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Likebehandling
uansett bosted

Kuldegrader,
konlurranse
og kontroll
Selv om konkurranse i kraftomsetningen fører til mer kostnads-
effektiv drift, betyr ikke konkurranse varig lavere priser. I det
siste har vi sett at kuldegrader og synkende vannstand i maga-
sinene har drevet prisene opp. Det er som det skal være.

Nettopp vannstanden i magasinene har vært et debattema
siden konkurransen kom. Da sluttet kraftprodusentene å gi sine
ukentlige magasindata til Samkjøringen. Lagerbeholdningen
var i den nye situasjon å betrakte som en forretningshemmelig-
het. Men magasinvannstander er det ikke så enkelt å holde
skjult. Ressurssterke aktører kan skaffe seg mer eller mindre
gode data. Kraftselskaper med geografisk spredte magasiner
har hele tiden hatt en ganske god oversikt. Noenlunde lik til-
gang på informasjon for alle aktører, både kjøpere og selgere,
er en av betingelsene for et velfungerende marked. Derfor vur-
derer vi nå om og i tilfelle på hvilken måte magasindata for
framtiden bør behandles. En offentliggjøring på et visst aggre-
geringsnivå burde kunne være en løsning som tar rimelig hen-
syn til alle kryssende interesser.

NVEs monopolkontroll viser seg meget ressurskrevende. En
overgang fra dagens kostnadskontroll til priskontroll kan være
en framtidig løsning. Problemet er å etablere riktige maksimal-
priser for de ulike kategorier av everk. Her gjenstår mye
arbeid. Kostnadskontrollen er spesielt krevende fordi nesten
alle everk driver både konkurranse- og monopolvirksomhet.
Dette problemet forsterkes om produksjonsverk nå begynner å
kjøpe opp distribusjonsverk i den hensikt å skaffe seg sikrere
avsetning for egen produksjon. Dette aktualiserer spørsmålet
om et organisatorisk skille mellom konkurranse- og monopol-
virksomhet, som Staten forlengst har gjennomført for sitt verk,
som noen få kommuner har gjennomført for sine, og som flere
vurderer å gjennomføre.

Etter tre år med energiloven kan vi konstatere at en mar-
kedsbasert kraftomsetning er vel etablert. Men markedsaktører
— både kjøpere, selgere og meglere - som er aktive innen flere
everks konsesjonsområder, melder om høyst ulike reaksjoner
fra everkene når de henvender seg for å inngå overføringsav-
tale. Mange har en profesjonell holdning. Rutiner er etablert.
De ønskede avtaler inngås raskt og effektivt. Hos andre er det
ingen ende på hvor vanskelig det kan gjøres. Blant disse finner
vi framtidens tapere i norsk kraftforsyning, om de ikke vender
om i tide.

Bare en liten del av de små forbrukere har gått ut i marke-
det. Det gjelder først og fremst borettslag, der flere små slår
seg sammen til en stor. Men mange småkunder har også nytt
godt av de lave prisene vi har hatt gjennom fleksitariffer som
mange everk har innført, og som de resterende alvorlig bør
overveie å innføre. Samtidig må vi erkjenne at terskelen for å
handle i markedet er for høy for den enkelte husholdnings-
kunde. Den store utfordringen nå er å få på plass ordninger
som kan redusere denne terskelen. Realistisk vurdert vil dette
ta noe tid. For øvrig vil nok mange småkunder foretrekke å
være tradisjonelle " abonnenter" hos det lokale everk, som hit-
til. Det må de ha anledning til. Everkene må påta seg en rolle
som "agenter" i markedet for disse.

Vel en fjerdepart av 300 kV
kraftframføring fra Fana
til Trollterminalen på
Kollsnes i Øygarden skal
kables. Det er en strekning
på ca. 14 km gjennom kyst-
kommunen Øygarden.

I Bergen og Fjell blir det luftledning.
Slik ble Nærings- og energideparte-
mentets avgjørelse i klagesaken etter
at NVE i sommer ga konsesjon for
luftledning på hele strekningen (52
km)

Trollterminalen er med dette sik-
ret kmftforsyning til start våren 1996.

Statsråd Jens Stoltenberg sa under
en pressekonferanse 28.januar
at "dette er en politisk riktig, en mil-
jømessig god og totalt en klok
bestemmelse".

Departementet hadde vært opptatt
av å få en rettferdig beslutning. Det
skal være likebehandling hvor man
bor i landet, understreket statsråden
og minnet om at vi har kraftledninger
nær boliger og i naturen mange ste-
der i landet. Kabling gir tekniske pro-
blemer og store kostnader. En slik løs-
ning må begrenses til det absolutt
nødvendige.

Stoltenberg sa det er vakkert i
øygarden. Men dêt er intet særsyn,
Norge er et vakkert land.

NVE har hevdet det prinsipielle
standpunkt at monopolvirksomhet
og konkurransevirksomhet ideelt bør
skilles organisatorisk, slik staten har
gjort med sitt kraftselskap. Noen har
fulgt statens eksempel, andre vurde-
rer å gjøre det.

Vi tror likevel ikke det blir gjen-
nomført med det første, sa vassdrags-
og energidirektør Erling Diesen under
Kursdagene i Trondheim tidlig i
januar.

— Likevel må jeg nok tilføye at
dette spørsmålet er blitt ytterligere
aktualisert etter at Prisdirektoratet, nå
Konkurransetilsynet, har funnet ikke
å sette foten ned mot Akershus Ener-
giverks oppkjøp av Lørenskog Ener-
giverk. Hvis det blir alminnelig at
produksjonen kjøper opp distribu-
sjonsverk, med det mål å skaffe seg
en sikrere avsetning for sin produk-
sjon i et mer eller mindre innestengt
marked, vil utviklingen ikke gå i den
retning myndighetene hadde satt seg
som mål da energiloven ble vedtatt.

Det spesielle med Øygarden er
likevel at kommunen er både vakker
og smal! En luftledning gjennom
denne kommunen ville bli svært
dominerende.

Derfor har departementet ansett det
forsvarlig å kable den ca.14 kilome-
ter lange strekningen gjennom Øygar-
den.

Miljøhensyn gir ikke tilstrekkelig
gninnlag for kabling i Fjell kommune
og i Bergen. Vi skal ha kraft mange
andre steder hvor det også er vakkert.
Ved en rettferdighetsbetraktning er
det galt å kable ut fra miljøhensyn,
poengterte Stoltenberg.

I spørsmålet om helsefare har
departementet basert seg på Statens
stråletilsyn som anfører at det fore-
løpig ikke er dokumentert helsemes-
sige konsekvenser som tilsier kab-
ling.

Ny mastetype
Luftledningen i Bergen flyttes ikke
når ledningen endres til 300 kV (fra
2x132kV) Departmentet regner med
at utbyggeren søker konsesjon for
en alternativ mastetype til området
Høyvik-Storaholtet i Bergen.
Med ny mastetype blir feltstyrken
bare marginalt større, påpekte stats-
råden.

Han opplyste at Shell vil bekoste
kabling av nåværende ledninger gjen-
nom Straume, kommunesenteret i

En eventuell oppkjøpsbølge bør etter
vår mening møtes med en strategi fra
myndighetenes side som sikter mot
en organisatorisk oppdeling mellom
monopol og konkurranse i norsk
kraffforsyning, fremholdt Diesen.

— For at det store antall enheter vi
allerede har i vår kraftforsyning ikke
skal dobles, må og bør det parallelt
skje en horisontal integrering på dis-
tribusjonsleddet. Her burde det ligge
visse rasjonaliseringsgevinster.

Integrering en fordel
For monopolvirksomheten ser jeg
også en videre integrering som en
fordel, sa Diesen videre. Han mente
en integrering av regionalnett og til-
knyttede distribusjonsnett kunne gi
en mer rasjonell utbygging og drift
av nettene, og til en utjevning av over-
føringstariffene i større geograflske
områder.

Diesen sa ellers, i sitt foredrag om
overføringstariffer, at mange tviste-
saker skyldes den tradisjonelt sterke

Fjell, en strekning på ca.4 km.
Saken har fått en grundig behand-

ling der alle altemativer er vurdert.
Stoltenberg hadde som ny nærings-
minister tatt fram gasskraft-forslaget.
Men gasskraft er ikke er noe altema-
riv "simpelthen fordi det ikke kan stå
ferdig til våren 1996", konstaterte
Stoltenberg.

Tidsaspektet alene er fellende argu-
ment. Ingen kan oppheve den reali-
tet at vi er i et tidspress. Men også
CO2 og kostnader ville være argu-
menter mot.

Om sjøkabel sa statsråden at det er
en komplisert og kostbar løsning som
vil gi dårligere leveringssikkerhet.
Kmvet her er ekstremt høyt, opp mot
100 prosent. En dags avbrudd, da vi
ikke kan innfri kontraktsforpliktel-
sen, vil koste 50 millioner kroner.

"Skikkelig jobb"
Kabel gjennom øygarden betyr en
merkostnad på 140 mill. kr.

Departementet har tillagt NVEs
faglige vurderinger avgjørende vekt.
Stoltenberg berømmet NVE for å ha
gjort "en veldig grundig og skikkelig
jobb."

Når departementet kom til et noe
annet resultat enn NVE, er det fordi
også andre hensyn enn de rent fag-
lige måtte tas i betraktning.

Ellers hadde alle de tre berørte
kommuner fått noe, mente statsråden.

integrasjon mellom transport - og
omsetningsdelen i kraftforsyningen.
En viktig betingelse for å utøve
monopolkontroll er at det finnes et
regelverk for hvilke prinsipper som
skal gjelde ved beregningen av over-
føringstarifene, og ved fastsettelse av
kostnader som kan dekkes over
punkttariffene.

NVE har nedlagt mye arbeid i å
utvikle retningslinjer for disse tariff-
beregningene slik at netteieme får et
bedre grunnlag å bygge på.

Kravet om at netteier skal sikres
en rimeligavkastning på investert
nettkapital blir foreløpig ivaretatt ved
at NVE hvert år fastsetter en maksi-
malsats for kapitalavkastningen.

Riset bak speilet er et netteiere som
viser seg ikke å drive effektivt, risi-
kerer å måtte operere med en kapi-
talavkastning som er lavere enn mak-
simalsatsen.

Dette riset har vært benyttet i noen
tvistesaker, sa vassdrags- og energi-
direktøren.

Erling Diesen:

Oppkjøpsbølge bør møtes
med organisatorisk deling

Lfi- sAnsvarlig utgiver:Norges vassdrags- og energiverk ved vassdrag-
og energidirekfør Erling Diesen og informasjonssjef Wenja Paaske.
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Omfattende
undersøkelse
av tappeluker
NVE iverksetter i år en omfattende undersøkelse av
tappeluker i våre vassdragsanlegg. Det skjer i nært
samarbeid med Vassdragsregulantenes forening, seks
store anleggseiere og Berdal Strømme.

-

Opplegget vil bli nærmere drøftet
under et møte i Sandnes 23. mars,
like etter VRs tekniske årsmøte,
opplyser overingeniør Jan Fredrik
Nicolaisen til Vann & Energi.
On behovet for en slik undersøkelse
sier Nicolaisen:

I norske vassdragsanlegg fin-
nes mange eldre luker som er uhel-
dig utformet, bl.a. i lukkede vann-
veier og i bunntappeløp ved
dammer.
En rekke luker er også blitt utbedret
på en uheldig måte.

Hvilke anlegg blir med?
Luker hos seks av de største

anleggseierne i Norge skal un-
dersøkes. Disse seks er Norsk
Hydro a.s v/Røldal-Suldal Kraft,
Statkraft SF v/Region øst, Tokke-
verkene, Bergenshalvøens Kom-
munale Kraftverk, Lyse Kraft, Oslo
Energi og Sira Kvina.

Alle de forespurte har vist stor
interesse for prosjektet og ønsker å
delta. 


Hensikten?
Å fremskaffe grunnlag for

anleggseiemes og NVEs vurdering
av slike luker. Prosjektet skal gi en
oversikt over typiske lukedesign som
kan ventes å gi vibrasjons- og kavi-
tasjonsskader, relatert til ulike anlegg
og luketyper. Prosjektet skal også
anbefale og skissere utbedringstiltak.
Tappeluker er manøvrerbare stenge/
tappeorganer som benyttes til å regu-
lere magasiner og vannveier i vass-
dragsanlegg. Fordi lukene skal tåle
høye vanntrykk og store vannføringer
stilles store krav til sikkerhet mot
vibrasjoner og kavitasjon.

— Er det skjedd ulykker?
— Konsekvensene av lukehavarier

er ofte meget store, med skade på liv
og eiendom eller tap av verdifulle
magasiner. Frem til 1970 ble sikker-
heten på dette området forsømt. Føl-
gen var at det skjedde en rekke ska-
der og havarier.

Tidlig på 1970-tallet ble dette pro-
blemet meget grundig gjennomgått 


ved Norsk Hydroteknisk Laborato-
rium, NHL (dengang VHL) Under-
søkelsen resulterte i faglige anbefa-
linger for hydraulisk riktig utforming
av luker. Det førte også til at nye tap-
peluker fikk en vesentlig bedre design

De aktuelle lukene er hovedsaklig
planluker, det vil si glide- og rullelu-
ker, men også enkelte segmentluker.

En faglig oppdatert oversikt over
problemene vil bli ferdig i løpet av
våren 1994. Anleggsbefaringer skjer
i løpet av sommeren og høsten i år,
og prosjektet skal etter planen fort-
sette i 1995, forteller overingeniør
Nicolaisen. Resultatene av årets
undersøkelser fremlegges under et
seminar til høsten.

Skadet tappeluke i tunnell: Lukens
bunnparti har havarert, på grunn av
dårlig stromningsteknisk utforming.
Høye vannhastigheter har ført til
kavitasjonsskader, som har gitt
lokale materialtæringer. I tillegg har
lukens horisontale bunnparti
medført at virvelavløsninger har opp-
stått, som har gitt store vertikale
vibrasjoner. Resultatet er som en ser
et tilnærmet lukehavari.

T.V.: Jan Fr. Nicolaisen.

Det sier Energiavdelingens direk-
tør Svein Storstein Pedersen i en sam-
tale med Vann & Energi.

Han var som vi husker utlånt noen
uker sist høst til det svenske Nårings-
departementet og ga råd under arbei-
det med en ny svensk elektrisitets-
lov.

Nå er proposisjonen like rundt
hjørnet.

— Den svenske regjeringen har
oversendt en såkalt lagrådsremiss om
konkurranse i elmarkedet til Lag-
rådet. Det innebærer en lovteknisk
gjennomgang av de foreslåtte
endringer i den nåværende elloven,
og dertil et nytt lovverk om handel 


med elektrisk kraft, forklarer Stor-
stein Pedersen.

Basert på Lagrådets kommenta-
rer vil en proposisjon om ny svensk
ellovgivning etter planen passere
regjeringen i slutten av februar,
underveis til Riksdagen.

Når lagrådsremissen altså forelig-
ger, er regjeringens politikk på områ-
det i stor grad fastlagt, med slike
hovedpunkter som jeg har nevnt.

Monopolkontroll som NVE
Nettvirksomheten blir spesielt regu-
lert og overvåket av en statlig mono-
polkontroll. Proposisjonen vil her gå
mer i detalj hva angår organiseringen

av monopolkontroll. Den blir et mot-
stykke til NVEs virksomhet. Det leg-
ges opp til at prising av overførings-
tjenester skal være basert på et
punkttariffsystem.

Nasjonalt ansvar
Det svenske statlige kraftselskapet
Vattenfall er fra. 1.1.-92 delt i to.
Produksjonsselskapet Vattenfall AB
er den ene delen, nettselskapet Sven-
ska kraftnåt den andre - alt i likhet
med omorganseringen av vårt Stat-
kraft.

Lagremissen inneholder en vik-
tig klargjøring av det ansvar som
påhviler Svenska kraftnåt for det

Svein Storstein Pedersen.

nasjonale kraftsystemet. Et eget sys-
temansvar blir lovfestet.

Dette medfører et overordnet
ansvar for den kortsiktige kraftba-
lansen - og en tilhørende hjemmel
for å kunne beordre endret elpro-
duksjon av hensyn til driftssikker-
heten i kraftsystemet.

Grunnlaget er da lagt for en vide-
reutvikling av det nasjonale kraft-
markedet, sier Storstein Pedersen
videre.

— Svenska kraftnåt får i oppdrag
av den svenske regjering å utvilde et
eget regulennarked for kraft innen 1.
januar 1995. Det er sannsynlig at eta-
bleringen av en egen kraftbørs for 


den kortsiktige kraftomsetningen vil
følge i kjølvannet av dette arbeidet.

Lik Energiloven
- Vi kan si at den nye svenske ello-
ven , med tilhørende lov om handel
ined el, bygger på mange av de prin-
sipper som gjelder for den norske
energiloven. Men svenskenes lov er
på noen områder mer moderne og
mer konsekvent enn den norske, bl.a.
når det gjelder forholdet til kraftdis-
tribusjon, påpeker Storstein Peder-
sen.

- Hos svenskene er kraftomset-
ningen regulert i en egen leverings-
konsesjon med hjemmel i lov om
handel med el. Plikten til utbygging
av distribusjonsnettet reguleres i ello-
ven. Dette muliggjør et klarere skille
mellom virksomhetsområder på dis-
tribusjonsleddet i forhold til den nor-
ske energilovens opplegg.

Svensk-norsk marked
Svenskene får ny elektrisitetslov fra
1. januar 1995. Vi har Energiloven
som trådte i kraft for tre år siden. Til-
sammen utgjør de et viktig grunnlag
for en mulig utvikling av et felles
norsk-svensk kraftmarked, på sikt.
Det vil kunne vekke betydelig inter-
nasjonal oppmerksomhetet, sier
avdelingsdirektør Svein Storstein
Pedersen.

Svensk elektrisitetslov:

Klart skille mellom
produksjon og nett
— Svenskene vil ha et klart skille: Produksjon og kraftomsetning på den ene siden.
Nettvirksomheten som et naturlig monopol på den andre. Siktemålet er et regelverk for
elmarkedet som gir en bedre utnyttelse av produksjons- og distribusjonsressursene. Det
skal sikre kundene fleksible leveringsvilkår til lavest mulig priser.
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abling vil være
meget kostb
Kable eller ikke kable... ?
Det spørsmålet ble i januar inngående drciftet
under fire NVE-seminarer om jordkabel som alter-
nativ til luftledning. Møtestedene var Hamar, Oslo,
Bergen og Stavanger.

TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNILDSEN

NVE hadde tidligere i vinter utgitt en
rapport om økonomiske og tekniske
konsekvenser av kabling kontra luft-
ledning.

Rapporten ga noe av bakgrunnen
for seminarene.

Men i sin åpningshilsen til semi-
nardeltagerne la vassdrags og
energidirektør Erling Diesen større
vekt på et annet forbold:
de senere års utvilding innen arbeid-
et med etablering av nye kraftover-
føringer.

Denne utviklingen er kjenneteg-
net ved stikkordene økt konfliktnivå
og økte krav om kabling på alle spen-
ningsnivå, sa Diesen.

Han påpekte at begivenhetene de
seneste år har aktualisert temaet. I
flere store konsesjonssaker er spørs-
målet om kabling sterkt fremme, og
det er kommet sentrale politiske inn-
spill til debatten om dette emnet

Seminarene ga først en presenta-
sj on av resultater fra kabelutred-
ningen. Deretter fulgte en gjennom-
gang av konsekvensene ved større
grad av kabling.

Formålet er å innlede den nød-
vendige debatt om hvilken kablings-
policy vi bør ha i fremtiden, sa vass-
drags- og energidirektøren.

Flertallet av deltagere i kabel-
seminarene kom fra elbransjen selv.
Men også noen departementer,
fylkesmenn, fylkeskommuner og
kommuner var representert.

I foredragsrekken og i forberedte
innlegg ble det utvetydig slått fast at
kabling på høye spenningsnivåer kos-
ter langt mer enn luffiedning. 


"Luftlinje best"
Direktør Hallvard Flø i Norges Ener-
giverkforbund sa i et innlegg at leve-
ringspålitelighet må stå i sentrum.
Og luftlinje har støne pålitelighet enn
kabel.

Helsespørsmålet er vanskeligere å
drøfte, argumentene blir følelses-
messige. Men vi må vise edruelighet
også her når vi vurderer kabling,
fremholdt Flø.

Han nevnte at danske helsemyn-
digheter i en nylig kunngjøring ikke
finner grunnlag for å anbefale særlige
tiltak ved bameinstitusjoner.

Flø konkluderte slik: Samfunns-
økonomisk og teknisk er luftlinje
beste løsning.

Master i fokus
Leder i NVEs råd, Arnor Njøs,
mente det neppe er tvil om at kraft-
ledninger vil få økende oppmerk-
somhet. Noen konflikter vil gjelde
ledningene, andre vil angå mastene.

— Jeg tror det er lettere å akseptere
ledningen enn masta, sa Njøs.

— Nå er utfordringen å lage noe
som står for seg sjøl og ikke skaper
konflikt. Ute i Europa prøves noe
nytt — en stolpemast som er svært
forskjellig fra vår fagverksmast, sa
Njøs.

— I sannhet en utfordring til inge-
niører, arkitekter og landskaps-
pleiere, kommenterte møtelederen.

Fugledød
Frode Bye fra Norsk Ornitologisk
Forening hadde forstått at økonomi
er viktigst, men ba om så mye
hensyn til miljøet som økonomien
tillater. — Jeg synes man bør kunne
forvente en positiv holdning til kab-

Senioringeniør Kjetil Ryen,
Aker Engeneering, droftet
"Kabelanlegg og driftssik-
kerhet". I sin konklusjon sa
han at kabling på høyere
spenningsnivå gir storre
sjanse for strømavbrudd enn
ved valg av luftledninger.
Kabling kan gi dårligete
spenningskvalitet som igjen
kan medføre en rekke pro-
blemer. For industrien kan
økte kablingskrav bLa. gl
økte kostnader og behov for
kostbare forebyggende til-
tak Industrien fører behov
for en avIdaring av fremtidig
kablingspolIcy, både sentralt
og i det enkelte everk.

Seksjonssjef Ame Olsen,
NVE, oppsummerte sitt
foredrag slik:
-Elter NVEs mening må
fremfidig kablingspolicy ta
utgangspunkt

følgende:
Kraftledningen må sees

mot "estetiken" genereft
våre omgivelser.

Norge har vært restriktiv
mht kabling, særlig på de
høyere spenningsnivåer.

Andre land er også svært
restriktive.

Det er behov for en ekspli-
sitt klargjøring av hvor kab-
ling best kan begrunnes, ut
fra hensyn til miljølestetikk

Senioringeniør Håkon Østby,
Oslo Energi, hadde som
emne "Kabelteknikk - status
og utviklingstrekk". Han sa i
en sammenfatning at et
kabelanlegg ofte vil kreve
omfattende planleggings- og
prosjekteringsarbeid. Kabel-
teknologien er ildce "hylle-
vare". Installasjon og til-
passing til forhold langs en
trase har avgjørende betyd-
ning for pålitelig elforsyning.

Nye ledningsforbindelser. De stiplete linjene
usikre, og hvor det er flere alternative traseer.

ling i spesielle områder, sa Bye og
tilføyde et ønske om bedre planleg-
ging av luftwaseser i landskapet.

Inge Vognlid fra Statnett sa det er
antydet et behov for ca. 500 km nye
ledninger i sentralnettet i løpet av de
neste ti årene.

(Noe vedtak er ikke fattet) Beho-
vet gjelder bl.a. ledninger på
Sørlandet i forbindelse planlagt kraft-
eksport, og forsterkninger i Bergens-
området og i Nord-Norge.

Hvis alle disse anleggene reali-
seres, medfører det et investerings-
bebehov i størrelsesorden to milli-
arder kroner.

Skulle alle ledningene kables, ville

investeringskostnadene øke til 15-20
milliarder, sa Vognlid som baserte
sine beregninger på NVEs kabel-
rapPort-

Fastere grunnlag
I et sluttord sa Erling Diesen at semi-
naret forhåpentlig hadde gitt noe
større klarhet i de økonomiske og
tekniske spørsmål som knytter seg
til kabling kontra luftledning.

— Her dreier det seg om layssende
hensyn. Ikke alt kan måles, et
moment av skjønn følger med. Men
vi må få et noe fastere grunnlag for
en avgjørelse enn vi hittil har hatt.

Mill.kr/km
35

30

25

20

Luftledning KabelFinn Lied, tidligere
industriminister,

ledet NVE-



seminarene.
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Nye kraftledninger
AV GRETE WESTERBERG

Hvert år gjøres det investeringer for
flere milliarder kroner i kraftnettet i
Norge. Investeringsnivået nådde en
topp på ca. 4 mrd. kroner i 1988 (inkl.
distribusjonsnettet), og har avtatt noe
de siste årene. I 1991 ble det inves-
tert ca. 2,7 mrd. kr. Det er grunn til
å forvente et høyt investeringsnivå i
årene framover.

Tidligere ble investeringer i over-
føringsnettet ofte utløst av at man
bygde ut produksjonskapasiteten.
Utbygging av ny produksjon har
avtatt vesentlig, og i dag er det først
og fremst forhold knyttet til etter-
spørselen etter kraft som utløser
behov for ny overføringskapasitet. I
forbindelse med planene om økt
eksport av kraft til utlandet, er det
antatt at man må investere mellom
1 og 2 mrd. kr. i det innenlandske net-
tet, avhengig av hvor mange nye uten-
landskabler, som kommer, og hvilken
utbyggingsstrategi som velges. Krav
om jordkabel i stedet for luftledning
vil fordyre prosjektene vesentlig. I fil-
legg kommer investeringene i sjøka-
blene, som også blir i milliardklas
sen.

- ~mingav fOrbruket i Oslofibr- -
dområdet, eller økt kraftutveksling
mot Sverige, vil på lang sikt kunne
føre til økt overføringsbehov mellom
Vestlandet og Østlandet. Utbygging
av vannkraft eller gasskraftverk
Nord- og Midt-Norge kan gjøre det
nødvendig med forsterkning av kapa-
siteten mellom Midt-Norge og Sør-
Norge. P.g.a. etablering av industri
eller offshore-virksomhet, vil det
kunne bli behov for betydelige nett-
forsterkninger regionalt. Eksempler
på det er gassterminal på Kollsnes
utenfor Bergen, og metanolfabrikk
på Tjeldbergodden. Her er det snakk
om investeringer på hhv ca. 300 og
15-20 millioner kroner.

Hovednettet
I hovednettet inngår anlegg med spen-
ninger på 420, 300, 220 og i de nord-
ligste fylkene 132 kV. Dette er kraft-
ledninger som har betydning for en
hel landsdel, flere landsdeler eller hele
landet. Forbindelser til utlandet er
også en del av hovednettet Norge har
forbindelser både til Sverige, Dan-
mark, Finland og Russland. (Se kart.)
Den tredje forbindelsen til Danmark

-{Skagetrak 3) ble satt i drift i fior høst.
I tillegg planlegges flere kabelfor-
bindelser til kontinentet.
Vivil se store nettutbygginger i årene
som kommer.

Utbygginger som følge av økt over-
føringskapasitet til utlandet
Avtalen mellom Statkraft og Preus-
senElektra forutsetter at det skal byg-
ges en 550 km lang likestrøms sjø-
kabel fra Sørlandet til Tyskland.
Kabelen er beregnet å koste 3,5 mrd.
kr., og er planlagt satt i drift i 2003.
En likestrøms sjøkabel fra Sørlandet
til Nederland er også planlagt. Den
blir like lang, ca. 550 km, og vil koste
ca. 3,5 mrd. kroner. Den vil tidligst
komme i 2000. Det er vurdert en
kabelforbindelse fra Sør-Vestlandet

til England, som ligger noe lenger
frem i tid. Hvis overføringsbehovet
til Sverige skulle øke vesentlig, kan
det bli aktuelt med en ny 420 kV
ledning fra Frogner eller Tegneby
til Sverige. En slik fotbindelse vil bli
ca. 55 km på norsk side.

Økt overføringskapasitet til utlan-
det vil føre til at betydelige forsterk-
ninger må gjøres i nettet på Sør-Vest-
landet og i Oslofjordområdet. Lista
er vurdert som et aktuelt tilknyt-
ningspunkt for kablene til kontinen-
tet. Andre altemativer er under vur-
dering. Uansett hvilket alternadv som
velges, må følgende forsterkninger
gjennomføres:

En 300 kV forbindelse mellom
Lyse og Stokkeland i Rogaland.
Den blir 75 km lang og vil koste
ca. 250 mill. kroner.
En forsterkning av forbindelsen
Rød-Porsgrunn, enten ved en opp-
gradering av eksisterende linje,
eller bygging av ny linje.
En tredje innmating til Kristian-
sand, fra Evje-området Ledningen
blir ca. 45 km og vil koste 167 mill.
kroner.

Med Lista som utgangspunkt, er et
av de aktuelle altemativene å forlenge
forbindelsen Kristiansand-Evje langs
Setesdal til Holen. Hele linjen må da
bygges for 420 kV. Forlengelsen fra
Evje blir 95 km, og er kostnads-
beregnet til 315 mill. kr. Totale kost-
nader for dette alternativet, inkl.
nødvendige forsterkninger av eksis-
terende anlegg, blir rundt 1,5 mrd. kr.
På lang sikt kan overgang til 420 kV
på Sørlandet bli aktuelt.

Hvis en ny forbindelse til Sverige
bygges, ktimbinert med økt forbruk
i Oslofjord-området, kan det bli nød-
vendig 46ke overføringskapasiteten
til Oslo, f.eks med en 420 kV for-
bindelse Ådal-Frogner.

Utbygginger 'Som følge av forhold
inneniatids _ --
INordland er 420 kV ledningen Sal-
ten-SVartisen under bygging. Led-
ningen er 124 krii lang, er kostnads-
beregnet ti1406 milL kr. og skal settes
i drift høten 1994.

Hvis det bygges ut ny produksjon
i området,.f.eiss -. i Svartisen, eller
kraftkteVendeindustri nedlegges, kan 


det bli aktuelt å bygge en
ny ledning mellom Tunn-
sjødal og Verdal (Rana-
snittet). Samtidig må over-
føringskapasiteten mellom
Midt-Norge og Sør-Norge
økes. Det siste gjelder også
ved en evt. bygging av
gasskraftverk i Midt-
Norge. Disse forsterk-
ningene kan komme både
på Nord-Vestlandet og
gjennom Gudbrandsdalen
eller østerdalen, men
anses foreløpig som uak-
tuelle. De vil tidligst
komme etter 2005. Kost-
nadene for disse tiltakene
vil kunne ligge på i stør-
relsesorden 2-3 mrd. kr.

Etter uværet i Nord-



Norge i fior vinter har man
begynt å vurdere tiltak for

økt leveringssikkerhet. En ny 132 kV
ledning mellom Ofoten og Narvik
kan være aktuell, men også tiltak i
420 kV nettet. Større forbmksvekst
lenger nord, eller nye bedriftsetable-



ringer, kan fremskynde disse planene.
I Bergensområdet har BKK fått

konsesjon for en 300 kV ledning fra
Fana til Troll-terminalen på Kollsnes
i øygarden. Hvis forbruket på Troll-
anlegget øker som prognosert, vil det
bli behov for tosidig 300 kV innma-
ting til Kollsnes. En ny 300 kV for-
bindelse blir ikke aktuell før etter
2005. Denne ledningen kan tenkes
å gå fra Evanger, Ama, Modalen eller
direkte fra Sogn. BKK forutsetter at
det må etableres en 300 kV forbin-
delse Samnanger-Ama før 2000, på
grunn av økt overføringsbehov mot
Bergen. I forbindelse med veksten i
forbruket i vestre del av Hordaland
som følge av bl.a. landbasert forsy-
ning av olje- og gass felter, kan det
bli behov for flere forsterkninger i
regionen. Et alternativ er en 85 km
lang 420 kV ledning fra Sima til
Samnanger, kostnadsberegnet til 285
mill. kr.

Økt kontliktnivå
Det kan se ut som om konfliktnivået
omkring kraftledninger er økende.
Dette gjelder først og fremst ved byg-
ging av nye linjer. Vi har imidlertid
eksempler på at det er blitt konflikter
om linjer som skal ha fornyet konse-
sjon. Fana-Kollsnes-saken har ført til
at problematikken rundt kraftled-
ninger og miljø ettertrykkelig er satt
på dagsorden i samfunnsdebatten.
Presseoppslag om magnetfelt fra
kraftledningerharbidratt til det
samme. Et økende konfliktnivå stil-
ler større krav til NVEs saksbehand-
ling. Det gjelder ikke minst den sys-
temmessige vurderingen av
anleggene. De kraftledningsspro-
sjektene som er skissert over, vil bety
store utfordringer for NVE i tiden
fremover. Utfordringen forsterkes ved
at enkelte prosjekter kan ha god
bedriftsøkonomisk lønnsomhet, mens
det er vanskelig å finne dem sam-
funnsøkonomisk lønnsomme. Denne
problemsfillingen er blitt yfterligere
forsterket av systemet med punktta-
riffer.

Grete Westetberg
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Ispresident Bjørn
Den nye presidenten i The
International Glaciological
Society, avdelingsdirektør
Bjørn Wold i NVE er en
mann med mange jern i
isen.

På farten fra Lom til Laos forteller
han at foreningen har 1000 med-
lemmer globalt. Formålet er å være
et faglig kontaktorgan. — Jeg tror vi
er unike når det gjelder vitenskape-
lig åpenhet, sier president Wold, for-
øvrig første nordmann med dette
ledervervet. —Vi arrangerer minst ett
stort fagsymposium pr. år. Temaet
i år er klimaendringer og breer. Møte-
sted: Columbus, Ohio. Foreningen
domineres av de store landene med
polartradisjoner som England,
Canada og USA, men på medlems-
listen finner vi også fagfolk med
adresse i Israel og Saudi Arabia. -
Oljelandet mangler vann og er inter-
essert i å taue isfjell fra arktiske strøk,
forklarer Bjørn Wold.

Den 50 år gamle foreningen var i
begynnelsen "pure British" og
hovedkontoret er fremdeles i Cam-
bridge hvor en generalsekretær med
en stab på 7 residerer. Herfra utgis
også The Society's stolthet Journal
of Glaciology 4 ganger pr. år, pluss
Annals of Glaciology.

Bjørn Wold (t.h.) sammen med sin
australske kollega Laurie J. Olive.

PrØve-
prosjekt for
leverings-
kvalitet
NVE orienterte tidlig i
november everkene om et
prøveprosjekt for leverings-
kvalitet. Prosjektet er inndelt
i tre punkter som gjelder sta-
nardisert registrering av feil
og avbrudd, rapportering av
nøkkeltall for leveringspåli-
telighet og prinsipp for opti-
malisering av nettet. Pro-
sjektet gjennomføres neste
år, og et titall everk skal
delta ("Everksgmppen").

Hensikten er å vinne erfa-
ring med ordningen, og se
om den trenger endringer og
tilpasninger. NVE tar sikte
på å gjøre ordningen gjel-
dende for alle everk fra 1.
januar 1995.

Et system for standardi-
sert registrering av feil og
avbrudd vil være klart for
utprøving hos everksgrup-
pen fra januar -94.

NVE har ennå ikke tatt
stilling til spørsmålet om
spenningskvalitet, men det
kan bli aktuelt å ta dette opp
senere. I første omgang opp-
fordres everkene til starte
kartlegging av spennings-
kvaliteten i sine nett bLa. for
å kunne informere kundene
om dette.

Retningslinjene er nå revidert og ble
sendt everkene m.fl. i slutten av
desember 1993. De reviderte ret-
ningslinjene gis virkning fra 1. april
1994, og erstatter de "gamle" ret-
ningslinjene av mars 1992.

Det er i denne forbindelse verdt
å merke seg at i de nylig vedtatte
endringene i forskriften til energi-
loven gis NVE direkte myndighet
til å gi "nærmere retningslinjer for
fastsettelse av overføringstariffene".
Denne forskrifts-endringen kan der-
for også sies å ha gitt retningslinjene
øket status, og gjort retningslinjene
til et viktig instrument for NVE i sin
rolle som kontrollør av nettvirk-
somheten.

Arbeidet med de reviderte ret-
ningslinjene har stort sett pågått hele
høsten 1993, og retningslinjene er
undergitt en omfattende behandling
både intemt og eksternt. Spesielt 


kan nevnes at et utkast til retnings-
linjer ble sendt alle møtedeltakeme
og tatt opp til diskusjon under NVE-
konferansen 15. september som
samlet over 400 deltakere. Etter
konferansen ble det utaffieidet et nytt
utkast som ble sendt på høring til
representative organisasjoner for
netteiere og de forskjellige nettbru-
kergruppene.

NVE har under arbeidet med ret-
ningslinjene fått en rekke kom-
mentarer og endringsforslag fra net-
teiere og nettkunder. Den store
responsen understreker at overfø-
ringstariffer og øvrige vilkår for
kraftoverføring er omfattet med stor
interesse. Selv om slike kommen-
tarer ofte er farget av den posisjo-
nen den enkelte har i forhold til nett-
virksomheten, har disse innspillene
vært viktige for NVE i arbeidet med
å utvilde retningslinjene. Det er sam-




tidig klart at øket press fra de ulike
interessegruppene også øker kra-
vene til NVE på flere områder.

De reviderte retningslinjene er på
19 sider, mens de "gamle" utgjorde
7 sider. Dette betyr ikke bare at
NVE har øket antall regler, men like
mye at de foreliggende retningslin-
jene er mer detaljerte og går mer i
dybden på flere av de områdene som
også er behandlet i de tidligere ret-
ningslinjene.

Det et er mål at retningslinjene
skal gis en god faglig forankring og
å etablere holdbare prinsipper for
beregning av overføringstariffene.

Vi føler at vi i arbeidet med de
reviderte retningslinjene har kom-
met et skritt videre, men det synes
samtidig klarere at det ennå er et
stykke å gå og at det er flere pro-
blemer og spørsmålstillinger som
ikke er tilstrekkelig klargjort.

Viktige endringer og tillegg i for-
hold til de "gamle" retningslinjene
er som følger:

En sterkere vektlegging av
grunnprinsippene for fastsetting

av punkttariffene. Dette innebæ-
rer bl.a. et klarere skille mellom
forbruksavhengige og forbruk-
s uavhengige tariffledd.

Det innføres visse standarder for
å utligne forskjeller i tidsoppløs-
ning, måletidspunkt og brukstid.

Det åpnes for kvantumsdifferen-
sierte tariffer for lavspentuttak.

Det stilles strengere krav til for-



delingen av felleskostnadene.

Innstramming av reglene for fast-
setting av kapitalverdier.

Everkene skal etablere et klart
skille mellom totaltariff og over-
føringstariff.

Maksimal sats for transaksjons-
gebyret er foreløpig redusert til
4000 kr.

Maksimal avkastningsats er redu-
sert fra 11 til 7% med virkning
fra 1. januar 1994.

NVEs retningslinjer for overføringstariffene er en
sammenstilling av de viktigste krav og rammebetingelser
NVE setter til netteiere ved beregning av overførings-
tariffene.

Retningslinjer forberegning
av overføringstariffer

Ny kjøps
avtale med
Østfold
Energiverk
Etter langvarige forhandlinger
er fern everk i Østfold blitt
enige med Østfold Energiverk
om en ny kjøpsavtale. Den nd-
ligere forpliktelsen til bare å
kjøpe kraft fra Østfold Energi-
verk er opphevet. Etter den nye
avtalen skal everkene fortsatt
kjøpe en del av sin elforsyning
fra den tidligere eneleverandø-
ren, og forøvrig stå fritt.

Saken som var anlagt ved
Prisdirektoratet (nå Konkur-
ransetilsynet) vil dermed bli
hevet.
Prisdirektoratet varslet i høst at
det hadde til hensikt å oppheve
bestemmelser i elverkskon-
trakten mellom Østfold Ener-
giverk og fem fordelingsverk.
Kontrakten var fra 1974 og
hadde gyldighet ut år 2004.
Den satte forbud for everkene
i Fredrikstad, Rygge, Råde,
Trøgstad og Rakkestad å kjøpe
elektrisk kraft fra andre enn
Østfold Energiverk. Samtidig
forpliktet kontrakten Østfold
Energiverk til å forsyne de fem
fordelingsverkene nødvendig
kraft.

Prismyndigehtene sa at disse
avtalepunktene måtte opphe-
ves, og bebudet et formelt ved-
tak om samme. Men partene
ble innrømmet en viss omstil-
lingstid, frem til siste ksskifte.

"Beskytter"
Det davære prisdirektorat
anførte blant annet:

"Elverkskontraktens opp-
rinnelige utforming beskytter
Østfold Energiverk mot kon-
kunanse om levering av energi
til e-verkenes innelåste kunder.
Et slikt leveringsprivilegium
gir ikke Østfold Energiverk til-
strekkelige insentiver til kost-
nadseffektiv adferd. Dette hen-
synet ivaretas ikke av Østfold
Energiverks prinsipp om at alt
overskudd skal komme abon-
nentene til gode gjennom
lavere priser. Et slikt prinsipp
er ikke til hinder for at Østfold
Energiverk kan overvelte alle
kostnader på abonnentene gjen-
nom prisfastsettingen".

Prisdirektoratet mente det
ikke var grunnlag for å hevde
at e-verkene løper fra sine for-
pliktelser dersom Østfold Ener-
giverk fratas leveringsretten.
Når denne retten bortfaller, vil
det virke urimelig å opprett-
holde leveringsplikten, sa
direktoratet.

Nå har altså partene refor-
handlet avtalen og fått en ord-
ning de kan leve med. Dermed
er det ikke lenger aktuelt med
noe vedtak fra konkurranse-
myndigheten i denne saken.
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Konsesjonskraftordningen går tilbake til begynnelsen av århundret. I 1905-06 kom den
første Ot.prp. med forslag om avståelse av kraft til "offentlig brug". Bakgrunnen var at
industriselskapene ønsket å benytte all kraften de produserte i sine smelteverk.

Konsesjonskraft
gode til besvær

ASRID BRYNILDSEN

I 1906 kom den første midlertidige
konsesjonsloven som gjaldt for
erverv av fallrettigheter, og var ret-
tet mot utenlandsk kapital. Denne
loven hadde ikke bestemmelser om
konsesjons-kraft, men konsesjoner
fra 1907 - 08 etter denne loven har
vilkår om avståelse av kraft.

Lovbestemmelser om konse-
sjonskraft ble gitt i 1909 (erverv) og
1911 (vassdragsreguleringer). Det
skulle avgis 5% kraft til kommuner
og 5% til staten.

De någjeldende ervervs-(Indus-
trikonsesjons-) og vassdrags-regule-




ringslovene av 14.12.1917 har
bestemmelser om avgivelse av 10%
kraft til kommuner og 5% til staten.

Konsesjonskraft er pr definisjon
den delen av kraftproduksjon-en som
kraftverkseieren er pålagt å avgi til
utbyggingskommun-en, fylkeskom-
munen og staten.

Beregning og fordeling av
konsesjonskraft
Kraften beregnes av den økning i
vannføringen som oppnås ved regu-
leringen, eller innvunnet gjennom-
snittlig kraftmengde. Beregnings-
grunnlaget for konsesjonskraft og
avgifter er vanligvis det samme, bort-

sett fra de tilfeller der det er tillegg i
avgiftsgrunnlaget for overregule-
ringsmagasin.

Konsesjonskraft fordeles til utbyg-
gingskommunene etter regler som
har vært benyttet de siste 30 årene.
I tillegg til tidligere enkeltfordelinger
er det foretatt fylkesvise beregninger
og fordelinger for hele landet.

Ved den siste lovendringen i 1990
ble det bestemt at vedtak om avstå-
else og fordeling av konsesjonskraft
kan tas opp på nytt etter 20 år. Vi
foretar nå en oppdatering av bereg-
ningene og fordelingene for en del
fylker.

Det er i alt fordelt ca 8,5 TWh
konsesjonskraft til kommuner og fyl-
keskommuner. Staten har ikke tatt
ut konsesjonskraft.

Uttak av konsesjonskraft
En kommunes uttak av konsesjons-
kraft er begrenset til kommunens
eget forbruk til den alminnelige
elforsyning. Dersom det blir konse-
sjonskraft til overs etter kommunens
uttak, kan fylkeskommunen ta ut
resten inntil kommunen selv får bruk
for kraften.

Kommunene kan benytte konse-
sjonskraften slik de selv ønsker. Det
vil si at kraften kan benyttes til alm-
innelig elforsyning innen kommu-
nen, eller kommunen kan selge kraf-
ten f. eks. i markedet.

Konsesjonskraft kan tas ut med
en brukstid på ned til 5000 timer i
året. Brukstidens fordeling over året
skal følge kommunens forbruks-
mønster.

Formålet med konsesjonskraft
Det opprinnelige formålet med kon-
sesjonskraften var å sikre utbyg-
gingskommunene kraft til småin-
dustri, gårdsdrift, belysning m.m.
Etter hvert som hele landet ble elek-
tri-fisert, og vi fikk en organisert
elforsyning med samkjøring, har det
utviklet seg en noe varierende prak-
sis for utnyttelsen av konsesjons-
kraften.

Hensikten med konsesjonskraft
er fortsatt å sikre utbyggings-kom-
munene kraft til den alminnelige
kraftforsyning til en rimelig pris.
Konsesjonskraft er "langsiktig" kraft
som skal avgis så lenge konsesjo-
nen løper. Energiloven og dens for-
skrifter har endret betydningen av
konsesjonskraft. Ettersom mar-
kedsprisen på kraft varierer, vil for-
delen for kommunen av konse-
sjonskraften variere. Det er
imidlertid en misforståelse å tro at
fortjeneste på salg av konsesjons-
kraft skal være en kompensasjon til
kommunene der utbyggingen har
skjedd. Derimot er konsesjonsav-
giftene kompensasjon for skader og
ulemper som kommunene påføres
ved utbygging.

Pris på konsesjonskraft
Hvert år fastsetter Nærings- og ener-
gidepartementet pris for konse-
sjonskraft som skal avgis for konse-
sjoner gitt etter 10.04.59. Prisen

Astrid Brynildsen

baseres på gjennomstlittlig selvkost
for et representativt antall vann-
kraftverk for hele landet. For peri-
oden 1983 - 93 er selvkost for Stat-
krafts anlegg blitt benyttet som
grunnlag for fastsetting av konse-
sjonskraft-prisen. Utviklingen i kon-
sesjonskraftpris er vist nedenfor.

For 1994 er prisen på konse-
sjonskraft fastsatt til 12,75 øre/kWh
levert ved kraftstasjonen. Ved bereg-
ning av 1994-prisen er det benyttet
data både fra elektrisitets-statistik-
ken (SSB), og oppjusterte data fra
"mini-vannkraft-Norge"-modellen
(data innhentet av NVE).

For konsesjoner gitt før 1959
beregnes prisen i hvert enkelt tilfelle
av NVE dersom partene ikke blir
enige om en pris. Beregningsmå-
ten er angitt i loven.

Ved revisjon av fordelingsbereg-
ningene settes det nå opp fordeling
før og etter 1959.

Det har vist seg at en del kom-
muner og kraftselskaper har Mtt pro-
blemer med prisspørsmålet ved
reforhandling av konsesjons-kraft-
kontrakter. Det er vanskelig å til-
passe de gamle ordningene til et fritt
marked.

I  noen tilfeller der partene har
forelagt problemet for NVE, har vi
anbefaltat kommunene tilbyr sin
kraft på det frie markedet, og fristil-
ler sine kraftverk til å kjøpe kraft i
markedet.
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fikk medhold i Høyesterett
Viktige prinsipper om konsesjonskraft er nå avklart.
Striden om konsesjonskraften fra Sira-Kvina-utbyg-
gingen har før til to svært omfattende og langvarige
rettssaker som har gått helt til Høyesterett.

I  begge tilfeller endte det med full
frifinnelse for staten. I siste
omgang ble til og med både sta-
ten og Sira-Kvina Kraftselskap
(som var hjelpe-intervenient for
staten) tilkjent saksomkostninger.

Saken ble reist av de fleste
kommuner som har krav på kon-
sesjonskraft fra Sira-Kvina-ver-
kene. Vest-Agder Energiverk
(VAE) var hjelpeintervenient for
kommunene. VAEs interesse i
saken går på at selskapet videre-
selger konsesjonskraft til Tinfos
Jemverk, og ville lide tap dersom
NVEs prisvedtak ble stadfestet.

Det har forøvrig falt dom i Høy-
esterett i en sak om kraftpris mel-
lom VAE og Tinfos Jernverk
som VAE tapte, etter at "vår" sak
var avsluttet.

Bakgrunn for den siste rettsa-
ken mellom staten og diverse
kommuner, var NVE's snart 20
år gamle vedtak om fordeling av,
og pris på konsesjonskraft fra
Sira-Kvina-anleggene.

Spørsmålene om konsesjons-
kraft fra de første byggetrinnene i
Sira-Kvina-utbyggingen går til-
bake til midten av 1960-tallet
(hovedkonsesjon for Sira-Kvina-




utbyggingen ble gitt i 1963). Etter
at det først hadde vært gjort for-
søk på å komme fram til minnelig
overenskomst, ble kraften fordelt
av det daværende Industridepar-
tementet. Saken gikk gjennom
rettssapparatet og endte med full
frifinnelse for staten i Høyesterett
i 1978. I  denne dommen som
gjaldt pris på konsesjonskraft, ble
det slått fast at kraften skulle
leveres til selvkost.

Det oppsto strid om enkelte
elementer i selvkostberegningen,
f eks om skatter skulle regnes
med. Videre gikk uenigheten på
om beregningen skulle være
gjennomsnittlig selvkost for hele
utbyggingen eller bare selvkost
for de første kraftverkene eller
byggetrinnene.

Nå er det i hvert fall avklart at

skatter skal regnes med, og at alle
kostnadene ved hele utbyggingen
skal tas med i den gjennomsnitt-
lige selvkostprisen.

Flerårsmagasintillegg skal ikke
regnes med i konsesjonskraft-
mengden

Også et annet viktig prinsipp er
nå avklart. Det er spørsmålet om
tilleggene i avgiftsgrunnlaget for
store, viktige regulerings-magasi-
ner eller flerårsmagasiner skal tas
med eller ikke ved beregning av
konsesjonskraftmengden. I  flere
utbygginger med flerårsmagasi-
ner er det gitt et ekstra tillegg i
beregningsgmnnlaget for konse-
sjonsavgiftene. Slike tillegg er gitt
fordi nytteverdien av flerårsmaga-
sin er stor i forhold til kostnadene,
og fordi det ikke var mulig å øke
avgiftene på annen måte.

Kraftøkningen skal etter regu-
leringslovens regler beregnes på
grunnlag av faktisk økning i
vannføringen. Vanligvis benyttes
samme beregningsgrunnlag for
konsesjonsavgifter og kraft.

Konsesjonskraft skal beregnes
uten de ekstra tilleggene som er
gitt for avgiftene i forbindelse
med flerårsmagasiner. Grensen
for avgivelse av kraft er inntil
10% av kraftøkningen eller gjen-
nomsnittlig kraftmengde. Denne
grensen ville blitt over-skredet
dersom kraft også skulle regnes
av flerårsmagasin-tilleggene.

I tillegg til Sira-Kvinasaken
har denne avgjørelsen betydning
for fordeling av kraft fra Ulla-
Førre- og Kobbelv-utbygging-
ene, samt en del andre utbyg-
ginger.

-
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Moambique

Tid for å bygge

INDISKE HAV
Mocuba

Quelimane

Beira

17J Xai-Xai

M Varmekraftstasjon
Vannkraftstasjon
Transformatorstasjon

— 533 k,/ DC ledning
— — — 275 kV ledning
— 110 og 220 kV ledning

Dagens
hovednett
består av tre
adskilte ikke
sammen-
hengende
kraftsystem.

AV MARTIN NORDBY

MNambique er en kyststat
som ligger i det sørøstlige
Afrika ut mot Det indiske
hav. Av de største 'nabosta-
ter kan nevnes Sør-Afrika i
sør, Zimbabwe i vest og
Tanzania i nord. Klimaet
er tropisk, og i kystområ-
dene er luftfuktigheten høy
på grunn av den varme
havstrønunen som passerer
landet på sin vei sørover.
Nedbøren er størst i den midtre
delen av landet og avtar mot nord
og mot sør.

MoQambique ligger på østkysten
av det sørlige Afrika. Et stykke
lenger øst, i Det indiske hav, finner
vi Madagaskar.

Cahora Bassa

Tete

ZIMBABWE

Mavuzi

system i sør med en 275 kV tilfør-



sel fra Sør-Afrika, et 110 kV system
i midten, og et 220 kV system i nord.

Landet har store mengder utbygd
vannkraft (ca. 15 ganger så mye som
landets samlede behov), men fordi
det ikke finnes noe sammenheng-
ende kraftsystem, må store deler av
forbruket foreløpig dekkes dels av
innenlands produsert varmekraft
(diesel) og dels av kraft importert
fra Sør-Afrika.

Ødelagt kraftledning stanset
eksport.
Det er kraftstasjonen Cahora Bassa
nær grensen til Zimbabwe som står
for de 2075 MW. Stasjonen ble satt
i drift i 1978 for levering av 1600
MW over en 533 kV likestrømsfor-
bindelse til Sør-Afrika. Overføringen
ble forsøkt opprettholdt i noen år til
tross for flere avbrudd på grunn av
sabotasje, men i 1984 gjorde geril-
ljaen gmndig arbeid: Ca. 200 km av
ledningen ble sprengt i stykker.
Siden har den ikke vært i drift.

Nå som det er blitt fred, er det et
høyt prioritert mål å få satt ledningen
i stand igjen slik at krafteksporten
kan gjenopptas. Moambique har
riktignok bare ca. 20% eierandel,
men gjenopptakelse av eksporten
vil likevel bety hardt tiltrengte valu-
tainntekter for et av verdens fattig-
ste land.

Mer bruk av vannkraft.
Selv når krafteksporten blir gjen-
opptatt, skulle det forsatt være nok
vannkraft igjen til innenlands bruk.
Det er på denne bakgrunn EDM nå
ønsker å gjenoppbygge og utvide
kraftsystemet i distriktene for å nå
fram til nye kunder som idag ofte har
egne dieselaggregater. Dermed vil
landet også spare valuta som nå går
med til kjøp av dieselolje og til
import av kraft.

Høy kraftpris.
Kraftprisen er relativt høy, ca. 35
øre/kWh, noe varierende med ulike
tarifftyper. Dette er ganske mye i
et land hvor gjennomsnittlig årsinn-
tekt pr. innbygger er på rundt 1.200
kroner, selv om årsinntekten for de

Slik ser en trafo-
stasjon ut i en
afrikansk landsby,
et ganske domi-
nerende innslag i
landskapet!

VAMOS PRESERVÅ-
PARA SEMPRE

som bruker strøm nok ligger noe
høyere.

Mot denne bakgrunn er det neppe
realistisk å vente noen stor og rask
forbruksøkning blant husholdning-
skunder.

Derfor ble en annen målgruppen
for prosjektene valgt, nemlig litt
større kunder med kraftbehov til for
eksempel vanningsanlegg, småin-
dustri, verksteder og diverse han-
delsvirksomhet.

Utbedring og videreutvilding av
det elektriske forsyningssystemet er
en viktig forutsetning for at regje-
ringens gjenoppbyggingsprogram
skal lykkes. •

Spesielt interesserte kan lese mer
om selve oppdraget
NVE Report no. 02-93.

MNambique har i lang tid vært
hovedsamarbeidsland for norsk
ulandshjelp, og også NVE har vært,
og er fortsatt involvert gjennom en
samarbeidsavtale mellom NVE og
NORAD.

Mer strøm til landsbygda.
Det statlige kraftselskapet Electri-
cidade de MNambique (EDM)
søker nå finansiering av en rekke
prosjekter som går ut på å fornye og
utvide det elektriske fordelingsnet-
tet i de mer landlige områder. I den
anledning var et team fra NVE i
Moçambique i november 1993 for
å vurdere prosjektene med hensyn
til nytteverdi og prioritering. Tea-
met besto av Martin Nordby fra
NVE og Bjørn Gildestad, Nordic
Consulting Group, for anledningen
engasjert av NVE.

Hovednettet i MNambique.
Landet har 3 systemer, et 110 kV
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Nacala

TANZANIA

Lichinga

. vJ
MALAWI

Cuarnba
ZAMBIA

Nampula

SØR-AFRIKA
Uonde

Maputo

SWAZILAND -

Ettårsdagen for fredsavtalen, den 4. oktober 1993, ble markert med plakater
med oppfordring om å bevam fmden.

Hjem med isprøver
To ping-
viner tar
farvel med
ekspedi-
sjonsfar-
tøyet
Antarkils.

AV HARALD BRYNILDSEN

Etter to måneder med herlig som-
mervær og temperatur stolt sett mel-
lom 10 og 20 grader — minus altså
— er NVEs medarbeidere i Antark-
tis nå på hjemtur.

Glasiolog Tron Laumann ved
Brekontoret har siden tidlig i desem-
ber vært mye på farten ved Jutul-
straumen i Dronning Maud Land.
Sammen med Hallgeir Elvehøy og
Kjetil Melvold har Laumann arbei-
det videre med såkalte masseba-
lansestudier i et prosjekt som ble
påbegynt i

— Jutulstraumen er en av de store
i Antarktis, og den største i Dron-
ning Mauds Land. Den er stort sett
mellom 50og 70km bred og over 


400 km lang. Den drenerer et
område på over 120 000 km3, eller
over en tredjedel av hele Norges
areal.

Det forteller seksjonssjefJon
Ove Hagen som var med til dette
området i fjor, og nå er prosjektle-
der.

— Har dere hørt fra dem i denne
tiden?

— Jada, pr telex noen ganger. Da
har de fortalt at alt går riktig bra.
Riktignok med litt småproblemer,
men det er sånt som hører med. Tel-
tet gir dem tak over hodet, og snøs-
cootere bringer dem fra sted til sted.
Temperaturen har vært nede i
minus 30. Men for det meste ikke
kaldere enn på en skikkelig norsk
vinterdag, som i vinter.

— Har de sett noe av alt det dyre-
livet vi har opplevet på TV noen
søndagskvelder i januar?

— Veldig lite, tror jeg. De arbei-
der i en høyde mellom 1000 og
2000 meter, og etpar hundre kilo-
meter inn i landet. Der er det lite
dyreliv, selv om de nok har sett
noen petreller og kanskje andre
fugler i fjellene.

— Problemer med å vite hvor de
befmner seg til enhver tid?

— Ingen fare! De har utstyr som
gir posisjonen med 10 centimeters
nøyaktighet, eller bedre! Det er ved
hjelp av en rekke satellitter i GPS-
systemet.
Han forteller at isen i den mektige
Jutulstraumen beveger seg opptil
halvannen meter i døgnet. En vik-

tig oppgave er å beregne den totale
ismassetransporten.

— Da må vi måle hastigheten og
tykkelsen, og Tron er med bl.a. som
ekspert på ekkomålinger. De måler
også snøakkumulasjonen gjennom
30-40 år. Det skjer ved hjelp av ljer-
neboring ned til ca. 20m dyp. Kjer-
neprøvene tas med hjem og blir ana-
lysert her, forteller Hagen.

Han nevner at Hallgeir Elvehøy slut-
tet ved Brekontoret sist høst, men er
engasjert av Norsk Polarinstitutt for
prosjektet i Antarktis. Kjetil Mel-
vold er doktorgradstudent og har  til-
Imytning til Norsk Polarinstitutt.
Det norske ekspedisjonsfartøyet
"Polar Queen" bringer de norske og
andre nordiske forskere fra Antatic-
tis til Cape Town i Sør-Afrika.
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