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Når værgudene
styrer markedet...cc ørs(

1. januar 1993 får kraft-Norge et nytt marked å
boltre seg på. Da slås Statnett og Samkjøringen
sammen og det nye selskapet Statnett Marked A/S
overtar markedsoppgavene Samkjøringen har i
dag. Denne nye omsetningssentralen, eller børsen
som den kalles, kan være med på å stabilisere det
norske kraftmarkedet.

AV MORTEN GOLIMO

- Et velfungerende spotmar-
ked, der kraft avregnes time
for time, er en avgjørende for-
utsetning for utviklingen av et
sunt kraftmarked. Svikter spot-
markedet, svikter selve funda-
mentet for de andre markede-
ne. Spesielt nå når vi etter
hvert får en rekke nye aktører
på markedet er det viktig at vi
staker ut en riktig kurs. NVE er
opptatt av at vi får gode syste-
mer som ikke er for kompliser-
te.  I  den sammenheng har
myndighetene en oppgave som
tilrettelegger og premissleve-
randør, sier Jon Sagen i Enøk-
og Markedsavdelingen i NVE.

- Vil det si at NVE vil gå
inn og regulere den nye bør-
sen?

- Nei, det har vi ingen
hjemler for å kunne gjøre. Vi
ønsker heller ikke å diktere
hvordan kontraktshandelen
skal organiseres, men det
kan være behov for å utvikle
et regelverk. Det er viktig å
ha et langsiktig perspektiv på
utviklingen, og vi arbeider
med modeller for kraftom-
setningen som vi synes er
interessante. Et enkelt trans-

aksjonssystem kan ta ut-
gangspunkt i at all løpende
kraftutveksling avregnes i
spotmarkedet. Har vi en slik
modell, blir de langsiktige
markeder rendyrkede
instrumenter for prissikring,
sier Sagen.

Måleteknologi
Sagen mener måleteknologien
er et springende punkt for at
markedet skal bli et marked for
alle. Han kan ikke se for seg et
system med fiere konkurreren-
de avregningssystemer.

- På litt sikt kan vi få et sys-
tem der alle forbrukere, alt fra
husstander til tungindustri, kan
avregnes time for time. Tekno-
logien finnes, men er foreløpig
for dyrt for å tas i bruk mot de
minste forbrukerne. Men det
er mulig å avregne de mindre
kundene på en forenklet måte.
Avregning og kontroll kan ses
på som fellesfunksjoner, og det
må være visse regler for hvor-
dan det skal håndteres.  I  de
langsiktige markedene kan det
utvikles standardkontrakter
som er omsettelige, og som er
uavhengige av den fysiske
kraftutvekslingen time for
time.  I  denne sammenheng er

D et svinger i markedet for tiden.Til-
sig og temperaturer langt over det
normale, kombinert med svikten-

de etterspørsel etter våre energitunge
eksportprodukter, brakte tidlig i år spot-
prisene ned på et bunnivå. Samtidig har
i løpet av året økende deler av den tra-
disjonelle fastkraft blitt omsatt etter for-
handlede kontrakter med priser som har
en eller annen kopling til spotmarkedet.
Følgelig har elbransjen utover i dette
året måttet tåle en inntektssvikt i forhold
til 1991, da inntektene var ganske gode.
Produsentene har tapt mest. Blant distri-
busjonsverkene er bildet mer nyansert.
Noe i underkant av 800 millioner er
NVEs beste anslag for elforsyningens
netto inntektsbortfall i sluttbrukermarke-
det i 1992.

R esultatet for 1993 vil først og
fremst være avhengig av værgu-
denes luner, verdensmarkedets

behov for aluminium og ferrolegeringer,
samt prisene for den fastkrafteksport
myndighetene nå har åpnet for. Men
også markedsaktørenes egne disposi-
sjoner vil være viktig. Forutsatt en viss
innenlands etterspørselsvekst, vil prise-
ne vise en økende tendens. Det kom-
mer jo omtrent ingen ny kraft inn på net-
tet. Men selv om vi ved "normale" for-
hold både på tilgangs- og etterspørsels-
siden etter hvert vil få en bedre balanse
i kraftmarkedet, må vi for all tid leve med
store og raske klimabetingede sving-
ninger i vår krafttilgang. Sånn sett var
det et meget dristig steg våre myndighe-
ter tok da de liberaliserte et rent vann-
kraftsystem. Dethadde ingen prøvdfør;

R egjeringen fremmet i slutten av
oktober forslag om visse, tidsbe-
grensede, konkurransemodereren-

de tiltak med sikte på en noe mer stabil
prisutvikling. Men stortingsflertallet var
ikke enig i forslaget, og energiloven ble
ikke forandret i denne omgang.

D et er imidlertid helt på det rene at
vi trenger prisstabiliserende ele-
menter i vårt klimatisk sett langt

på vei ustyrlige vannkraftsystem. Verken
selgere, kjøpere eller AJS Norge er tjent
med at kraftprisene flyr opp og ned i takt
med nedbørs- og temperaturvariasjoner.
Fra kraftprodusentenes side kom det
allerede i begynnelsen av oktober et
markert utspill. Over natten økte spotpri-
sen i samkjøringsmarkedet fra et par
øre til rundt 10-12 øre.

Ut fra markedsbetraktninger fant de
åpenbart ut at de ikke fortsatt ville
selge etter den tradisjonelle vann-

verdi, men prøve ut markedets beta-



lingsvilje. I skrivende stund - ultimo
november - holder spotprisen seg stadig

QL1
oppe. Produsentenes inntektsreduksjon
er dermed redusert. Tiltak som foreslått i
Ot.prp. nr. 11 synes derfor i øyeblikket
ikke så presserende, men myndighete-
ne bør nok opprettholde en handlings-
beredskap på området.

u tvidelsen av eksportadgangen vil
ha en stabiliserende virkning på
markedet. Dagens overskuddssi-

tuasjon vil lettes. Lykkes våre kraftek-
sportører å selge kvoten på 5 TWh til til-
fredsstillende priser, bør myndighetene
vurdere å øke kvoten noe.

D et er kjent at norske kraftprodu-
senter har kontakt med utenland-
ske kraftmarkeder også utover

våre to tyngste samhandelsland hittil,
Sverige og Danmark (Jylland). Det gjel-
der både mot øst, sør og vest. Dersom
det lykkes å arbeide fram et økonomisk
grunnlag for overføringsforbindelser til
større varmekraftsystemer, vil det ha en
gunstig, stabiliserende virkning på vårt
eget vannkraftsystem, både i over-
skudds- og underskuddsperioder. Vi må
ikke glemme at kraft kan gå begge veier
i slike overføringer.

Statnett og Samkjøringen, som fra
nyttår blir ett, arbeider med å utvik-
le en omsetningssentral for stan-

dardkontrakter.  Fra myndighetenes side
er det en viktig oppgave å fastlegge
grunnlaget for et regelverk for denne
omsetningssentralen. En velfungerende
omsetningssentral eller "børs" vil også
bidra til en stabilisering av det norske
kraftmarked.

E tter to år med energiloven er vi
kommet langt i utviklingen av et
markedsbasert kraftsystem her i

landet. I løpet av 1993 vil ytterligere brik-
ker komme på plass.

(t. '
\ 6-~s,
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n» an sta ilisere

Tradere er slett ikke bare uansvarlige nykommere med blanke dresser og mobiltelefon som
skummer fløten av kraftmarkedet slik kritikerne hevder. Enkelte veletablerte og solide represen-
tanter for kraftforsyningen er minst like aktive i markedet. Morten Golimo/ArtDix)

Samkjøringens, eller Statnett
Markeds nye markeder interes-
sante.

Først dersom det nye mar-
kedet utvikler seg i et galt spor
må vi vurdere behovet for å
komme inn med retningslinjer.
Men vi er ganske sikre på at
det behovet ikke dukker opp.
Vår oppgave bfir å følge godt
med i utviklingen.

Men om nå ting likevel
ikke utvikler seg i en positiv
retning, hva da?

Da har vi en modell for
funksjoneH rollefordeling klar,
sier Sagen.

Nye muligheter
Det har eksistert en organisert
markedsplass i oVer 20 år, men
nå blir ordningen "moderni-
sert" og tilpasset de nye beho-
vene og mulighetene som blant
annet energiloven har åpnet
for.

I tillegg til kjøp og salg i
spotmarkedet for inn- og
utland er Samkjøringen i dag
en omsetningssentral for lang-
siktig utvekslingskraft og sup-
pleringskraft. Utvekslingskraft-
markedet er et marked med
kontrakter som går fra tre til
fem måneder tre ganger i året.
Suppleringskraftmarkedet ope-
rerer med ettårskontrakter delt
inn i to perioder.

Det nye blir at det etable-
res et nytt kontraktsmarked
som skal erstatte markedene
for supplerings- og langsiktig
utvekslingskraft. Nå får vi 1
stedet et fleksibelt standard-
marked med lengre tidshori-
sont enn før. Markedet vil
bestå av en grunnkraftdel
(GK) som ska1 dekke basis-
behovet for kraft, og en dag-
kraftdel (DK) som skal dek-
ke døgnvariasjonene.
Til sammen vil grunnkraften
og dagkraften dekke store deler
av kraftkonsumentens totale
behov. Det resterende behovet
kan dekkes opp gjennom delta-
gelse i spotmarkedet og/eller
på regulerkraftmarkedet. Den
nye børsen som skal formidle
kjøp og salg i alle disse marke-
dene vil være i full sving fra  1.
1-111 1993.

Børsen ansvarlig for
oppgjør og levermg

Det nye markedsselskapet i
Statnett blir på ett punkt
vesensforskjellig fra Samkjø-
ringen. Samkjøringen kan i dag
sies å være en slags medlems-
forening for engrosleverandø-
rer av kraft hvor medlemmene
betaler for driften av Sam-
kjøringen. Medlemmene står
solidarisk ansvarlige overfor
hverandre. Det nye selskapet
blir mer å regne som en mot-
part til kjøper og selger. Mar-
kedsselskapet blir ansvarlig for
oppgjør og levering.
Hvis noen ikke betaler eller
oppfyller kontrakten må, i sin
ytterste konsekvens, Statnett
Marked punge ut, men i hele
Samkjøringens historie har det
aldri skjedd. Likevel vil mar-
kedsselskapet ha sine sikrings-
mekanismer, og vil stille krav
til aktørene om at de kan opp-
fylle kontraktene de tegner.

Skal kere av Oslo børs
Statnett Marked søker til Oslo
børs for å lære av deres erfa-
ringer når det gjelder sikrings-
mekanismer. Den nye kraftbør-
sen må både sikre seg finansi-
elt og finne fram til en vanntett
oppgjørsform overfor aktørene.

Selv om Samkjøringen nå
forbereder seg ved å søke råd
hos Oslo børs er det liten
sannsynlighet for at Oslo
børs kan komme til å overta
noe av virksomheten i selve
kraftomsetningen.

-  Vi har full kompetanse på
kjøp og salg av kontrakter, men
har noe å lære når det gjelder
finansielle sikringsinstrumen-
ter. Tanken om at Oslo børs
kan få en mer aktiv rolle har
vært nevnt som en teoretisk
mulighet, men er en helt uaktu-
ell problemstilling så langt.
Oslo børs har i dag ingen kom-
petanse i omsetning av kraft-
kontrakter. Det er nemlig noe
helt annet enn kjøp og salg av
verdipapirer hvor man bare har
med selve omsetningen å gjo-
re. Den borsen vi setter i gang
med haneller med fysiske kon-
trakter som må folge det
om fattende regelverket solT1

gjelder for levering av kraft.

Derfor er tanken om å la Oslo
børs komme inn i bildet tem-
melig fjern foreløpig, sier
avdelingsleder Gerd Solem i
Samkjoringen.

Ikke noe
profittselskap

Statnett Marked skal finansi-
eres gjennom en treleddet
inntektskilde. Først må aktø-
rene betale en tilknytnings-
avgift for å få adgang til bør-

sen. Det er en engangsinnbe-
taling. I tillegg kommer en
årlig avgift som skal dekke
de grunnleggende kostnade-
ne. Så vil det bli en avgift for
hver kontrakt som inngås.

Statnett Marked skal ikke
være noe profittselskap, men
har som mål å gå i balanse
over tid.

- Den nye borsen blir en
meget tieksibel omsetningsord-
ning hvor aktørene kan endre
posisjon på faste handledager 


en aana i uka. Det blir inaen
forhandlinger fra kontrakt til
kontrakt. Prisen fastsettes med
bakgrunn i tilbud og etterspør-
sel. Når aktørene har fått en
pris gjelder den prisen for hele
uka. Det innebærer et kvan-•
tums- og prissikringselernent
som alle er tjent med. Kjøperne
kan dermed lettere styre sine
utgifter og selgerne sine inn-
tekter. Vi får et system som vil
gi en nøytral og organisert
markedskraft, sier Gerd Solem.
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Elektrisitet handler
også om

hiemmet og kvinnene
Professor, dr. techn. Fredrik
Vogt var NVEs generaldi-
rektør i tiden 1947-60. Lille
julaften er det 100 år siden
han ble født.
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Korte kontrakter
ingen averraskelse
Men det kunne vel ikke

komme som noen oTerras-
kelse at energiloven ville føre
til inngåelse av mange korte
kontrakter?

Jeg er da heller ikke
overrasket over det. Men det
har kommet noen
underveis som ingen hadde
regnet med den gang vi ved-
ok energiloven. ‘Hadde

visst om at situasjonen ville
bli slik sorn den er, hadde vi
allerede da lagtinn noen sli-
ke mekanismer vi nå foreslo. 
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De store eller små?
Det er det •jo ikke sa

vanSkelig å finne ut av...
De store, altså..

...Men ffiener du energi-
loven egentlig har vært et
gode for kraft-NOrge?

(Igt, mener jeg. Men
hvis jeg med den erfaringen
jeg har nå skulle gjOrt rioen
anbefalinger.på det tidspunk-
tet vi vedtok loven, vWe det
vært a legge inn noen over-
gangsordninger noe å la det
forslaget vi la fram . for Stor-
tinget i november. Egentlig
var det stort flertall i Stor-
tinget for å ha en slik mulig-
het. Poenget var bare at mel-
lompartiene ønsket å begren-
se disse 2 MW-ene til 0,2 og
istedenfor 5 GWh ville de ha
0,5. Samtidig ville de ha tre-
års- istedenfor femårskon-
trakter som vi foreslo. Det
mente Arbeiderpartiet og SV
var så beskjedent at de
administrative ordningene
ville koste mer enn gevin-
sten. Det var altså stor enig-
het om at vi trengte et hånd-
tak å dra i, men det var sterkt
delte menin-
ger orn størrelsen på håndta-
ket.

- Kommer det noen nye
fremstøt fra deg for å få et
slikt håndtak?

- Jeg ser ikke bort fra
det, sier Finn Kristensen.

Allerede 9. november ble
jubileet markert ved en
høytidelighet på Norsk
Teknisk Museum. En av
Vogts etterfølgere i
NVE, Vidkunn Hveding
talte. Utstillingen "La
kraftverket leve" ble
åpnet, og boken "Vår
vidunderlige vann-
kraft.Fredrik Vogt og
norsk vannkraftut-
bygging", ble lansert.
Den delen av utstil-
lingen som illustre-
rer Vogts forfatter-
skap, vil bli å se i
rotunden i Middel-
thuns gate 29 i
dagene før jul.

I Fredrik Vogts
tid som general-
direktør i NVE
ble det virkelig
fart i vann-
kraftutbyg-
gingen her i
landet. Han
tok fatt i en etat som lå
nokså langt nede etter 1930-
årene med lavt aktivitetsnivå
og etter de 5 krigsårene. Han
fikk etaten på fote og bidro -
sammen med industriminister
Lars Evensen - til å få igang
en lang rekke kraftprosjekter,
både statlige i NVE-regi,
kommunaleog fylkeskommu-
nale. Landetsproduksjonspo-
tensial var ca. 10 TWh årlig
ved krigens slutt og ca. 30
TWh da Vogt sluttet i 1960.
Hertil var forberedelser gjort
for den dobling til ca. 60 TWh
som fant sted i løpet av 1960-
tallet.

Kraftutbyggingen ble i denne
perioden støttet av alle gode
krefter. Den var lokomotivet i
gjenreisingen av landet og i
utviklingen av velferdssam-
funnet.

Allerede før sin tid i NVE
hadde Fredrik Vogt bak seg en
bemerkelsesverdig karriere.
Han tilhørte det første kull
som ble uteksaminert fra
NTH, hvor han senere var den
første som tok den tekniske
doktorgrad. Han deltok i
kraftutbygging,både her i lan-

det og i
USA. Ved NTH hadde han
en vitenskapelig karriere som
endte med at han ble valgt til
rektor i 1936. På denne posten
sto han til nazi-myndighetene
tvang ham vekk, og han gikk
aktivt inn i motstandskampen.

Vår tidligere generaldirektør
og den tid han levde i, er inn-
siktsfullt og instruktivt beskre-
vet i jubileumsboka, som har
hatt Knut Endresen som
redaktør. Blant artikkelforfat-
terne finner vi vår egen
Asbjørn Vinjar, som skriver
om utviklingen av elektrisite-
ten i Vogts levetid 1892-1970.
Finn Erhard Johannesen skri-
ver om elektrisiteten,hjemmet
og kvinnene. Her belyses én
side ved elektrifiseringen som
ofte kommer noe  i bakgrun-
nen når denne energiformen
hylles ved høytidelige anled-
ninger. Det må ha noe med
tradisjonelle kjønnsroller å
gjøre!En framstående kvinne-
lig politiker - som ellers ikke
varnoen nesegrus beundrer av
kraftutbygging - framhevet for
en ti års tid siden elektrifise-
ringen av hjemmene som et

av de
aller viktigste bidrag til kvin-
nens frigjøring.

Reidar Hugsted beskriver
Vogts tid ved NTH, der Finn
Lied satt under hans kateter
og suget lærdom. Lied skriver
også om samarbeidet med
Vogt i kampen mot nazismen.

Debatten om norsk kraftek-
sport er adskillig eldre enn jeg
var klar over, inntil jeg leste
Lars Thues artikkel. Odd Chr.
Gøthe skildrer den "kraftsosi-
alistiske" epoke, sett fra
Industridepartementet, før
boka avsluttes med Vogts eget
"testamente", foredraget "Vår
vidunderlige vannkraft" fra
1960.
Alle som har interesse av å
lære mer om hvordan vårt
elektrisitetssystem ble til, bør
kaste seg over denne boka.

Knut Endresen (red.): Vår
vidunderlige vannkraft. Fre-
drik Vogt og norsk vannkraftut-
bygging. Universitetsforlaget,
Oslo 1992.  Erling Diesen

- Så det kom altså som
en overraskelse likevel?

- Nei, ikke det at vi ville
få mange korte kontrakter,
men det faktum at vi nå
har et unormalt lavt for-
bruk i tillegg, forutså vi
ikke. Når du bestiller en
biff og får servert en halv
okse ser du raskt at det blir
et heit annet måltkl som
må angripes på en noe
annen måte enn planlagt.

Hensikten med forslaget
var ikke å si at virksomheter
som bruker 2 MW eller min-
dre ikke lenger skulle kunne
forhandle om leveranser fra
forskjellige leverandører.
Men de som går inn i et
annet energiverks område,
ville med den foreslåtte ord-
ningen måtte selge på kon-
trakt på minst fem år.
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Variert tilbud på viktig viten
RAPPORT
011 992

Elnar Beheim

Elrik Smidr Eriksen

VASSDRAGSTEKNISK SEKSJON 1991
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Prosjekt damsikkerhet
Nmem, Rapport nr. 1

Region
Nord

NVE er en kunnskapsbedrift og vi sat-
ser på forlagsvirksomhet som et viktig
virkemiddel til å få viten ut til kunder og
samarbeidspartnere. Like vidtspennen-
de som NVEs fagområder er, like variert
er også innholdet i etatens utgivelser,
fra glasiologiske undersøkelser, måle-
metoder for sediment-transport og
regelverk for damsikkerhet til energilov,
enøk og tariffer.

Presentasjonsformen varierer fra enkle
foldere om energistatistikk og region-
kontorenes virksomhet til fyldige rap-
porter og bøker som for eksempel
"Kraft og miljø, nr. 19: Vannkraft og
landskap" som også foreligger på eng-
elsk.

Utgivelsene kan bestilles fra NVEs info-
senter, telefon 02 95 93 43.

Energifakta 1992

Rapportserien fra Damsikringsprosjektet omfatter ni utgivelser Risikoanalyse, Hovedrapport, Aldring og sikkerhet av
betongdammer, Beredskapsplanlegging for unormale situasjoner, Sikkerhet av fyllingsdammer, Tfistopping av flomløp,
Overtopping i  fyllingsdammer, Funksjonssikkerhet ved flomluker og Alkaliereaksjoner i betongdammer.
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rapportene....
Leder for utbyggingsavdelingen

ved Bergenshalvøens

kommunale kraftselskap, sjefingenlør Bjørn Christen-

-  Rapportene peker på at ansvaret for bygningsmessig sik-
sen:

kerhet først og fremst ligger hos dameierne, og det synes
jeg er et rimelig krav. - Fiere sider ved våre kontrollord-
ninger fungerer i dag ikke som de skal. Skal vi ta vare på
de praktiske erfaringene fra de store utbyggingsårene, tror
jeg vi må sarnie kompetansen i noen få levedyktige sentra,
som dameierne i neste omgang kan trekke på. Vi har også
behov for et nytt regelverk når det gjelder vedlikehold.

., •

•

,

og iser
digheiene

giPe Pro-
detaljerte for-

siste vil kunne
arneierne får en følelse
ni reelt ansvar for

ikkerhten. sie ederen for

all1Prosiekte

Ideelk reiningslinjer
rsen og hans overordnede

tYringsgruPPen har lagt ILta
yt. har valgt å rette et

mot praksis håde
myndigheteneog darnei-

en sikker-
1e..,sig ideell situasjon.

1 hovedrapportenanbefales
det at dammene blir inndelt
grupper etter konsekvensene av
et eventuelt uhell. Rappottene
konsentrerer oppmerksOmheten
om det man mener er de mest
sannsynlige tekniske årsakene
til uheli:

Flom, ras Og lekkasjer.
Ni Overtoppingavdaminenes

tetningskjerner.
Tilstopping eller funksjons-
svikt av  flomløp.
Aldring av konstruksjoner,
særligbetong.

Rapportene legger stor Vekt på
 sikkerhetsarbeidet internt hos

Nå håper vi at damei-
erne sorger for at også  den
operative sikkerheten blir
tvaretatt på en skikkelig
måte ved den daglige drif-
ten awanleggene. Vi treng-
er også en vurdering av
dagens forskrifter, men det
er en sak  for seg. At disse
fottsatt har svakheter, gir
ingen grunn til at den enkel-
te dameier ikke skal ta sme
vedlikeholdsforpliktelser
alvorhg, ster Larsen.

beider oversiktfige syste:
mer og giennontdrøftede
pianer for tilsyn og bered
skap.

Avdelingsdirektør Trond Ljøgodt, leder for NVEs
tilsyns- og beredskapsavdeling:
- Jeg ser arbeidet med damsikkerhetsprosjektet som ledd i
flere prosesser, for å tydeliggjøre dameiernes ansvar. Sik-
kerhetsansvaret har selvsagt alltid

ligget der. Men slik vår

tilsynsordning har fungert, har mange dameiere nærmest
ventet på at vi skulle komme med pålegg og råd. Dette
prosjektet - sammen med det nye systemet for internkon-
troll - vil forhåpentlig aktivisere bransjen mer.

Skal dameiernes ansvar være reelt, må de ha vass-
dragsteknisk kompetanse i egen organisasjon. NVE stiller
krav om dette, sier Ljøgodt. Men selvsagt skal denne
kompetansen tilpasses vurderinger av risiko og konse-
kvenser knyttet til den enkeite dameiers anlegg.

Det er også viktig at vi ikke bare ser på normal slitasje.
Den største risikoen ligger i de unormale situasjonene som
kan oppstå. Alle dameiere må prioritere arbeidet med
gode beredskapsplaner, slik at man kan opptre fornuftig
under slike forhoki.

jviingefliør Svein Larsen, lederen for Prosjekt Dam-
sikkerhet:
- Jeg er godt fornøyd med reaksjonene etter at resultatene
nå er presentert. Men når folk får fordøyd innholdet, blir
det nok også en del kritiske kommentarer; særlig etter
hvert som innholdet i rapporten når inn på styrerom og
direktørkontorer. Jeg venter meg bl.a. noen reaksjoner på
at vi har lagt ambisjonsnivået såpass høyt.

Administrerende direktør I Glommens og Laagens
Brukseierforening, Pål Mellquist:
- Jeg er kanskje ikke helt upartisk, når jeg uttaler meg
p6sitivt om rapportene. Kom jeg opp i en eventuell fars-
skapssak, ville jeg antakelig tape. Jeg var jo med på å sette

gang dette prosjektet da jeg satt i NVE. Nå, når jeg sitter
på den andre siden av bordet, føler jeg en viss tilfredshet.
Rapportene er fullført innenfor de rammene vi i sin tid la

Rapportene er faglig solide. Denne fokuserer på de rik-
opp.

tige problemene, og viser samtidig at myndighetene har en
fleksibel og pragmatisk holdning til sikkerhetssPørsmåle-
ne.

,
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Norges yngste

Optimisme tross tap
Kanskje ville jeg ikke gått i gang med denne utbyg-
gingen om jeg hadde kunnet spå. Alt hadde sett så
mye annerledes ut om jeg var kommet i gang tidli-
gere, og hadde fått en pris som ga balanse. Kanskje
hadde også banken tygd litt mer på saken om den
hadde kommet opp i dag...

TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNILDSEN

En desemberdag i fjor hørte og
så vi Helvetesfossen i kvikke
kast utfor skrenten. I dag ser vi
en stillferdig bekk mellom
bergveggene. Og fossen har
helt skiftet toneart. Nå maler
den jevnt og rolig som en puse-
katt i sofaen.

Norges nyeste kraftstasjon
på eiendommen Lekum i
Eidsberg, Østfold, har vært i
drift siden 20. september. Den
er ikke av de største i landet.
To turbiner på 700 kilowatt
hver skal gi en årsproduksjon
opp mot 5,5 GWh. Underlig er
det likevel å konstatere at der
inne i en liten, grå bygning svi-
ver nå generatoren - etter en
byggetid på snaue ni måneder.
Arbeidet ble igangsatt like over
nyttår.

Til tross for den noe dys-
tre økonomiske situasjonen;
gårdbruker, møller og kraft-
produsent Thor Lundeby set-
ter en tilfreds tommel i
været: -Målet er nådd!

Ikke dekning
Mange år har det likevel tatt å
realisere tanken om en ny
kraftstasjon i Helvetesfossen.
Ikke den første, vel å merke. I
en møllebygning av eldre dato
står ennå en turbin og genera-
tor som var i bruk frem til
1973.

For ikke svært lenge siden
hadde beregningene vist at
Lekum ville gi et overskudd
allerede fra start. Men i løpet
av de siste par årene er mye
snudd opp-ned. Med dagens
strømpris vil kraftverket gi et
årlig underskudd på en kvart
million, enda Østfold
Energiverk betaler bra etter
dagens forhold.

Utbyggingen er budsjettert
til 9,6 mill.kroner. En av milli-
onene kom fra det statlige pro-
grammet for oppmsting, utvi-
delse og effektivisering av
kraftverk som NVE adminis-
trerer. For øvrig er utbyggingen
finansiert gjennom Eidsberg
Sparebank, den lokale bankfor-
bindelsen som fra første stund
av stilte seg positiv til planene. 


•

Lundeby antar at budsjettet vil
holde.

- Kanskje ville banken ha
tygd mer på saken om den
var kommet opp i dag, kom-
menterer Lundeby. Han får
nå 16,6 øre kilowattimen -
ikke noe over 20 som planen
var.

Lundeby sier at selv om
dette har vært en gunstig
utbygging, og til tross for en
statlig million i støtte, dekker
ikke dagens kraftpris utgiftene.

- Det skyldes selvfølgelig
situasjonen på kraftmarkedet.
Men jeg må jo håpe at det etter
hvert skal bli noe å få igjen for
strevet. På sikt mener jeg den-
ne utbyggingen har livets rett.
Stasjonen skal jo gå i 40 år
fremover! I løpet av åtte-ti år
bør stasjonen absolutt være i
pluss , og helst før.

Svært viktig er det da hva
Staten foretar seg på dette
området. Det bør råde noe
større sikkerhet med såpass
tunge og langsiktige investe-
ringer som ved kraftutbyg-
ging. Vi kan ikke drive med
gambling.

- Må utnytte
vannkraften!

Samtidig må vi utnytte vann-
kraften som er så verdifull! Jeg
mener det må være riktig å
produsere rein og fornybar
energi - ikke minst når vi ser

hva brunkullbasert energipro-
duksjon fører med seg av mil-
jøproblemer i Øst-Europa.
Men kanskje ville jeg ikke gått
i gang med denne utbyggingen
nettopp i dag, legger Lundeby
til.

- Alt hadde sett så mye
annerledes ut om jeg var
kommet i gang tidligere, og
hadde fått en pris som ga
balanse. Jeg hadde jo tenkt
på dette i mange år, sier han.

Planen var opprinnelig å
bygge stasjonen fullstendig inn
i fjellet. Men en slik løsning
ville kreve en adkomstvei, og
den veien kunne ikke miljø-
vernavdelingen tillate bygd i et
område med edelløvskog som
var fredet. Dermed stoppet det
hele selv om anlegget faktisk
ville blitt mindre synlig enn i
dag, og en halv million billige-
re.

Da planen ble gjenopptatt i
endret form, hadde miljøvern-
avdelingen fortsatt innvending-
er og frarådde utbygging. Men
kommunen, østfold
Energiverk og NVE gikk klart
inn for prosjektet.

Lite synlig
Oppe fra riksveien er det ikke
mulig å se noe til den nye
kraftstasjonen fordi annen
bebyggelse står i mellom. Selv
den som tar en tur ned til den
gamle møllebygningen ser

svært lite til kraftverket. Det er
sprengt delvis ned i fjell slik at
bare en liten skalk synes over
bakkenivå. Ute fra Lekumevja,
som går inn fra Glomma, ser
man en bygning i beskjeden
villastørrelse, og bare én vegg
er synlig. Det øvrige omsluttes
av fjell.

Ennå har bare det ene av
stasjonens to aggregater vært i
daglig drift, fordi vannføringen
ikke er særlig stor på denne
tiden og det ikke finnes noe
magasin. En måler ved innta-
ket vil fortelle når vannføring-
en er stor nok til å deles på
begge turbinen, og setter da
selv i gang nr. 2. Vannet til
Lekum kommer fra Hera-
vassdraget fra Trøgstad og
Hærland.

Årsproduksjonen på 5,35-
5,5 GWh er beregnet ut fra
opplysninger om vannføringen
i andre lokale vassdrag, i
Hobøl- og Rakkestadvassdra-
gene.

Produksjonen går i sin hel-
het til Østfold Energiverk som
også gjennom år har oppfordret
til denne utbyggingen.

På et tidspunkt var pla-
nen at Lundeby skulle bruke
en del av kraften direkte i sin
mølle. Men avtalen er blitt at
Energiverket avtar hele pro-
duksjonen og at Lundeby
kjøper tilbake nødvendig
kraft på vanlige betingelser.

:

;
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Samlet er det da utbetalt 38,2 millioner kroner i tilskudd.

(Over:) Slik tar kraftstasjonen seg ut på noe
avstand - her et stykke ut på Lekumevja. 1
bakgrunnen den nye mølla (øverst) og den
gamle møllebygningen.
(Til høyre:) Utbyggeren Thor Lundeby og ord-
fører Knut J. Herland i Eidsberg ttykker på
startknappen.
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Fredrikstad Energiverk, Rygge Elektrisitetsverk, Råde Elverk og
Rakkestad kommunale elverk har bedt Prisdirektoratet om å gripe inn for
å få opphevet eller endret de elverkskontraktene de har med Østfold
Energiverk. Tilbakemeldingen fra direktoratet er temmelig klar:

Kontraktene hindrer fordelingsverkene fra å opptre som kommersielle
aktører. Fordelingsverkene bør derfor fristilles

oPptt7e, soMihoMmersiege
Sont er en:forutsetning

t**.Y...at:'Markedet: skat:fiinge :t
tråd med energilovens:isen.44,#

tak--.ikke se  at: 0:Stfeht,

how$..%:Stetf:4sdfrehtotatet
t bt7eV til pat!tene Pfrektoratet$

lyin,deting er dedor at; forde-
lingsverkene bør friStilleS,:"at
'fot*IittgSvMkette :sely : kan: ta

'til valg av leverandør.,
Prinsipielt inenet direktOratet

at tvister i slike avtakforhold bør

beteneS inngripen.
40stføi<i:Øø1..ffiyø*

:fialer om vilje til å reforhandle
:kårene vil direktoratet aVVente
Utfallet,*V:-:fOrhatidlingerie sOmnå

hindr f rd k f å  er innledet før de tar en
endelig beslutning om even-
tuell bruk av plislovens inn-
grepsfullmakter.

er o e ngsver ene ra

keskom-
muner om hvordan kraft-
omsetning mest hensiktsmessig
kan legges opp i deres område.
ingen er tjent med at distribu-
sjonsverk føres inn i en taps-
bringende situasjon som følge
av at de bindes opp tii iite fleksi-
ble kjøpskontrakter med beta-

g r nir gf o a nPn: ka tg d. 1 er
Man

 ot 111. rbb Bot sk t eri o vin) et:Pe ar ke* r ef r

må gis rammebetingelser stik at
de også bbr* konkurransedykd-

kke subs d ere fy kene
Vil aktørene på det frie kraftmarkedet i lengden ordfører i Oppegård kommune, Bjørn Kristiansen,
akseptere å måtte betale deler av det offentliges utgif- reiser. Han går så langt som å kalle Akershus
ter gjennom kraftpris ne? Det er en problemstilling Energiverk (AEV) for en melkeku for Akershus fylke.

AV MORTEN- GOLIMO
Som en .konSekvenS av dette
titsPillet såtte. partene Seg nylig
sarnmen for k:.statte fårhandlinge
ne om nye kontrakter

Vi måfk-de samme bøtinget,L
4ene som er vanlig ellers 1.:Inarke-
det. Nr1 er vi .aybgrtgig. av.. ke
kraft59111ligget pketnivå sointil-
svarer:. lands"Idetinontsnittetfi

akseptabel
det.gainle systemet; men setter oss-
utenfor en reell kOnkurranseposi-

: . Karl Anders
Følstad i Fredrikstad Energiverk.

Hvorfor :gå.' til- Pris-
direktOratet? Er det ikke- noen

reforhandlingsrett
den..bmitt'aktm. dere har?

men det skal svært mye
tit for at den.retten.skal kunne btu-

våre forsøk
p4:4.::endre..:kontraktene slått -ut til
vår.fordel..-.Nå har. Vi .flere. tilbud.
om kjøp av kraft til triarkedS s,
•et1 regner rdpelå :kotrung-:ititl
n gbet med østfold Energiverk-

slik at Vi kart
ningsdlessige samarbeid.

Pridirektoratet bar"..nå 4Så
vtudert eIverkskontnaktebe de.fern
kommun:ilp
østfold inngikk - rned "
Energiverk:i 1974. 1 elverkskon-
traktenforpliktes k  rdelingsvetke-
de til ikke uten s,arnlykke. å kjØpe
kraft fra andre teverandører.enn
Østfold EnergiNerkA/S.: østfokl
Energiverk bar til gjengieltilikt
tLl å -dekke fordetingsyerkenes
kratibebov, Disse kontraktene er
bindendelit ut 2004

Ronkurranse-
hemme

etter prilocns
a -gripe inn og

dre elverkskon-
liktelsene

AV MORTENGOLIMO

- 1 dag er det slik at AEV blir
brukt som en melkeku for fylys-
kommunen. En del av inntektene
av kraftomsetningen blir bruk til
offentlige oppgaver. Det falleif en
del som opererer i det frie mar-
kedet litt tungt for brystet å hand-
le med noen som har lagt bitett av
kostnadene ved for eksenipel
sykehusdrift inn i kraftprisen.

- Men dette dreier seg bare
om ørsmå summer?

- .1a, men det har noe rded
signaleffekten å gjøre. Vi er dødt
til å ha maksimal trygghet og til-
lit i markedet. Derfor mener jeg
AEV gjør best i å løsrive seg fra
fylkeskommunen og etablere seg
som et eget selskap - uten "helse-
skatter" innbakt i sine kraftpriser, 


sier Kristiansen som i løpet av
sine 11 år som ordfører og 20 år
kommunestyret er blitt kjent for
sine utvetydige uttalelser.

Løsrives
I  midten av november foreslo
styret i Oppegård everk å la ver-
ket gå over til å bli et A/S. Det
vil etter all sannsynlighet skje
løpet av første halvår 1993. Det
gjør de blant annet for å komme
en annen forhandlingsposisjon i
forhold til sin kraftleverandør.
En annen grunn til ønsket om
løsrivelse er at Kristiansen ikke
ubetinget er trygg på politikeres
evne til å drive everk.

- Man er ikke kompetent til å
sitte i et styre for et energiverk
bare i kraft av å tilhøre et parti
eller ha sittet i et kommunestyre i 


årevis. Vi innser at vi best kan
garantere forbrukerne sikrest og
rimeligst kraft ved å overlate
everket til profesjonelle.

Raskere beslutningsprosess
- Vi er også nødt til å løsrive
everkets beslutningsprosess fra
det trege, kommunale systemet.
Et everk som skal kunne henge
med i det nye markedet er nødt
til å kunne handle raskt og effek-
ti vt.

- Men dere mister all politisk
styring?

- Nei da. Kommunen vil sitte
med aksjemajoritet, og dermed
ha muligheten til å kaste et
everkstyre dersom de ikke gjør
en god nok jobb. Vi som politi-
kere må vurdere om styret gjør
en god nok jobb. En slik vurde-




ring kommer til å bli gjort hvert
år. De everkene som bare har
politiske styrer har ikke den
muligheten. Et politisk valgt sty-
re sitter trygt nærmest uansett.

- Har det vært så illel før, da?
Mange steder, ja. Det vil si;

elektroteknisk har de aller fleste
norske everk holdt et meget høyt
nivå. Men når det gjelder hvor-
dan omsette kraft, hvordan forut-
si markedet osv., står det dårlig
til. De fleste kommuner her i lan-
det har kommet alt for sent
gang med denne omstillingen,
med andre ord; de må få inn
markedskyndige folk i kraftom-
setningsleddet. Det nytter ikke
lenger bare med et politisk flng-
erknips å legge på prisen når
man er i knipe, sier Bjørn
Kristiansen.

1:

Posiiivt
NVE ser positivt på at

partene setter seg ned
ved forhandlingsbordet,
men synes det er leit at :
Ptisdirektoratet i det
hele tatt måtte inn
bildet, sier 1. konsu-
lent Christian H.
Johansen i NVE i en kommen-
tar til Vann & Energi.

Et foredrag vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen holdt
i Kristiansand tidligere i høst støt-
ter opp under den vurderingen
Prisdirektoratet har gjort. Han sa
blant annet:

"..En debatt må snarest star-
tes mellom kommuner og fyl-
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NVE tilpasser kartetstør..kcin

psjlobh
NVEs geografisk.i-hforma-

.!.,1"; kommunri- everk .
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Nå er det blitt enkelt
kaffe seg visuell, over

siktlig inform
sd asjifil °vassd n1rag a 


NVE sitter mne
Opplysnmger om
eksempel plassermg av
mngrep i forbindelse
med kraftuthygging,

• vannskiller og målesta-
sjoneor for vannføring
er na lagret i en data-
bank og kan presente-
res på kart i den stør-
relse og med det inn-
hold man ønsker. NVE
er ledende på dette spe-
sialområdet i Norge.

USTI;4tk,

4NK

avrenn

NVEs nye tilbud bærer beteg-
nelsen GIS. GIS står for "geo-
grafi sk informasj ons sy s tem", -
og NVE har de siste to årene-
investert mye i å utyikle syste-
met. Systemet gir helt nye
muligheter til å lage kart med
kombinasjoner av data som før
var tidkrevende eller umulig å
innhente manuelt ved å lete seg
gjennom saksarkivene.

Nyttig hjelpemiddel
GIS er et nyttig hjelpemiddel
både for NVE selv, og for fyl-
ker, kommuner, everk, regule-
ringsforeniger og forskningsin-
stitusjoner. Men også andre
som trenger opplysninger som
NVEs ulike avdelinger sitter
inne med, for eksempel presse
eller miljøorganisasjoner, kan
kjøpe denne tjenesten.

Som en forvaltningsbe-
drift har vi en oppgave i å sam-
le viktige data. Likefullt er vi
en serviceinstitusjon med et
klart ansvar for å . gj øre
opplysningene lett tilgjengelige
for publikum. Det betyr av vi
må kunne presentere opplys-
ningene systematisk og over-
siktlig, sier Astrid Voksø som
er prosjektleder for GIS i NVE.

Nå kan vi raskt hente ut
opplysninger om forhold i et
hvert vassdrag her i landet. Om
noen for eksempel er interes-
sert i hvordan det ligger an
med inngrep i et verna vass-
drag, kan vi lage et kart som
viser hvor marwe km vei, 


kraftledning eller regulert elve-
strekning det har, eller hvor
stort areal magasiner dekker i
hvilke høydesoner osv, sier
Voksø.

Digitale kart
Det mest sentrale i systemet er
dataene. NVE har jobbet i
mange år med å overføre infor-
masjon fra kart til digital form.
Mange av NVEs sentrale data
om hvor vi arbeider og hva vi
har gitt tillatelse til, er nå lagret
i databanken og kan presente-
res på fargerike kart.
Dataregistreringen vil være en
kontinuerlig prosess hvor nye
data blir lagt inn og feil rettet.

- Vårt motto er at informa-
sjonen skal ut av saksarkivet
og frem i lyset. sier Voksø.

Et kart må inneholde geo-
grafisk bakgrunnsinformasjon
som fas fra Statens kartverk.
For leverte de bare papirkart
50111 NVEs folk kunne legg.e 


sin informasjon oppå ved hjelp
av en folie. Men Statens kart-
verket har i flere år arbeidet
med å overføre informasjone-
nen fra papir til digital form.

Databanken er ennå ikke
fullt utbygget, men til nå er føl-
gende data registrert. (En del
av disse dataene er det restrik-
sjoner på som gjør at de ikke
kan brukes direkte, men i bear-
beidet form):.

Kraftverk
Rørgater og tunneler til
kraftproduksjon
Magasiner

-\/ Dammer underlagt offentlig
tilsyn
Kraftledninger og transfor-
matorstasjoner
Nedborfelt for vassdrag
vernet eller foreslatt vernet
mot kraftutbygging
Hydrologiske målestasjoner

-
a• Nome i ca.

l 5000 n;.-dborsfeli eller
deler av -m.

Mange muligheter
Mulighetene for presentasjon
og kombinasjoner gjennom
GIS er mange. NVE har
eksempelvis laget kart over
hydrologiske målestasjoner og
spesifikke kraftverks nedbør-
felt, kart til verneplan for vass-
drag og oversiktskart over
magasiner klassifisert etter
reguleringshøyden.

Analyser trenger ikke nød-
vendigvis resultere i et kart.
Det er også utviklet rutiner
'som finner enheter som er av
interesse, for eksempel arealet
på nedbørfelt, deler av nedbør-
felt og spesielt tilsigsområdet
til et punkt.

Miljøverndepartementet
holder på å utvikle miljoindi-
katorer solll skal beskrive mil-
jøtilstanden i norske vassdrag.
En slik miljøindikator er fore-
skitt i være antall km uregulert
elv. Hvor mange km uregulert
elv det er i et omrade kan du 


,

' •

bare finne ut ved å bruke GIS-
systemet.

Å dra nytte av GIS er
enkelt. Du henvender deg til
NVE og forteller hvilke opp-
lysninger du er på jakt etter.
Etter en avtalt tid får du
beskjed om hvor lang tid det
vil ta og hva det vil koste, eller
om det i det hele tatt er mulig
å frembringe de resultatene du
ønsker. Prisen vil avhenge av
kompleksiteten av analysen.

- Vi kan enten selge ferdige
kart eller data som andre kan
bruke i egne GIS-system.
Programvaren NVE benytter
er ARC/INFO, et amerikansk
system med norsk leverandør i
Oslo (Geodata AS). Program-
met er det markedsledende i
verden og størst i Norge. NVE
har valgt å henytte .SUN
arbeidstasjoner og har 2 plot-
tere i A3 og AO format som
te-zner ut kartet, sier Astrid
Vokso.






