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Liflergi

Kuldegrader,Likebehandling
konlurranse uansettbosted
og kontroll
Selvomkonkurranse
i kraftomsetningen
førertil merkostnadseffektivdrift,betyrikkekonkurransevariglaverepriser.I det
sistehar vi settat kuldegraderog synkendevannstandi magasinenehardrevetpriseneopp.Deter somdet skalvære.
Nettoppvannstandeni magasinenehar værtet debattema
sidenkonkurransen
kom.Da sluttetkraftprodusentene
å gi sine
ukentligemagasindatatil Samkjøringen.
Lagerbeholdningen
vari dennyesituasjonå betraktesomen forretningshemmelighet.Menmagasinvannstander
er det ikkeså enkeltå holde
skjult.Ressurssterke
aktørerkan skaffeseg merellermindre
godedata.Kraftselskaper
medgeografiskspredtemagasiner
har heletidenhatten ganskegodoversikt.Noenlundelik tilgangpå informasjonfor alleaktører,bådekjøpereog selgere,
er en av betingelsenefor et velfungerende
marked.Derforvurderervi nå om og i tilfellepå hvilkenmåtemagasindatafor
framtidenbørbehandles.En offentliggjøring
på et visstaggregeringsnivåburdekunneværeen løsningsomtar rimelighensyntil allekryssendeinteresser.
NVEsmonopolkontroll
visersegmegetressurskrevende.
En
overgangfradagenskostnadskontroll
til priskontrollkan være
en framtidigløsning.Problemeter å etablereriktigemaksimalpriserfor de ulikekategorierav everk.Hergjenstårmye
arbeid.Kostnadskontrollen
er spesieltkrevendefordinesten
alleeverkdriverbådekonkurranse-og monopolvirksomhet.
Detteproblemetforsterkesom produksjonsverk
nå begynnerå
kjøpeoppdistribusjonsverk
i den hensiktå skaffeseg sikrere
avsetningforegenproduksjon.Detteaktualisererspørsmålet
om et organisatorisk
skillemellomkonkurranse-og monopolvirksomhet,somStatenforlengsthar gjennomførtfor sittverk,
somnoenfå kommunerhar gjennomførtfor sine,og somflere
vurdererå gjennomføre.
Ettertre år medenergilovenkan vi konstatereat en markedsbasertkraftomsetning
er vel etablert.Menmarkedsaktører
—bådekjøpere,selgereog meglere- somer aktiveinnenflere
everkskonsesjonsområder,
melderom høystulikereaksjoner
fra everkenenår de henvenderseg for å inngåoverføringsavtale.Mangehar en profesjonellholdning.Rutinerer etablert.
De ønskedeavtalerinngåsrasktog effektivt.Hosandreer det
ingenendepå hvorvanskeligdet kan gjøres.Blantdissefinner
vi framtidenstaperei norskkraftforsyning,
om de ikkevender
om i tide.
Bareen litendel av de småforbrukerehar gåttut i markedet.Detgjelderførstog fremstborettslag,der fleresmåslår
segsammentil en stor.Menmangesmåkunderhar ogsånytt
godtav de laveprisenevi har hattgjennomfleksitariffersom
mangeeverkhar innført,og somde resterendealvorligbør
overveieå innføre.Samtidigmå vi erkjenneat terskelenfor å
handlei markedeter for høyfor den enkeltehusholdningskunde.Denstoreutfordringennå er å få på plassordninger
somkanreduseredenneterskelen.Realistiskvurdertvildette
ta noetid.For øvrigvil nokmangesmåkunderforetrekkeå
væretradisjonelle" abonnenter"hos det lokaleeverk,somhittil. Detmå de ha anledningtil. Everkenemå påtasegen rolle
som"agenter"i markedetfor disse.

Velen fjerdepartav 300kV
kraftframføring
fraFana
tilTrollterminalen
på
Kollsnesi Øygardenskal
kables.Deter en strekning
på ca. 14kmgjennomkystkommunenØygarden.

Det spesiellemed Øygardener
likevelatkommunenerbådevakker
og smal!En luftledninggjennom
denne kommunenville bli svært
dominerende.
Derforhardepartementet
ansettdet
forsvarligå kabledenca.14kilometerlangestrekningen
gjennomØygarden.
Miljøhensyn
girikketilstrekkelig
I BergenogFjellblirdetluftledning. gninnlagforkablingi Fjellkommune
SlikbleNærings-og energideparte- og i Bergen.Vi skalha kraftmange
mentetsavgjørelse
i klagesaken
etter andrestederhvordetogsåervakkert.
at NVEi sommerga konsesjonfor Veden rettferdighetsbetraktning
er
luftledningpå helestrekningen(52 det galtå kableut fra miljøhensyn,
km)
poengterteStoltenberg.
Trollterminalen
er meddettesikI spørsmåletom helsefarehar
retkmftforsyning
tilstartvåren1996. departementet
basertsegpå Statens
StatsrådJensStoltenberg
saunder stråletilsynsomanførerat detforeen pressekonferanse
28.januar
løpigikkeer dokumentert
helsemesat "detteer en politiskriktig,en mil- sigekonsekvensersomtilsierkabjømessig god og totalt en klok ling.
bestemmelse".
Departementet
haddeværtopptatt Nymastetype
av å få en rettferdigbeslutning.Det Luftledningen
i Bergenflyttesikke
skalværelikebehandling
hvorman nårledningenendrestil 300kV (fra
bori landet,understreket
statsråden 2x132kV)
Departmentet
regnermed
ogminnetomatvi harkraftledninger at utbyggerensøkerkonsesjonfor
nærboligerog i naturenmangeste- en alternativmastetypetil området
deri landet.Kablinggirtekniskepro- Høyvik-Storaholtet
i Bergen.
blemerogstorekostnader.
Enslikløs- Med ny mastetypeblir feltstyrken
ning må begrensestil det absolutt baremarginaltstørre,påpektestatsnødvendige.
råden.
Stoltenbergsa det er vakkerti
Hanopplysteat Shellvilbekoste
øygarden.Mendêter intetsærsyn, kablingavnåværende
ledninger
gjenNorgeer et vakkertland.
nom Straume,kommunesenteret
i

Fjell,en strekningpå ca.4km.
Sakenharfåttengrundigbehandlingder allealtemativerer vurdert.
Stoltenberg
haddesomny næringsministertattframgasskraft-forslaget.
Mengasskrafter ikkeer noealtemariv"simpelthen
fordidetikkekanstå
ferdigtil våren 1996",konstaterte
Stoltenberg.
Tidsaspektet
aleneerfellende
argument.Ingenkanopphevedenrealitet at vi er i et tidspress.Menogså
CO2og kostnadervilleværeargumentermot.
Omsjøkabelsastatsråden
atdeter
enkomplisert
ogkostbarløsningsom
vil gi dårligereleveringssikkerhet.
Kmvethererekstremthøyt,oppmot
100prosent.Endagsavbrudd,da vi
ikkekan innfrikontraktsforpliktelsen,vilkoste50millionerkroner.
"Skikkelig jobb"

Kabelgjennomøygardenbetyren
merkostnad
på 140mill.kr.
Departementethar tillagtNVEs
fagligevurderinger
avgjørende
vekt.
Stoltenberg
berømmetNVEforå ha
gjort"enveldiggrundigogskikkelig
jobb."
Nårdepartementet
komtil et noe
annetresultatennNVE,er detfordi
ogsåandrehensynennde rentfagligemåttetasi betraktning.
Ellershadde alle de tre berørte
kommuner
fåttnoe,mentestatsråden.

Erling Diesen:

Oppkjøpsbølge
børmøtes
medorganisatorisk
deling
NVE har hevdet det prinsipielle Eneventuelloppkjøpsbølge
børetter
standpunktat monopolvirksomhet vårmeningmøtesmedenstrategifra
ogkonkurransevirksomhet
ideeltbør myndighetenes
sidesomsiktermot
skillesorganisatorisk,
slikstatenhar enorganisatorisk
oppdelingmellom
gjortmedsittkraftselskap.
Noenhar monopolog konkurransei norsk
fulgtstatenseksempel,andrevurde- kraffforsyning,
fremholdtDiesen.
rerå gjøredet.
—Forat detstoreantallenhetervi
Vi trorlikevelikkedet blirgjen- alleredehari vårkraftforsyning
ikke
nomførtmeddetførste,savassdrags- skaldobles,må og børdet parallelt
ogenergidirektør
ErlingDiesenunder skjeenhorisontalintegrering
pådisKursdagenei Trondheimtidlig i tribusjonsleddet.
Herburdedetligge
januar.
visserasjonaliseringsgevinster.
—Likevelmåjeg nok tilføyeat
dettespørsmåleter blittytterligere Integrering en fordel
aktualisert
etterat Prisdirektoratet,
nå For monopolvirksomheten
serjeg
Konkurransetilsynet,
harfunnetikke ogsåen videreintegreringsomen
å settefotennedmotAkershus
Ener- fordel,sa Diesenvidere.Hanmente
giverksoppkjøpavLørenskog
Ener- en integrering
av regionalnett
ogtilgiverk.Hvisdet blir alminneligat knyttededistribusjonsnett
kunnegi
produksjonenkjøperopp distribu- en merrasjonellutbyggingog drift
sjonsverk,meddetmålå skaffeseg avnettene,
ogtilenutjevning
avoveren sikrereavsetningfor sinproduk- føringstariffene
i størregeograflske
sjoni et merellermindreinnestengt områder.
marked,vilutviklingen
ikkegåi den
Diesensaellers,i sittforedragom
retningmyndighetene
haddesattseg overføringstariffer,
at mangetvistesommålda energiloven
ble vedtatt. sakerskyldesdentradisjonelt
sterke
Lfi-

integrasjonmellomtransport- og
omsetningsdelen
i kraftforsyningen.
En viktig betingelsefor å utøve
monopolkontroll
er at det finneset
regelverkforhvilkeprinsippersom
skalgjeldevedberegningen
avoverføringstarifene,
ogvedfastsettelse
av
kostnader som kan dekkes over
punkttariffene.
NVEhar nedlagtmyearbeidi å
utvikleretningslinjer
fordissetariffberegningene
slikat netteiemefåret
bedregrunnlagå byggepå.
Kravetom at netteierskalsikres
en rimeligavkastning på investert
nettkapital
blirforeløpigivaretattved
at NVEhvertår fastsetteren maksimalsatsforkapitalavkastningen.
Risetbakspeileteretnetteiere
som
visersegikkeå driveeffektivt,risikererå måtteopereremeden kapitalavkastning
somer lavereennmaksimalsatsen.
Detterisetharværtbenytteti noen
tvistesaker,
sa vassdrags-ogenergidirektøren.

Ansvarligutgiver:Norges vassdrags- og energiverk ved vassdrags
og energidirekførErling Diesen og informasjonssjefWenja Paaske.
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Omfattende
undersøkelse
avtappeluker
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 finnes mange eldre luker som er uheldig utformet, bl.a. i lukkede vannveier 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 undersøkes. Disse seks er Norsk
Hydro a.s v/Røldal-Suldal Kraft,
Statkraft SF v/Region øst, Tokkeverkene, Bergenshalvøens Kommunale 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 kavitasjonsskader, relatert til ulike anlegg
og luketyper. Prosjektet skal også
anbefale og skissere utbedringstiltak.
Tappeluker er manøvrerbare stenge/
tappeorganer som benyttes til å regulere magasiner og vannveier i vassdragsanlegg. 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 sikkerheten på dette området forsømt. Følgen var at det skjedde en rekke skader og havarier.
Tidlig på 1970-tallet ble dette problemet meget grundig gjennomgått

-

ved Norsk Hydroteknisk Laboratorium, NHL (dengang VHL) Undersøkelsen resulterte i faglige anbefalinger for hydraulisk riktig utforming
av luker. Det førte også til at nye tappeluker fikk en vesentlig bedre design
De aktuelle lukene er hovedsaklig
planluker, det vil si glide- og rulleluker, 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 fortsette 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 oppstått, som har gitt store vertikale
vibrasjoner. Resultatet er som en ser
et tilnærmet lukehavari.

T.V.: Jan Fr. Nicolaisen.

Svensk elektrisitetslov:

den kortsiktige kraftomsetningen vil
følge i kjølvannet av dette arbeidet.

Klartskille mellom
produksjonog nett

Lik Energiloven
- Vi kan si at den nye svenske ello-

—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.

Svein Storstein Pedersen.

Det sier Energiavdelingens direktør Svein Storstein Pedersen i en samtale med Vann & Energi.
Han var som vi husker utlånt noen
uker sist høst til det svenske Nåringsdepartementet og ga råd under arbeidet med en ny svensk elektrisitetslov.
Nå er proposisjonen like rundt
hjørnet.
—Den svenske regjeringen har
oversendt en såkalt lagrådsremiss om
konkurranse i elmarkedet til Lagrådet. Det innebærer en lovteknisk
gjennomgang
av de foreslåtte
endringer i den nåværende elloven,
og dertil et nytt lovverk om handel

nasjonale kraftsystemet. Et eget systemansvar blir lovfestet.
Dette medfører et overordnet
ansvar for den kortsiktige kraftbalansen - og en tilhørende hjemmel
for å kunne beordre endret elproduksjon av hensyn til driftssikkerheten i kraftsystemet.
Grunnlaget er da lagt for en videreutvikling av det nasjonale kraftmarkedet, 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 etableringen av en egen kraftbørs for

Redaktør: Harald Blynildsen
Layout/eleldronisk ombrekking:
Media Consult A.S

med elektrisk kraft, forklarer Storstein Pedersen.
Basert på Lagrådets kommentarer vil en proposisjon om ny svensk
ellovgivning etter planen passere
regjeringen i slutten av februar,
underveis til Riksdagen.
Når lagrådsremissen altså foreligger, er regjeringens politikk på området i stor grad fastlagt, med slike
hovedpunkter som jeg har nevnt.

Monopolkontrollsom NVE
Nettvirksomheten blir spesielt regulert og overvåket av en statlig monopolkontroll. Proposisjonen vil her gå
mer i detalj hva angår organiseringen

av monopolkontroll. Den blir et motstykke til NVEs virksomhet. Det legges opp til at prising av overføringstjenester skal være basert på et
punkttariffsystem.

Nasjonaltansvar
Det svenske statlige kraftselskapet
Vattenfall er fra. 1.1.-92 delt i to.
Produksjonsselskapet Vattenfall AB
er den ene delen, nettselskapet Svenska kraftnåt den andre - alt i likhet
med omorganseringen av vårt Statkraft.
Lagremissen inneholder en viktig klargjøring av det ansvar som
påhviler Svenska kraftnåt for det

Trykk og repro: Indre Smaalenenes Trykkeri
Opplag: 2000 eks.

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

ven , med tilhørende lov om handel
ined el, bygger på mange av de prinsipper 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 kraftdistribusjon, påpeker Storstein Pedersen.
- Hos svenskene er kraftomsetningen regulert i en egen leveringskonsesjon med hjemmel i lov om
handel med el. Plikten til utbygging
av distribusjonsnettet reguleres i elloven. Dette muliggjør et klarere skille
mellom virksomhetsområder på distribusjonsleddet i forhold til den norske energilovens opplegg.

Svensk-norskmarked
Svenskene får ny elektrisitetslov fra
1. januar 1995. Vi har Energiloven
som trådte i kraft for tre år siden. Tilsammen utgjør de et viktig grunnlag
for en mulig utvikling av et felles
norsk-svensk kraftmarked, på sikt.
Det vil kunne vekke betydelig internasjonal oppmerksomhetet,
sier
avdelingsdirektør Svein Storstein
Pedersen.
ISSN-nr: 0803-7779
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ablingvil være
megetkostb
Kable eller ikke kable... ?
Det spørsmålet ble i januar inngående drciftet
underfireNVE-seminareromjordkabelsom alternativtil luftledning.Møtestedenevar Hamar,Oslo,
Bergen og Stavanger.
TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNILDSEN

NVEhaddetidligerei vinterutgitten
rapportomøkonomiske
ogtekniske
konsekvenser
avkablingkontraluftledning.
Rapportenga noeav bakgrunnen
forseminarene.
Meni sinåpningshilsen
til seminardeltagernela vassdrags og
energidirektør
ErlingDiesenstørre
vektpå et annetforbold:
desenereårsutvildinginnenarbeidet medetableringav nyekraftoverføringer.
Denneutviklingen
erkjennetegnetvedstikkordene
øktkonfliktnivå
ogøktekravomkablingpåallespenningsnivå,sa Diesen.
Hanpåpekteat begivenhetene
de
senesteår har aktualiserttemaet.I
flerestorekonsesjonssaker
er spørsmåletomkablingsterktfremme,og
deterkommetsentralepolitiskeinnspilltildebattenomdetteemnet
Seminarenega førsten presentasjon av resultaterfra kabelutredningen.Deretterfulgteen gjennomgangav konsekvenseneved større
gradavkabling.
Formåleter å innlededennødvendigedebattomhvilkenkablingspolicyvi børha i fremtiden,savassdrags-og energidirektøren.
Flertalletav deltagerei kabelseminarene
komfraelbransjenselv.
Men også noen departementer,
fylkesmenn,fylkeskommunerog
kommunervarrepresentert.
I foredragsrekken
og i forberedte
innleggbledetutvetydigslåttfastat
kablingpåhøyespenningsnivåer
kosterlangtmerennluffiedning.

Finn Lied, tidligere
industriminister,
ledet NVEseminarene.

Senioringeniør Kjetil Ryen,
Aker Engeneering, droftet
"Kabelanlegg og driftssikkerhet". 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 problemer. For industrien kan
økte kablingskrav bLa. gl
økte kostnader og behov for
kostbare forebyggende tiltak Industrien fører behov
for en avIdaring av fremtidig
kablingspolIcy, både sentralt
og i det enkelte everk.

"Luftlinjebest"

DirektørHallvardFløi NorgesEnergiverkforbund
sai et innleggat leveringspålitelighetmå stå i sentrum.
Ogluftlinje
harstønepålitelighet
enn
kabel.
Helsespørsmålet
er vanskeligere
å
drøfte,argumenteneblir følelsesmessige.Menvimåviseedruelighet
også her når vi vurdererkabling,
fremholdtFlø.
Hannevnteat danskehelsemyndigheteri en nyligkunngjøring
ikke
finnergrunnlagforå anbefalesærlige
tiltakvedbameinstitusjoner.
Flø konkluderteslik:Samfunnsøkonomiskog teknisker luftlinje
besteløsning.

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 eksplisitt klargjøring av hvor kabling best kan begrunnes, ut
fra hensyn til miljølestetikk

Master i fokus

Leder i NVEs råd, Arnor Njøs,
mentedetneppeer tvilom at kraftledningervil få økendeoppmerksomhet.Noenkonfliktervil gjelde
ledningene,
andrevilangåmastene.
—Jegtrordeter lettereå akseptere
ledningenennmasta,sa Njøs.
—Nå er utfordringenå lage noe
somstårfor segsjølog ikkeskaper
konflikt.Ute i Europaprøvesnoe
nytt —en stolpemastsomer svært
forskjelligfra vår fagverksmast,sa
Njøs.
—I sannheten utfordringtil ingeniører, arkitekter og landskapspleiere,kommentertemøtelederen.

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.
Kabelteknologien er ildce "hyllevare". Installasjon og tilpassing til forhold langs en
trase har avgjørende betydning for pålitelig elforsyning.

Fugledød

FrodeByefra NorskOrnitologisk
Foreninghaddeforståttat økonomi
er viktigst, men ba om så mye
hensyntil miljøetsomøkonomien
tillater.—Jeg synesmanbør kunne
forventeenpositivholdningtilkab-

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

lingi spesielleområder,sa Byeog
tilføydeet ønskeombedreplanleggingav luftwaseser
i landskapet.
IngeVognlidfraStatnettsadeter
antydetet behovforca.500kmnye
ledningeri sentralnettet
i løpetavde
nesteti årene.
(Noevedtaker ikkefattet)Behovet gjelder bl.a. ledninger på
Sørlandet
i forbindelse
planlagtkrafteksport,ogforsterkninger
i Bergensområdetog i Nord-Norge.
Hvisalle disseanleggenerealiseres,medførerdet et investeringsbebehovi størrelsesorden
to milliarderkroner.
Skullealleledningene
kables,ville

investeringskostnadene
øketil 15-20
milliarder,sa Vognlidsombaserte
sine beregningerpå NVEskabelrapPortFastere grunnlag

I et sluttordsaErlingDiesenat seminaret forhåpentlighadde gitt noe
størreklarheti de økonomiskeog
tekniskespørsmålsomknytterseg
til kablingkontraluftledning.
—Herdreierdetsegomlayssende
hensyn. Ikke alt kan måles, et
momentav skjønnfølgermed.Men
vi må få et noefasteregrunnlagfor
en avgjørelseenn vi hittilhar hatt.
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30
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Nyekraftledninger
AV GRETE WESTERBERG

Hvertårgjøresdet investeringerfor
fleremilliarderkroneri kraftnettet
i
Norge.Investeringsnivået
nåddeen
topppåca.4 mrd.kroneri 1988(inkl.
distribusjonsnettet),
og haravtattnoe
de siste årene.I 1991 ble det investertca. 2,7 mrd.kr.Det er grunntil
å forventeet høytinvesteringsnivå
i
åreneframover.
Tidligereble investeringer
i overføringsnettetofte utløst av at man
bygde ut produksjonskapasiteten.
Utbygging av ny produksjonhar
avtattvesentlig,og i dag er det først
og fremstforholdknyttettil etterspørselen etter kraft som utløser
behovforny overføringskapasitet.
I
forbindelse med planene om økt
eksportav krafttil utlandet,er det
antattat manmå investeremellom
1 og 2 mrd.kr.i detinnenlandske
nettet,avhengigavhvormangenyeutenlandskabler,
somkommer,og hvilken
utbyggingsstrategi
somvelges.Krav
omjordkabeli stedetfor luftledning
vil fordyreprosjektene
vesentlig.I fillegg kommerinvesteringene
i sjøkablene, som også bliri milliardklas
sen.
~mingav
fOrbruket
i Oslofibr-dområdet,eller økt kraftutveksling
mot Sverige,vil på lang siktkunne
føretil øktoverføringsbehov
mellom
Vestlandetog Østlandet.Utbygging
av vannkrafteller gasskraftverk
Nord-og Midt-Norgekangjøredet
nødvendigmedforsterkning
avkapasitetenmellomMidt-Norgeog SørNorge. P.g.a.etableringav industri
eller offshore-virksomhet,vil det
kunnebli behovforbetydeligenettforsterkninger
regionalt.Eksempler
på det er gassterminalpå Kollsnes
utenforBergen,og metanolfabrikk
påTjeldbergodden.
Hererdetsnakk
om investeringerpå hhv ca. 300 og
15-20millionerkroner.
-
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Hovednettet
I hovednettet
inngåranleggmedspenningerpå420, 300,220 og i de nordligstefylkene132kV. Detteerkraftledningersom harbetydningfor en
hellandsdel,flerelandsdeler
ellerhele
landet.Forbindelsertil utlandeter
ogsåen delavhovednettetNorgehar
forbindelserbådetil Sverige,Danmark,Finlandog Russland.(Sekart.)
Den tredjeforbindelsentil Danmark
{Skagetrak
3) blesatti drifti fiorhøst.
I tillegg planlegges flere kabelforbindelsertil kontinentet.
Vi vil se storenettutbygginger
i årene
som kommer.

-

Utbyggingersom følgeav økt overføringskapasitettil utlandet
AvtalenmellomStatkraftog PreussenElektra
forutsetter
atdetskalbygges en 550 km lang likestrømssjøkabel fra Sørlandettil Tyskland.
Kabelenerberegnetå koste3,5 mrd.
kr.,og er planlagtsatti drifti 2003.
EnlikestrømssjøkabelfraSørlandet
til Nederlander også planlagt.Den
blirlikelang,ca.550 km,og vil koste
ca. 3,5 mrd.kroner.Den vil tidligst
komme i 2000. Det er vurderten
kabelforbindelse
fraSør-Vestlandet

Grete Westetberg

det bli aktueltå bygge en
ny ledningmellomTunnsjødalog Verdal (Ranasnittet).Samtidigmåoverføringskapasiteten
mellom
Midt-Norgeog Sør-Norge
økes.Det sistegjelderogså
ved en evt. bygging av
gasskraftverk i MidtNorge. Disse forsterkningenekankommebåde
på Nord-Vestlandet og
gjennomGudbrandsdalen
eller østerdalen, men
anses foreløpigsom uaktuelle. De vil tidligst
kommeetter2005. Kostnadenefor disse tiltakene
vil kunne ligge på i størrelsesorden2-3 mrd.kr.
Etter uværet i NordNorgei fiorvinterharman
begyntå vurderetiltakfor
øktleveringssikkerhet.
Enny 132kV
ledning mellom Ofotenog Narvik
kan væreaktuell,men også tiltaki
420 kV nettet.Størreforbmksvekst
lengernord,ellernye bedriftsetableringer,kanfremskynde
disseplanene.
I BergensområdetharBKK fått
konsesjonforen 300 kV ledningfra
Fanatil Troll-terminalen
på Kollsnes
i øygarden.Hvisforbruket
påTrollanleggetøkersomprognosert,
vil det
bli behovfortosidig300 kV innmatingtil Kollsnes.En ny 300 kV forbindelse blir ikke aktuellfør etter
2005. Denne ledningenkan tenkes
å gå fraEvanger,Ama,Modaleneller
direktefraSogn. BKKforutsetterat
det må etableresen 300 kV forbindelse Samnanger-Ama
før 2000, på
grunnav økt overføringsbehov
mot
Bergen.I forbindelsemed veksteni
forbruketi vestredel av Hordaland
som følge av bl.a. landbasertforsyning av olje- og gass felter,kandet
bli behov for flere forsterkningeri
regionen.Et alternativer en 85 km
lang 420 kV ledning fra Sima til
Samnanger,
kostnadsberegnet
til 285
mill.kr.

til England,som ligger noe lenger
fremi tid. Hvis overføringsbehovet
til Sverigeskulleøke vesentlig,kan
det bli aktueltmed en ny 420 kV
ledning fra Frognereller Tegneby
til Sverige.En slikfotbindelsevil bli
ca. 55 km på norskside.
Øktoverføringskapasitet
til utlandetvil føretil at betydeligeforsterkningermågjøresi nettetpåSør-Vestlandetog i Oslofjordområdet.
Lista
er vurdertsom et aktuelt tilknytningspunktforkablenetil kontinentet.Andrealtemativerer undervurdering.Uansetthvilketalternadv
som
velges, må følgendeforsterkninger
gjennomføres:
En 300 kV forbindelsemellom
Lyse og Stokkelandi Rogaland.
Den blir75 km lang og vil koste
ca. 250 mill.kroner.
En forsterkningav forbindelsen
Rød-Porsgrunn,
entenveden oppgraderingav eksisterendelinje,
ellerbyggingav ny linje.
En tredjeinnmatingtil Kristiansand,fraEvje-området
Ledningen
blirca.45 kmog vil koste167mill.
kroner.
Med Lista som utgangspunkt,er et
avde aktuellealtemativene
å forlenge Økt kontliktnivå
forbindelsen
Kristiansand-Evje
langs Det kanse ut somom konfliktnivået
Setesdaltil Holen.Helelinjenmåda omkringkraftledningerer økende.
byggesfor420 kV. Forlengelsenfra Dettegjelderførstog fremstvedbygEvje blir 95 km, og er kostnads- ging av nye linjer.Vi harimidlertid
beregnettil 315 mill.kr.Totalekost- eksemplerpåatdeterblittkonflikter
nader for dette alternativet,inkl. om linjersom skalhafornyetkonseharførttil
nødvendigeforsterkninger
av eksis- sjon.Fana-Kollsnes-saken
terendeanlegg,blirrundt1,5mrd.kr. at problematikkenrundtkraftleder satt
Pålangsiktkanovergangtil420 kV ningerog miljøettertrykkelig
på Sørlandetbli aktuelt.
på dagsordeni samfunnsdebatten.
Hvis en ny forbindelsetil Sverige Presseoppslagom magnetfelt fra
bygges,ktimbinertmed økt forbruk kraftledningerhar bidratt til det
i Oslofjord-området,
kandetbli nød- samme.Et økendekonfliktnivåstilvendig46ke overføringskapasiteten lerstørrekravtil NVEs saksbehandtil Oslo, f.eks med en 420 kV for- ling.Det gjelderikkeminstdensystemmessige vurderingen av
bindelseÅdal-Frogner.
anleggene. De kraftledningssproUtbygginger'Somfølge av forhold sjektenesomer skissertover,vil bety
store utfordringerfor NVE i tiden
inneniatids_-Utfordringen
forsterkes
ved
INordlander420 kV ledningenSal- fremover.
ten-SVartisen
underbygging. Led- at enkelte prosjekterkan ha god
lønnsomhet,
mens
ningener 124kriilang,er kostnads- bedriftsøkonomisk
beregnetti1406milLkr.og skalsettes det er vanskelig å finne dem samfunnsøkonomisk
lønnsomme.Denne
i drifthøten 1994.
er blittyfterligere
Hvisdetbyggesutny produksjon problemsfillingen
i området,.f.eiss . i Svartisen,eller forsterketav systemetmed punkttakraftkteVendeindustri
nedlegges,kan riffer.
-

PrØveprosjektfor
leveringskvalitet
NVEorientertetidligi
novembereverkeneomet
prøveprosjekt
forleveringskvalitet.Prosjekteter inndelt
i trepunktersomgjelderstanardisertregistrering
avfeil
ogavbrudd,rapportering
av
nøkkeltall
forleveringspålitelighetogprinsippforoptimalisering
avnettet.Prosjektetgjennomføres
neste
år,oget titalleverkskal
delta("Everksgmppen").
Hensiktener å vinneerfaringmedordningen,og se
omdentrengerendringerog
tilpasninger.
NVEtarsikte
påå gjøreordningengjeldendeforalleeverkfra 1.
januar1995.
Et systemforstandardisertregistrering
avfeilog
avbruddvilværeklartfor
utprøvinghoseverksgruppenfrajanuar-94.
NVEharennåikketatt
stillingtil spørsmåletom
spenningskvalitet,
mendet
kanbliaktueltå ta detteopp
senere.I førsteomgangoppfordreseverkenetilstarte
kartlegging
av spenningskvaliteteni sinenettbLa.for
å kunneinformerekundene
om dette.

IspresidentBjørn
Dennyepresidenten
i The
International
Glaciological
Society,avdelingsdirektør
BjørnWoldi NVEer en
mannmedmangejerni
isen.

Etterlangvarigeforhandlinger
er fern everk i Østfold blitt
enigemedØstfoldEnergiverk
omennykjøpsavtale.
Denndligereforpliktelsentil bare å
kjøpekraftfraØstfoldEnergiverker opphevet.
Etterdennye
avtalenskaleverkenefortsatt
kjøpeendelav sinelforsyning
fradentidligereeneleverandøren,og forøvrigståfritt.
Sakensom var anlagtved
Prisdirektoratet(nå Konkurransetilsynet)vil dermedbli
hevet.
Prisdirektoratet
varsleti høstat
dethaddetilhensiktå oppheve
bestemmelseri elverkskontraktenmellomØstfoldEnergiverkogfemfordelingsverk.
Kontraktenvar fra 1974og
hadde gyldighetut år 2004.
Den satteforbudforeverkene
i Fredrikstad,Rygge,Råde,
TrøgstadogRakkestad
å kjøpe
elektriskkraft fra andreenn
ØstfoldEnergiverk.Samtidig
forpliktetkontraktenØstfold
Energiverk
tilå forsynedefem
fordelingsverkene
nødvendig
kraft.
Prismyndigehtene
saatdisse
avtalepunktene
måtteoppheves,ogbebudetet formeltvedtak om samme.Menpartene
bleinnrømmeten vissomstillingstid,fremtilsisteksskifte.

På fartenfra Lomtil Laosforteller
han at foreningenhar 1000medlemmerglobalt.Formåleter å være
et fagligkontaktorgan.
—Jegtrorvi
er unikenårdetgjeldervitenskapeligåpenhet,sierpresidentWold,forøvrig førstenordmannmed dette
ledervervet.
—Vi
arrangererminstett
stortfagsymposium
pr. år. Temaet
i årerklimaendringer
ogbreer.Møtested:Columbus,Ohio.Foreningen
domineresav de storelandenemed
polartradisjoner som England,
Canadaog USA,menpå medlemslisten finner vi også fagfolkmed
adressei Israelog SaudiArabia.Oljelandetmanglervannoger interesserti å taueisfjellfraarktiskestrøk,
forklarerBjørnWold.
Den50 år gamleforeningenvari
begynnelsen "pure British" og
hovedkontoret
er fremdelesi Cambridgehvorengeneralsekretær
med
en stabpå 7 residerer.Herfrautgis
ogsåThe Society'sstolthetJournal
of Glaciology4 gangerpr. år, pluss
Annalsof Glaciology.

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

Retningslinjer
forberegning
av overføringstariffer
NVEsretningslinjer
foroverføringstariffene
er en
tidigklartat øketpressfra de ulike
sammenstilling
av de viktigstekravog rammebetingelser interessegruppeneogså øker kravenetil NVEpå flereområder.
NVEsettertil netteierevedberegningav overføringsDereviderteretningslinjene
er på
tariffene.
19sider,mensde "gamle"utgjorde
Retningslinjene
er nårevidertogble kan nevnesat et utkasttil retningssendt everkenem.fl. i slutten av linjerble sendtallemøtedeltakeme
desember1993.De reviderteret- ogtattopptildiskusjonunderNVEningslinjene
gisvirkningfra 1.april konferansen 15. septembersom
1994,og erstatterde "gamle"ret- samlet over 400 deltakere.Etter
ningslinjeneav mars 1992.
konferansen
bledetutaffieidet
et nytt
Det er i denneforbindelseverdt utkast som ble sendtpå høringtil
å merkeseg at i de nylig vedtatte representativeorganisasjonerfor
endringenei forskriftentil energi- netteiereog de forskjelligenettbrulovengis NVEdirektemyndighet kergruppene.
til å gi "nærmereretningslinjerfor
NVEharunderarbeidetmedretfastsettelse
avoverføringstariffene".ningslinjenefått en rekke komDenneforskrifts-endringen
kander- mentarerog endringsforslag
franetforogsåsieså ha gittretningslinjene teiere og nettkunder. Den store
øketstatus,og gjortretningslinjene responsenunderstrekerat overføtilet viktiginstrumentforNVEi sin ringstarifferog øvrige vilkår for
rolle som kontrollørav nettvirk- kraftoverføring
er omfattetmedstor
somheten.
interesse.Selvom slikekommenArbeidetmed de reviderteret- tarerofte er fargetav den posisjoningslinjene
harstortsettpågåtthele nendenenkeltehari forholdtilnetthøsten 1993,og retningslinjeneer virksomheten,
hardisseinnspillene
undergittenomfattende
behandling værtviktigeforNVEi arbeidetmed
både intemt og eksternt.Spesielt å utvilderetningslinjene.
Deter sam-

Ny kjøps
avtalemed
Østfold
Energiverk

7 sider. Dette betyr ikke bare at
NVEharøketantallregler,menlike
myeat de foreliggenderetningslinjene er mer detaljerteog går mer i
dybdenpåflereavdeområdenesom
ogsåer behandleti de tidligereretningslinjene.
Det et er mål at retningslinjene
skalgisen godfagligforankringog
å etablereholdbareprinsipperfor
beregningav overføringstariffene.
Vi føler at vi i arbeidetmed de
reviderteretningslinjenehar kommetet skrittvidere,mendet synes
samtidigklarereat det ennå er et
stykkeå gå og at det er flere problemerog spørsmålstillingersom
ikkeer tilstrekkeligklargjort.
Viktigeendringerogtilleggi forholdtil de "gamle"retningslinjene
er somfølger:
En sterkere vektlegging av
grunnprinsippene
for fastsetting

av punkttariffene.
Detteinnebærer bl.a.et klarereskillemellom
forbruksavhengige
og forbruksuavhengigetariffledd.
Detinnføresvissestandarderfor
å utligneforskjelleri tidsoppløsning,måletidspunkt
og brukstid.
Detåpnesforkvantumsdifferensiertetarifferfor lavspentuttak.
Det stillesstrengerekravtil fordelingenav felleskostnadene.
Innstramming
avregleneforfastsettingav kapitalverdier.
Everkeneskal etablereet klart
skillemellomtotaltariffog overføringstariff.
Maksimalsatsfor transaksjonsgebyreter foreløpigreduserttil
4000kr.
Maksimalavkastningsats
er redusert fra 11til 7% med virkning
fra 1.januar 1994.

"Beskytter"

Det davære prisdirektorat
anførteblantannet:
"Elverkskontraktens
opprinneligeutformingbeskytter
ØstfoldEnergiverkmotkonkunanseomleveringavenergi
tile-verkenes
innelåstekunder.
Et sliktleveringsprivilegium
girikkeØstfoldEnergiverk
tilstrekkeligeinsentivertil kostnadseffektiv
adferd.Dettehensynetivaretasikkeav Østfold
Energiverks
prinsippomat alt
overskuddskalkommeabonnentene til gode gjennom
laverepriser.Et sliktprinsipp
er ikketilhinderforat Østfold
Energiverkkanoverveltealle
kostnader
påabonnentene
gjennomprisfastsettingen".
Prisdirektoratetmentedet
ikkevar grunnlagfor å hevde
at e-verkeneløperfrasineforpliktelser
dersomØstfoldEnergiverkfratasleveringsretten.
Nårdennerettenbortfaller,vil
det virkeurimeligå opprettholde leveringsplikten, sa
direktoratet.
Nå har altsåpartenereforhandletavtalenog fåtten ordningdekanlevemed.Dermed
er detikkelengeraktueltmed
noe vedtakfra konkurransemyndigheten
i dennesaken.
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Konsesjonskraft
godetil besvær
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.
ASRID BRYNILDSEN

I 1906 kom den første midlertidige
konsesjonsloven som gjaldt for
erverv av fallrettigheter,og var rettet mot utenlandsk kapital. Denne
loven hadde ikke bestemmelserom
konsesjons-kraft,men konsesjoner
fra 1907 - 08 etter denne loven har
vilkår om avståelseav kraft.
Lovbestemmelser om konsesjonskraftble gitt i 1909(erverv)og
1911 (vassdragsreguleringer).Det
skulle avgis 5% kraft til kommuner
og 5% til staten.
De någjeldende ervervs-(Industrikonsesjons-)og vassdrags-regule-

ringslovene av 14.12.1917 har
bestemmelserom avgivelseav 10%
kraft til kommuner og 5% til staten.
Konsesjonskrafter pr definisjon
den delenav kraftproduksjon-en
som
kraftverkseierener pålagt å avgi til
utbyggingskommun-en,fylkeskommunen og staten.
Beregningog fordeling av
konsesjonskraft
Kraften beregnes av den økning i
vannføringensom oppnåsved reguleringen, eller innvunnet gjennomsnittlig kraftmengde. Beregningsgrunnlaget for konsesjonskraft og
avgifterer vanligvisdet samme,bort-

Konsesjonskraftpris
1983-1994
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sett fra de tilfellerder det er tilleggi
avgiftsgrunnlaget for overreguleringsmagasin.
Konsesjonskraftfordelestil utbyggingskommunene etter regler som
har vært benyttet de siste 30 årene.
I tilleggtil tidligereenkeltfordelinger
er det foretattfylkesviseberegninger
og fordelingerfor hele landet.
Ved den sistelovendringeni 1990
ble det bestemt at vedtak om avståelse og fordelingav konsesjonskraft
kan tas opp på nytt etter 20 år. Vi
foretar nå en oppdateringav beregningene og fordelingene for en del
fylker.
Det er i alt fordelt ca 8,5 TWh
konsesjonskrafttil kommunerog fylkeskommuner. Staten har ikke tatt
ut konsesjonskraft.

Astrid Brynildsen

Formålet med konsesjonskraft
Det opprinneligeformåletmed konsesjonskraften var å sikre utbyggingskommunene kraft til småindustri, gårdsdrift, belysning m.m.
Etter hvert som hele landet ble elektri-fisert, og vi fikk en organisert
elforsyningmed samkjøring,har det
utvikletseg en noe varierendepraksis for utnyttelsen av konsesjonskraften.
Hensikten med konsesjonskraft
er fortsatt å sikre utbyggings-kommunene kraft til den alminnelige
kraftforsyning til en rimelig pris.
Konsesjonskrafter "langsiktig"kraft
som skal avgis så lenge konsesjoUttak av konsesjonskraft
nen løper. Energilovenog dens forEn kommunes uttak av konsesjons- skrifter har endret betydningen av
kraft er begrenset til kommunens konsesjonskraft. Ettersom mareget forbruk til den alminnelige kedsprisenpå kraft varierer, vil forelforsyning.Dersom det blir konse- delen for kommunen av konsesjonskrafttil overs etterkommunens sjonskraften variere. Det er
uttak, kan fylkeskommunen ta ut imidlertid en misforståelse å tro at
resteninntilkommunenselvfår bruk fortjeneste på salg av konsesjonsfor kraften.
kraft skal være en kompensasjontil
Kommunenekan benytte konse- kommunene der utbyggingen har
sjonskraftenslik de selv ønsker.Det skjedd. Derimot er konsesjonsavvil si at kraftenkan benyttestil alm- giftenekompensasjonfor skaderog
innelig elforsyning innen kommu- ulemper som kommunene påføres
nen, ellerkommunenkan selgekraf- ved utbygging.
ten f. eks. i markedet.
Konsesjonskraft kan tas ut med Pris på konsesjonskraft
en brukstid på ned til 5000 timer i Hvertår fastsetterNærings-og eneråret. Brukstidensfordelingover året gidepartementet pris for konseskal følge kommunens forbruks- sjonskraftsom skal avgis for konsemønster.
sjoner gitt etter 10.04.59. Prisen

baseres på gjennomstlittligselvkost
for et representativt antall vannkraftverk for hele landet. For perioden 1983 - 93 er selvkost for Statkrafts anlegg blitt benyttet som
grunnlag for fastsetting av konsesjonskraft-prisen.Utviklingeni konsesjonskraftpriser vist nedenfor.
For 1994 er prisen på konsesjonskraftfastsatttil 12,75øre/kWh
levertved kraftstasjonen.Ved beregning av 1994-prisener det benyttet
data både fra elektrisitets-statistikken (SSB), og oppjusterte data fra
"mini-vannkraft-Norge"-modellen
(data innhentetav NVE).
For konsesjoner gitt før 1959
beregnesprisen i hvert enkelttilfelle
av NVE dersom partene ikke blir
enige om en pris. Beregningsmåten er angitt i loven.
Ved revisjon av fordelingsberegningene settes det nå opp fordeling
før og etter 1959.
Det har vist seg at en del kommunerog kraftselskaperhar Mttproblemer med prisspørsmålet ved
reforhandling av konsesjons-kraftkontrakter. Det er vanskelig å tilpasse de gamle ordningenetil 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 fristiller sine kraftverk til å kjøpe kraft i
markedet.

fikkmedholdi Høyesterett
Viktige prinsipper om konsesjonskraft er nå avklart.
Striden om konsesjonskraften fra Sira-Kvina-utbyggingen har før til to svært omfattende og langvarige
rettssaker som har gått helt til Høyesterett.
I begge tilfellerendte det med full
frifinnelsefor staten. I siste
omgang ble til og med både staten og Sira-KvinaKraftselskap
(som var hjelpe-intervenientfor
staten) tilkjentsaksomkostninger.
Saken ble reist av de fleste
kommuner som har krav på konsesjonskraftfra Sira-Kvina-verkene. Vest-AgderEnergiverk
(VAE) var hjelpeintervenientfor
kommunene.VAEs interessei
saken går på at selskapetvidereselger konsesjonskrafttil Tinfos
Jemverk, og ville lide tap dersom
NVEs prisvedtakble stadfestet.

Det har forøvrigfalt dom i Høyesterett i en sak om kraftpris mellom VAE og Tinfos Jernverk
som VAE tapte, etter at "vår" sak
var avsluttet.
Bakgrunn for den siste rettsaken mellom staten og diverse
kommuner,var NVE's snart 20
år gamle vedtak om fordelingav,
og pris på konsesjonskraftfra
Sira-Kvina-anleggene.
Spørsmåleneom konsesjonskraft fra de første byggetrinnenei
Sira-Kvina-utbyggingengår tilbake til midten av 1960-tallet
(hovedkonsesjonfor Sira-Kvina-

utbyggingenble gitt i 1963).Etter
at det først hadde vært gjort forsøk på å komme fram til minnelig
overenskomst,ble kraften fordelt
av det daværendeIndustridepartementet.Saken gikk gjennom
rettssapparatetog endte med full
frifinnelsefor staten i Høyesterett
i 1978.I denne dommen som
gjaldt pris på konsesjonskraft,ble
det slått fast at kraften skulle
leverestil selvkost.
Det oppsto strid om enkelte
elementeri selvkostberegningen,
f eks om skatter skulle regnes
med. Videre gikk uenighetenpå
om beregningenskulle være
gjennomsnittligselvkostfor hele
utbyggingeneller bare selvkost
for de første kraftverkeneeller
byggetrinnene.
Nå er det i hvert fall avklart at

skatterskal regnes med, og at alle
kostnadeneved hele utbyggingen
skal tas med i den gjennomsnittlige selvkostprisen.
Flerårsmagasintilleggskal ikke
regnes med i konsesjonskraftmengden
Også et annet viktigprinsipper
nå avklart.Det er spørsmåletom
tilleggenei avgiftsgrunnlagetfor
store, viktigeregulerings-magasiner eller flerårsmagasinerskal tas
med eller ikke ved beregningav
konsesjonskraftmengden.I flere
utbyggingermed flerårsmagasiner er det gitt et ekstra tillegg i
beregningsgmnnlagetfor konsesjonsavgiftene.Slike tillegger gitt
fordi nytteverdienav flerårsmagasin er stor i forhold til kostnadene,
og fordi det ikke var mulig å øke
avgiftenepå annen måte.

Kraftøkningenskal etter reguleringslovensregler beregnes på
grunnlag av faktisk økning i
vannføringen.Vanligvis benyttes
samme beregningsgrunnlagfor
konsesjonsavgifterog kraft.
Konsesjonskraftskal beregnes
uten de ekstra tilleggene som er
gitt for avgiftene i forbindelse
med flerårsmagasiner.Grensen
for avgivelse av kraft er inntil
10% av kraftøkningeneller gjennomsnittligkraftmengde.Denne
grensen ville blitt over-skredet
dersom kraft også skulle regnes
av flerårsmagasin-tilleggene.
I tillegg til Sira-Kvinasaken
har denne avgjørelsenbetydning
for fordeling av kraft fra UllaFørre- og Kobbelv-utbyggingene, samt en del andre utbygginger.
-
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Moambique

Tidforå bygge
AV MARTIN NORDBY

MNambiquehar i langtid vært
hovedsamarbeidslandfor norsk
ulandshjelp,
og ogsåNVEharvært,
og er fortsattinvolvertgjennomen
samarbeidsavtale
mellomNVEog
NORAD.

MNambiqueer en kyststat
somliggeri detsørøstlige
Afrikaut motDetindiske
hav.Avde største'nabostaterkannevnesSør-Afrika
i
sør,Zimbabwei vestog
Tanzaniai nord.Klimaet
er tropisk,og i kystområdeneer luftfuktigheten
høy
på grunnav denvarme
havstrønunen
sompasserer
landetpå sinveisørover.

Merstrømtil landsbygda.
Det statligekraftselskapetElectricidade de MNambique (EDM)
søkernå finansieringav en rekke
prosjektersomgårut på å fornyeog
utvidedetelektriskefordelingsnettet i de merlandligeområder.I den
anledningvar et team fra NVE i
Moçambiquei november1993for
å vurdereprosjektenemedhensyn
til nytteverdiog prioritering.TeaNedbøren er størst i den midtre met besto av Martin Nordby fra
delenav landetog avtarmot nord NVE og BjørnGildestad,Nordic
ConsultingGroup,for anledningen
og mot sør.
MoQambique
liggerpå østkysten engasjertav NVE.
av det sørlige Afrika. Et stykke
lengerøst,i Detindiskehav,finner Hovednetteti MNambique.
Landethar 3 systemer,et 110kV
vi Madagaskar.
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Dagens
hovednett
består av tre
adskilte ikke
sammenhengende
kraftsystem.

Slik ser en trafostasjon ut i en
afrikansk landsby,
et ganske dominerende innslag i
landskapet!

systemi sør meden 275kV tilførselfraSør-Afrika,
et 110kV system
i midten,oget 220kV systemi nord.
Landethar storemengderutbygd
vannkraft(ca.15gangersåmyesom
landetssamledebehov),menfordi
det ikke finnesnoe sammenhengendekraftsystem,
må storedelerav
forbruketforeløpigdekkesdelsav
innenlandsprodusertvarmekraft
(diesel)og dels av kraft importert
fra Sør-Afrika.

VAMOS PRESERVÅPARA SEMPRE

Ødelagtkraftledningstanset
Ettårsdagen for fredsavtalen, den 4. oktober 1993, ble markert med plakater
eksport.
med oppfordring om å bevam fmden.
Deter kraftstasjonen
CahoraBassa
nærgrensentil Zimbabwesomstår Merbrukav vannkraft.
som bruker strømnok ligger noe
forde 2075MW.Stasjonenble satt Selv når krafteksportenblir gjen- høyere.
i drift i 1978for leveringav 1600 opptatt,skulledet forsattværenok
Motdennebakgrunner detneppe
MWoveren 533kV likestrømsfor- vannkraftigjentil innenlandsbruk. realistiskå ventenoenstorog rask
bindelsetilSør-Afrika.
Overføringen Deter på dennebakgrunnEDMnå forbruksøkning
blanthusholdningbleforsøktopprettholdti noenår til ønskerå gjenoppbyggeog utvide skunder.
trossfor flereavbruddpå grunnav kraftsystemeti distriktenefor å nå
Derforble en annenmålgruppen
sabotasje,meni 1984gjordegeril- framtilnyekundersomidagoftehar for prosjektenevalgt, nemlig litt
ljaengmndigarbeid:Ca.200km av egnedieselaggregater.
Dermedvil størrekundermedkraftbehovtilfor
ledningenble sprengt i stykker. landetogsåsparevalutasomnå går eksempelvanningsanlegg,småinmed til kjøp av dieselolje og til dustri,verkstederog diversehanSidenhar denikkeværti drift.
Nå somdet er blittfred,er det et importav kraft.
delsvirksomhet.
høytprioritertmålå få sattledningen
Utbedringog videreutvilding
av
i standigjenslik at krafteksporten Høykraftpris.
detelektriskeforsyningssystemet
er
kan gjenopptas.Moambique har Kraftprisener relativthøy, ca. 35 en viktigforutsetningfor at regjeriktignokbare ca. 20% eierandel, øre/kWh,noevarierendemedulike ringensgjenoppbyggingsprogram
men gjenopptakelseav eksporten tarifftyper.Detteer ganskemye i skallykkes.•
villikevelbetyhardttiltrengtevalu- et landhvorgjennomsnittlig
årsinnSpesieltinteresserte
kanlesemer
tainntekterfor et av verdensfattig- tektpr. innbyggerer på rundt1.200 om selveoppdraget
kroner,selvom årsinntektenfor de NVEReportno.02-93.
steland.

Hjemmedisprøver
AV HARALD BRYNILDSEN

Etterto månedermedherligsommerværogtemperatur
stoltsettmellom 10og 20 grader—minusaltså
—er NVEs medarbeidere i Antarktis nå på hjemtur.
Glasiolog Tron Laumann ved
Brekontoret har siden tidlig i desember vært mye på farten ved Jutulstraumen i Dronning Maud Land.
Sammen med Hallgeir Elvehøy og
Kjetil Melvold har Laumann arbeidet videre med såkalte massebalansestudier i et prosjekt som ble
påbegynt i
—Jutulstraumen er en av de store
i Antarktis, og den største i Dronning Mauds Land. Den er stort sett
mellom 50 og 70 km bred og over
Trykk: Indre 12. 69 89 00 44

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 prosjektleder.
—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. Teltet gir dem tak over hodet, og snøscootere 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 dyrelivet vi har opplevet på TV noen
søndagskvelder i januar?
—Veldig lite, tror jeg. De arbeider i en høyde mellom 1000 og
2000 meter, og etpar hundre kilometer 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 GPSsystemet.
Han forteller at isen i den mektige
Jutulstraumen beveger seg opptil
halvannen meter i døgnet. En vik-

To pingviner tar
farvel med
ekspedisjonsfartøyet
Antarkils.

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 ljerneboring ned til ca. 20m dyp. Kjerneprøvene tas med hjem og blir analysert her, forteller Hagen.

Han nevner at Hallgeir Elvehøy sluttet ved Brekontoret sist høst, men er
engasjert av Norsk Polarinstitutt for
prosjektet i Antarktis. Kjetil Melvold er doktorgradstudent og har tilImytning til Norsk Polarinstitutt.
Det norske ekspedisjonsfartøyet
"Polar Queen" bringer de norske og
andre nordiske forskere fra Antatictis til Cape Town i Sør-Afrika.

