min store lidenskap i alle år.
Alene?
- Nei, bevares. Brit må være
med. Langt inne i fiellheimen,
langt fra folk; der har vi hatt noen
av våre største opplevelser.
Er du en slik som liker å
utsette seg for store fysiske utfordringer?
Ikke nå lenger. Jeg hadde for
lenge siden en eiendommelig glede av å se hvor langt jeg kunne
klare å gå på ski på en dag.

Trives best
som ensom ulv
- Når trives Asbjørn Vinjar aller
best?
det blir nok mest som
en ensom ulv - alene med min

tankevirksomhet
og en notatblokk. Når jeg kan sitte for meg
selv og bruke den kunnskap og
erfaring jeg har samlet gjennom et
langt yrkesliv, og prøve å se sammenhenger og utlede nye tanker
som kan være med å skape en spire som kan ha betydning for fremtiden - da trives jeg nok aller best.
Så dette er virkelig drivkraften din?
Før var det nok en drivkraft.
Nå når jeg er gått over i pensjonistenes rekker, og ser at det ikke
er så veldig mange år igjen jeg
kan holde på på denne måten,
tenker jeg: Er det riktig å legge all
denne innsikten og kunnskapen til
side ennå? Alt det jeg har fått
være med på, og alt som jobben
og samfiumet har gitt meg gjør at
jeg føler en forpliktelse til å fortsette så lenge jeg har noe å bidre
med. Jeg er redd noen kan oppfatte dette som om jeg betrakter
meg selv som en forferdelig viktig person...
- ...Som selv når han blir pensjonist ikke kan overlate det til
andre?
- Men akkurat dette kan ikke
overlates til noen andre. Andre
kan ikke ta over det som foregår
inni mitt hode. Internasjonalt er
det svært få som har sittet sentralt
i energiforvaltning
som også
samtidig har bred erfaring fra
arbeid i FN og i utviklingsland.
Når jeg av intemasjonale fora blir
bedt om å holde foredrag om
mulighetene
innen
energiforsyningen i forskjellige u-land kan
jeg ikke si at "nå får dere spørre
noen andre og yngre personer".
Det er min innsikt og erfaring de
vil ha. Jeg har
en viss internasjonal innflytelse. De som
skal ta over må selv gå den samme, lange veien for å oppnå det.
Jeg er en i&maker, og setter fram
tanker som folk synes er interessante. Det vil jeg fortsette med
helt til folk ikke gidder å høre på
meg mer, sier den blide lommedølingen.
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isbre
Han trives best med rim i håret og istapper i
skjegget.For Bjørn Wold er isbreer både hobby
og jobb. I mange år har han vært brefører,
instruktørog kurslederpå brekurs.Som glasiolog
har han studertisbreerjorda rundt.På en ekspedisjon i Antarktisstrandethan på et isfjell. Men
reddnaturkrefteneer han ikke.
AVMARIANNE
RUUD
Nå kan alle nysgjerrigefå et
innblikk i denne farefulle og
forlokkende verden av is og
snø. I den praktfulle boka
"Norske Isbreer" øser Bjørn
Woldav sine kunnskaperog av
egne og andresbilledmateriale.
Boka som kom ut i desember,
har han skrevet sammen med
Leif Ryvarden. Ryvarden er
førsteamanuensis i botanikk
ved Universiteti Oslo.
Bjørn Wold er 46 år og
utdannet glasiolog fra Universitetet i Oslo. Nå er han
nyutnevntleder av Hydrologisk avdeling i NVE mens
Arne Tollanharpermisjon.Fra
sitt kontor ved Frognerparken
ser han ut på et snøfrittvinterOslo. Forskning omkring

Bjørn
Wolder
nylig
utnevnt
som leder
for NVEs
Hydrologiske
avdefing.
(Foto:
Marianne
Ruud)

klimaendringer og hvordan
isbreene øker og minker er
blanthansmangeoppgaver.

Vil ut der det er
vått og kaldt
Men det er ikke bak skrivebordet Bjørn Wold trives best.
Helst vil han ut der det er vått
og kaldt. Snø og is. Ved siden
av Norge synes han Svalbard
har vært et spennendearbeidsfelt. Og Antarktiser selvfølgelig et drømmestedfor en glasiolog. Her fmnes rundt90 prosent av all snø og is på jorda.
Og områdeter like stort som
USA og Europatil sammen.
På en ekspedisjon i
Antarktispå midten av 70-tallet skulle Wold i land og ta en
del prøver sammen med flere
kolleger:

En bretur er kanskje den mest ekstreme høyfjellsturen man
kan ta. Den krever helt andre kunnskaper, ferdigheter og utstyr
enn en skitur i Nordmarka. (Foto: Bjørn Wold)

slo opp leir på "shelfen" og losset 10 tonn utstyr
fra båten. Men før vi kom
igang med å stikke ut løype,
blåste det plutselig opp til
storm. Vi slo opp teltet og
begynteå spise av nødprovianten. Tåka var stadig like tykk.
Likevel begynte tre av oss å
forberederuta mot innlandet.
Men stadigmåttevi endrekurs,
fordivi kom ut mot iskanten.
Bjøm Wold smilerog rister
på hodet.

Isbjørner er
som unger

Under et av sine opphold på
Svalbard studerte han isbjørner. Når isbjømmoren skal
føde ungerlagerhun en snøhule høyt oppe i en snøskråning.
Etter at ungene er blitt noen
månedergamle, og vårenkommer, åpner hun hiet. Så blir
hun liggendeen stundog myse
mot dagslyset,mens hun lytter
etterfarer.
En etter en våger ungene
seg ut. De blir fort fortrolige
med lys og snø. Så begynner
Strandet på et isfjell
de å leke. De sldir nedover
- Etter hvert skjønte vi at vi isen. Deretterer det opp igjen
slett ikke var inne på fastlan- for så å sette utfor på nytt.
det. Vi haddelosset av alt utsy- Isbjørnungeneskubberog dytret på et kjempemessigisfiell, ter og skråler og er akkurat
forklarerhan.
som ungerflest.
- Hva gjordedereda?
En morgen kommer Bjørn
- Heldigvis hadde vi med Wold og kollegene over en
oss radio, så vi fikk kalt opp isbjørnmormed to unger rett
båten. Den retumertemed en utenfor hytta der de bor.
gang, og satteoss av på et nytt- Forsiktiglisterde seg ut, og tar
sted, forteller Wold. - Senere med seg gevær for sikkerhets
fikk vi selskap av en flokk skyld. Isbjømmorenblir ståenskvaldrende pingviner. En de en stund og betraktedem.
fem- seks modige skilte lag fra Så begynnerhun å rusleutover
flokken og nærmet seg vag- isen, mens hun kallerpå ungegende. Pingvinene skakketpå ne. En isbjørnungeer utrolig
hodene og kikket på oss nysgjerrig på forskerne, og
nykommere, men valgte å sakkerstadiglengeraktemt.
stoppeet parmeterfraoss.
- Fordidyrenepå Antarktis
En ørefik fra
aldri har hatt menneskersom
isbjørnmamma
fiender,så er de ikke reddefor Da snur moren og kommer
oss. De er bare nysgjerrige.På løpende tilbake. Bjørn Wold
Bouvet-øyastøttevi på en stor stopperopp, litt engstelig. En
kongepingvin.Etter noen mi- stundblirdet littmerspennende
nutterfølte den seg trygg, og enn ønskelig.Men morenstanbegynte å traskeved siden av served ungen.Girdenen ørefik
oss. Ville liksom være en av og massekjeft.Deretterforsvingutta. Og når vi snudde og nerde trebjørnenesideom side.
gikk i en annen retning, så
- Henderdet ofte at isbjørsnudde den også, forteller nene kommer helt inn til
BjørnWold.
bebyggelsen?

- Det er faktisk blitt mer
vanlig. Noen lever av det de
kan fmnepå menneskenessøppelplasser. I mørketiden kan
isbjørenevære vanskeligeå ra
øye på. Dersomde blir sett nær
folk, varsles sysselmannen.Av
og til blir isbjørnenbedøvetog
fløyet til den andre siden av
øya. Da våknerden dagenetter
i bakrusog lurerpå hvor den
er, sierBjørnWold.

Tidlig interessert
isbreer
- Hvordan klarte isbreene å
fange din interesse?
- Helt fra jeg var guttunge
har jeg trivdes ute i naturen.
Som 17-åringgikk en kamerat
og jeg fottur i Aurlandsdalen.
Deretter dro vi over i
Jotunheimen og ville legge
ruta over Smørstabbreen.Men
Krossbus vertinne, Kristine,
ristet bestemt på hodet. Hun
sendte ikke to uerfarnegutter
ut på brevandringalene.
- Alleredeåret ettervarjeg
tilbake og tok brekurs.Da var
det gjort.Sidendrojeg til fiells
og på brevandringså ofte jeg
kunne.Og senerebegyntejeg å
studeregeografiog geologi. Så
ble det hovedfag i glasiologi.
Dermedble isbreerogså jobb.
Breerkan være farlige,dersom man ikke kan nok om
dem. En breturer kanskjeden
mest ekstreme høyfiellsturen
man kan ta. Den krever helt
andre kunnskaper,ferdigheter
og utstyr enn en skitur i
Nordmarka. Bresprekker er
den mest åpenbarefaren.De er
sjeldenmer enn 20 til 30 meter
dype, men det er mer enn nok
hvis en slår seg, blir våt eller
ikke kommeropp igjen.

VannogEnergi
nr.1 1992

7

De synlige bresprekkene er
vanligvis ikke farlige så lengeman ikke er dumdristig. Men
om vinteren dekkes sprekkene
av snø, som en snøbru. Faren
for å få gjennomslag er dermed
stor. Å gå i tau krever kunnskap og trening. Derfor bør
alle som våger seg utpå glattisen ha gjennomførtbrekurs.
Mn Bjørn Wold ønsker
slett ikke • skremme noen fra
å vandre på isbre: - Å gå på
isbre, det er mest teknikk det.
Jentene behersker brevandring
minst like. bra som de sterke
barske gutta. Det som bergtar
er den store naturopplevelsen.
Både brevandring og fiellvandring er blitt mote. Som
styremedlem i Den norske
Turistforening har Bjøm Wold
fulgt den stigende interessen
for sin yndlinghobby på nært
hold.
Mange synes det er rart at
'eg liker å vandre på breer også
i fritiden. Men å være på jobb
på breen er noe helt annet 'enn
det å bare kunne nyte naturopplevelsen, sier Wold.
- Har du klatret i fiellet
også?
Ja, klatring er fascinerende. Men jeg har ikke klatret de
siste årene. Fikk et opphold
mens jeg var på Svalbard. Og
etter det stoppetjeg.
Hva med dykking?
Ja, jeg har forsøkt. Dykking er fantastisk. Det er liksom en helt egen verden under
vann. Med egne lyder og lukter og...
Fallskjermhoppingda?
- Det kunne være spennende å prøve.

Han er
en eventyrer
Ingen tvil om at han er en
eventyrer.Da er det bra at kona
er like helfrelst på friluftsliv og
brevandring. Hun er til daglig
rektor på en skole. De to har
ingen barn. Derfor har de hatt
stor frihet til å kunne reise på
oppdagelsesferd i verden.
Begge liker også å seile. Og de
drar gjerne til varmere strøk.
Seiling i Karibien er en favoritt. Og dessuten Asia, der
Wold har besøkt både Nepal,
Burma, Kina og flere andre
land.
- Jeg elsker å reise. Helst på
en primitiv måte. Kunnskaper - Å gå på isbre er mest teknikk. Både brevandring og fjellvandring er blitt mote. Som styremedlem i Den norske
om fremmede kulturer og kon- Turistforening har Bjørn Wold fulgt den stigende interessen for sin yndlinghobby på nært hold. (Foto: Bjørn Wold)
takt med lokalbefolkningen er
viktigst når jeg er på reisefot.
Engelskmannen William arbeide." Han ser fiellturer
Det banker på Wolds kon- i havet ha steget med 18 cm.
Får mange ganger bare lyst til Cecil Slingsby, som kom til som "en folkeoppdragende tordør.
Det høres kanskje ikke så mye
å pakke og dra. Men har vel Norge i 1872, ble en lederskik- magt af stor betydning. Thi det
- Vet du hvor snøarkene er, ut. Men for kystbyene og havblitt for etablert. Misunner kelse i norsk fiellsport. En av vi vinder der, er ikke blot bred- spør kollegaen?
nene er det dramatisk. Og
dem som tør å bryte opp for en Slingsbys første elever, ber- de om bringen og styrke i lægBjørn Wold rister på Maldivene kan forsvinne under
periode for å dra omkring med genseren Emanuel M. Mohn så geme, men den styrke, det hodet. Men spør du hvor vann, forklarer Wold.
kart og ryggsekk, sier Bjørn det som en av sine store opp- mod, den udholdenhed, den isbreene i Norge er 600 meter
Et spennende forskningsWold.
gaver å få både kvinner og sikkerhed, den snarrådighed, tykke, vil han straks svare;
prosjektet omkring norske isDet var særlig engelsk- menn til fiells. I Den norske den selvtillid, man erhverver
- Jostedalsbreen og Svart- breer skal snart realiseres. Et
menn, -k)m førte an da man i Turistforenings årbok fra 1873 seg der, følger med ned i dale- isen.
laboratorium skal bygges unNorge gikk ovr fra å bruke beskriver han fjelleventyret:
ne og fæster seg i karakteren
der Svartisen. Herfra skal det
isbreene som ferdselsvei og
"Når man kommer hjem fra og hjælper os til at stå fast og
Havet stiger
bli mulig å grave seg tunneler
handelsvei, til å bruke dem for en slig tur, kommer man med holde ud i mange forhold i Når breene smelter stiger innover under isbreen. Wold
turens egen skyld, som sport, styrket helbred og friske kref- livet, hvor vi ellers snart ville havet.
har allerede begynt å glede
kan vi lese i "Norges Isbeer".
ter atter at tage fatt på sitt livs- give tabt."
- I år 2030 vil vannstanden seg.
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enenergiloven
gielderdaikkeoss...

Egentlig har de slett ikke tid til å kikke bakover i løypa - det er Westre i Enøk- og markedsavdelingen. På vegne av sin avdeennå et godt stykke igjen til mål. På den annen side kan det ling forteller de her om en kjempejobb: gjennomføringen av ny
være nyttig med et lite tilbakeblikk, medgir Jon Sagen og Einar energilov.
AV HARALDBRYNILDSEN

-Gjennomføringen av den nye energiloven var en kjempejobb,
forteller Jon Sagen og Einar Westre (Foto: Harald Brynildsen)

- Vi ser for det førsteat selve
holdningenute i bransjener
endret. Tidligere var det
typiskå høreat "denneenergiloven kan vel ha noe for
seg, men den gjelderjo ikke
oss". Loven ble akseptert
som icM,men everkene så
ikke sin egen plass i dette
nye. Nå er det få everk som
anser seg uberørt.I løpet av
dette første året har bransjen forstått at loven har
betydningfor alle,sierde to.
- Et annetviktig resultater
at ganske mange kunder har
begyntå prøveut det nye markedet. Vi har sett en del kun-

der skifte leverandør- og vi
oppfatter at en prisdiskusjon
er i gang. Kundene forlater
ikke nødvendigvissin gamle
kraftleverandør,
men de vil ha
nye pristilbud.De presserprisene,kortog godt!
Dette er noe helt nytt,
understrekerSagenog Westre.
- Før gikk man til politikerne
og klaget sin nød over høye
kraftprisersom satte arbeidsplasser i fare. Nå går man til
everkenefor å oppnåen forretningsmessigavtale for kraftkjøpet og vilkår for overføringenav kraft.

ningsfull sak dette året ha
vært den såkalte Buskerud
saken.To fordelingsverksend
te klagetil NVE da Buskeru
EnergiA/S krevde en overfø
ringsprispå 250 kr/kW/år
NVE gikk inn i saksforholde
- med den rett energiloveng.
til å "kikke partenei kortene"
NVE fant at overføringsprise
var for høy og redusertede
med 40 kroner. Altfor mye
mente BE. Altfor lite, ment
fordelingsverkene(Lier ever
og RingerikeInterkommunal
Kraftverk) Alle parter vill
høre Olje- og energideparte
mentetsoppfatning.Den forel
Kikke i kortene
på nyåret:Ingengrunntil å fra
En prinsipielt meget betyd- vike NVEs vedtak. (Nærmer
om Buskerud-sakeni ege
artikkel)
-Hva gjør dere sånn i de
dagligefor å påskyndeog lett
iverksettelsenav den nye ener
gilovenvår?

Buskeruchsaken
en Prøvesten
Ryddet opp

Som førstetvist om overføringstariffer der somikkehaddeetablertslikeavtaler Departementetsluttet seg til det NVE
har Buskerudsakenvært
en prøvestenfor skulle lide en merbelastningav den hadde fastsatt som reelle kostnader
den nye energiloven.Einar Westrevar grunn.NVE så det også somhøysttvil- knyttettil nettdriften.
NVEs saksbehandlerog kan vise til en somt om posten for leide rettigheteri
meget anselig dokumentbunke,fra de andres nett kunne inkluderesfullt ut i
Enøk innenfor
førsteklager i flor sommervia private kalkylegrunnlaget
for nettet.NVE fast- OED var også enig med NVE i at de
ekspertutredninger til departementes sattetariffenfor prioritertoverføringfor omkostningersom refererteseg til enøk
endeligeavgjørelsetidligi år.
1991til 210kr/kW/år.
i overføringstariffen
måtte antas å ligge
Lier Elektrisitetsverkog Ringerike
innenfor energiloven. Departementet
InterkommunaleKraftverkklaget altså
Avgjørelsen
opprettholdtNVEsstandpunktom at det
over en overføringssats
for 1991på 250 Alleparterpåklagetavgjørelsentil Olje- ikke var grunnlagfor å innlemmeinnkr/kW/år inklusive tap fra Buskerud og energidepartementet.
De to forde- tekts- og formuesskattsom en selvstenEnergiA/S. Dettevar klarthøyestepris lingsverkenekrevde vesentlig lavere dig del av beregningsgrunnlaget.
EienNVEhadderegistrertfordettenettnivået. tariff, BuskerudEnergiville ha iallfall domsskatt måtte derimotanses som en
225 kr/kW/år.
ordinærkostnad.
Ingen fikk medhold av OED.
Skjønn
Ettersom tilstrekkeligspesifikasjonav Departementetfremholdt at NVE så
"Ut med fasikrafi.."
kostnadskomponentene
ikke kan kreves langt som mulig hadde fastsatttariffen Dierektehenvendttil BuskerudEnergi
før 1993,var det nødvendigfor NVE å slik at den dekketkostnadeneved nett- A/S sier OED at "BE for fremtidenbør
treffe avgjørelsen basert på et visst driftenog en nødvendigavkastningpå legge til rette for en tariffstrukturmed
skjønn.Et kjernespørsmålvar å avgren- investertkapital.
ulikekategoriersom for eksempel:priose både direkte og indirektekostnader
At tariffens størrelsekan være et ritert overføring,mellomliggende
kvalisom ikke skulle belastes nettet. hinderfor enkelteaktørersom ønskerå tet og uprioritertoverføring.Det tidligeKapitalkostnadeneutgjorde kun 54.4 kjøpe kraft fra andre leverandører,kan re skille mellom fastkraft og tilfeldig
prosentav kalkylegninnlaget,
og det var ikke benyttessom argumentfor å sette kraft bør utgå og erstattesav begreper
grunn til å anta at nettet ble belastet tariffenytterligerened så lengetariffbe- som gjenspeilerden prioritetellerkvaliuforholdsmessigmye med driftskostna- regningener foretattetter prinsippenei tet som overføringenhar. På denne
der. BuskerudEnergihaddebundetopp energilovenog densforskrifter.
måten kan en kunde dekke sitt totale
en betydelig del av nettets kapasitet
OED kunne se at det var grunnlag kraftbehovgjennomflere ulike overføgjennom overføringsavtaler
som totalt for tvil om hvor stor del av de enkelte ringssatser.Det må være opp til den
settga dårligdekning.
kostnadersom skullebelasteshenholds- enkeltekunde å velge risiko for utkobNVE mente det var uriktigat kun- vis produksjons-og nettvirksomheten. linger".

- Mye avjobbenbeståri å svare på henvendelserfra everkog
kunder landet over. Det har
væit mange uavklarte spørsmål. Vi har sett eksemplerpå
uthaling fra bransjens side.
Kunder får ikke svar på sine
henvendelser- under dekkeav
manglende klarsignaler fra
NVE.
Vi legger stor vekt på å
informereom de realiteterman
har med å gjøre etter 1.januar
1991.Det har tvungetde fleste
til å innseat man ikkebarekan
skyve problemene fra seg.
Everkene har fatt rundskriv
med regler å holde seg til. Nå
må everkene svare sine kunder slik tundskriveneanviser
og reglenetilsier.

sjert i å fremmesine medlemmers interesseri det nye markedet.I mangeprinsippspørsmålhar vi hatt en fruktbar og aktivdialogmellom
NHO, everkeneog NVE.
Næringslivetser åpenbart
muligheterfor å spare store
summeri et mer konkurranserettet marked.Men vi vil slå
fast ai dette må skje gjennom
effektiviseringog uten at
kostnaderveltesoverpå husholdningenesom foreløpig
ikke har de sammemulighetene i markedet.
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—Tidligere var det typisk å høre at "denne energiloven kan vel ha noe for seg, men den gjelderjo ikke oss". Loven ble akseptert som ioffi, men everkene så ikke sin
egen plass i dette nye, mener Jon Sagen og Einar Westre i Enøk- og markedsavdelingen i NVE.

Kundepågang
Oslo Energi kan sikkert fortelle noe om ny kundepågang,
fortsetter
Sagen og Westre.
Der har man hatt iallfall 60
bedriftskunder som vil diskutere priser og ber om tilbud.
NRK har for sin del gått ut
med forespørsel til leverandører forskjellige steder i landet.
Sant nok, ennå er det et
umodent marked vi har med å
gjøre. Intet stort volum. De
fleste aktører har ikke riktig
funnet sitt leie, hvilken strategi
de skal ha. Og markedet er
avhengig av at noen fallbyr
sine varer. Men Statkraft drar i
gang en prosess her, sammen
med bl.a. det nye Norgeskraft

som er en aggressiv selger.
Dette - utgjør en trusel som
everkene må ta hensyn til. De
t-N;Ti-ngeskort og godt til å
betrakte sine kunder som nettoDp clèt - kunder! Everk som
ikke skaffer seg produkter tilpaSset kundegruppene, vil fa
store problemer.
Det må også være greit for
en kunde å gå direkte til
leverandør, for eksempel
at
storbedriften IBM i Oppegård
tar kdntakt med Statkraft istedet for å gå via Akershus
Energiverk og det lokale fordelingsverk.
Hva skjer så fremover?
Vi har påpekt en klar
utvikling gjennom fjoråret.

Den påvirker alle aktører. Men
som sagt, volumet i det nye
kraftmarkedet må bli større.
Det forutsetter at vi fjerner
enda noen barrierer - bl.a. forholdet med så mange netteiere,
sier de to markedsmennene i
NVE og legger stor vekt på et
transportsystem som virkelig
fungerer.
- Det ligger en klar føring en rettesnor - i at Statnett er
netteier og ikke mer enn det.
Problemet har vært og er det
vertikale system. NVE skal
bidra, ikke minst med å gripe
inn dersom tap i kraftproduksjonen forsøkes kompensert i
overføringsprisen. Ingen skal
få ta mer for overføringen enn

hva den faktisk koster.
Særdeles viktig i tiden
fremover er et punktavgiftssystem for alle nett. Dette vil
innebære at ikke bare uttak
belastes, men også innmating.
Kunder skal kun betale overføring til en netteier, men får
gjennom dette adgang til hele
landets nettsystem og kan
handle kraft i alle markeder.
Dette vilavklare flere problemstillinger som var sentrale
iBuskerudsaken.
Vi er for tiden sterkt opptatt
av punktavgiftsystemet
og
samarbeider i et eget utvalg
med
blant
andre
NHO,
Energiverkforbundet,
Statnett
og Samkjøringen.
Det må

komme klare retningslinjer og
regler for et slikt system,understreker Sagen og Westre.

Sentralnettet
Statnett arbeider for sin del
med en ny sentralnettsordning
til erstatning for den tidligere
ordningen som ble oppsagt i
mai i fjor. Når et nytt forslag
foreligger, skal det ut på høring
før det kan bli vedtatt og satt ut
i livet til våren. Statnett har ca.
85 prosent av sentralnettet her i
landet. Et nytt system her vil få
betydning for overføringspriser i alminnelighet, mener
NVE-representantene og påpeker atenergiloven nettopp
hviler på et riktig prissystem.
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Bunnrekord
i Ily
tiIgangPå vannkraft

1991 ga oss absolutt bunnrekord i ny tilgang på
vannkraft. Det ble ferdigstilt ett kraftverk med en
beskjeden midlere årsproduksjon på 8.8 GWh.
Det tilsvarer to promille av tilveksten ti år tidligere. 1981 bragte landet 4.985 TWh, med Sy-Sima
og Kvilldal som de største nykommere.
AVHARALD
BRYNILDSEN
Fjorårets enslige svale var
Møllefoss-Botnavann
på
Osterøya ved Bergen. Med denne bunnrekorden kan vel kraftverket fro på en egen plass i
norsk vannkrafthistorie! Også i
de nærmeste årene framover vil
tilvek,stenvære meget beskjeden.
Med unntak av Svartisen og
Meråker blir det liten tilgang på
ny kraft

Ser tiden an
Rådgiver Erik Kielland i
Energiavdelingen sitter med
mange tall og informasjoner om
hva som er planlagt og hva som
nå settes ut i livet av norsk kraftutbygging. Ett av tallene er 3.5
TWh . Det forteller hvor mye
NVE har gitt konsesjon for ved
siste årsskifte.
- Men langtfra så mye er i
arbeid ute i marken.Tidligere var
det ofte slik at man satte i gang
en stund før den formelle
konsesjon forelå. Nå er det motsatt. Utbyggeme ser tiden an, sier
Kielland.
Han forteller videre at utbygging er påbegynt for tilsammen
1.6 TWh mens konsesjonene for
de øvrige 1.9 TWh "ligger på
is". Igangværende utbygging
gjelder fire støn-e kraftverk med
Svartisen og Meråker som de to
virkelig store, på henholdsvis
930 og
nær 500 GWh.

Utbyggeme her er Statkraft og
Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk.
De andre er Haukrei i
Fyresdal som vil gi Vestfold
Kraftselskap nye 47 GWh og
Hellandsfoss i Modalen, NordHordland, som gir BKK et tilskudd på 134 GWh.

„

Hekni kommer
Hva så i 1992?
Jo, i mai i år skal AustAgder Kraftverk etter planen
igang med utbyggingen av
Hekni i Otra, en mils vei opp fra
nordenden av Byglandsfiord.
Hekni har ventet på "første spadestikk" de siste ti årene fordi
kraftsituasjonen var tilfredsstillende. Kraftverket får med to
aggregater en produksjon på 230
GWh.
Til neste år igjen kan det bli
utbygging av Daleelva i Vestfold,
der Vestfold Kraftselskap har
konsesjonen. Med start i 1993
vilDaleelvagi32GWhi 1995.
I gruppen " ikke påbegynt"
finner vi Beiam, Bjøllånes og
Melord i Svartisen-området og
Grøa i Sunndalen på Nord-Møre
.Dette er de større fremtidige
kraftverkene. Og vi har middels
store som Fossheim i Jølster,
Storefoss i Valdres, Leinafoss i
Aurland og Bjordal i Ørsta.
Dette er kraftverk som far
statsstøtte til opprusting og utvidelse, forteller Erik Kielland.

— Med unntak av Svartisen (bildet) og Meråker blir det liten tilgang på ny kraft. Det
er langtfra så mye arbeid i gang ute i marken som tallene skulle tilsL sier Kielland i
Energiavdelingen (Innfeldt). (Foto: Samfoto og Wenja Paaske)

Svartisenrett overtil Byggetrinn
2
Tirsdag 28. januar kom en
gladmelding fra styremøtet i
Statkraft SF: Byggetrinn 2 i
Svartisen-utbyggingen
skal
settes I GANG til våren.
Det betyr fortsatt beskjeftigelse i nye år fremover for
en stor arbeidsstyrke,
det
betyr kontinuitet i utbyggingen og bevart kompetanse, det betyr mer vinterkraft.
Statkrafts
prosjektleder
for Svartisen-anleggene, Ola
Brekke, kan nevne mange
gode virkninger av styrevedtaket.
I toppsesongene under

Byggetrinn 2 vil det være
behov for omkring 300 mann
i årene frem til 1998.
De store arbeidene er å
bygge Storglomvassdammen
og Holmvassdammen
som
tilsammen vil kreve
6.45
millioner kubikkmeter masse. Oppmagasinering vil starte i 1995, og Brekke regner
med fullt magasin i 1998.
Med sine nesten 3.5 milliarder
kubildaneter
blir
Storglomvatn
det største
kraftverkmagasin i Norge.
- Det er vel å merke i
kubikkmeter, ikke i kilowat-

timer, understreker prosjektlederen. Blåsjø i Ulla Førresystemet er ikke så stor, men
ligger langt høyere og inneholder dermed mye mer
kraft.
Dammen ved Storglomvatn påbegynnes først, til
våren som nevnt, mens
Holmvassdammen
kommer
etter fra 1994.
Byggetrinn 2 gir 250
GWh i tillegg til de 1900
GWh som blir resultatet fra
det
første
byggetrinnet
(inldudert ca. 700 av de 800
GWh som i dag produseres

ved det nåværende kraftverket i Glornfiord).
Brekke sier det ligger an
til igangsettelse ved kommende årsskifte, med ett
aggregatet på 350 MW. Byggetrinn 1 ved Svartisenanleggene er altså inne i sin
siste store sesong parallelt
med starten på neste trinn.
Senere kommer Byggetrinn 3
som betyr enda et aggregat
på 350 MW og da med
mulighet for å produsere bare
vinterkraft.

•
I en pressemelding fra Oljeog energidepartementet
3.
april går det fram at planene
for Stor-Glomfjord-utbyggingen blir endret. Den ene
endringen går ut på å flytte
Storglomvassdammen 2 km
lenger ned i vassdraget. Den
andre er å sløyfe sperredammene ved Lille Storglomvatn.
Som kompensasjon
for
bortfallet av sperredammene
foreslår
Regjeringen
at
Statkraft SF må stille 7 millioner kroner til disposisjon for
tiltak til fisket og friluftsliv i
området .
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"Det nytter ikke
å flørte med meg.
Franå av stilles alle likt!"
ser ut
du
nett
"S`å.

Statkraft og Statnett er etablert.
ra nå av er det lik konkurranse i et fritt marked for elektrisk energi.
a 1.januar er den gamle statlige forvaltningsbedriften
Statskraftverkene nedlagt og to nye selskaper etablert:
Statkraft SF og Statnett SF. Vi er begge organisert som Statsforetak (SF) med Staten som eneeier,
men med betydelig økonomisk og administrativ fribet.
Etableringen sikrer en fri og likeverdig konkurranse mellom landets kraftprodusenter
som alle har samme adgang til et felles transportsystem - det nasjonale bovednettet.
Norge har dermed fått et fritt marked for elektrisk energi - til det beste for norsk næringsliv.

er Norges storste kraftprodusent med ca 30`k, av all elektrisitetsproduksjon. Selskapet har 1500 ansatte og forventer en omsetning i 1992 på
4 milliarder kroner.
Tidligere har våre priser og avtaleforhokl vært bestemt av Stortinget og
jeringen, men fra nå av skal priser og leveringsvilkår avtales mellom Statkraft og
ienkelte kunde.
Vi har landets hoyeste kompetanse på vannkraftutbygging og har satt oss klare
I for fremtiden:
Statkraft skal være en moderne servicebedrift med strenge krav til produktivitet,
tnadseffektivitet og faglig dyktighet - til det beste for alle som forsatt er avhengige
en stabil energiforsyning.
Statkraft

STATN ETT

Statkraft
• • •011111F

Statkraft, Postboks 512-1, Majorstucn, 0302
Tlf.: (02) 95 99 99. Fax: (02) 95 99 98
Besoksadresse:
Middelthunsgt.
29.

starter opp med 600 ansatte, en forvaltningskapital på opp mot
milliarder kroner og en forventet årsomsetning på nesten 2 milliarder.
Vi forvalter "riksveiene" i kraftforsyningen og har tatt mål av oss til å bli en
av landets fremste servicebedrifter. Og fremfor alt vil vi sikre en hoy standard på det
viktige transportnettet
som vi har ansvaret for.
Dagens sentralnettordning
vil bli administrert av Samkjoringen frem til
1.5.1992. Fra denne datoen vil en ny sentralnettordning
forvaltes av Statnett. En tar
ikke sikte på endre omfanget av sentralnettet. 1)e nye tariffene som skal gjelde fra
1.5.92 vil Være klare i god tid for denne datoen. Den viktigste endringen i det nye
tariffsystemet vil Være punktavgifter, det vil si separat betaling for innmating og uttak.
Fra 1.5. vil Statnett sikre full tilgjengelighet for alle til hovednettet for elektrisk
kraft - slik at det frie marked kan fungere optimalt.
Statnett

Oslo.

Statriett, Postboks 5192, Majorstuen,
0302 Oslo.
Ilf: (02) 95 99 99. Fax: (02) 95 99 9Besoksadrusse:
I luschvbakken
28 B.

REIMERS
&

Tonye energibunter i norsk næringsliv.

HORNBURG

Returadresse:
Norges vassdrags- og energiverk
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

F ornsikring
er ikke
bareflornsikring

og det var full stans i 14 dager.
Hele katastrofeområdetvar
Et gammelt ordtak sier at "elva på ca. 13 000 dekar, med 500
er en god nabo men en farlig bolighus, 80 gårdsbruk,50 forfiende". Ordtaket kommer nok retningsgårder og industribefra de mange som opp gjen- drifter,i tillegg til skoler,kirke,
nom historien har vært bosatt rådhus og liknende.
ved flomutsatte områder langs
Spørsmålet om å få sikret
Glomma. Fra gammelt har de Kirkenær ble tatt opp. Den
prøvd å tilpasse seg den år- daværende Forbygningsavdevisse flomfaren. Men arealene ling i Norges vasssdrags- og
langs vassdraget var produkti- energiverk foretok omfattende
ve og lette å utnytte, derfor ble undersøkelserog planla nye og
bruken etterhvertintensivert.
mer solide flomverkeri 7,5 km
Kraftutbyggingen har i lengde, med pumpestasjon i
noen grad redusert toppflom- nedre ende. Saken fikk høy
mene, men skadeflommene prioritet i alle ledd. Stortinget
blant annet i 1934 og 1966- vedtok at staten skulle dekke
1967 har vist at det var behov hele anleggsutgiften med en
for helt andre tiltak for å sikre ekstrabevilgningpå 4,5 milliobosettingen langs vassdraget.
ner kroner. Utgiftene til
grunnerstatningerog massetak
Full stans i 14 dager
ble dekket av kommunen og
TettstedetKirkenær i Solør var grunneierne.
et av de mange områdene som
ble hjemsøkt av katastrofeVerdifullt
flommene i 1966-67. Vannet
kulturlandskap
brøt igjennom gamle verker og Anleggsarbeideneble utført av
satte store deler av tettstedet Forbygningsavdelingen
under vann. 45 bolighus og 1969-70. Pumpestasjonen,kan
mange uthus ble flomskadet, løfte 7,5 m3 vann pr. sekund
riksvei og jernbane ble stengt, fra områdene innenfor under
forretninger måtte evakueres flom. Flomverket er kjørbart
AV:BÅRDANDERSEN

Traktene rundt Solør er mange ganger opp gjennom historien blitt rammet av stodlom.

og sikret med stein. Mellom
verket og elva er det etablert et
verdifult kulturlandskap. Et
lavtliggende gruntvannsområde innenfor er blitt til et attraktivt fuglereservat, med hygge
hekkeplasser
for svanerog ender.
I de 25 år som er gått siden

Farveltil "Lesehesten"
"Lesehesten"har lciptsitt siste løp. Den har
ridd inn i solnedgangenfor aldri å kommetilbake.I denssted har en ny avisentretpaddocken. I fremtidener det "Vannog Energi"som
skaltrekkelasset.
Det settesikke store krav til observasjonsevne for å se at den nye avisa har fått et ganske
annet ansikt enn den gamle traveren.Så ligger
det ogsåen ny redaksjonelltenkningbak V&E.
En av de bærendeprinsippenebak den nye
avisa er at den både skal være fagliginformativ
og gi muligheterfor mer personorientertstoff.
Det betyr ikke at kravenetil faglighøyverdighet
skal reduseres.Endringener gjort i erkjennelse
av at også fagfolkkan ha nytte og gledeav stoff
sombringerinn menneskenebak begivenhetene.
Den nye tenkningengir seg også utslag i en
ny utforming:Størrebilder,klarereblikkfangog
en titteltypesom forhåpentligvisskaperet mykere helhetsbildeenn det man vanligvisforbinder
med "harde",tekniskefagtidsskrifter.
Avisahar fått et fargesprakende
avishode.Det
er et forsøk på å visualiserehvordan vann og

energibindessammentil en enhet._Etsymbolpå
NVEsarbeidsområde.
Navnet "Vannog Energi" er det ikke bare
redaktørensom har lansert.Etter stolt å ha fått
anerkjennelsefor det nye navnetav toppledelsen
fant informasjonssjef
WenjaPaaskefram resultatet av en navnekonkurransesom ble utlyst for
ganske nøyaktiget år siden. Da viste det seg at
breekspertenBjørn Wold (også fyldig omtalt i
avisa) hadde foreslåttdet samme.Great minds,
samethoughts...
Selv om avisa nå har forandretbåde preg og
karakterer redaksjonenfremdeleslike interessert
en nær kontaktmed leserne.Vi er avhengigeav
tilfangav stoffeller forslagtil artiklerfra de som
sitter med kunnskapenrundt om i landet. Skal
bladetfangeinteressemå lesernevite at det alltid
er noe interessantå finne av lesestoff.Det kan
skje ved at de som har noe interessantå melde
formidlerdet videretil redaksjonen.
Redaktørener også mottakeligfor reaksjoner
på dette nye produktet.Det er rom for endringer
dersom horden forlangerdet. Inntil videre stevner vi fram somvi har begynt. Morten Golimo
redaktør

katastrofeflommen i 1967 har
flomverket hatt avgjørende
betydning for utviklingen av
tettstedet. Et industrifelt er
bygget ut med 12 bedrifter og
et nytt boligfelt med 200 boliger. Jordbruket har hatt trygge
driftsforhold. Overflateerosjon
og forurensning av elva er eliminert.

Mange av prosjektene er
kombinert med omlegging av
riksvei. Tettsteder bl.a. ved
Brandval og Roverud er blitt
kvitt oversvømmelsene,farlige
trafikkfeller er blitt eliminert
og områdene har fått store miljømessige forbedringer.

Samarbeidet har gitt betydelig kostnadsmessig gevinst
for stat og kommuner. Også
22 000 dekar
friluftsinteresseneer blitt tilgoflomsikret
desett. Flere steder er det lagt
Etterat Kirkenærområdet var til rette for camping- og
sikret har Forbygningsavde- badeplasser. Turveier med fislingen planlagt og gjennomført kemuligheter er anlagt langs
en rekke liknende flomsi- elva. Forbygningsavdelingen
kringstiltak i Solør. Bare i har i denne forbindelse samarGrue kommune er 22 000 da beidet med miljøveminteresser
flomsikret.
i kommuner og fylke.
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