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Kraften
må fram!
Troll skal forsynesmed elektrisitetfra vannkraftsystemet, ikke fra gasskraftverk.Følgeligmå det føres
fram kraftledningertil Troll-terminalenpå Kollsnes.I
desember 1991ga vi BKK konsesjon for nødvendige
132kV ledninger.Som en ekstra sikkerhetvar det
planlagtet reservegasskraftverkpå terminalen.
I august 1992droppetså Troll-gruppenreservekraftverket.Da blir 132kV forsyningfor svakt,og
BKK måtte søke om en 300 kV forbindelse.Vi skulle
nok mer enn gjerneha sett at Troll-gruppenhadde
kommetpå denne planendringenpå et langt tidligere
tidspunkt.
Etter behandlingav den nye søknadenmed befaring, møter og høringsuttalelser,meddelteNVE 28.
juli konsesjontil BKK på en 300 kV forbindelsesom
luftledffingpå hele strekningen.
De omstridtetemaeri saken har i første rekke vært
alternativeløsninger,magnetiskefelt og kablingut fra
estetiskehensyn.
Det har vært reist krav om gasskraftverkeller sjøkabelanlegg.Det er sterkekostnadsmessigeog driftsmessigegrunnerfor ikke å gå inn på slike løsninger.
At det nå heller ikke er tid, har derforvært uten betydning for NVEs standpunkt.
Det har vært reist krav om kablingforbi boligområder for å unngå eventuellehelseskaderfra magnetiske
felt. De forskningsresultatersom foreligger,sier at
enten er det ingen helsevirkningereller så er de ytterst
begrensede.Selv ut fra en forsiktighetsstrategihar vi
derforikke funnet grunnlagfor å påleggekabling.
Skulleen ha gjort noe, ville det faktiskblitt billigereå
innløseboligene.
Det har vært reist krav om kablingut fra estetiske
hensyn.Vi ser klart at landskapsmessigeforhold
kunne tale for kablingpå deler av strekningen.Det
dreier seg likevelikke om områdermed noen form for
vemestatus.Ekstrakostnadenved kablinger svært
høy, ca. 10 millionerkroner pr. km. Risikoenfor
driftstanser høyereved kabel. Stans i gassleveransene
vil raskt føre til betydeligeøkonomisketap. Endelig
vil kablingav 300 kV bety at det innføresen helt ny
praksismed uoverskueligeframtidigeøkonomiske
konsekvenser.
Ikke uventetfikk vårt vedtak en dårlig mottagelse
hos kommunerog andre som hadde krevet full kabling. Disse vil klage vår avgjørelseinn for Næringsog energidepartementet.Vi har ikke fattet vårt vedtak
med spesieltlett hjerte.Det er aldri hyggeligå gå mot
klart uttalteønskerog krav.Men vi har fattet vårt vedtak med god samvittighet.Vi mener det er en faglig
•iktigavgjørelse. Selvsagtkunne det vært mer
bekvemtå høste litt popularitetpå andresregningved
å gå inn for delvis kabling.Vi motstoden fristelsen.

Qvci L:f £44-

Lfietgif

art at dette
blir a et»
«

NVEs vedtakom konsesjon
for å byggeog driveen 300
kV luftledninghele veien
fra Fana til Kollsnesi
Øygardenble gjort kjent
for BKK og for kommunene den 28.juli.
Umiddelbar reaksjon var
anke!
HARALD BRYMLDSEN

Under en påfølgende
pressekonferanse fremholdt Erling Diesen
at saken hadde vært "den mest omfattende og komplekse konsesjonssak
NVE har fått til behandling i min tid
som vassdrags- og energidirektør".
Diesen visste at mange ville være
uenige i avgjørelsen, men var overbevist om at den er riktig.
Haakon Thaulow, medlem av NVEs
råd, fremholdt også at saken var
omfattende og vanskelig. Etter
omhyggelig drøfting ble det konstatert samsvar mellom NVE og Rådet
på de fleste punkter, sa Thaulow.
Ordføreme ga straks tilkjenne at vedtaket vil bli anket. Det hadde også
"ligget i kortene i lang tid".
«Demokratiske midler»
Ole G. Fredheim i Fjell minnet om at
BKK må søke byggetillatelse fra
kommunen. Da vil kommunen bnike
den tid man trenger til saksbehand-

lingen, antagelig fem-seks måneder.
En slik sak kan ikke bate kjøres igjennom, erklærte ordføreren.
Da han ble spurt om Fjell kommune
akter å bruke tiden som et pressmiddel for å få kabel, lød svaret slik:
—Vi har hele tiden sagt at vi skal
bruke demokratiske midler, og det
skal vi gjøre.
Øygardens ordfører Otto Harkestad
sa også at hans kommune vil "spille
på de demokratiske muligheter som
finnes". Harkestad mente at hensynet til naturen vil få gjennomslag.
Varaordfører Ingmar Ljones i Bergen henviste til at kommunen har krevet kabel, og sa at han vil tilrå anke.
Presedenser
På forskjellige spørsmål under pressekonferansen svarte Erling Diesen
at det ikke foreligger noen presedens
for å kable 300 og 400 kV. Vi har en
presedens —men nokså svak —for
kabling av 132 kV. Til en antydning
om at vi her i landet holder fast ved
en "gammeldags" løsning —luftledning - repliserte Diesen at man i
utlandet ikke går inn for kabler.
Et spørsmål gjaldt NVEs holdning
til estetiske krav overfor en linjefremføring. Diesen sa at NVE har
god presedens i så måte, særlig fra
saker der en nasjonalpark blir berørt.
I en forbindelse forsikret NVE-sjefen
at "kraftbransjen får ikke alt sitt i
gjennom, den må tåle avslag".
Haakon Thaulow i NVE-rådet
nevnte at det i senere år har vært en

betydelig opptrapping av spørsmål
rundt valg av linjetrase. Konfliktene
der blir et mer dominerende element
innen kraftutbygging. Rådet er generelt tilfreds med det materiale som lå
på bordet i denne saken, sa Thaulow.
Han skulle for egen del gjerne ha
sett en annen utforming av ledffingsmastene.
«Gjøre jobben»
Diesen fikk spørsmål om ikke de
sterke ordene i en rekke høringsuttalelser bekymrer ham.
—Jo, men jeg har god samvittighet,
svarte NVE-sjefen.
Han gjentok at denne saken hadde
vært den vanskeligste av alle i sitt slag.
—Jegmåtte gå imot mange tunge, saklige interesser. Men det er ikke mulig
å gjøre alle til lags. Hvis jeg la meg
flat, ville jeg ikke ha gjort jobben min,
sa Diesen.
Kraftforsyningen må være opprettet
innen 1. april 1996 for at gasslevemnsen fra Trollfeltet skal kunne starte
som avtalt. Diesen avviste likefullt at
tidsnød hadde vært bestemmende for
avgjørelsen.
Ankefristen er tre uker. Klagebehandlingen skal være unnagjort
til 20. september. Da er NVE ferdig
med saken, og den går til endelig
avgjørelse i departement og regjering.
Nærings- og energidepartementet vil
i sin behandling av saken trolig ta
kontakt både med Miljøverndepartementet og Sosialdepartementet, ble
det sagt.

NVE med i nyttbresenter
Helt ute i vannkanten og like ved
Fosdøla ville de bygge, Anne
Kjos Wenjum og andre entusiastiske pådrivere bak Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. De
fant og de fikk et ypperlig sted
midt i "fagre Stryn", mellom fjell
og bre og blinkende vann. Samt
like ved riksveien der turistene
kommer.
Men Fosnes var ikke til å sette
store hus på sånn uten videre!
Først måtte det gjøres noe med
elva og deler av landskapet.
Sikringsarbeider, altså. Hvem
kunne hjelpe med sånt?
Det kunne ekspertene i NVE
Region Vest, de visste råd mot
flom og utgraving.
Ikke skulle det koste så mye for
utbyggeme heller. NVE tok en
rundelig part av utgiftene, tre
fjerdedeler. Det betyr hundretusener av kroner spart for senteret.
Prisen på dette første norske
nasjonalparksenteret er forøvrig
ca. 16 mill. kroner, i all hovedsak
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betalt av statlige og andre offentlige midler.
Mange har mslet langs nye, fme
elvebredder ned til vannet der
småfisk spretter. Fint er det også
å stå midt på en gangbru over
Fosdøla, bygd av NVE etter
gammel konstruksjon.
Like ved bma står en mektig stein,
og på den er det tanken å sette en

Anne Kjos Wenjum og Helge L
Nordvik prøveplasserer en tavle
som har en tekst om "NVE 90åra".
Foto: Harald Brynildsen

tavle. En kort tekst skal fortelle hva
bokstavene NVE står for.
Mer infonnasjon om NVE vil
senere komme på en skikkelig
veggflate inne i senteret.

Ansvarlig utgiver: Norges vassdrags- og energiverk ved vassdragsog energidirektør Eding Diesen og informasjonssjef Wenja Paaske.
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Fra rådsmøtet 16. juli. Bildet viser (f.v.) rådsmedlemmene Torstein Bye, Gunvor, Schnitler, Karf Kveseth, Rådets leder Amor Nløs, vassdragsErling Diesen, Rådets sekretær Tove Aksnes og tådsmedlem Haakon Thaulow. (Foto:Harald Brynildsen)

og energidirektør

Størst si erhet
med i fiednin
NVEsråddrøftetBKKsøknadeni møteden16.
juli.I sinuttalelsekonstatererRådetat detikke
forelånoeaktuelthovedalternativtilen 300kV
luftledning
ogjordkabel,
ellerbareluftledning.

Om prosjektetsøkonomi sier Rådet
bl.a. at nytten av å bevare bestemte
miljø- og helsekvaliteter må ses i
forhold til kostnadene. Selv om
utbygger kan være villig til å betale
for hevingav miljøkvalitet,ved f.eks.
bruk av jordkabelover utsatteområder, kan prisen fra en samfunnsøkonomisk vurdering bli for høy.
De fakta som er lagt fram om helseeffekter av magnetiske felt
Tekniske, økonomiske og tidsmes- gir ikke grunnlag for sikre konklusige årsaker utelukket både gass- sjonerom skadevirkninger.Rådet er
kraftverkog sjøkabel.
klar over at publisitetenrundt antatte
Rådet la avgjørende vekt på drifts- helseskaderkan ha virkningerpå den
sikkerheten i anlegget. Luftledning psykiskehelsehos dem som bor innutgjøretterRådetssyn det mestdrifts- til kraftledninger.
sikre alternativ,men tilføyerat jord- Men Rådet kan ikke se at det pr. i
kabel ikke synes å representere en dag på noe hold foreligger sentrale
helsefagligevedtak eller tilrådinger
betydeligtilleggsrisiko.
Rådet understreker at mastene må som gir grunnlag for å påby f.eks.
væresikre.Overgangtilheltnye mas- utvidetbyggeforbudeller andre spetetyper, uprøvdeher i landet,vurde- sielle tiltak i de tettbygde strøk den
res å innebæreen vissrisikofordrifts- omsøkte kraftledningenvil gå gjennom.
stans.

Redaktør: Harald Brynildsen
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NVEs sluttvurdering:

"Rådet anbefaler ut fra en totalvurdering at det gis konsesjon for 300
kV kraftledningfra Fana til Kollsnes.
Rådet menerdet villeha vært ønskehg med en estetisk bedre mastetype
enn den standardfagverksmastsom
er omsøkt, men finner at driftssikkerhet og kostnad taler for valg av
denne masten.
Rådet fmner ikke at det er vitenskapeligbeleggfor klarehelsevirkninger
fra magnetiskefelt fra kraftledninger
og vil ikke anbefalejordkabellagt ut
fra helsemessigehensyn.
Rådet menerjordkabeleventueltmå
begrunnes ut fra estetiske hensyn.
Rådet vil ikke anbefale jordkabel
gjennom Straume. Med hensyn til
jordkabel i øygarden kommune er
imidlertidRådet delt.
Et flertall,medlemmeneBye,Schnitler og Thaulow,går ut fra en helhetlig vurdering av tekniske, økonomiske og estetiske forhold inn for

Trykk og repro: Indre Smaalenenes Ttykkeri
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luftledningoverhelestrekningen.Bye
og Thaulow understrekerat de estetiske ulemper særlig er viktige i
Øygarden kommune, men at kostnadeneog drdtsusikkerheten
vedkablinger for høy i forholdtil denneestetiske verdien. Disse medlemmene
mener at en bør vurdereå stilleøkonomiske midler til disposisjon fra
utbygger og kommunene for å
gjennomføre kabling på lavere
spenningsnivåer;evt. leggeinn andre
mastetyperpå deler av strekningen.
Et mindretall,medlemmeneNjøs og
Kveseth, mener at miljøkvalitetene
på strekningenRongsundet-Ljosneset er så spesielleat en helhetligvurdering av økonomiske, tekniske og
estetiskeforhold tilsierjordkabel på
denne strekningen.
Undermøtet 16.julivar Rådetsmedlem Marit L. Fossdal ikke tilstede,
men hadde i brev til vassdrags- og
energidirektørengått inn for luftledninghele strekningenFana-Kollsnes.

Bidrag til avisen kan sendes direkte til
informasjonskontoret eller via de respektive
fagavdelinger postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo

BergenshalvøensKommunale Kraftselskap,
BKK, fikk sin konsesjon
etter en langvarigog
arbeidskrevendesaksbehandlingi NVE.
Første henvendelsekom
høsten 1990,etterfulgtav
søknad våren -91. Søknaden den gang gjaldt totalforsyningtil Kollsnesog
Trolltenninalengjennom
to 132 kV ledningermed
hver sin trase.
I fjor høst ble det aktuelt å oppgraderelinjen
over øygarden til 300 kV.
En forhåndsmelding
forelå 24. novemberi fjor,
og den 30. april i år fulgte
søknaden.
Konsesjonsseksjoneni
Energiavdelingenvar i
fullt arbeid med BKKsaken alleredefra nyttår.
Da konsesjonenble meddelt BKK og offentligheten den 28. juli, sa Erling
Diesen:
Dette har vært —i særklasse —den mest omfattende og kompleksekonsesjonssakNVE har fått til
behandlingi min tid som
vassdrags-og energidirektør.
Altså et skikkeligtungt
lass å dra —med Ame
Olsen og Asle Selfors aller
først i draget. De har hatt
mange og lange arbeidsdager med BKK-konsesjonen!
HB

Seksjonssjef

Ame Olsen

overingenior Asle Selfors

ISSN-nr: 0803-7779

1

•

kalin

er otras

ruslende
Oppei svingenkommeren gulgravemaskin
midtutei elva.Derstopperdenog svingerskuffainnmot
Dendigreredskapenjevnerut og
land.Forbløffende!
somnårbudeiakjælerfor
glattertil elveskråningen
smøretsitt.OlavRamdahli styrhusetviserossnoeav det
av,nemlig
betydningen
sjefennettoppharunderstreket
medstorerfaringi forbyggingsdyktigemaskinførere
arbeid.
TEKST OG FOTO:
HARALD BRYMLDSEN

Sjefen er overingeniørMads Johnsen i Region Midt-Norge. Han tar
Vann & Energi med på en tur langs
elva der arbeidet har vært i gang et
års tid. Mye er gjort allerede, men
langt mer gjenståri et stort prosjekt:
Sikringmot erosjonog ras i Gråelva
i Skjølstadmarka.Omkring 30 mill.
kronervil det koste.Vi har førstvært
innom en triveligkontorbrakkefor å
se på karter og få en orientering.
Johnsenminnerom at det er Gråelva
med utløp i Stjørdalselvavi har med
å gjøre. Ikke den Gråelva som renner ut i havet. Problemområdet er
syv-åtte kilometer langt, men blir
tyve kilometernår også flere bekker
regnesmed.Johnsenpåpekerat også
bekkeneer farlige.De kutterlagetav
kvilddefte.

som ikke enhver maskinkjører kan
settes til. De som kjører har mange
års erfaring fra tilsvarende leirproblemer i Verdalselva. Den er blitt
blank og fm etter mange års forbygningsarbeidei Røesgrenda—noe som
igjenhar ført laksefiskettil storehøyder. Det håper vi skal skje her i Gråelva også.
Laksen liker ikke det grå. Den holder seg visst for nesa til den er
framme i Hofstadelva lenger opp.
Vannet er klarere der. Ørreten går
opp om høstenog gyterogsåi det grå
området, fortellerJohnsen.
Han nevnerat forskerehar bruktmye
tid og krefter på kartlegging av fiskebestand, fugleliv og vegetasjon i
og ved Gråelva—i tilleggtil alt arbeid
geoteknikernehar gjort i området.
—Vi har for eksempeloterenå ta hensyn til. Steinenmå leggessånnat han
har et sted å bo, vet du!

Bekkene også!
Følger elveløpet
Gråelva graver seg stadig dypere i Overingeniørennevner igjen de fardalen, og faren for ras øker stadig. lige bekkeneog sierat turenogså må
Det er kvikkleirepå begge sider.
komme til dem.
Noen steder går kvikkleirahelt ned —Det må kjøressteini bekkeravinene
til elva,andrestederliggerden lenger for å løfte opp bunnen og dermed
redusere rasfaren. Det gjelder å
inn.
Johnsen forklarer at virkemidlene stoppegravingasomelvaog bekkene
dels er å løfte elvebunnen etpar gjør i bunnen.
meter, dels å stoppe erosjonen med Mange områder er like sterkt utsatt
som denne strekningen.Men et sted
forbygging,med stein.
Vi skal følgeelveløpetmest mulig måtte vi begynne, og det ble altså
som det er. Men elva må legges noe på delstrekningB.
om enkeltesteder,vekk fra de bratte Detaljplanen er ellers ikke helt ferelvebreddene. Der det er rasfarlige dig. Vi har hjelp av studenter til å
skråninger,kutter vi litt på radiusen gjøremålingeri den nedredelen,som
grunnlag for videre detaljplanlegi svingene,sier Johnsen.
Anleggsveien legger vi helst et ging.
stykkebortfra elva—der det er plass.
Andre steder er dalen så trang at Arbeid i 10-12 år
veien må helt inntil ja uti elva. Med en styrke som i dag, og en årlig
Veienkan eventueltblitilskldsenere. investering på to millioner kroner,
Før var det uframkommelig her vi vil dennejobbenvarei ti-tolvår framholderpå, som er den vel to kilome- over. Totalt er den beregnet å koste
ter lange delstrekning B. Nå er det 30 millioner. Foreløpig er finansielettå ta segfram,og det kommermye ringen klar på første byggetrinn på
10 millioner. NVE betaler 75 profolk i helgene.
Steinen vi trenger kommer fra et sent,Sørdal kommuneden sistefjerbrudd som liggerideeltplasserti for- departen.
hold til arbeidene.Fullt så lett er det Prosjektet kunne vel ha vært gjenikke å finne brukbar leire til støtte- nomført"i en sveip".Men det er midfyllingene.Vi må vurderenøye hvor lene som settertempoet,her som ved
den kan tas. Ellerskan vi utløse ras i alle rasfarlige områder. Vi må kontar sin tid.
stedetfor å sikre!Løsningener stort statereat sikringsarbeidene
sett å ta leirepå toppenav høye skråninger og frakteden ned til elva, sier Det vi kan gjøre er å ta de verste
plassene først, sier Mads Johnsen,
Johnsen.
opprinnelig fra Evenes i Nordland
og nå med 13 år bak seg i NVE.
Viktig erfaring
Hele tiden må sikkerheten være
første punkt i arbeidet. Her er det
svært viktig at de som kjører maski- Årelang erfaring fra lekproblemer
nene har god forståelsefor hva som Verdalselva kommer maskinforeme
kan skje. Dette er arbeidsoppgaver tif nyhe her i Gråelva.
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Forbygging
Forbygningsarbeideri statligregi regnes å ha en
180-årighistoriei Norge. De tidligstearbeidene
gikk i hovedsakut på å sikre vannveienesom
viktigesamferdselsåreri datidenssamfunn.

AV EINAR BEHEIM

GråNVE-laget
elva, i et muntert "toppmøte"
med overingenior Mads Johnsen ved Region
Midt-Norge. Fra
venstre ser vi
Ottar Elnes,
Vuku, Torstein
Kluken, Inndalen, Knut Bakkeslett, Verdal,
Olav Ramdahl,
Verdal, formann
Joar Storholmen og Johnsen. Åsmund
Karlgård fra Sul,
som også er
med på laget,
var Ikke tilstede
da bildet ble tatt.
Formann Joar
Storholmen er
ute og går med
sin såmaskin
- for grønt skal
det bli langs
anleggsvei og
elvebreddI Det
meste av steinmassene som
kjøres ut i Gråelva, blir påhjørt
jordmasser og
tilsådd.

I dag er målet med de mange
flom- og erosjonshindrendetiltakene som utføres å sikre og
trygge samfunnsverdieri vassdragsnære områder, samtidig
som en ivaretarnatur- og miljøhensyn. Det siste er blitt stadig
viktigere de siste årene og miljøforhold har en fremtredende
plass i dagens sikringsarbeider.
Oversvømmelser,erosjonog
ras er et årvisst problem i vårt
land. På gmnn av økende aktivitetlangsvassdrageneblir samfunnet stadig mer sårbart ved
flom. Verdiene som er lagt ned
i bygninger, veier og annet i de
vassdragsnæreområdenehar økt
betydelig.Det er en klar tendens
til at skadeomfangetøker, og de
siste årene har det vært store
utbetalingerfra forsikringsbransjen pga. flomskader. A sikre
mot flomskaderer derforregnet
som et viktig mål innen vassdragsforvaltningen.
Samfunneter avhengig av et
apparatmed fagligekspertisefor
å løse oppgavenemed planlegging og utførelse av sikringstiltak.
I dagens NVE-organisasjon
er det regionkontorenesom tar
seg av alt praktisk arbeid med
anleggsvirksomheten. Det er
også regionkontorene som tar
imot den store pågangen etter
vassdragsteknisk veiledning,
uttalelserog fagligevurderinger
som kommer utenfra.
I anleggsvirksomheten har
NVE idag på landsbasis45 fast
ansattemaskinkjøreresom sammen med den regionaleanleggs-

ledelse står for en stor del av
omsetningen, som årlig utgjør
50-60 mill. kroner.
Hvordan forbygnin gsvirksomheten skal organiseres for
fremtidener et hett tema i disse
dager. Det pågår et bredt anlagt
utredningsarbeid i NVE med
tanke på en ny og fremtidsretfor virktet organisasjonsmodell
somheten.
Regjeringen har besluttet at
forbygningsvirksomhetens
anleggsdrift skal omgjøres til
resultatenhetermed virkningfra
1.januar 1994,foreløpigfor en
prøveperiodepå 2 år. Bortsettfra
at det forutsettesen budsjett-og
regnskapsmessigutskillelse av
anleggsdriften fra NVEs forforeliggerdet
valtningsoppgaver,
ikke noen helhetlig beskrivelse
av hvordanresultatenheteneskal
organiseres.Utredningsarbeidet,
som er igangsatt,skal gi klarhet
i dette. Arbeidet omfatter også
en gjennomgang av forvaltningsdelenpå regionkontorene.
Behovet for NVEs virksomhet med flomsikringvil svingei
takt med forekommende flommer. Fordi verdiene i de vassdragsnære områdene øker, vil
den underliggendetrendenvære
at behovet for sikringsarbeider
er økende. Skadene etter store
flommer i østlandsområdet i
1987-88viser at mye er ugjort.
Andre oppgaver vil ellers
være sikring mot forurensning
fra erosjon i leirområder,slagghauger,slamdeponiero.l. Dessuten fokuseresdet stadigmer på
flomsonekartlegging, flomberedskap og arbeid med faregrenser som viktige elementeri
det forebyggendearbeidet.
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Styr et
nasional
ontroll
I kjølvannetav E0S-debatten er det fra forskjellighold blitt hevdet at EØS-avtalen
åpner for salg av kraftverktil utlendinger.Jeg tror det nå er behov for å få avlivet
denne myten en gang for alle.
AV PER HAKON HØ1SVEEN

La meg først slå fast at vår konsesjonslovgivning for vannkraftsektoren aldri har utestengt utlendinger.
Jeg minner om at f.eks. kraftverkene
eid av A/S Saudefaldene, A/S Tyssefaldene, A/S Norsk Aluminium
Company i Høyanger og A/S Meraker Smelteverk i årtier var på nordamerikanske hender uten at dette
vakte særlige reaksjoner.
Det underlige er at påstandene om
lettelser i adgangen til salg av kraftverk til utlendinger fremføres etter
at myndighetene har styrket den
nasjonale styring og kontroll av
vannkraftsektoren. Nødvendig styring og kontroll vil fremover bli oppnådd ved et knippe av virkemidler
som forkjøpsrett, konsesjonsvilkår
og hjemfall til staten av kraftverk.
Utvidelse av statens forkjøpsrett står
her sentralt. Denne utvidelsen ble
behandlet av Stortinget i forbindelse
med Ot.prp. nr. 82 (1991-92) Om
endringer i energilovgivningen som
følge av en EøS-avtale, jf. Innst. 0.
nr. 17 (1992-93). Lovendringen er
sanksjonert av Kongen, men ennå
ikke trådt i kraft.

åfå en oversikt over hvordan eierskapet til norske kraftverk i dag fordeler seg basert på maksimal stasjonsytelse:
staten ca. 30 prosent
kommuner/fylkeskommuner
ca.
55 prosent
private ca. 15 prosent, hvorav 2/3
er belagt med vilkår om hjemfall til
staten. Grunnen til at vannfall tilsvarende 5 prosent av landets stasjonsytelse ikke har vilkår om hjemfall, er at ervervet av vannfallene fant
sted før konsesjonslovgivningen ble
innført i begynnelsen av dette århundre. Dersom et av disse kraftverkene
eller kraftselskapene skulle bli solgt
til andre private, vil det selvfølgelig
bli fastsatt vilkår om hjemfall til staten på vanlig måte i den konsesjon
som da vil være nødvendig.
Behovet for nasjonal styring og kontroll er derfor begrenset til eventuelle salg til private av kraftverk eller
vannkraftselskaper eid av kommuner og fylkeskommuner.
Salg av kommunale eller fylkeskommunale kraftverk fomtsetter for
det første at vannfall og kraftverk
utskilles fra den kommunale forvaltningen som eget aksjeselskap.

Forkjøpsrett
Styringsmekanismer
I denne artikkelen skal jeg forsøke
å gi en samlet oversikt over de rettslige styringsmekanismer som kan
nyttes av myndighetene ved salg av
kraftverk eller av aksjer i vannkraftselskaper.
Innledningsvis kan det være nyttig

En slik omdannelse krever konsesjon. Det er hjemmel for å søke unntak for forkjøpsrett og konsesjonsplikt. For å unngå en omfattende
konsesjonsbehandling søkes det alltid om slikt unntak. I alle saker hvor
det er gitt unntak, har Nærings- og
energidepartementet satt som vilkår

at staten kan gjøre forkjøpsrett gjeldende ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse uansett størrelse på
aksjeposten. Nyttes ikke forkjøpsretten, utløser ethvert salg full konsesjonsbehandling.
Uavhengig av de vilkår som gjelder
ved omdannelse til aksjeselskaper,
må en kjøper, som erverver mer enn
20 prosent av aksjene eller andelene
i et selskap som innehar konsesjon
etter industrikonsesjonsloven,
ha
aksjeervervskonsesjon etter industrikonsesjonslovens kap. V. Konsesjonsplikt inntrer også ved enhver
økning av eierandelen utover 20 prosent. Når det meddeles konsesjon
for erverv av aksjer i medhold av
industrikonsesjonslovens kap. V, kan
det settes vilkår som finnes påkrevet av allmenne hensyn, herunder
vilkår om hjemfall av aksjene.
Denne bestemmelsen har ennå ikke
vært benyttet i praksis.

Konsesjonsplikt
Dersom en kjøper blir innehaver av
mer enn 90 prosent av aksjene, utløses konsesjonsplikt etter industrikonsesjonslovens kap. I, idet dette
konsesjonsrettslig vurderes som om
erververen blir innehaver av de konsesjonspliktige rettigheter i form av
vannfall og kraftverk.
Aksjeerververe som får konsesjon,
plikter å rette seg etter de bestemmelser om hjemfall m.v. som er fastsatt i den konsesjonen som er meddelt selskapet. Dette gjelder også
dersom det kjøpes mer enn 90 prosent av aksjene slik at det skal gis ny

Ekspedisjonssjef Hoisveen: Konsesjonslovgivningenhar aldri utestengt
utlendinger!

konsesjon etter kap. I for erverv av
vannfall og kraftverk.. Bestemmelsen hindrer at man uthuler hjemfallsretten ved å overdra et selskap
med konsesjonspliktige rettigheter
like før hjemfall skal fmne sted, og
at erververen deretter gis ny konsesjon hvor hjemfall ikke inntrer før
etter 60 år, som er vanlig konsesjonstid.
Selskaper hvor mer enn 2/3 av
aksjene er eiet av kommune, fylkeskommune eller foretak organisert
etter lov om statsforetak gis tidsubegrensede konsesjoner uten hjemfallsvilkår. Aksjeoverdragelser i
kommunalt eide selskaper kan endre
selskapenes konsesjonsrettslige stilling. Salg av aksjer slik at den offentlige eierandel kommer under 2/3,
medfører derfor at vilkårene for at
selskapet skal inneha tidsubegrenset
konsesjon ikke lenger er tilstede.
Som nevnt ovenfor, er adgangen for
staten til å benytte forkjøpsretten
utvidet. Inntil nå har forkjøpsretten
vært begrenset til første gangs konsesjonsbehandling av et vannfallerverv. Etter endringen av industrikonsesjonsloven kan staten også
nytte forkjøpsretten ved salg av kraftverk eller ved salg av aksjer eller
andeler av vannkraftselskaper. Forkjøpsretten oppstår ved overdragel-

ser som medfører at den offentlige
eierandel synker under 2/3 uansett
om den private andel innehas av en
eller flere eiere.

Kontrollmulighet
Lovendringen er ment å skulle gi staten en kontrollmulighet mht. eierskapet uten at dette innebærer noen
kjøpsplikt. Hvorvidt staten skal
benytte sin forkjøpsrett ved å tre inn
i kjøpekontrakten, må vurderes ut
fra forholdene i hvert tilfelle. Utøvelse av forkjøpsretten må skje uten
diskriminering etter nasjonalitet.
Dersom staten velger ikke å benytte
seg av forkjøpsretten, må selskapets
tidsubegrensede konsesjon omgjøres til tidsbegrenset. Konsesjonens
utløp fastsettes da til 60 år fra den
opprinnelige konsesjon ble gitt, med
hjemfall til staten ved konsesjonstidens utløp.
De rettslige styrings- og kontrollmekanismer jeg her har gjennomgått
er selvfølgelig forenlige med EØSavtalen.
La meg konkludere med at de regler
vi nå har for forkjøpsrett, hjemfall til
staten og konsesjonsbehandling gjør
at vi aldri har stått bedre rustet til å
utøve nasjonal styring av vannkraftressursene enn når EØS-avtalen Irer
i kraft.

om —Vihardermeddisponert
enstemmig
harforeslått
å utsette
byg- segpåmidten(2-2)i spørsmålet
i alt149,5
kraftverk, milhoner,
kroner,
dersomalletilsagn
gingenavnytilløpstunnelKagge- byggingavnyttGravfoss
elleroppmsfing
avdengamlestasjo- bliropprettho1dt,
sierErikKielland,
foss.
Energiavdelingen,
tilVann&Energi.
Prosjektetskulleha værtsluttbe- nen.
tilDrammen
Energiverk
handlet
i Drammen
bystyre22.juni, Tilsagnene
lilsagn om støtteer sammenmedplaneneforGravfoss, påtilsanunen30nfillionervardehitmed"Til- To dagermed søkemensakenbleutsatttil 21.septem- tilstørsteetterordningen
trukket tilbake
og utvidelseav
ber.NVEstilsagnom20 mill.kr.til skuddtilopprusting
lys på skatterefonn
erforeløpig
opprettholdt,
i ktaftverk".
Drammen
Energiverk
fårlikevelikke Gravfoss
54,7mill. Energiseminaret
1993tarforseg et
tilskuddtil
Kaggefoiskraftverk
Til- påventeav søknadomfristforleng- Tiljunierdetialtutbetalt
kr.Deterdessuten
gittfilsagn
om94,8 meget aktuelt og viktig emne:
sagnetpå 10mill.kronerertrukket else.
sKA'rrPÅKRAFTs KAP.
iDrammen
haddedelt mill.kr.
tilbakeetterat DEs prosjektstyre Prosjektstyret
4Pk

I løpetavdagene10.og 11.nove
bervilforgmnnsfigurer
i energise
torenmøtesi OsloSkinnsenter
for
drøfteetfremlagt
forslagfilskatte
form.Reformen
vil påvirkeskatt
inntektene
i etstottantall
komm
og påaktiviteten
tilen næringso
forvalter
en avlandetsvildigstere
surser.
Forslaget
kom fiorhøst,fraetoffen
lig utvalg(NOU1992:34).
Måleterå kombinele
ov
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og kraftutveksling
medutlandet
Nye sjøkabler til kontinentet
har vært et hett tema i en ellers
kald og regnifulløstlandssommer. Massemediene har formidlet meningsutvekslinger og
debatter mellom departement,
politikere, NHO, kraftselskap,
Statnett og andre interessenter.
Temaer har vært bl.a. manipulering av markedet, topris-system og billigsalg av vårt arvesølv.
AV HilKON EGELAND

Bakgrunnenfor debattendennegang er en
kraftavtalemellomStatkraftSF og PreussenElektraAG og en avtalemellomEuroKraft Norge AS, eid av 21 norske kraftselskap- som disponererca. 31 TWh, og
Hamburgische Elektrisitäts-WerkeAG.
Videre har den norske grupperingenSørkraft,eid av 4 norskekraftselskappå Sørlandetmed ca. 9 TWh, en intensjonsavtale
med det nederlandskeselskapetSEP. Alle
disse avtaleneforutsetternye sjøkabler.
Angår disse sakeneoverhodetNVE, eller
kan vi lene oss tilbakeå bivåne det hele ?
Riktigsåveler det nok ikke.Men førstdet
formelle.
To år etter at energiloven var vedtatt ble
rammebetingelsenefor utenlandshandelen med kraftfastlagt.Detteinnebaren tredeling av kraftutvekslingen:
—kortsiktig kraftutveksling,dvs. inntil 6
måneder. Statnett er gitt konsesjon for å
organiseredette,mensNVE skalførekontroll og tilsyn med Statnettspraktisering.
konsesjonsfrikontraktshandelinntil5 år
og totalt 5 TWh. Nærings- og energidepartementet(NOE) fastsettervilkårmens
Statnetttilretteleggerde tekniskeog administrativeforhold.
kontraktshandel
utover5 år.NOE er konsesjonsmyndighet for handelsavtalen.
Avtaler som i det vesentlige innebærer
krafteksportmå nok også legges fram for
Stortinget,mens departementet i avtaler
som innebærerrettighetertil minstå kunne
importerelike mye som man er forpliktet
til å eksportere, har de nødvendige fullmakter fra Stortinget.
Rådgivning
NVEs kanskjeviktigste,og inntilnå mest
arbeidskrevende oppgave i forbindelse

r kmftselskapenemed stabile skattekter for kommunene.

redragene
er åpningen holder nærings- og
ergiministerFinn Kristensenforeg om "Aktuelle energipolitiske
rsmål".
følges'av rådgiver Sigurd Bjørstad, NOE, som gir en analyse av
værende beskatning og bakgrurin for reformforslaget.

med utenlandshandelen,har vært rådgivningsoppgaver for departementet.Dette
arbeidet har hatt et betydelig omfang de
siste årene. Dette har vært et underlagfor
arbeidet med utforming av rammebetingelsene for krafthandelen. Spesielt det
sistehalveårethar NVE hatten rekkehenvendelser fra departementet som tildels
har medført betydelig utredningsarbeid.
Vi har i tilleggdeltatti ulike interdepartementale arbeidsgrupper.
De tok feil de som i kjølvannetav energiloven og omorganiseringav NVE trodde
at kraftbalansestudier og andre samfunnsøkononliskeanalyserav kraftsystemet var unødvendigi et mer markedsbasert kraftsystem. Under departementets
arbeidmed utenlandshandelog virkninger
av ulike avgiftsnivåerpå fossile brensler
i de nordiske land, har slike studier vært
etterspurt.
Scenarier
Riktignok snakker man ikke lenger om
prognoser, men bruker snarere terminologien scenarier. NVE har opprettet et
fruktbart samarbeid med Statistisk
sentralbyrå, og vi har fått lagt inn etterspørselkurve,med dittto elastisitet,i våre
tradisjonelleproduksjonsorientertesimuleringsmodeller.
En heltny oppgavefor NVE har værtkontroll og tilsyn med kortsiktigkraftutveksling med utlandet. Fra 1. januar 1992
hadde Statkraften midlertidigkonsesjon
for eksport og import av kraft. Ansvaret
for utenlandshandelenble overførttil Statnett fra 1. juli 1992. Bakgrunnen for at

Utvalgets leder, professor Asbjørn
Rødseth,diskuterer"Utformingenav
det nye skatteforslaget".
Etter lunsj blir det kommentarer fra
berørteparter,bl.a.advokatSteinErik
Stinessen i Landssammenslutninga
av Vasskmftkommunar,og fylkosVaraordførerSissel Eidissen,Nordlafid
fylkeskommune..
.
Neste dag ser ekspedisjonssjefLars
Wilhelmsen Kommunal-og arbeidsdepartementet på betydningen for
•

NVE er blitt pålagt dette av departementet er nok det nye rollemønsteret som
fulgte av energiloven.
Hva har så NVE gjort for ivareta disse
nye oppgavene?Vi har hverkenopprettet
egne målestasjonerpå grensenellerinstallert oss i driftssentralen til Statnett. Vi
erkjenner derimot at vi ikke fullt ut har
mulighettil løpendeå kontrolleredet Statnett gjør i utenlandshandelen.Men i tråd
med energilovenhar vi basertoss på at de
nærmeste til å følge opp at Statnett ikke
utøver sin oppgave, og som vil tape
penger på det, er aktørene i markedet.
NVEs kontroll-og tilsynsfunksjonvil derfor i hovedsakvære et beredskapsopplegg
som kan aktiviseresnår det er nødvendig,
f.eks.i fotbindelsemed klagerpå Statnetts
håndteringav utenlandshandelen.I tillegg
har vi faste månedlige informasjonsmøter med Statnett.De skal videre orientere
oss når det er vesentlige endringer som
påvirkerderes konsesjonsutøvelse.NVE
vil fortsettemed å ta opp sakerpå eget mitiativ basert på den informasjon som tilflyter oss.
Pålegg
Hva slags maktutøvelsehar NVE klart å
gjøre ? Det er ikke rart.Det har ikke kommet en eneste skriftlig klage på tidligere
Statkrafts midlertidige konsesjon eller
Statnettsnåværendekonsesjon.NVE har
imidlertid,på egen hånd, i skriftlig form
gitt Statkraftpåleggom at utvekslingmot
Danmark, Elsam, skal gå via det organiserte markedet. Vi har videre i to saker
bedt om forklaringfra Statnettpå forhold
som vi mentekunne værei stridmed konsesjonsvilkårene. Disse sakene er ikke
blitt videre forfulgt da forholdeneer blitt
utbedretetter kort tid.
Har NVEs kontroll hatt noen funksjon?
Det viktigste er nok den blotte eksistens
av kontrollinstansen,uavhengig av aktivitetsnivået. Videre hjelper det godt at
Statnett har begrenset med incitamenttil
å handle i stridmed konsesjonsvilkårene.
Vi har også stått fast på at den kortsiktige
kraftutvekslingskal gå via det organiserte
markedet, og ikke bilateralt. Dette gjør
handelenmye mer oversiktligog reduserer også kontrollbehovet. Men det kan
selvfølgeligvære at aktøreneer for dårlig
kjent med konsesjonsordningenog vilkårene knyttettil den. NVE tar derfor framover sikte på å informerebedre om dette
slik at aktørene bedre kjenner ordningen
og vet hvor de kan klageved mistankeom
brudd på konsesjonsvilkårene.

kommuneøkonomier.ProfessorPreben Munthe har som emne "Videreføring av skattene mot en grunnrenteskatt".
SiviløkonomJan GauteSannamesfra
Stiftelsenfor Samfunn og Næringslivsforskninggir praktiskeeksempler
på skattfør og etteromleggingen.Formann i Stortingetsfmanskomite,Per
KristianFoss, avslutterforedragsrekken med "Politiske synspunkter til
forslagetfra Rødseth-utvalget".

13jarneNicolaisen
nytersittotium
Når sjefingerliørBjarne Nicolaisennå i sensommeruken
tilbringertiden på sitt småbrukGata ved Brøttum,sør for
Lillehammer, kan han se tilbake på 40 års tjeneste for
NVE og norsk damsikkerhet. Og når han nå har trådt
tilbake, kan han gjøre det i forvissning om at han har
satt standard både for damrnene og det fagmiljøet som
skal ta vare på dem ut i det neste hundreåret.
Bjarne Nicolaisen vokste opp i et fisker- og handelsmiljø i Kvæfjord i Troms. Dette var et miljø som i mellomkrigstidenkunne by på mye dramatikkog nyttig livserfaring.Bjarne Nicolaisenhar da også fremståttmed et
mangfold av positive personlighetstrekksom stikkordmessig kan benevnes med medmenneskelighet,sinnsro,
høy faglighetog bred kulturellorientering.
I det norske damsikkerhetsmiljøeter det mange som nå
håper at Bjame Nicolaisenvil fmne pensjonisttilværelsen
kjedeligog at han igjen vil stille opp med sine erfaringer
og vurderinger,stilfulltfremførtog nennsomtktydretmed
historierfra sitt nordnorskeoppvekstmiljø.De mange vil
nok håpe forgjeves.Bjarne Nicolaisener i sitt livs toppform og kan gi seg i kast med omtrenthva som helst.Tidligere kolleger og medarbeidereønsker Bjarne lykke til.

Aktuelt fraHydrologisk
* Vi har startet forberedelsenetil avdelingens 100-årsjubileum i 1995.Avdelingenshistorie vil bli utgitt i
bokform. Det tas sikte på å arrangereen jubileumsfest, trolig kombinertmed et faglig seminar.En teknisk utstillingforberedes,og en ny video til avløsning av den nå noe aldrende filmen om avdelingens
aktiviteterplanlegges.
* Vi har akkurat sendt ut en pressemeldingom breer
og rasfare. De kystnære breer i Sør-Norge har økt i
volum de siste årene, og som en følge av dette er risikoen for ras også økende.
* Det er gjort en avtale med Statkraft og Bodø og
omegn turistforeningom bygging av en turisthytte
ved Engabreen,en brearm av Svartisen.Derved er vi
sikret innkvarteringsmuligheterfor våre breforskere
under arbeid i området.

Erfaringenehittil
med ny energilov

Blant emnene under konferansen er
"Reviderteretningslinjerfor overføringstariffer",og
av energiNVE inviterertil informasjonskonfe- verkeneseffektivitet".
ransei FolketsHus i Oslo 15.septem- Everk og kunder vilegge frem sine
ber. Da får vi en oppsummering av yuredetingerav det arbeidsorner gjort
NVEserfaringeretter2 1/2år med den og de utfordringerNVE som regulenye energiloven.Konferansentar også ringsmyndighetstår overfør.
for seg NVEs planer for det videre Invitasjonener underskrevetav vassarbeid med reguleringav nettene,og drags- og energidirektørErling Diehva som kan gjøres for å fremme en sen og av seksjonssjefJon Sagen.
effektiykonk-un-anse
i markedet.

Returadresse:No

es vassdrags-ogenergiverk,
postboks5091Majorstua,
0301Cislo

Magnetiske felt og kreft:

e eng

Litens
•

Sentralenordiskeforskere
somi sommervarsamlet
på en bredtanlagtkonferansei Bergensyneså være
enige:Hvisdeter en sammenhengmellommagnetiskefeltog kreft,så er
sammenhengen
svak.En
danskekspertgruppe
nedsattav landetshelsemyndigheter
konkluderer
samtidigmedat detikke
finnesvitenskapelig
grunnlagforå fastsettenormer
formagnetfelteksponering
frahøyspentanlegg.
Detdrivesomfattende
forskningpå detteområdet,og ulikevirkningerav
magnetiskefelter fortsatt
et viktigproblemområde.

Et velkjent bilde
fra de fleste land
verden over:
kraftledninger
nær inntil bebyggelse. Bildet er
tatt under en
befaring som var
ledd i behandlingen av BKKsøknaden om en
300 kV ledning til
kollsnes og Trollterminalen der.
(Foto: Wenja
Paaske)

AV ASLE SELFORS

Norsk Elektroteknisk Forenings
landsmøte i Bergen 10.-11. njuni var
i år viet temaet elektromagnetiske
felt. Interessen var så stor at deltakerantallet måtte begrenses til 200.
De 15 innlederne belyste svært
mange aspekter ved problemområdet: Teori om feltene, dataskjermforstynelser, helsevirkninger (også
andre enn kreft), virkninger tilknyttet industri, jembane, kontor, boliger, trafoanlegg og kraftledninger.

Kraftledninger
og barnekreft
Størst interesse var nok rettet mot
spørsmålet om bolig nær kraftledninger og mulig kreftfare for barn.
Maria Feychting og Jørgen Olsen
som er ansvarlige for de siste store
svenske og danske undersøkelser,
redegjorde sammen med Georg
Thommesen fra Statens strålevem,
for forskningsresultatene på dette
området.
Undersøkelser der man ser på statistiske sammenheng mellom miljø
og sykdomstilfeller (epidemiologiske undersøkelser) peker sammenlagt i retning av en viss sammenheng mellom bosted ved
kraftledninger og noen kreftformer
hos barn. Sammenhengene er imidlertid svake, og de ulike undersøkelser er noe motstridende. De siste
svenske og danske undersøkelsene
tillegges her større vekt fordi man
har søkt å beregne faktiske feltstørrelser og fmner en sammenheng mellom feltstørrelse og sykdomsfrekvens.

Trykk: Indre

tr 69 89 00 44

Tiltak?
Resultatene fra disse undersøkelsene
må vurderes mot to faktorer. For det
første gjør metodiske problemer knyttet til epidemiologi at man vanskelig
kan påvise at det dreier seg om en
entydig sammenheng mellom årsak
og virkning: Sammenhengen kan
framtre fordi de undersøkte forhold
henger statistisk sammen med andre
egentlige årsaksfaktorer. I dette tilfelle kjenner man heller ikke til hvilke
mekanismer på individ- eller cellenivå som eventuelt gir denne effekten, noe som også svekker beviskraften til undersøkelsene.
For det andre er kreft hos barn såpass
sjelden at selv en fordobling i sykdoms-frekvensen gir svært små utslag
i antall faktiske tilfeller. I Sverige
har forskeme anslått at —om deres
undersøkelse gir et riktig bilde —så
er samtlige støne kraftledninger årsak
til ett dødsfall pr. år. Basert på danske undersøkelser har man anslått
tilsvarende tall for Danmark til ett
dødsfall hvert 5. år.
Maria Feychting var ut fra sin undersøkelse svært forsiktig med å tilrå
bestemte tiltak. Jørgen Olsen viste til
at den danske ekspertgruppen nylig
hadde fastslått at det ikke var vitenskapelig grunnlag for nye normer, og
at eventuelle tiltak måtte ha et rent
politisk grunnlag.

Kreftgjennomyrke?
Tore Tynes ved Kmifregistereti Oslo
forsker på mulig sammenheng mel-

lom yrkesmessig eksponering for
elektromagnetiske felter og kreft. Han
gjennomgikk utført forskning på dette
området og konkluderte med at
undersøkelsene ikke gir entydig støtte
til en antagelse om økt forekomst av
leukemi og hjernesvulst. Enkelte
undersøkelser viser imidlertid sarnmenheng mellom felteksponering
og disse kreftformene. Noen anslår
at risikoen øker med 10 - 20 %. Men
disse resultatene er også basert på
epidemiologiske undersøkelser med
tilhørende svakheter og det dreier seg
eventuelt om en liten økning i sjeldne
kreftformer. Tynes framholdt at i en
situasjon der total risiko for kreft ikke
ser ut til å øke med økt felteksponering, burde man være forsiktig med
å rope "ulv" i arbeidsmiljøet. Imidlertid fortsetter forskningen på dette
området.

Jernbane
Elektriske jembaner drives med vekselstrøm med frekvensen16 2/3 Hz,
i motsetning til det vanlige netts 50
Hz. Om forskjellen har betydning
for eventuelle helsevirkninger av feltene er ikke kjent. Åge Lien fra NSB
Bane viste til at de magnetiske felt
hos naboer 25 m fra sporet ville være
2-10 mikrotesla (gT), dvs. flere
ganger større enn feltene like langt
fra en større kraftledning. Feltstørrelser inne i togene er ikke systematisk undersøkt.
Den gjennomsnittlige feltpåvirkning
for jernbaneansatte er beregnet til ca.
20
I en undersøkelse som omfatter helsedata fra 13 000 ansatte i perioden 1958-90 ble det ikke påvist
noen sammenheng mellom felteksponering og kreft.

Dataskjermer
Smelteverk
Ole Tormod Fure fra Smelteverkindustriens miljøsekretariat viste hvordan arbeidere i disse industrier ble
langvarig utsatt for vekselstrømsfelter i størrelsesorden 100 ganger feltene i byggegrensen ved kraftledninger. Likestrømsfelter kunne være
flere tusen ganger kraftledningsnivået. Likevel viste undersøkelsene så
langt ikke klare sammenhenger mellom felter og kreft. I yrkeshygienisk
sammenheng konsentrerer man seg
foreløpig om forebyggende tiltak på
områder der det er påvist klare sammenhenger mellom miljø og sykdom.

Forsker Gunnhild Oftedal ved SINTEF gjennomgikk andre helseplager som er satt i sammenheng med
elektriske og magnetiske felt. Vanligst er dataskjermarbeid der det
registreres smerter i øyne og hode,
og hudreaksjoner. Vi kan ikke utelukke at slike helseplager i moderne
kontormiljøer skyldes en eller annen
form for felter, men det er foreløpig
ikke påvist klare sammenhenger.
Den svenske forskeren Gun Agrup
går langt i å "frikjenne" dataskjermer som kilde til slike plager. I gjentatte provokasjonsforsøk har forsøkspersoner ikke klart å påvise når

feltene er tilstede og når de er skrudd
av.
Oftedal påpekte at man i forebyggende arbeid må se på alle faktorer
i kontormiljøet, som stress, arbeidsstilling, støv, luftfuktighet og belysning. Tiltak knyttet til dataskjerm og
andre feltkilder kan i noen tilfeller
også ha virkning.

Kjellertrafo
Fordelingstransformatorer ligger ofte
i kjelleren til kontor- og boligbygg.
Føringen til og fra disse trafoanleggene er ofte opphav til store magnetiske felter i tilgrensende rom. Klager kommer vanligvis i forbindelse
med forstyrrelser på dataskjermer
og TV. Helsevirkninger fra felter
(feltene kan i slike tilfeller være mye
større enn fra kraftledninger) er lite
fokusert. Eyvind Smith fra Oslo
Energi orienterte om magnetfelter
fra lavspente installasjoner, og Nils
Arild Ringheim fra EFI gjennomgikk tiltak for å redusere disse feltene, bl.a. skjerming med aluminiumsplater.
Innlederne rettet dermed oppmerksomheten mot et annet viktig
problemområde ved siden av helsevirkninger, nemlig strømforsyningens forstyrring av ulike dataskjermer. Her har forskerne betydelige
utfordringer.
Konferansen ga et godt overblikk
over et svært omfattende fagområde
hvor vi fortsatt må regne med betydelig forskningsaktivitet.

