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Et tidsskille
2. septemberåpnetstatsrådFinnKristensenSvartisenkraftverk.I sinåpningstale
fortaltehanat RegjeringensammedaghaddegittStatkraftkonsesjonpå
en 25 årigkrafthandelsavtale
medPreussenElektra.
Svartisen kraftverk ble omtalt som den siste store nyutbygging av vannkraft her i landet. Den norsk-tyske avtalen er vår første kraftutvekslingsavtale mot Kontinentet.
Begge disse forhold gir anledning til noen refleksjoner.
Den avtalen Statkraft nå har fått konsesjon på, og
andre avtaler som er omsøkt eller er på et mer forberedende stadium, utnytter vårt vannkraftsystems evne til å
levere rask, regulerbar og kostnadseffektiv toppkraft. Får
denne type handel et visst omfang, vil effekt, som vi idag
har overskudd på i vårt vannkraftsystem, bli mer etterspurt og oppnå høyere pris. Da slike avtaler som regel
også innebærer en viss nettoeksport av energi i de fleste
år, vil det kraftoverskudd vi for tiden har, raskere gå mot
en situasjon med balanse mellom tilbud og etterspørsel.
Det eksisterende kraftoverskuddet, og det forhold at
kraftproduksjon fra 1991 ble fullt konkurranseutsatt,
førte praktisk talt til investeringsstopp i kraftutbygging.
For å hindre at ordrebøkene til leverandørindustrien
skulle bli fullstendig tomme og de faglige miljøene forsvinne, har sentrale myndigheter nå i noen år gitt økonomisk støtte til opprustning og utvidelse av eldre kraftverk. Med den utvilding vi nå ser konturene av, burde
denne virksomheten om kort tid igjen bli s'elvgående:
Med årene får vi et økende behov for å rehabilitere
eldre vannkraftverk. Eldre teknisk utstyr med lav virkningsgrad og høye driftskostnader vil bli skiftet ut.
Effektinstallasjonene vil bli økt. Tilstøtende nedbørsfelt
kan bli trukket inn og allerede regulert vann utnyttet
bedre. Vannveiene vil i mange tilfelle bli oppdimensjonert. Slike løsninger vil som regel gi de billigste effektog energitilskudd. Miljømessig er som regel opprustnings- og utvidelsesprosjekter lite problematiske
I tillegg til dette er det fortsatt "ikke forbudt" som
statsråden sa i sin åpningstale, å søke konsesjon på nye
kraftutbygginger. Det er ennå betydelig potensial i mindre og mellomstore prosjekter som kan konsesjonssøkes
i følge Samlet plan.
Jeg vil tro at det er flere kraftselskap som i dagens situasjon tar fram sine utbyggingsplaner for en ny gjennomgang. Prisene på teknisk utstyr og entreprenørtjenester er
stadig gunstige. Lånerentene er lave. En viss økonomisk
optimisme anes innenlands. Vi kan vente økt krafthandel
over grensene.
Det ser ut til at det igjen kan bli en økende interesse både
for opprusting og utvidelse av eldre vannkraftverk og
utbygging av nye. NVE skal sørge for en raskest mulig
behandling av de konsesjonssøknader som kommer inn.
Men den endelige økonomiske vurdering er ene og
alene byggherrens ansvar.

gttnergi

Leveringskvalitet:

Varef tafor
elektrisk
strøm
avbmddenekosterbrukerne(egentlig samfunnet)merenndetkosterå
redusere avbruddene, bør leveringskvaliteten
bedresogviceversa.
Energilovensom vi fikk i 1990,
påleggereverkeneå infonnereabonnenteneom den leveringskvalitet
somkanpåregnes.I forskrifttilenergilovenstårdetat kundenskaltibys
denleveringskvalitet
somer fastsatt
i normer gitt av NVE (hvis ikke
avtaleom annenleveringskvalitet
er inngått).
Forå finneut hvordaneforsyningen
kan møteenergilovenskrav i forbindelsemedleveringskvalitet,er
det etablertet samarbeidmellom
NVE og everkene i form av en
"Samarbeidsgruppe
for leveringskvalitet"somNorenergiopprettet
i 1991.
I forbindelsemeddettearbeidetblir
det vurdertom myndighetenebør
settekravellervilkåri forbindelse
med leveringskvaliteten.Det blir
settpå følgendefire altemativer:

AV MART1NNORDBY.

Somforbrukereer vi blittvanttil å
finnevarefaktaopplysninger
på de
flestevarenevi kjøper,mendetfinnes unntak.Ett eksempeler elektrisk strøm. Vi har faktisk kjøpt
strømi anslagsvishundreår utenå
vite noe særlig om kvalitetenpå
varen! Det som finnes i everkets
leveringsvilkår
angåendekvaliteten
er stortsettat spenningenskalvære
ca. 230volt(230:10%).Vanligvis
er intetsagtomhvoroftevimåfinne
ossi at strømmener borte,ellerhvor
lenge den kan være borte om
gangen.

Hvaer leveringskvalitet?
Måletmedkraftforsyningssystemet
er å dekkebrukernesetterspørsel
etterelektriskenergimeden kvalitetsomer tilpassetbmkemesbehov.
Definisjonen
av leveringskvalitet
ut Martin Nordby
frabruketnesinteresseomfatterbåde
pålltelighet
(tilgjengelighd)
og kva-- leveringspålitelighetengår mot
litetpå denenergiensomeverkettil- 100%,gårnettkostnadene
motuen- -Ingen krav. Situasjonenblir som
byr.
deligog avbruddskostnadene
mot hittil,nemligat det er opptil hvert
null.Denoptimaleverdienforleve- everkå bestemmekvalitetsnivået
- Påliteligheten sett ut fra bruke- ringspåliteligheten
befinnerseglitt innenforsyningsområdet.
rens interesseer karakterisertved under100%,og denfår vi nårsum- - Krav til økonomisk beregning.
årligavbruddstidog antallavbrudd men av everketsnettkostnaderog Detteinnebærerat everkenepålegpr. år.
abonnentenesavbruddskostnader ges å ta hensyn til abonnentenes
Kvalitetener karakterisert
bl.a.ved har sittminimum.
avbruddskostnaderslik at totalat everketlevererriktigspenning,
kostnadeneforeverket g brukerne
og at den holdes stabil og fri for Firestrømbruddpr. år.
blir minstmulig.
flimmer.Frekvensensavvik
måhol- Energiforsyningens
Forskningsin- - Minstekrav. Dettealtemativetgår
desinnenforvissegrenseverdier
slik stitutt(EFI)i Trondheimharunder- ut på å angi et minimumsnivåfor
at f.eks.nettdrevneklokkergårrik- søkthvorsikkerstrømforsyningen leveringskaliteten.
tig.Det at everketgirinformasjoni er, og resultatetviste at en gjen- - Krav i form av definerte tallverforbindelsemedfeilog vedlikehold nomsnittsabonnenti Norge må dier. Dersommanla tilgrunnat alle
(forhåndsvarsel
omplanlagteutkop- regnemed at strømmener borte4 skulleha sammeleveringskvalitet,
fingerog informasjon
underog etter ganger i året med en varighetpå villedenneformforkrav væregodt
feil)er ogsåen del av kvalitetsbe- totaltnesten3 timer(170minutter). egnet.Imidlertidvilbådekostnaden
Da er utkoplingerpga.arbeidmed- forå framskaffeen visspålitelighet
grepet.
regnet.For vanligehusholdninger og brukernesavbruddskostnader
100%sikkerkraftforsyning
er en vil et strømbruddpå inntilnoenfå varierebetydeligfra sted til sted.
umulighet.
timersvarighetsomregelikkemed- Altemativetvil lett kunneføre til
Våravhengighet
avat elforsyningen føreekstrakostnader
av betydning, ubehagelige
hoppi strømregningen.
er intakt, øker med den tekniske men det kan bety endel i form av
utvildingen,
oget modernesamfunn ubehagog vansker.En spørreun- Viderearbeid.
lammestotalt dersomkraftforsy- dersøkelsevisteat tap av elektrisk Myndighetenes
oppgaveblirå følge
ningensvikter.Likevelmå vi bare lysopplevessomdenstørsteulem- oppenergilovens
intensjoner
ogvurakseptereat strømmenblirbortefra pen. Deretterfølger ulempenved derebehovetfor og eventueltfasttid til annenfordi det i praksiser temperaturstigningi fryser/kjøle- sette vilkår om leveringskvalitet
umuligå gjøretilførselen100%sik- skap,lavromtemperatur
og proble- (rammekrav,
minstekrav
ellerandre
ker. Dette skyldesto ting: For det mermedå lagevarmmat.
krav)og hvordanleveringskvaliteførstevilmanvanskeligkunnegar- Innen industri og tjenesteytende tenbørmåles.NVEtar siktepå å få
dere seg helt mot tekniskog/eller næringkankostnadene
i forbindelse avklart disse spørsmåli løpet av
menneskeligsviktselvmedmasse medstrømbruddværebetydelige. 1993.
reservemuligheter.For det annet
Everkenes
oppgaveblirå finneprakvilleslikeforsøkpå å "gardere"seg Tiltak for å optimalisereleve- tiskemåterfor utformingav kraftmedførebetydeligemerkostnader, ringskvaliteten.
systemetslik den tilsiktedeleveer målet ringskvaliteten
og de ville fort bli størreenn hva Somnevntinnledningsvis,
oppnås,og sørgefor
noener villigtil å betale.
å få en leveringskvalitet
somer til- at ressursutnyttelsen
bådefor everMer presistuttryktkan vi si at når passet brukernesbehov. Dersom keneog brukerneblir optimal.
-
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Ansvarlig utgiver: Norges vassdrags- og energiverk ved vassdragsog energidirekter Erling Diesen og informasjonssjef Wenja Paaske.
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Siktepunktet:

arereregelverk
TEKST OG FOTO:HARALD BRYNILDSEN

Everkenemottoktidligi septemberto viktige
dokumenter
fraNVE,deteneomberegning
av
overføringstariffer,
det andreom regnskap.
Dokumentene
blefulgtoppmedenkonferanse
deraIlevarinviterttilå si sinmening.
Den 15.september
strømmeteverklederefra
helelandettilFolketsHusi Oslo.Sammenmed
andreinteresserte
fyltedehelestorsalen.
Interessenvarstorforå høremeromforslagenetil
nyeretningslinjer
forbransjen.
"Energilov
i 2 1/2år"varkonferansens
motto.
NVE-sjefen,ErlingDiesen,innledetmed å
spørieomvierpårettvei.Hanhaddeikkeventet
ogfikkildcenoefullstendig
svar.Meni sintakk
foralleinnleggogkommentarer
underlangdags
ferdsaDiesen:
- Vier i enprosess.Jeghåpervi er kommetlitt
lengeri arbeidet
mednyeretningslinjer
foroverføringstariffer,
ogdetsammeforregnskap.De
storekundenesinteresser
synesrimeligvelivaretatt,menforhusholdningene
hengernoeigjen.
Detskalvijobbemed,lovetDiesen.
Hantakketfor storoppslutning
omkonferansenogforaktivdeltagelseframange.
- Såholdervikontaktomalledisseinteressante
fellesproblemene,
rundetDiesendetheleav.
I entidligerekommentar
haddehanfilbakevist Konferansen «Energilov i
at NVE alleredeharbestemtsegog at "NVE 2 1/2 år» var omfattet
gjørhva det vil".Diesenunderstreketat det med stor interesse og
hadde samlet omkring
utsendtematerialeer forslagog at den fore- 450
dettagere fra hele
stående,formellehøringener reell.
landet.
Eilert Vikesland fra Peterson Greaker (Lv.) Roar
Småkunden
i fokus
Lyngstad og øystein FisEt sentraftemneunderkonferansen
varstrøm- kend
fra Skedsmo og
prisenfor en husholdning.
AvdelingsdirektørSørum Elforsyning var
JanMoenpåpektei sittforedragat i praksiser blant de mange som
husholdningene
fortsattutestengtfra mulig- Iyttet interessert til foreheten til å velge kraftleverandør.Det bør drag og diskusjoner en
klarleggesomhusholdningene
harfåttsinrett- hel dag igjennom.
messigedelav gevinstenframarkedskonkur- Charlotte Lycke fra Forransen,sa Moen.
brukerrådet og seksjonsSeksjonssjef
JonSagendrøftetbrukenavtrans- sjef Jon Sagen i NVE
hadde begge noe å si om
aksjonsgebyr.
transaksjonsgebyr.
NVEforeslårå senketaketfra 5000til 4000
kroner.Retningslinjene
girogsåføringerforat overføringstariff.
Everkenehar værtmotvilgebyretskalbli laverefor mindreuttak,og ligetilå informereomhvilkeabonnentersom
laverenår "e'n
leverandørhåndtererflereuttak er tilkobletsammetrafo.TaketNVEsattepå
samlet.
tansaksjonsgbebyret
(5000kr.hittil)hargjort
MangespørhvorforNVEikketarskrittetfullt det ulønnsomtfor en småkundeå bytteleveut og settergebyrettil noenfå hundrekroner. randør. Småforbrukemehar hatt liten forDa kunneogsåhusholdningerog andresmå handlingsstyrke
overforeverkene,sammenkunderfå enreellmulighettilå velgeleveran- lignetmednæringslivets
kunder.
dør.
NVEhargjortmyeforå ivaretasmåkundenes
NVEser det slik at transaksjonskostnadene interesser.Men myegjenstår,sa Lycke.
faktisker dergjennomheledetnåværende
sys- TorsteinBye,medlemavNVEsråd,tokfatti
tem for markedshåndtering.
Kostnadenelar transaksjonsgebyrene.
Hanfantdemaltforhøye
segikkeutenvidereIjemevedforenkletavreg- og villevitehvordanbeløpet5000eller4000
ningmellomsluttbruker
oglokalnetteier.Men kronerfremkommer.
Byehaddeikkesettnoe
Sagenfremholdtogsåat systemetfor avreg- overbevisende
regnestykkei så måte.
ningmåforenkles.
Hansa forøvrigat NVEbrukermyekraftpå
tvistesaker,menat litegjøresgenerelt.-NVE
Lokalemonopoler
burdegjørenoepå egetinitiativ!
CharlotteLyckefraForbrukerrådet
konstaterte SverreDinessen,Sotrakraftlag,kalte husat sværtfå husholdningskunder
nytergodtav holdningene
en ganskehomogengruppesom
lavestrømpriser.
Nyekontrakterharbaregitt ikkeer aktøreri markedet.Detkanendresved
småbesparelser.
I praksisharvi lokalemono- at småkunderbetaleret fastmånedsbeløpfor
polerforhusholdninger
og småbedrifter.
overføring,og så kjøpeet kortsomgirmuligLyckenevntenoenårsaker:dethar værtvan- het til å velgeleverandør,menteDinessen.
skeligå få infonnasjonomkraftprisadskiltfra En husholdning
kankjøpekortpå opsjon,for
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fremtidigstrømleveranse- og dermedvære
aktøri markedet.

konkurranseforhold
å gjøre?sa Oland.
GeirHøybye,fagsjefi NHO,fikkhøreat kritikkenderfraer "demagogisk
lagtopp."
Høybyehaddepåpektat margineneikkeskal
øke for nettvirksomhetenselv om det skjer
omleggingavregnskap.
HanbrukteOppegård
Energiverk
someteksempelpå stygtregelbmdd.
Hervartotalmarginen
18mill.kr.de sistefemårene.Detdekketalle
utgiftertil driftog investeringer.
EtteromleggingavregnskapharOppegård
lagt31mill.kr.
tilgrunnfornyoverføringstariff.
Vest-AgderEnergiverkharfra nyttårskrevet
oppsinnettkapital
med34,7pmsentsomgrunnlagforny overføringstariff.
VAEøker- i strid
medreglene- sinmarginforbetalingav netttjenestenenårmanserflereår i sammenheng,
saHøybye.
Hanba omatNVEsregelverkblirklarere.Det
måikkeblilønnsomtå brytereglene!
Kritikkengjelderikkealle everkene,understreketHøybye.Mangehar bedtNHOom å
se på derestarifferfornesteår.Mennoensteder er det helt umuligå få til endringer.Det
insisteres
påat sakenskalti1NVEogbliavgjort
der.Noesomtaret årstid - ogdeteruholdbart!

Ikkebarevrangvilje
HalvardFlø,Norenergi,var på sin sideglad
for det Sagenhaddesagtom transaksjonsgebyr,dethaddeberoliget.
- Vitmtgerenprinsippdiskusjon
her,ikkebare
la transaksjonskostnadene
forsvinnelitt etter
litt.De er en utgiftsommå dekkesinn,frem- HarNVEsoppmerksomhet!
holdtFlø.Han ga komplimenttil NVEsom OlavFikke,VAE,repliserteat deresoverføHanså
gjennomkonferansenrettetsøkelysmot seg ringstarifferliggerpå gjennomsnittet.
gjemeat NVEvurdererberegningsmetoden
selv,og visteviljetil å gjøreen bedrejobb.
NVEhari noengradlyttettilbransjen,deter og villearrestereuttrykket"oppskriving".
ikkebarevinglingog vrangviljefraNVE,sa - Vårrevisorhevderdetikkeerdobbeltå betale
Flø.Hananbefaltelikevelå skueovergrensen forkundene,slikdetpåstås,saFikke.
til andreland,for eksempelFinland.Der går HanfikkDiesensløfteomat "sakenskalhavår
manmer skrittvisframog vil ikkegjennom- besteoppmerksomhet".
føre"eteksperimentfullskala".
Fløvilledess- Og det sammegjelderaltsåen rekkeemneri
utenhanoemindrestrenghet
i kravenetilregn- "Detgule"og "Detgrønne",deto heftenesom
bransjen
harrattå tyggepådennehøsten.Emner
skapstall.
åpningsbalanse,
avkastOgsåGunnOland,AskerElverk,kominnpå somklagebehandling,
ogfremmedkapital
haralle
dissekravene.HunkunneforståatNVEønsker ningpåegenkapital
opplysninger.
NVEsoppmerksomhet.
Menhvorforspørreomsåmyesomharmed
Bidrag til avisen kan sendes direkte til
informasjonskontoret eller via de respektive
fagavdelinger postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
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NVE voktervannfØringen

ydro etri ed
t i elva
Først kom kona i huset og spurtehva som
foregikk.Vardet noe giftighan hev ut i elva,
like ved vanninntakethennes?
TEKSTOG FOTO:HARALDBRYNILDSEN

Fremmedkaren
svartesomsanter athan
kom fra NVEog skullemålevannføringeni elva.Hanforklarteat det hvite
pulveretfra plastbøttavar en kiloganskealminneligkjøkkensalt.
Ikkegiftav
noe slag.Det dreideseg om en såkalt
saltmåling.
Jasså,javelja.
Koneogmannvarberoligetogskiftettil
godpratom det fmeværet,til årsvekst
og valgutsikter.
Fulloppklaringog stor
fordragelighetunderen knallblåtelemarkshimmel
!
Geir Gautunfra Seksjonhydrometri
kunnegå ned til instrumentene
sine,et
stykkelengerned i Juvåi,og avslutte
jobben der. Den var en av mange
målingerpåenrundturtilstasjonerbåde
høytoglavti landetVann& Energifikk
væremed.

Hakk i hæl kom mannen og ville vite hva
fremmedkarendrev med. De hadde nok sett
ham der ved elva før også.

Greitforallesomtrangerresultatene.
Og
godtfor den somslipperå krypened i
den trangemålestasjonenfor å leseav
hverdag!
Schultkantrygtoverlateloggerentilseg
selvigjen,leggedettungekumlokket
på
plass og vri om en kraftig hengelås.
Vestliurbanstasjontikkerog går bak
betongen.DetsammegjørVikaurbanstajonrettunderbytrafikken.
Menså bærerdettil f‘jells!
Ned i kummen

Ikkesværthøyti førsteomgang,Gautun
har sin første stoppved Omnesfossi
Heddal.Der går han ut på et svabergi
Heddølaog låseropp en kioski miniformat Så trangat ingenskulletro det
er muligå kommeinn der. Menjoda,
Gautunklarerdet.Ogblirborte!Detvil
si,haner krøpetnedi en femmeterdyp
og trangkum.Mørkogså,selvfølgelig.
Menen lampei langledninglyserbra,
detgårgreitå leseavvannstanden
påen
skalainntilkumveggen.
Vestli og Vika
Førstgjennommorgenmylder
påMajor- Øversti stasjonenstårenlinmigraf.
Den
stua,og videretil Vestli.Altsåklartale registrerervannstandenpå sin gode,
om at hydrologihørerhjemmei byen gamlemåte:medflottøri entåd nedmot
vannflaten.Nårvannetsynkerellerstiogså! Urbanhydrologi er en stadig vik-

tigere del innenfor et stort fagområde.
Det gjelder her hjemme, og ganske særlig i land der millionbyer vokser sammen til metropoler.
NVE har to såkalte urbanstasjoner i Oslo,
den ene sentralt i Vika, den andre altså
på Vestli nordøst i byen. Dessuten finnes etpar stasjoner i bynære områder,
bl.a.i As.
Kristiansand i sør og Narvik i nord har
en urbanstasjon, i likhet med et tyvetall
andre byer og tettsteder i landet.
Knut Schult viser vei til en bekk i dalsøkket nedenfor rekkene av boligblokker, med badekar og oppvaskmaskiner
i tusentall. Alt vi ser til å begynne med
er en kjedelig, grå betongblokk med noe
som ligner en pipe på toppen.
Men innvendig er det spennende!
Vi har krøpet ned i et bitte lite rom og
sitter på huk mens Schult forklarer hva
en gul boks med diverse ledninger - en
logger - er god for. Den samler på resultatene av forskjellige
målinger.Engang
i døgnetgirloggerenautomatiskfra seg
alle resultatene på telefon til hydrometi-staben i Middelthunsgate.
Urbanstasjonen på Vestli forteller om
vannføring i bekken, om temperatur og
nedbør fra dag til dag året rundt. Gjerne
flere ganger om dagen også. Det er bare
å slå på tråden opp til stasjonen og be om
aller siste nytt!

ger, gjør også flottøren det. Og hver
bevegelse blir registrert på en papirrull.
- Limnigrafen er safe, den virker upåklagelig, sier Gautun om det tysklagede
instrumentet.
Men bruke telefon kan limnigrafen ikke.
Derfor kommer NVE-observatøren til
stasjonen. skifter papirrull og sender den
ferdigskrevne rullen i posten til NVE.
Hva kan gå galt når limnigrafen er så
pålitelig?
Jo, det hender at urverket til instrumentet må renses.
Og det kan forekomme at røret fra kummen og ut i elva tetner til.

Gautunvil forvisseseg om at røreter
skikkeligåpentogkommermeddiverse
utstyrfrabilen.Enplastslange
medgod
lengdeogenhendigpumpe(somstarter
på førsteforsøk!)
Limnografenfår det traveltnår vannet
i kummenplutseligstigerenhalvmeter.
Detgir sterkeutslagpå skriveren.
Nå spørsdet om den plutselige"nedbøren"blirfortbortegjennomutløpet.
Jo,skrivestiften
kommersnarttilbakepå
en stødigogganskesårettlinje.Stasjon
491-12er sjekketog i orden.
PC midt i elva

TuddalogJuvåineste.
Dergåraltsået kiloNezout i elvaslikat
Gautunkanforetaen saltmåling.
Metodener slettikkeny.Menat hjelpemidleneharendretseg- detserenhver.Her
sitterhydrometri-ingeniøren
påen stein
i elvaogfårallesinemålingerinnpåPC.
Hanslåretpartasterogtårframen skarp
kurve- en saltbølge- somfortellerhva
saltethargjortmedledningsevnen
i vannet.OgsnartharPCensvaretklart:vannføringener 400literi sekundet.
Så vet vi det.Meningeniørenhar mer
å sjekke.Hanvilogsåvitehvadennormale ledningsevnen er i elva her. Den
kan variere fra elv til elv og innen samme
vassdrag. Vannets evne til å lede strøm
øker med forskjellige utslipp i vannet.
- Du skulle bare ha sett de verdiene jeg
fikk i Frognerbekken da jeg prøvde utstyret. sier Gautun.
I Juvåi går prøven greit, med bøtte og
kolbe og pipette, og kommer ut med
resultatet 2,0. Så vet vi det også.
I elvekanten står dessuten en limnograf
og registrerer vannføringen kontinuerlig, akkurat som ved Omnesfossen og
andre steder vi passerer. NVE har mange
skarpe "øyne" rettet mot vann og vind
og vær.

Damformann Knut Skavlebø er observatør for NVE og følger en
rekke måleinstrumenter i Grosetfeltet et stykke fra Møsvann i
Telemark.

Forskningsfelt

Dåmformann Knut Skaylebø er NVEs
observatør på det store forskningsafeltet
nær Røtvann. Her leser Skavlebø av
dagens temperatur.

Men ikkelikemangei hele Telemark
sompå Grosetfeltetet stykkefra Møsvanndammen
!
Derragernoenunderligeapparatermot
sky,og ned i bakkenståren litenskog
av rør.
Ettavdemer merketNr. 1.Deter NVEs
aller første grunnvannsrør,satt ned i
1949.
Altunderkrigenvardetpåtaleå anlegge
etegetfeltforhydrologiske
målingernær
Grosettjern,
fortellerdamformann
Knut
Skavlebø.Hanhari mangeår ogsåvært
NVE-observatør,
og er i dagvår fremrageneguidepå en turinntil feltet.

Her står Geir nede i bunnen av en fem meter dyp kum for å lese av
vannstandenpå en >meterstokk<. Kummen er del av målestasjonen ved Omnesfoss i Heddøla.
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Millimetre
verdt
millioner
ARNE TOLLAN

Ikke gift, ikke noe farlig i det hele tatt! Geir hiver bare utetkio
nelig kjøkkensalt som skal gi vannet større ledningsevne.

Etter den forsiktige starten med rør
Nr.1 har NVE, og andre institusjoner, utvidet feltet fra år til annet.
Skavlebø skal se til en lang rekke
måleinstrumenter når han kommer
hit på sine hyppige kontrollrunder.
Han skal for eksempel sjekke Totalisatoren. Den har ingenting med
travhester å gjøre, men er en nedbørsmålerfor hele året.
Termografenviser temperatur,greit
nok. Men hva med en rad av stenger
som stikker litt opp over bakken?
Skavlebølåser opp et skap, festeren
kontakt- og vips er svaretder. Nemlig tre varmegrader15 cm ned i bakken. Og videre slik i en rekke forskjelligedybder. Vi har fått et glimt
av markvannstasjonen

ganske almin-

- Den måler jeg med hver gang vi
har fått lmm nedbør eller mer.
Faste måledagerer mandag, og den
første i hver måned. I snitt blir det
tolv ganger i måneden,sier observatøren i Grosetfeltet.
Noenav måleinsaurnenteneer nevnt,
menikke alle.Rundturenemå gi mye
trim.
- I massevis! Med betaling i tillegg.
Littbetalingiallfall,sierdamformann
Skavlebø,en f"jellets
mannmed glimt
i øyet.
Mer "forhør"

Ned igjen, fra Møsdammens918,50
meter.Ned til en bred elv i lavlandet
der to karer i sin båt prøver fiskelykken.De får øye på to andre karer

Skavlebøtrekkeroppet langtogtynt inne ved land. En av dem går ut i
glassrørmed skalautenpåog noe elva,i vadere.Hanharnoenmerkegrøntinni. Det er telemålet.Grønn- ligegreierrundthalsenog i nevene.
fargen forsvinner der telen legger Karenei båtener somdigrespørsmålstegn.
seg rundt glasset.
En snøputeinnenforeget gjerde har - Hvaer detderedriverme'a?Skremgjort sin jobb i mer enn tyve år alle- merikkelaksenvel?
rede, og hører stadig med. For ikke GeirGautuntok den sisteprøvenå snakke om den klassiske, hvite den med flygel- litt kjappereenn
vanlig.Ogkomsegpå land.
målekannatil Meteorologiske!

Kartleggingav vannressurser
er heltgrunnleggende
foret landsøkonomiskeutvikling.Byggingog drift .
av tekniskevann-anlegg
kreverhydrologiske
data,
og nåranleggeter ferdigtrengsovervåkingog kontrollav virkningene.
Indirektekonsekvenser
av
f.eks.landbrukog urbanisering
måobserveres,og
hydrologiske
databidrartil å beskyttelivog eiendommotflomog tørke.
Leggogsåtil at vitenskapelig
forståelseav
hydrologiske
prosesser,somav alleandrenaturfenomener,krevernøyaktigedata.I århundrermangletmenneskenekvantitativinnsikti vannetskretsløp.Førstpå sluttenav 1600-tallet
bledetgjort
målingersom bekreftethvanoenante,nemligat
nedbørenoveret nedbørfeltvarbådenødvendigog
tilstrekkelig
forå holdevedlikeavrenningen
og fordampningenfraområdet.Fortsatt,akk-o-ve!,er det
menneskerogsåi vårtegetlandsomforetrekkerå
tropå ønskekvister
og vmprofeter,og somgjeme
bmkerhoroskopetsombeslutningsunderlag.
Våre
prognoserbyggerdetimotpå matematiske
modeller
og observertedata.
Betydningen
av langemåleserierer ikkealltid
åpenbar.Denvardetikkeda Hydrologisk
avdeling
bleetablertfor snart100år siden,og
manmåtteargumentere
lengeforå få
midlertilet par års"vannmængdeberegninger"
før Skiensvassdraget
ble
utbygget.Jo størrevariasjonene
i avløpeter,jo lengreseriertrengsforå
kunneberegnestabilestatistiskemål
fordimensjonering
av byggi vassdragene.
Mennaturenselver ikkestabilog
uforanderlig.Detskjerklimaendringer
av naturligeårsaker,og menneskene
gjørinngrepsomrasktellerlangsomt
kanendrede naturgittemønstrene.Da
trengslangemåleserierforå dokumentereendringene.Kanskjeer ikke

stimulerestil å utviklenyeprodukterog tjenester,
og detkanmobiliseresressursersomkanskjeikke
ellersvartilgjengelige.
I Norgeharutbyggingen
av stasjonsnettene
for
hydrologihøstetstorefordelerav mulighetenforå
påleggeinnehavemeav regulerings-konsesjoner
"dehydrologiske
undersøkelser
somdetoffentlige
fmnerpåkrevet".Datafra slikeundersøkelser
skal
væretilgjengelige
forNVE,og ofteutførerHydrologiskavdelingselvundersøkelsene
somoppdrag.
Somnasjonalsentral-institusjon
for
operativhydrologihar avdelingenet
ansvarfordatainnsamling
forvannets
kretsløpi Norge.I praksissørgervi for
dataom avrenningen
i elvene,markvann,grunnvann,snøog breenesmassebalanse.Videreundersøkervi is og
vanntemperatur,
materialtransport
og
erosjon.Ialtsamlervi dataframellom
2000og 3000enkeltemålepunkter.
Detkanværeinteressantå viteat vi
driververdensnordligsteordinære
vannførings-stasjon,
i Bayelvapå
Svalbard,nær78 graderN
Modernestasjonsdrift
medutstrakt

bruk av elektronikkog kommunikaengang tidligereårrekkermed data tilsjons-teknologier ikke gratis. Vi har
forlengsterfart at også automatisk
strekkeligfor å planlegge for en usikutstyr må etterses og repareres- og at
ker fremtid.
det er dyrt. Svikter en helautomatisk
Idag er dette erkjent, og "alle" land har
stasjon ute i landet, må kanskje en spesin nasjonalehydrologisketjeneste som
sialistfra Oslo ut for å rette feilen. På
driver permanentdatainnsamling,selv
den annen side bruker vi mindre av
om mange utviklingslandhar store prodyrarbeidstidi formav lokaleobserblemer med å kartlegge sine egne
Elektrisk vandstandsvatørerog manuellbehandlingav
vannressurser.
maaler (efter Tidskriftet
rådata,og vi haren gevinsti større
Hva er disse lovpristehydrologiske La Lumiøre alectrique).
Strømmen F meddeler
detaljrikdom
og fleredata.
data egentlig verdt ? For å gi gode
Bevægelse ved
Hvordan
kan
fremtidenshydrolosvar burde vi sammenlignesamfunnets sin
Kjæden G og Loddet p
utgifter til flom- og tørkeskadermed
giskemålestasjon
kommetil å se ut?
til Hjulet T. Herved sætVi venterat denvilha et størremåleog uten dataunderlag;produksjonstapi tes den elektriske
Mekanisme EP Virksprogramennidag: vannstand(med
våre vannkraftverkmed og uten data,
omhed, saa at den melomregningtil vannføring),
vanntemeventuelloverinvesteringi dammer,
der Strømmens Stilling.
kulverter,broer og forbygningeruten
peratur,surhetsgrad,
elektriskledningsevne(sommålforinnholdetav
prosjekteringsdata,osv. Vi har bare
sparsomtmed slike samfunnsøkonomiskestudier i
oppløstestoffer),og vannprøvetaker
for senerelabanalyseav partikkelinnhold
og kjemisksammenNorge. Utenlandskeundersøkelsertyder på at
setning.Sensorerforanalysepå stedetviltroligbli
nytte/kost-faktorenofte ligger mellom 5 og 10.

Likevelsynesdet somom hydrologiske
datavirkeligblirsattprispå barenårde heltmangler.
"Kommersialisering"
er statensoppskrifti denne
situasjonen.
Bmkerneav hydrologiskinformasjon
måbetalehvadetkosterå skaffedenfrem.Men
hvembetalerregningenfordatasom"alle"har
behovfor,men "ingen"harbestilt?Nå skaldet
ogsåsiesat betaltedataoppdrag
harfordelaktige
sider.Dataleveranser
blirbedrebehovsrettet,
det

utviklet.
Dataenefra fremtidensstasjonervili økende
gradbli fjemoverført
til regionaleog sentraledatabaser,hvorkvalitetskontroll,
kalibreringog innlesingpå databaservil skjeutenmyemanuelleinngrep.Skullemanse noenegativtforosshydrologer
i en slikutvikling,måttedetværeen farefor svak
og uregelmessig
kontaktmednaturenog selve
temaetfor vårtfag:vann,snøog is.
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vi harspisskompetanse
å selge
Etter en dag full av fagprat og tekniske tegninger kom noen sluttord på greit norsk:
Internasjonalt kreves det mot og freidighet. Det er bedre å skryte litt for mye enn for lite. For
det gjør alle de andre!
Vi serstridog åpenkrigom vannet forskningog forvaltning.Oversiktmangesteder.Jordenmåhavannfor liger detikke!
ProfessorÅnundKillingtveit,
NTH,
at menneskerskalfå noespise.
Rådet kom fra en mann med stor Selvharvi vanni rikeligemengder. og KetilVaskinnfra SINTEFpre- og
intemasjonal
erfaring,adm.direktør Er vi da i standtil å hjelpefolksom senterteVassdragssimulatoren
kalteden "engigantiskdugnadfra
Ola Gunnesi Tron Horn A/S. Da harlitevann?
deltagendeinstitusjoner".
haddehan gittsinoppsummering
av
Simulatorenskali høst kjøresi en
enforedragsrekke
rundtemnetutvik- Brukforhydrologer!
utprøvingi trevassdrag,
lingogforvaltning
avvannressurser. ArneTollan,lederav Hydrologisk omfattende
Det ble stilt spørsmålom NVEog avelingi NVE,tok for segforvalt- nemligMeråker,GjengedalsvassNTH/SINTEFhar en spisskompe- ningenav verdensvannressurser.
I dragetog øvredel av Haldenvasstansesomkanselgesinternasjonalt. mangelander manikkei standtil å draget.NesteårblirdetlagetenoppVassdrags-ogenergidirektør
Erling beregnedisseressursene.
Detblirsta- læringspakke.
er salgDiesenønsketvelkommen
tilenstor dig mer brukfor hydrologer.Men Påspørsmålomsimulatoren
og mangesidigforsamlingav for- verdenmangleret godtstasjonsnett bar ble det svart at den har de data
skere,forvaltereog rådgivere.Die- sompåglobaltnivåkanoppdagestor- somtrenges.I førsteomgangmådet
væreresultatermanselger- ikkeså
sen sa det kanskjevar underligå stilteendringer.
brukeenheldagpået spørsmålsom Endretklimavil gi sværeendringer myedetfysiskeutstyret.
allevisstemåttebesvaresmed "ja". i et samfunn.Blirvannetborte,eller
kompetanse
Likevelkunnedetværenyttigå få en flommerover,daknirkersamfunnet. Dokumentert
gjennomgang
ogdiskusjon
avetaktu- Hydrologermå følgemedi vannets NilsRoarSælthun,NVE,sai et innlegg om databaserat vi har spisselt og interessanttema,menteDie- kretsløp!erklærteTollan.
påmåleutstyr,
stasjonssen.
Hansvarteklartjapået spørsmålom kompetanse
Hanga stafettentil EgilSkofteland, determuligå kjøpespisskompetanseetablering,tekniskdriftog analyse.
De flestelandvilha nytteav et slikt
lederavNVEsinternasjonale
kontor. fraNVEog NTWSINTEF.
Skoftelandminnetom denenorme Menharvi en samletvannkunnskap system.
er iallfalldelvisdokubefolkning43kningen
vi opplever- her i landet?Har vi en klarforvalt- Kompetansen
mentertog tilgjengeligpå engelsk.
hundremillionerflere mennesker ning?
hvertår.Et skremmende
perspektiv Tollankunnevanskeligsvareja på Mendetkunnegjerneværtmer.
vi ikkeharlovå glemme!
det. Vi har mange aktørerbåde i Sælthundrøftetogsådamsikkerhet,
TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNILDSEN

Spissteknologi innen vannressurser
er bra - men en kopp kaffe må være
med!
Her et glimt fra takterrassen i nr. 29,
den 17. august,
med (f.v.) Kjell Repp, Eivind Torblaa
og Erling Diesen, alle NVE, videre
Einar Tesaker, Norsk Hydrologiosk
laboratorium i Trondheim, Marianne
Damhaug, Eksportrådet, og Egil
Skofteland, NVE.

Ola Gunnes, toppsjefen i Tron Horn.

sammenmedEivindTorblaa.Deter NVE og NTH/SINTEFønsker å
stortbehovfornorskfagassistanse
i deltainternasjonalt,
oggjernei samdambygging.
arbeidmedandre.
EvenSundfraNORADmentenor- OmVassdragssimulatoren
sa Gunskebedrifter
kunnesamarbeide
bedre nes at dener uhyrerelevanti vannom oppdragi uland,bl.a.vedå for- kraft.Denkreverlikevelintensmarmidlekontaktervidere.Bedriftene kedsføringsom tar tid og penger.
børhaklareplanerforhvadevilsatse Manmåhareferanseprosjekter
forå
på,oghvor.
få gjennomslag,understreketGunHvordanbrukesforskningsmiljøene?nes. Og han spurte: "Skyterdere
Bør ikkekonsulenterog entrepre- spurvmedkanoner?Denerjo kjemnørerværeinteresserti å holdeoppe pestor".
enkompetanse
somde selvikkekan Gunnesla storvekt på det institumakte?spurteSund.
sjonelleapparati et utvildingsland.
Han haddeerfartat investeringeri
Tålmodighetsprøve
kraftverkikkekompåtaleføretkonMarianneDamhaug,Eksportrådet, trollapparatvaretablertog i drift.
hadde ingen klar oppskriftfor å
kommepåbaneninternasjonalt
Det Ikkespreseg
kosterbådetålmodighetog penger Det gjelderikke å spre seg på for
"åfå etbeininnenforbankene".Men mangefelter.Manmå velgeseg et
det er sværtviktigå bli kjent med satsningområdeog følge det opp
noen - og få fram at i Norgeer vi langsiktig.Deter viktigå rasjonaligodepå vannkraft.
sere med kreftenepå den måten,
Vi skulleønskeoss hele linjenav understreket
Gunnes.Hansa ogsåat
vareleveranser, en hel prosjektlinje
det er avgjørende å kunne skrive et
fraA til Å, sa Damhaug.
tilbud.Dårligetilbuder bortkastede
Så tilbaketil Ola Gunnesog opp- penger!
summeringen.
Et annetviktigpunkter å stillemed
Hanhaddegjennomseminaretfått noenungefolksomskalbyggeopp
"enahaopplevelse"
avdetsomfore- en internasjonal
kompetanse.
gårutenforkraftverki Norge.
Vi har noenetablertemiljøersom
- Menhvorgodeer vi egentlig?Jeg Norconsult,Norplan,Oceanor- og
savneren sammenligningmeddet børikkelageflere.Nyemiljøerville
internasjonale
miljø.Fordetsomtel- gåparalleltmeddeeksisterende.
Det
ler er hvor godt vi står internasjo- har vi ikkeråd til, sa Gunnesmed
nalt,sa TronHorn-sjefen.- Detmå tyngde.
fagfolkeneselvbedømme.Menfor Og sluttetaltsåmedsinoppfordring
megserdetteveldigbra ut, sa Gun- omhellerå slaytelittformyeennfor
nes.
lite.
Hanmentedeter viktigå slåfastat
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BKK-saken:

avvisteklagene
NVEharopprettholdt
sittvedtakav 28.juli omluftlinje
heleveieni densåkalteBKK-saken.
Punktumforklagebehandlingen
blesatt23.september,
og sakenkunne
oversendesNærings-og energidepartementet.
Spørsmålet om300KVkraftframføring
fraFanatil Kollsnesskal
skjebarevedluftledning,
ellerom denheltellerdelvis
skalkables,foreliggerdermedtil politiskavgjørelse.
Etterå ha behandletogkommentert vil derimotanbefaleat NVEsvedet stortantallklagerhar seksjonen takav28.07.93bliropprettholdt.
Vi
forkonsesjoneri Energiavdelingen kan ikke se at det foreliggernoen
(EK)gjortfølgendesluttvurdering: akseptablealtemativertilløsningen
"Med utgangspunkti våre kom- medluftledning,gittat driftssikkermentarertil innkomneklagerog de het skaltilleggesvesentligvekt.
faktiskforeliggendeklagegrunner, Andrealtemativerfor strømforsyog sjøkabel)
fmnerEKikkegrunnlagforå anbe- ningavTroll(gasskraft
faleat noenavdissetastilfølge.EK konstatereså væreutredetog avvist

på et tekniskog økonomiskgrunnlag.
På bakgrunnav at det i høydener
sværtmoderatehelsevirkninger
av
mangnetiske
felt,ogpåbakgrunnav
de sværtstoreøkonomiskekonsekvenseneav muligetiltak,kan det
ikkeanbefalesomfattendetiltakpå
detteområdet.
De tekniskeog økonomiskekonsekvenserav en kabelløsningi Fjell
og Øygardenvurdereså være så
storeat de langtoverstigerde - riktignokbetydelige- estetiskeogmiljømessigekonsekvenser
av en luftledning.
LøsningensoMNVEhar vedtatter
den udiskutabeltbeste for å sikre
en tilstrekkeligog sikkerforsyning

av Troll-terminaleninnenforden
tidshorisontsomer tilgjengeligfor
realiseringav kraftledningen.Vi
visertil grunnlagetfor NVEsvedtaki EK-notatnr. 20/93og sakens
øvrigedokumenter.
Fordettilfelletat NOEetterenhelhetligvurderingskulleønskeå introdusere kabelanleggfor deler av
strekningenFana-Kollsnes,
vil EK
bemerkeat BKKi såfallmåbesom
å søkeomnødvendigtillatelse.Det
er særlig hensynet til eventuelle
reaktoranlegg
ogplasseringavmuffehus som her er avgjørende,da
disseer relativtdominerendebygningskropperog tomtmå evt.eksproprierestil eiendom".
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Haldenvassdraget
til Stortinget
i høst
Vi leggernå sistehåndpå en stortingsproposisjon
om ny konsesjon
for HaldenvassdragetsBrukseierforening,fortellerekspedisjonssjef
Per Håkon Høisveen til Vann &
Energi.
Det er forøvrigden enestesaken
vi har av dennetypedennehøsten,

og proposisjonenvil være klar i
november.
To gamlekonsesjonerfra mellomkrigsåreneer faktiskalleredeutløpt
. Det skalbådetas stilling til spørsmålet om hjemfallsretttil Staten og
til ny reguleringstillatelse.
-Saken er interessant.Den er et vel-

dig godt eksempel på et vassdrag
med flerbruk,sier Høisveenog nevner landbruk, turisme og fiske i tillegg til kraftverkene. Her er mange
forhold å vurdere, det skal tas hensyn i forskjelligeretninger.Miljø og
naturvern kommer sterkere inn enn
før. Turistinteressen er betydelige,

ikke minst etter at staten har bidratt
med ca.10 mill.kronertil opprusting
av kanalen. Her er som sagt ting å
holde opp mot hverandre.
Det er ellers ikke de helt store kraftmengder som produseres i Brekke
kraftverk og enkelte andre små
kraftverk.
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Altakraftverk
i fargebilder

Knut Ove Hillestad

Tidligere avdelingsdirektør i NVE
Knut Ove Hillestad har i høst presentertet billedverkfra Alta-utbyggingen. Gjennom 130 fargebilder
gir Hillestaden konsekvensanalyse
på sin måte. Bildene forteller om
natur og landskap i anleggsområdene både før, under og etter
anleggsperioden. Det gjelder både
den regulerteelvestrekningen,vannmagasinet og kraftstasjonen.
Boken gir et klart inntrykk av de

strenge krav forvaltningen stiller til
kraftutbyggereom tiltak for å skape
et levende kulturlandskap.
Fra tid til annen har det vært hevdet
at landskapsarbeidene ved Alta
kraftverk fikk en særlig høy standard takket være protestaksjonene.
Hillestads bok "Alta kraftverk i
landskapet" viser noe annet. Her er
det dokumentert at den standard
som ble krevd var innarbeidet som
vanlig norm for bygging av kraft-

verk i Norge. Det fine landskapet
ved Alta kraftverk er resultater av
krav som hadde vært gjeldende i
mange år før anleggsarbeideneder
kom i gang.
Den nye boken fra Hillestads hånd
inngår som nr. 20 i NVEs fagbokserie "Kraft og miljø".
"Alta Kraftverk i landskapet" ble
presentert på en pressekonferansei
Alta den 6. september.

Bønnom hjelptil
kollegeri Sarajevo

Dambruddog
flodbølge

NVE har mottattet gripendebrev fra ledelseni Elektropriveda, den tilsvarende institusjon i Bosnia og
Herzegovina.I brevetfortellerledelseni om de ytterst
vanskeligeforhold de ansatte og deres familier lever
under etter 16 måneders beleiring.
Forholdene blir verre dag for dag. Sult, sykdom og
død er hyppige gjester i deres hjem, skriverElektroprivedaspresidentKrIjès Mensud i sitt brev til NVE.
Han frykteren katatrofefor Sarajevosinnbyggerenår
vinteren kommer.
Selv om arbeidsforholdeneer meget vanskelige,forsøker de ansatte å skaffe ialffall noe elektrisk strøm
til innbyggeme - uansett deres nasjonaleog religiøse
tilhørighet.
Til tross for UNPROFORs (FN-styrken) anstrengelser er våre vakthavendefolk alltid utsatt for angripemes våpen.Mange ansatteer enten drept eller såret
mens de har vært i tjeneste.

Dambrudds- og flodbølgesimulering i Namsenvassdraget heter en
fersk rapport fra Seksjon Vannbalanse i Hydrologisk avdeling.
For å få et inntrykk av hva som
skjerved et dambruddhar man valgt
Namsvatn i Nord-Trøndelagog sett
hvordan flomforholdene blir nedover i Namsen dersom dammen
ryker. Simuleringeneer gjort for to
alternativer, det ene et begrenset
brudd og det andre meget omfattende.Passeringog størrelseav flodbølgen er bestemt ved utvalgteprofiler nedover i den 170 km lange
elvestrekningen.Konklusjonensom
kan trekkes er at den modell som er
knyttet til beregningene egner seg
godt til slike simuleringer.

I denne harde tiden står Elektropriveda uten midler
og mulighettil å hjelpe sine ansatteog deres familier,
skriver presidenten videre.
Han har henvendt seg til kolleger i noen europeiske
land og henvist til det gode vennskap som fra gammelt gjelder mellom de ansatte i landenes elforsyning.
Vi ber dere vennligst vurdere om det finnes noen
mulighetfor å komme til hjelp,skriverpresidentMensud.
Han nevner at alt elektrisitetsarbeidi Sarajevonå blir
utført av omkring 1000 ansatte.
I brevet blir det opplyst at bidrag kan sendes bl.a. til
banker i Frankfurt, Amsterdam og Trieste.
Annen hjelp, f.eks. i form av matvarer, barneldær,
sko og skolesaker kan sendes til et kontor i Zagreb.
Brevetmed de nænnere adresser foreliggerhos informasjonssjefWenja Paaske.
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Nøye vurdefingav Muela
Etter nøye vurdering av de negative miljøeffekter i forhold til prosjektets positive sider fant NVE å kunne
anbefale Muela-prosjektet.
NVEs klare oppfatning var at det ressursmessig må være
mye bedre å utnytte en vannmengde og et fall til energiproduksjon en n å "drepe" energien i en tunnel.
AV SVERRE HUSEBYE
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I mer enn 30 år har Sør-Afrika republikken (RSA) diskutert hvordan de
skal dekke det store underskuddet
på vann i det tørre og tett befolkede
industriområdet rundt Johannesburg.
Den kanskje eneste gjennomførbare
måten var å overføre vann fra Orange
river. Elven har sitt utspring i fjellene
i Lesotho, drenerer mot syd og krysser RSA og er en grenseelv mellom
RSA og Namibia før utløp i Atlanterhavet. Lesotho utgjør bare fem prosent av nedbørfeltet, men 50 prosent
av avrenningen kommer derfra. RSA
har utredet og kostnadsatt en løsning
som går ut på overføre vannet i
Orange riNer sor for Lesotho via kanaler og pumper opp til Johannesburg.
Det ville imidlertid være langt rimeligere å overføre vannet via gravitasjon fra fjellene i Lesotho.
Få blir berort
3n0 nteter mellom
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Katze dammen som vil bli 180 meter
høy, vil føre til neddemming av
trange daler der dagens elver har
skåret seg ned. Bildet viser utsikten
fra "Katze Lodge" over et typisk
neddemmingsområde.
Foto Sverre Husebye

konkurransedyktige anbud på vannkraftprosjektet. Lesotho ville også ha
en interesse av flere hudgivere.
Lesotho er et av verdens I-dtigsteland
og stort sett uten andre natiuTessurser enn nedhor ø<2;fje!!.
1N'
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\-annkr-nt 2r!..ror
erdenshar:is:en
till'orsynint.t.sprosjektet,
Lesotho Civ finansere vannkra!,
verket. Energien derfra vi
dagens forbruk av elektrisitet i !andet
og derved erstatte all import fra kullfyrte kraftverk i RSA. Planen medfører konstruksjon av en utløpsdam
med høyde 55 meter som vil demme
ned et areal på ca. 0,4 km2. Kraftverket inkludert den nødvendige
infrastruktur ville berøre ytterst få
mennesker. Kun 44 husholdninger
ville miste mer enn 25 prosent av
eiendommen. Et tall som ble oppgitt i pressen, 23 000 gjelder en full
utbygging av vannforsyningsprosjektet, noe som NVE i 1992 fant helt
uakseptabelt.
Norsk industri har søkt NORAD om
finansiell støtte i form av blandede
kreditter, slik at de kunne levere inn

Lirderino

iC

nied

.

at
n Hei-,onsei FCld
IC tI kt
;01:11 er
\.anhig ked vannkraIiwhygginger.
NVEs vurdering i 1993
NORAD ønsket i februar 1993 en ny
utredning av prosjektets konsekvenser der vannkraftkomponeneten ble
sett i sammenheng med vannforsyningsprosjektet. NVE skulle klargjøre
i hvilken grad det var noe avhengighetsforhold mellom det som var
igangsatt og fremtidige byggetrinn.
Under NVEs besøk i Lesotho ble det
klart at avtalen mellom de to land kun
omfatter fase 1A og 1B, samtidig som
ingen omfattende grunnlagsinvesteringer eller konstruksjoner for ytterligere utbygginger ble observert.
Videre utbygging utover fase 1, noe

som ligger 5- I 0 år inn i fremtiden,
kan ikke foretas uten nye forhandIinger mellom Iande ne. En utvidelse
av prosjektet. utover det som nå er
vedtatt. ma ogsa Ltodkjennes av
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elektrisitet som de ellers mane impoltere fra kullfyrte kraIck i RSA samtidig som landet ville få en fremtidig
inntektskilde i form av salg av vann.
I forbindelse med prosjektet er også
Lesotho i ferd med å bygge opp sin
egen ekspertise, både innen teknisk/økonomisk planlegging, miljøkonsekvensanalyserog prosjektgjennomføring.

mennesker. Sett i lys av dagens politiske situasjon i RSA med en økende
demokratisering mellom svarte og
hvite, må det også paregnes at levestandarden til de fatnge gruppene
svarte vil hedres. Det er denne :tt.ruppen som i
IUCCCi
-

,t

forhoivi
iii trealer bIr neddemt. Morfologien i magasinomradene er preget av dype nedskjæringer
med steile sider. Områdene har tydeig spor av menneskelige aktiviteter,
og det opprinnelige dyrelivet er utryddet. Mest alvorlig er at noen mennesker blir berørt. Det er mangel på
dyrket mark i Lesotho, og erstatningsjord er et problem.

Bygges uansett
Vann uten strid
Avtalen med RSA er også et eksempel på at det er mulig å løse regionale vannressurs-problemer
som
berører flere land på en fredelig måte.
Overføringen av de 30 m3/s vann
som fase 1 innebærer, vil kunne
dekke vannbehovet for 5 millioner

Under befaringen i Lesotho ble det
klarlagt at både Muela vannkraftverk
og fasene 1A og 1B i vannforsyningsprosjektet som allerede er under
planlegging og utbygging, ville bli
fullført uavhengig av NORADs innstilling. Støtte til delfinansiering av
norske leveranser til Muela vann-

kraftprosjekt ble sterkt imøtegått av
norske organisasjoner med miljøDet skyldes antagelig problemer med å vurdere slike prosjekter
fra et m, takerofientert synspunkt i
thrho!..I om prosjektet la i Norge.
Lwlt!il slutt å kunne anheile ens',
\ uela vannkraftprosIektei.
IOretal en
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scinopp mot pr_tsjektets
posh;, _
Det ble ikke observert
hindinge: meIlom fase I og videre
uthyggirr -strinn. Fase 2 ligger 5 til ID
år inn i fremtiden og kan først iverksettes ener nye forhandlinger og avtaler mellom de berørte nasjoner, mens
fasene 3 og 4 er enda mer usikre.
Samtidig var det NVEs klare oppfatning at det ressursmessig må være
mye bedre å utnytte en vannmengde
og et fall til energi-produksjon enn
å "drepe" energien i en tunnel som
uansett blir bygd, spesielt sett i sammenheng med problematikken rundt
drivhuseffekten og sur nedbør når
energien ellers ville bli produsert i
kullfyrte kraftverk. I tillegg vil bygging av kraftverket bidra til å bedre
et av verdens fattigste lands fremtidige muligheter til varige inntekter
og å bli selvforsynte med elektrisitet.

Sikringsdammen
skaloverta
Store endringer skjer ved Møsvannsdammen. Den gamle
betongdammen fra 1909 blir "pensjonist" om ikke så lenge,
og sikringsdammen fra 1953 overtar. Men først må viktige
arbeider utføres.
Ett av dem er å lage et nytt fiomoverløp. Det vil gå der riksveien nå har sin tras, og den nye veibiten legges noe lenger
opp i terrenget. Sprengsteinen legges foreløpig i et deponi,
men skal senere brukes til en kraftig forsterkning av nåværende sikringsdam. Den legger på seg 17 meter stein opp
til en viss høyde, og 14 meter videre. Demningen blir bgså
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fem meter høyere - og den får bombekappe på toppen, i
henhold til reglene for beredskapsmessig sikring.
Det er Tilsyns-og beredskapsavdelingen i NVE som har
gitt Øst-Telemarkens Brukseierforening pålegg om disse
arbeidene.
Ingeniør Kristin Tangvik fofteller til Vann & Energi at sikringsdammen i 1989 ble vurdert av et konsulentfirma. Man

fant at dammeni sinnåværende.
standikkevilletålepåregneligmaksimalflom
(PNF)Denmåttealtså forsterkesfor
å kunne erstattebetongdammen.

