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Fra juli skal Norges vassdrags- og
energiverk ha ukentlige meldinger
om vannstanden i henimot 500
magasiner. Alle konsesjonærer med
vannkraftmagasiner som renner til
kraftverk med en produksjon større
enn 25 megawatt, får nå i april brev
fra NVE om denne innrapporte-
ringen. Rapporteringen vil gi mer
enn 95 prosent av energiinnholdet i
magasinene. Ikke siden sommeren
1992 har noen hatt en slik samlet
oversikt over magasinsituasjonen.
For NVE er det primære mål å ha
full oversikt over kraftsituasjonen i
landet. Vannstandsdata vil også være
underlag for flomovervåking og for
tilsyn med reguleringsanlegg.
Seksjonssjef Håkon Egeland fortel-
ler til Vann & Energi at Hydrologisk
avdeling vil innhente vannstanden
for magasinene og regne om til
kubikkmeter vann. Energiavdelingen
vil deretter regne om til energien-
heter. Da kan vi på kontinuerlig basis
følge opp kraftsituasjonen, sier Ege-
land. Man vil dermed på myndig-
hetsplan ha oversikt til enhver tid.

SSB får data
De ukentlige magasindata innhentes
med hjemmel i konsesjonsvilkårene.
NVE vil ikke offentliggjøre disse
dataene. Statistisk Sentralbyrå har
imidlertid hjemmel for innsyn i
offentlige registre og kan få infor-
masjonene i NVE. SSB planlegger
å offentliggjøre magasindata på en
aggregert måte, antagelig som
månedlig statistikk.

Kraftsituasjonen vinteren 1994
Innhenting av magasindata har vært
diskutert siden Samkjøringen sluttet
med dette høsten 1992. Behovet for
oversikt over kraftsituasjonen er blitt
sterkt aktualisert av den anstrengte
forsyningssituasjonen på Vestlandet
i vinter. NVE ba i februar om data

I Deres oppslag angående Høyeste-
rettsavgjørelse om konsesjonskraft-
prisen fra Sira-Kvina, kommenterer
De også Høyesterettsdom i saken
mellom Vest-Agder Energiverk
(VAE) og Tinfos Jemverk (TJ), hvor
Deres konklusjon er at "VAE tapte".
Denne konklusjon er etter vår opp-
fatning ikke riktig.

Saken er meget komplisert, men kan
likevel i hovedsak forenkles slik:
VAE har levert kraft til TJs anlegg
Øye Smelteverk i Kvinesdal fra star-
ten av i 1974. Fra vår side ble nød-
vendig kraftmengde skaffet tilveie
ved å overta Sirdal og Kvinesdals
konsesjonskraft fra Sira-Kvina-
anleggene, samt noe kraft fra egen
kraftutbygging. Siden konsesjons-
kraftprisen ikke ble bestemt i
utgangspunktet, ble kraftleveransene
gjort opp å konto for årene 1974-
1988. Det totale å konto beløp for

for energiinnholdet i magasinene, til-
sigsprognose og forventet makspro-
duksjon frem til mai. Informasjonene
ble analysert av en egen arbeids-
gmppe i NVE, med deltagelse også
fra Statnett. Gruppen skulle foreslå
evt. tiltak utover Statnetts ordinære
virkemidler. Statnett hadde allerede
i november fått meldinger om utvik-
lingen på Vestlandet på grunn av
svært lav høsttilrenning, og begyn-
nende kulde. I følge Egeland hadde
Statnett like før nyttår bedt alle i sen-
tralnettet om underlagsdata for en
analyse av energi- og effektdek-
ningen i enkelte forsyningsområder.
Men Statnett fikk ikke inn de
ønskede data for magasinbeholdning,
tilsig m.v. Statkraft med en tredjedel
av produksjonen var blant dem som
ikke oppga data. Statnett tok dette
opp med oss midt i februar. Vi fant
situasjonen så urovekkende at det ga
foranledning til den spesielle arbeids-
gruppen, forklarer Egeland.

Systemansvaret
For at mange ulike kraftprodusenter
skal få levere sin vare (elektrisk
energi) til ulike forbrukere i inn og
utland må en koordinerende instans
sikre at de fysiske betingelser for
transport av el.energi er til stede.
Herunder må det, til enhver tid, pro-
duseres like mye el.energi som det
forbrukes. Videre må produksjonen
og forbruket ha en fordeling som
både er geografisk avpasset og som
også er avpasset den fysiske overfø-
ringskapasiteten til ledningsnettet.
Statnett er av Stortinget gitt dette
overordnede ansvaret for kraftsyste-
met.
NVE kan gjennom vilkår i omset-
ningskonsesjonen utarbeide ret-
ningslinjer for driftskoordinering
(systemansvaret). Disse vil regu-
lere hvilke forpliktelser omsetnings-
konsesjonærene har i forbindelse

disse årene tilsammen ble vel 300
mill.kroner. Da partene skulle foreta
det endelige oppgjør, ga kontrakten
så stort tolkningsrom at saken gikk
til retten. Til Høyesterett forelå på-
stand fra TJ at VAE skulle betale 160
mill.kroner, ref. 1.1.89. VAEs på-
stand var at TJ skulle betale til VAE
51 mill.kroner.
Høyesterettsdommen sa at VAE skal
betale TJ 22 mill.kroner. Dette beløp
er i virkeligheten et rent rentebeløp.
Retten la til grunn en pris som over
disse årene ga en sum meget nær det
som var blitt betalt å konto, helt nøy-
aktig fant de ut at VAE hadde tilgode
vel 7000,- på denne totalleveransen
som altså dreide seg om vel 300
mill.kroner!
Når det likevel ble et beløp for oss
å betale, skyldes det at det var betalt
inn for høye beløp de første årene,
og at dette renteberegnet fram til
1.1.89 ga en samlet rentesum på 22

Håkon Egeland

med deltakelse i det clriftskoordiner-
ende samarbeidet. Samtidig skal
disse retningslinjene gi Statnett et
grunnlag for å ivareta systemansvar-
et. For myndighetene er det vesent-
lig at retningslinjene regulerer aktø-
renes ansvar gjennom forpliktende
spilleregler. Herunder må Statnett gis
klart definerte og avgrensede virke-
midler for å ivareta det systeman-
svaret som foretaket er pålagt av
myndighetene.
NVE er kjent med at Statnett har
laget et forslag til retningslinjer for
systemansvaret Erfaringene fiai vin-
ter gjør nok at forslaget må endres en
god del. Vi har åpenbart behov for
retningslinjer som kan tre i kraft før
neste vinter. NVE vil sørge for at for-
slaget til retningslinjer blir sendt ut
på en bred høring før de endelig fast-
settes. Målet er å sikre at spesielt
produsentenes og dels forbmkemes
disposisjoner på kort sikt ikke går på
bekostning av forsyningssikkerhe-
ten, sier seksjonssjef Egeland i Ener-
giavdelingen.

mill.kroner i favør av TJ.
Konklusjonen for partene i denne
saken må vel være "uavgjort".
Med hilsen
Vest-Agder Energiverk
Olav Fikke
Adm. direktør

En liten kommentar
I  mitt innlegg i Vann & Energi 1/94
ble VAEs interesse i forhold til Sira-
Kvina-saken forsøkt belyst. I og med
at det på den tiden artikkelen ble skre-
vet nylig hadde falt dom i saken mel-
lom Tinfos og VAE, var det for meg
naturlig å nevne resultatet av denne
saken. Det faktum at VAE synes å
være godt fornøyd med resultatet er
selvfølgelig gledelig. I denne type
meget kompliserte og langvarige
saker er det, for de involverte parter,
i og for seg positivt at det endelig
har blitt en avgjørelse.

Astrid Brynildsen

NVE — over
alle grenser
Norge synes å ha blitt et interessant land i den siste tiden. Som
vintersportsnasjon, som internasjonal fredsmegler og som tøff for-
handler i Briissel om fisk og landbmk har vårt lille land vært godt
synlig i det intemasjonale mediabildet noen tid.
Adskillig mer i det stille er vi gjenstand for internasjonal oppmerk-
somhet også på et annet område, nemlig måten vi innretter vår
energiforsyning på. I over tre år har vi nå praktisert en energilov
som har vakt oppsikt i fagkretser og hos myndigheter i mange
land.
Vi var ikke først ute med en lov som åpnet for konkurranse og
markedsbasert virksomhet i denne sektor, som tidligere hadde vært
detaljstyrt av politiske organer og monopolistisk i hele sin adferd.
Storbritannia startet noen måneder før oss.
Men vår lov åpnet for en konsekvent markedsorientering, når det
først skulle gjøres. I Storbritannia er småkundene utestengt til
1998. Fra første dag, 1. januar 1991, åpnet vår lov i prinsippet
adgang for alle til å ta del i markedet. Selve den praktiske
gjennomføringen arbeider vi fortsatt med, som kjent.
Den internasjonale interesse for denne "stille revolusjon" mani-
festerer seg i en strøm av henvendelser til både Nærings- og ener-
gidepartementet, NVE og energiforsyningens organer. I løpet av et
par uker på ettervinteren hadde vi i NVE besøk fra New Zealand,
Sør-Afrika-sambandet, Nicaragua og Nederland, samtidig som vi
deltok med innlegg på en konferanse i Madrid med deltagelse fra
USA og seks EU-land. Over lengre tid har det vært løpende kon-
takt med våre nordiske naboland om de samme spørsmål.
Dette er en relativt ny side ved NVEs intemasjonale engasjement. I
mange år - siden 1970-tallet - har vi i samarbeid med NORAD hatt
aktiviteter i den tredje verden på områdene vannkraft, lednings-
bygging og vannforsyning. Etter hvert er også dette arbeidet mer
innrettet mot rådgiving i forbindelse med utforming av lovverk
innen vann og energi og utvikling av sentrale myndighetsorganer
til å forvalte lovverket.
I Nepal har nå parlamentet vedtatt vassdrags- og elektrisitetslover
som er blitt utarbeidet med assistanse fra NVE, og vi har hatt lig-
nende oppdrag i Angola og Mosambik. Bistanden til Nepal og
Angola blir nå videreført, og det har nylig kommet til oppgaver i
Laos og Namibia.
I mange av utvildingslandene er det store vannkraftreserver, der
norske bistandsmyndigheter går inn med delfinansiering av kraft-
prosjekter, dersom de finnes økonomisk, økologisk og sosialt
akseptable. NVE har av NORAD fått jobben med å samordne ut-
talelser fra norske fagmiljøer i slike saker og avgi tilråding til
NORAD. Denne type oppgaver mener vi ligger vel til rette for
NVE, idet de minner om en slags "mini-konsesjonsbehandling".
At denne virksomheten i sin tur også kan bidra til at norsk industTi
får innpass i disse landene, ser vi på som en meget positiv bivirk-
ning.

Konsesjonskraftpris Sira-Kvina,
Vann & Energi 1/94
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Trekker på hele -staben

NVE-mannen Alf Adler, for tiden
stedlig NORAD-ansvarlig ved Pang-
ani-prosjektet i Tanzania, slår av en
prat med en ung pike om hvor hun
har funnet vann. På swahili vel å
merke! (Foto Terje Gimming)

over åsene. Men Gimriiing, sjefinge-
niør Torodd Jensen og førstekonsu-
lent Lisbeth Karijord har en ganske
annen horisont i sitt daglige virke. For
dem er Pangani, Sai, Bio Bio og
Epupa kjente stedsnavn som holde-
plasser på T-banen. Men stedene lig-
ger i hver sin fjerne verdensdel.

Med i mange land
Internasjonalt kontor er nytt, hva nav-
net angår. Men virksomheten startet
allerede for 10-15 år siden, med opp-
gaver rettet mot utviklingsland.

Gjes t er
Vise-energiminister Jose A. Ley Lau
(t.v.) fra Nicaragua med vassdrags-
og energidirektør Erling Diesen. En
syvmannsdelegasjon fra Nicaragua
besøkte NVE 17. mars. Det lille latin-
amerikanske landet står foran en
fredelig revolusjon med liberalise-
ring og privatisering inæringslivet.
I NVE fikk delegasjonen orientering
om så forskjellige emner som energi-
loven og markedet, energiforsyning-
ens oppbygging og lovgivning og
damsikkerhet og beredskap.
(Foto: Wenja Paaske, NVE)

I henhold til en samarbeidsavtale
med NORAD skal NVE yte bistand
på sine fagområder og ansvarsområ-
der.I tillegg gir vi direkte bistand til
konkrete prosjekter i uland, forklarer
Gimming.

I dette arbeidet trekker vi på hele
NVE-staben. Som regel er engasje-
mentene ute i verden av nokså kort
varighet, men de kan også være lang-
varige. Det gjelder for eksempel Egil
Skofteland som nå har to års permi-
sjon fra sin lederstilling ved Intema-
sjonalt kontor. Han er i Lesothos
hovedstad Masem og arbeider med
en vannbruksplan for Zambesi-vass-
draget.
Han forteller at NVE i fjor hadde til-
sammen seks årsverk utenlands, i -94
blir det fem årsverk. Innsatsen gjel-
der særlig land der NORAD er eta-
blert, men ogso i andre områder. I
fjor hadde NVE 47 arbeidsoppga-
ver i 16 land.

Hjemlig debatt
I et NORAD-oppdrag er vi med helt
fra starten. Vi vurderer prosjektfor-
slaget og lager gjerne oppdrags-
beskrivelsen for konsulentene. Vi
bidrartil innhenting av filbud og bistår
med å opprette kontrakter.
NORAD får stadig flere søknader om
bistand til vannkraftprosjekter. De
trenger både en økonomisk, en tek-
nisk - og ikke minst en miljømessig
vurdering.
Da er vi inne på et veldig omstridt
område her hjemme, konstaterer
Gimming.
Noen krever at ulandene skal utrede

miljømessige konsekvenser av en
utbygging like mye som vi gjør. Pro-
blemstillingen i en foreløpig uavklart
norsk diskusjon er følgende: skal vi
se på et prosjekt med norske øyne -
eller vurdere det ut fra landenes egen
bakgmnn?
Enkelte prosjekter er meget kontro-
versielle. Mennesker må flytte, dyr-
ket jord går tapt, en urbefolkning
kommer i fare.
Samtidig kan vannkraft være en av
få muligheter til å skaffe tiltrengt
energi - og til eksporrinntekter av stor
betydning for et land.

Søker bred ekspertise
I slike situasjoner skal NVE gi råd til
NORAD om å støtte prosjektet øko-
nomisk eller ei.

Også i New Zealand skjer det store
endringer i elforsyningen, mye på
linje med vår egen situasjon. Myn-
digheter og bransjefolk i New Zea-
land har i senere år hatt kontakt med
norske miljøer og fått impulser til
egen lovgivning på el-området.
Tidlig i mars kom også en gruppe
eksperter på besøk for spesielt å stu-
dere norske markedsforhold. NVE
var vertskap og hadde lagt opp et
omfattende program som bl.a. inklu-
derte besøk ved Institutt for energi-
teknikk i Halden og Hydro på Rju-
kan.
Gruppens leder John Boshier, direk-



tør ved energiverket i hovedstaden
Wellington, sa det var mange sider

Etter behov innhenter vi uttalelser fra
faglige instanser som Direktoratet for
naturforvaltning (DN) Statens foru-
rensningstilsyn og helsemyndighet.
Vi setter inn vår egen ekspertise, og
vi leier eksperthjelp, for eksempel
antropologer.
Dette er arbeidskrevende saker som
tok det meste av tiden i fjor. Noen
saker er forøvrig ennå ikke avgjort.
Et eksempel er at NVE anbefalte
NORAD å støtte Muela-prosjektet i
Lesotho, Afrika, men at støtten ble
avslått av vår bistandsminister.
Det betyr lite for prosjektet som nå er
under utbygging med finansiering
hovedsakelig fra Verdensbanken.

Vamikraft i Laos
Om Laos-turen rett før påske fortel-
ler Gimming at den gjelder vannkraft-
prosjektet Theun-Hinboun.
Spørsmålet er om NORAD skal
fmansiere detaljprosjekteringen av et
kraftverk. Utbyggingen vil koste 240
millioner dollar (Statkraft og andre
nordiske selskaper skal være med på
eiersiden, med tilsammen 25 prosent)
Den norske støtten dreier seg om 35
mill.kr. som vil gå til et norsk konsu-
lentfirma.

Vi fant prosjektet meget godt, det
vil gi Laos store inntekter gjennom
fra krafteksport til Thailand. Og det
har vel å merke små miljømessige
konsekvenser. Noen fonindersøkel-
ser var likevel utilstrekkelige. Vi lager
nå en oppdragsbeskrivelse og for-
bereder tilleggsstudier.
DN og SFT vil at Norge skal vente
med sin støtte til detaljprosjekteringen
inntil disse studiene er fullført.
NORAD har likevel avgjort at man
kan gå i gang med prosjektet, paral-
lelt med at tilleggstudiene utføres, og
med et forbehold om å stanse der-
som noe tilsier at arbeidet ikke bør
gjennomføres.

Hjelp til lovgivning
Laos trenger et lovverk når uten-
landske investorer skal inn og drive
kraftverk på kommersiell basis. NVE
har fått i oppdrag å lage en vassdrags-
og en elektrisitetslov som dekker
behovet ved slike investeringer. Dette
er avtalt direkte mellom NVE og
energiministeriet i landet.
- Myndighetene skal selv lage lov-
forslagene, understmker Gimming.

Vi gjør ikke det, men redegjør for

ved norsk el-omsetning som vil passe
også i hans land.
-Men ikke riktig alt, tilføyde Boshier
og siktet til at vi har både et spot-
marked og et regulermarked. I New
Zealand blir løsningen trolig ett mar-
ked som mest ligner vårt reguler-
marked. Likefullt var gjestene
meget interesserte og vitelystne til-
hørere da sjefsforsker John van Nes
orienterte om styringssystemene
SAPRI og SAREG.
"Nydelig, så enkelt", lød ên kom-
mentar. "Meget gode løsninger", lød
en annen. Men om det betyr at ny-
zelenderne vil kjøpe norskutviklet
utstyr for sitt kraftmarked skal være
usagt.

Lisbeth Karijord er innom sjefen på
Intemasjonalt kontor, Terie Gim-
ming, og får en underskrift før han
skal fly til i.80.5  (Foto Harald Brynildsen)

altemativer og prinsipper og gir vei-
ledning underveis.
NVE er inne flere steder med hjelp
til å lage lovverk og institusjoner
innen vannkraft og vannressurser.
Angola har med norsk bistand ratt sin
energilov, og vassdragslov følger
etter.
Namibia får sin elektrisitetslov, og
Nepal et videreført regelverk. I alle
disse sakene er det gjort langsiktige
avtaler mellom landene og NVE om
opplæring av personell.
Torodd Jensen reiser snart til Nepal
sammen med Vidkunn Hveding, Pål
Mellquist og Kjell Haagensen. Sam-
men med myndighetene i Kathmandu
skal de gjennomføre et seminar, og
lage en avtale om NVE-bistand i tre
år fremover til lovgivning og utvik-
ling av institusjoner.
Bjørn Wold skal til Vientiane i Laos
for å diskutere vassdrags- og ener-
gilov der, og Jan Henning L'Abèe-
Lund leder et seminar i Luanda om
vassdragslov for Angola. I juni har
Trond Ljøgodt oppdrag i Windhoek,
Namibia, som trenger en elektrisi-
tetslov.
- Vi ønsker ellers å komme enda mer

inn på det viktige området vannres-
surser, der Hydrologisk avdeling kan
bistå med sin spesialkompetanse, sier
Gimming.
Han er forøvrig en tur i Tanzania nå
om dagen og ser hvordan det går med
det store Pangani-prosjektet.

Etter besøket ved Halden gikk
turen videre til Rjukan hvor gjestene
fikk se det avanserte styringssystem-
et i praktiskbruk.

Chris Collins (t.v.) og Lincoln Gould
fra New Zealand.

- Nei, ikke jakke. Men et
slips kan du ta med, i tilfelle
vi skal i møte med energi-
ministeren.
Sier Terje Gimming i tele-
fonen, på spørsmål fra en
reisefelle. Om noen timer
sitter de på flyet til Laos.

HARALD BRYMLDSEN

- Der har de 35- 38 grader nå. Og
menneskene er ganske ufonnelle, til-
føyer fungerende leder av Interna-
sjonalt kontor i NVE.
Kontoret ligger både rett under NVE-
sjefen - og like ved siden av ham.
Utsikten er til Frognerparken og opp-
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Nye Frøystul inne i fjellet

Her er det gjort plass til nye Frøystul kraftverk - og ftellet er sikret med over tusen bolter. (Foto• Knut Jacobsen)

Kostnads-
revolusjon!
Direktør Nicolai østhus er med i
styringskomitêen for Frøystul-
prosjektet Han minner om at det
også tidlig i 1980-årene forelå pla-
ner for et nytt Frøystul kraftverk.
- Da var det kostnadsberegnet til
350 millioner.Nå, 12 år senere,
blir nytt Frøystul bygget for 200
millioner. Det er intet mindre enn
en kostnadsrevolusjon, slår Øst-
hus fast.
- Reduksjonene er kommet på
bygg- og anleggssiden etter man
der har vært sulteforet gjennom
flere år.
Men ikke bare der. Vi ser det også
prisene for turbiner, generator og
utstyr ellers. Man har serpet seg!

Masser av vann er gjen-
nom generasjoner gått
forbi turbinene på Frøys-

De bruker bare 40
kubikkmeter av full vann-
føring på 76 m3/sek oppe
fra Møsvanndanunen. Nå
satser Hydro 250
mill.kr. på et nytt kraftverk.

HARALD BRYNILDSEN

Anlegget kom i gang midt i juli, sist
sommer. Sprengningsarbeidene for
kraftstasjonen inne i fjellet var unna-
gjort til påske.
I midten av juni skal sugerøret være
på plass, og fra august monteres
tromme. Så følger generator og elek-
trisk installasjon fra mars neste år.
- Og den 1. september 1995 skal vi

være på lufta, lover byggeleder Rolf
Lier til Vann & Energi.
Han forteller at Hydro også vurderte
ombygging av kraftstasjonen fra
1926/27. Det ville ha vært billigere
enn å bygge nytt.
- Men da kunne ikke stasjonen være
i daglig drift slik den nå er. Produk-
sjonstapet i anleggsperioden var
avgjørende, sier. Lier. Når så gamle
Frøystul har stått på i nesten sytti år,
skal den etter planen rives. Nye
Frøystul får en Francisturbin med
ytelse på 43,3 megawatt. Statisk fall-
høyde varierer mellom 43 og 61
meter.

73 GWh i tillegg
Til den nye stasjonen er det sprengt
ut en hall med følgende mål:
32 m lang, 12,6 meter og 32 m høy.
Der inne skal langt større vann-



mengder enn dagens - og selvfølge-

lig helt modeme utstyr - produsere
217 GWh. Det vil si 73 GWh mer
enn nåværende produksjon på 144
GWh.
Tilløp og avløp blir de samme som
før, men strosses ut fra ca.38 til 65
m2. Trykksjakten er kort, bare 30
meter, men innstøpte stålrør får en
anselig diamter på fem meter!
Nåværende høydebasseng, eller for-
delingsbasseng, endres noe men
beholdes i hovedsak.

Nytt inntak
Dertil kommer et nytt inntak midt

under Møsvann, og nye luker. Regu-
leringshøydene er akkurat som før,
men nå oppnår vi full vannføring ved
alle høyder, også laveste regulerte
vannstand.
I fremtiden skal alt vann gjennom
Frøystul, med unntak for ên m3/sek.
Den tilhører fortsatt elva, i henhold
til konsesjonsvilkårene, forklarer byg-
gelederen.
Han minner også om at anlegget
omfatter forsterkning av sikrings-
dammen ved Møsvann. Den overtar
for den gamle betongdammen
(omtalt i V & E nr. 4/93)
Dette arbeidet er stilt i bero i vinter,
men skal gjenopptas til våren. Da
begynner også arbeidet med en flom-
løpskanal.
Et eget prosjekt gjelder ny 132 kV
linje fra Frøystul til Vemork, 11 km
lang, skal være ferdig samtidig med
den nye stasjonen.

Løsmasser
Totalt gir anlegget ca. 300 000m3 løs-
masser som fordeles på flere tipper.
En stor del av massene skal brukes
til molo for en småbåthavn i Møs-

- Vi skal være på lufta 1. september
neste år, lover byggeleder Roff Lier,
Hydro Energi Telemark

vann. Det vil bli brukt godt over 20
000m3 tildekkingsmasse på tippene.
De utformes og tilsås etter anvisning
av landskapsarkitekt.

Dette er i det hele tatt et arbeid det
legges mye vekt på, konstaterer byg-
geleder Lier.
lime i den store - om ikke overvel-
dende fjellhallen, ser vi svært mange
bolter i fjellet.

Over 1000! sier tunnelformann
Sigurd Midtun hos Selmer. Han tar
oss med inn i berget det blå - eller
skal vi si grå etter all betongen som
er sprøytet på vegger og tak.
Fjellet viste seg svært dårlig og
krevde mye ekstra sikringsarbeid.
Ellers har alt gått greit Ikke et alvor-
lig uhell av noen art.

Frøystul kraftverk fra 1926/27 synger
nå på siste verset, etter henimot 70
års innsats i det store "kraftkoret".

Vil bygge ut mer kraft
Øst-Telemarken Bmkseierforening
er pådriver for tre prosjekter som til-
sammen vil koste ca.250 mill.kr. og
gi omkring 120 nye GWh. Foren-
ingen håper prosjektene kan være rea-
lisert om tre til fem år.
Direktør Nicolai Østhus i ØTB ser
ingen fare i overproduksjon av kraft.
Han henviser til et stort og betalings-
villig europeisk marked og til nye
eksportveier for elektrisk kraft.
- Overskuddet vi har sett er en ren

midlertidighet. Kraftutbygging må
ha en lang tidshorisont, sier østhus i
en samtale med Vann & Energi.
Han tilføyer at det også er tale om
en ganske beskjeden investering. Den
vil øke produksjonen i østre del av
Skiensvassdraget med 2,5 prosent -
fra nåværende 5TWh.

Prosj ektene
Størst av de tre prosjektene er Tin-



noset kraftverk som får en produk-

sjon nær 60 GWh. Plassering blir to
kilometer nedenfor nåværende dam
i Tinnoset. Fallhøyde er vel ni meter,
og kraftverket får en installasjon på
12 MW. Utbyggingen her vil koste
omkring 165 mill.kr.
De andre prosjektene gjelder regule-
ring, overføring og utbygging i Foll-
sjøområdet i Notodden kommune. Et
minikraftverk i Mastedalen gir 12
GWh, og Grønvollfoss kraftverk øker
sin produksjon med 3 GWh.

Overføring av Rosjå, Kalhovdbek-
ken og Flotttjørnbekken til Mår kraft-
verk vil etter planene gi en samlet pro-
duksjonsøkning på 45 GWh, etter
utbyggingskostnader på drøye 50
mill.kr.

"Snarest mulig"
Fylkesmannen i Telemark har fått
dokumentene og skal gjennomføre
en høring til vassdragsrapport.
Direktør Østhus håper den kan være

klar i løpet av sommeren.
Hvis det så blir gitt klarsignal til å

søke konsesjon for utbygging, går
søknaden straks til NVE. Styret i
ØTB vil ha disse prosjektene reali-
sert så snart som mulig. Det kan tid-
ligst bli i 1997, eller i 1998-99, sier
Østhus.
Utbyggingen vil skje i et samarbeid
mellom ØTB og Skiensfiordens kom-
munale kraftselskap (SKK)
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Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
.:••er på nettermed strøm fra de nye
kraftVerkene Tevle og Meråker::-
Sjefingeniør Asle Juul fortellerat
prøvekjøring korn i gang noen
uker inn på nyåret, med ett ag re-
gat i hver av de to stasjonene. Like
før påske startet prøveproduksjon,
og nå i apri1 følger de andre aggre-
gatene etter. "-
- FOr oss er dette kjærkommen
kraft. Nå slipper vi å kjøpe dyr
kraft, sierJuulfornøyd.
Utbyggingen i Meråker har tatt tre
år og kostet 1550 mill. kroner.
'Ptunpekraftverket Tevle gir 114

owh.:p& vatillgeMeraker kraft
yerk en:årSprOduksjon på
,436 GWb, absatilSammen 550:

Dagen:prodtiksjon i Meråkerer
180 GWb slik
370 GWh.1-1øytidelig åpning av
de nye kraftverkene i Nord-Trøn-
de1ag skjer 1 junt.
Juul nevner også et annet prosjekt,:
nemlieOVerforing av øvre del av
Ne.SkttilTunnsjøen.:Planlegging
av dette prosjektet er rneldt til
NVE (fra Kraftyerkene i Øvre
Narnsen)

En oversikt fra Vassdragsavdelingen
pr 17. mars viser at NVE har mel-
dinger for tilsammen henimot 3 800
nye GWh.
Konsesjonssøknader til behandling
i NVE gjelder en samlet årspro-
duksjon på drøye 1000 GWh.
Nærings- og energidepartementet
har til behandling NVE-innstillinger
for ca. 500 GWh.
Alt i alt sier oversikten at vi har
omkring 5,3 TWh i prosessen fram
til mulig utbygging.
Meldingene står altså for en over-
veldende del av planlagt kraftut-
bygging som er nådd NVE og
departementet.
De største prosjektene er innmeldt
i 1991 eller senere. Mange meld-
inger stammer fra 1980-årene og
har fått anmerkningen "F.t. liten
interesse fra søker".
Det samme gjelder flere av søknad-
ene som er til behandling i NVE.

Forhåndsmeldinger
Størst av alle prosjektene er mel-
dingen fra Saudefaldene A/S.
Utbygging, regulering og over-
føring bl.a. i Saudavassdraget
skal alene gi ca. 1300 nye GWh.
Samlet midlere årsproduksjon
blir da omkring 2400 GWh.
Forhåndsmelding fra Opplands-
kraft og Tafjord Kraftselskap
gjelder utbygging i øvre Otta,
Glitra og øyberget kraftstasjon.
Årsproduksjon 1000 GWh
Vest-Agder Energiverk har for-
håndsmeldt Skjerka kraftverk
med opprusting, utvidelse og til-
leggsregulering. Årsproduksjon
340 GWh.
Oslo Energi vil ved overføring
av Erdalsvassdraget til Aur-
landsverkene vinne 225 GWh.
Salten Kraftsamband A/S har
meldt utbygging av Sleåga i
Rødøy kommune for å oppnå nye
128 GWh.
Norsk Hydro a.s. melder bygg av
nytt Tyin kraftverk med årspro-
duksjon 115 GWh.
Kraftverkene i øvre Namsen vil
overføre den øvre delen av Nesåa
til Tunnsjøen og oppnå 106
GWh.
Øvrige forhåndsmeldinger gjel-
der prosjekter med planlagt pro-
duksjon fra 13 til 90 GWh.

Søknader

Norges Landbrukshøgskole har ved-
tatt å selge sitt everk til Follo Energi
AS, som dekker Ski og Enebakk.
Det statseide everket forsyner alt
omkring seks hundre husholdninger
, NLH-bygg og institusjoner. De
bruker tilsammen 40 GWh.
Forhandlinger om salg har vært ført
gjennom de siste måneder, etter
mangeårstidligere diskusjon om
sammenslåing med As Energiverk.
Det nåværende As Energi AS frem-
satte også tilbud om kjøp, men Land-

110 Sogn og Fjordane Energiverk er
på vinnerplass i GWh blant utbyg-
gere som nå har søknader til
behandling i NVE. Ved regule-
ring og utbygging av Gjenge-
dalsvassdraget (Hyen) vil energi-
verket få nye 229 GWh.
I/S Øvre Otra har søkt konsesjon
bl.a. for overføring av
Bjørnarå og Bestelandså. Ny pro-
duksjon blir 184 GWh.

I Sør-Trøndelag Kraftselskap søker
regulering og utbygging av kraft-
verkene i Stjørna, som gir 170
GWh.

Elkem A/S vil ved erverv og regu-
lering av Laksåvassdraget i Sør-
fold(Faulevatn) oppnå 108 GWh.
Bergenshalvøens Kommunale
Kraftselskap søker regulering av
Kløvtveitvassdraget i Gulen. Det

brukshøgskolen vil altså heller selge
til Follo Energi .
As kommune og everket der mot-
setter seg at Follo Energi får den nød-
vendige konsesjon for overtagelsen.
Det henvises bl.a.til at konsesjons-
området ikke blirstørre ved at det
lille everket inne i As kommune
overtas av everket i Ski. De ever-
kansvarlige i As mener å ha loven på
sin side i dette spørsmålet.
Saken ble behandlet i høyskolesty-



ret den 6.april. Vedtaket om å selge

gir nye 39,2 GWh i Kløvtveit
kraftverk
Paul Stadheim, Oddvar Vedeld
og Oddmund Teigen søker kon-
sesjon for å bygge Stadheim kraft-
verk, Vedeld kraftverk og Juv-
fossen kraftverk. De vil yte
henholdsvis 15, 12 og 21,6 GWh.

Innstillinger til NOE
Departementet har til behandling
bl.a. en innstilling som gjelder
"Erverv, regulering og utbygging
i Jørpelandsvassdraget - Hjem-
fall". Lyse Kraft kan her oppnå
nye 240 GWh.
Bergenshalvøens Kommunale
Kraftselskap vil ved overføring av
Smalevatn til Skjerjevatn vinne
1,8 GWh.

til Follo Energi ble opprettholdt.
Saken går likevel til Landbruksde-
partementet som eventuelt kan
bestemme at forhandlingene om salg
skal gjenopptas.
Salget blir til syvende og sist en sak
for Stortinget å avgjøre.
As Energi blir forøvrig til Søndre
Follo Energi AS ved sammenslut-
ning med everket i Frogn, etter ved-
tak i generalforsamling sist i april.
Vestby har foretrukket å bli stående
alene.
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onsesjonsgitte kraftfrernførin
på strekningen Fan KO11 til
Troflterriiinn„  Ss 
NYE li:forestårinnhenting av
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FriSten er:3•.•xnai:
Aygjørelse brir denne sake
av Næri 	 n tattngs- og. energideparre-
mentet løpet

Potensiale for vidare vasskraftutbygging

:r•

Saudautbyggingen er det største av alle prosjekter som nå er til behand-
ling hos sentralmyndighetene. Siden meldingen ble innsendt, er bl.a.
Hamrabø-området vernet.II

Stridom salg av høyskole-everk



6 lan,o4fl f1f I,

Sterk økning i el-
produksjon og forbmk
AV TORE JENSEN LUND

1NNENLANDSK TOTALFORBRUK
GWh •

19900.

GWM PRODUKSJON AV ELEKTRISK ENERGI
15000

Både produksjon og for-
bruk av elektrisk energi
økte sterkt i vintermåne-
dene desember, januar og
februar. Produksjonen
hadde en økning på åtte
prosent. Det kalde været
bidro til at innenlandsk
totalforbruk gikk opp med
10,4 prosent i forhold til
forrige vinterperiode.

Produksjonen i vintermånedene
var i alt på 36,4 TWh mot 33,7
TWh vinteren før. De siste 12
måneder er det produsert 121,3
TWh som er 2,3 prosent mer enn
i samme periode ett år tidligere
og bare 0,5 TWh mindre enn
rekordproduksjonen fra 1990.
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Det innenlandske totalforbmket
var i alt 35,9 TWh mot 32,5
TWh vinteren før. De siste 12
måneder var forbruket 114,4
TWh. Det er 4,7 prosent mer enn
i samme periode ett år tidligere.

Bruttoforbmket i alminnelig for-
syning steg med hele 13,1 pro-
sent. Denne sterke forbruksvek-
sten skyldes hovedsakelig at
vintermånedene 1993/94 har vært
noe kaldere enn forrige vinter.
For siste 12-månedersperiode er

5000

Mar Apr Mai J n Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb
Måned

01992/93 111993/94

økningen på 5,5 prosent. Korri- • Forbmket i kraftintensiv industri
gert til normale temperaturfor- økte med 5,6 prosent i forhold til
hold økte dette forbruket med samme periode i fjor. For siste 12-
hhv. 1,4 og 0,8 prosent for de månedersperiodevar økningen på
samme perioder. 1,1 prosent Økningen henger sam-

men med relativt sterk vekst innen
produksjon av jem, stål og ferro-
legeringer.

Forbruket av tilfeldig kraft til elek-
trokjeler økte med 0,4 prosent i
forhold til samme periode i fjor.
Den svake forbruksveksten har
sammenheng med den siste tids
sterke økning i prisen på tilfeldig
kraft. De siste 12 måneder har for-
bruket vært 8,8 TWh (bmtto) som
er vel 13 prosent mer enn i samme
pefiode ett år tidligere.

Kraftutvekslingen med utlandet
resulterte i en netto eksport på 0,5
TWh mot 1,2 'FWh vinteren før.
De siste 12 måneder har nettoek-
sporten vært på 6,9 TWh mot 9,3
TWh i samme periode ett år tidli-
gere. Nedgangen i eksporten har
sammenheng med lav magasin-
fyffing ved inngangen til 1994 og
det høye innenlandske elektrisi-
tetsforbruket, spesielt i vintermå-
nedene.

1949,
raNaturlig erosjon større

enn fra landbmket
De siste fire årene har elva Leira på
Romerike vært under skarpe øyne fra
Hydrologisk avdeling og Vassdragsav-
delingen. Nå foreligger en rapport med
følgende hovedkonklusjon:
Uansett hvor mye du renser vannet på
jordbrukssiden så har du en naturlig ero-
sjon på 55 prosent av det totale. Altså mer
enn det menneskeskapte.
Viktigste årsak er store flommer. Vik-
tigste botemiddel er forbygging i de V-
formede skredravinene på Romerike.

77 000 tonn i året
Overingeniør Jim Bogen blar i NVE-
publikasjon nr. 21 for 1993 og peker på
en av mange illustrasjoner. Den forteller
hvor mye leire det var oppløst i vannet
under en flom tidlig i februar 1990.
- Der har du Slemdalsbekken, med 35,9
gram i literen!
Et annet slående tall i rapporten er at
Leira hvert år tar med seg 77 000 tonn
leire ut i Øyeren. Sjøen har da også dår-
lig vannkvalitet.
Undersøkelsen viser at Leira har et sedi-



mentbudsjett på 45 prosent fra jordbru-

ket og 55 prosent som naturlig avrenning
fra leirområder.

Vi trodde den naturlige erosjonen var
lav i Norge - og ga landbruket skylda.
Men det naturlige utgjør altså mer enn
halvparten, slår Bogen fast.

Skredraviner
Han forteller om U-formede og V-for-
mede raviner på Romerike. De første kal-
les sigraviner og er ikke så ille med sine
141 tonn sedimenter pr kvadratkilome-
ter. De V-formede derimot - skredravi-
nene - gir 1 131 tonn/km2.

Dette er to helt forskjellige typer ravi-
ner. Den første er stabil. Den andre er
utsatt for intens erosjon fordi elveløpet
senker seg etter en storflom. Flommen
graver voldsomt, og sidene raser ut.
Dette påviser altså hydrologene. Så er
spørsmålet hva man kan gjøre med saken.
Det gir Vassdragsavdelingen, med Hall-
vard Berg som prosjektleder, gode råd
for i sin del av rapporten. Målet er å få
bort de mest aktive ravinene ved for-
bygging. Med forholdsvis små inngrep
kan avrenningen reduseres til noen hun-

dre tonn - fra dagens mer enn 1100 tonn.
I Slemdalsbekken skal det forbygges. Og
der skal man fortsette målingene av sedi-
menttransporten for å se hvilken effekt
forbyggingen har.
Selv Leiraprosjektet er avsluttet. Men
Bogen nevner at NVE stadig har Rome-
rike under oppsyn - i forbindelse med
Gardermo-utbyggingen. Hvordan virker
anleggsvirksomheten inn på naturlig dre-
nering? To målestasjoner skal registrere
hva denne aktiviteten fører til slik at man
kan være klar med nødvendige tiltak.

Vel mottatt
Rapporten om Leira er vel mottatt hos
oppdragsgiveren. I et brev fra Land-
brukstilsynet ( tidligere STIL) heter det
at Rådet for miljøtiltak "..finner gjen-
nomføringen av prosjektet solid og fullt
ut tilfredsstillende i forhold til prosjek-
tets mål".
Rådet mener prosjektet har frembragt
resultater av stor betydning for en rekke
fagmiljøer og myndigheter, spesielt på
miljøsiden.
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"Konsentrasjon av suspensionsmatenalet ved
flommen 02-03.02.90".
Slemdalsbekken er ille, med sine 35,9 gram pr liter!
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Utvidet Søker ny konsesjon
omradekonsesion for Aursunden

it#41~ •

NVE har gitt Akershus Energiverk
utvidet områdekonsesjon. Hemtter
skal den også gjelde omådene som
fidligere har tilhørt Lørenskog Elek-
trisitsverk (LEV) og Fet Elverk
(FE)
NVE er prinsipielt kritisk til verti-
kal integrasjon, men vurderer virk-
ningene i den konkrete saken såvidt
begtenset at man ikke ser grunnlag
for inngrep.
Sølmader om utvidet områdekon-
sesjon kom til NVE i desember -
92 og i mai -93. Akershus Ener-
giverk (AEV) er et vertikalt
integrert verk med produksjon,
omsetning og nettdrift som kjøper
opp distribusjonsverkene Fet og
Lt4renskog.
NVE har vurdert konsekvensene
av de .aktuelle endringer for to
hovedområder. Disse er nettutvik-
linglmonopolkontroll og markeds-
messige forhold.
Om det førstnevnte område anfø-

. rer NVE at man på nettsiden gener-
elt må vardere orn forutsatte orga-
nisasjonsendringer gir ineentiver
til en uheldig nettutvikling (f.eks.
ekstra forbindelser som kun er
bedriftsøkonomisk motivert)
Man må også vurdere om

ingenkanmedføre en uhe1dig
sammenb1anding av interesser
er knytiet til en monopolbasert virk-
somhet og konkummseutsall virk-
somheti pmduksjon og omsetning.
LEV og FE er nettmessig ensidig
knyttet til AEVs hovedfordelings-
nett. Dette gir et integrert nett.
NVE ser ikke her noen samfunns-
økonomisk risiko for unødvendig
nettutbygging. AEV er også pla-
nansvadig for Akershus med stor
kompetanse innen nettpl.
og drift. Sammenslutningenvil
kunne utløse stordtiftsfordeler på
nettsiden. Det kan for fremtidig
nettpianlegging og utbygging opp-
nås en positiv samordningseffekt,
fretnholder NVE.
Oppkjøpene gir på den annen side
noe vanskeligere betingelser for
effektiv monopolkontroll. Sam-
menslutningen styrker AEVs
ineentiver og muligheter til å sub-
sidiere produksjon om omsetning
med midier fra nettvirksomheten.

••

Da veltes kostnader fra produksjon
omsetning over på overførings-

tariffene.NVEs kontroll med nett-
virksomheten er vanskeligere i
støne, vertikalt integrerte selska-
per enn i selskaper uten produk-
sjonsvirksomhet.
Et vertikalt integtert selskap vil ha
incentiver til å holde tilbake infor-
masjon om  interne transaksjoner
mellom  selskapets resultatområ-
der.
Ved en samlet vurdering av prak-
tiske samordningsgevinster og van-
skeligere økonomisk monopol-
kontroll fmner NVE at det i denne
konkrete saken ikke er tilstTekke-
lig grunnlag for å motsette seg en
sammenslåing ut fra hensynet til
utvikling og drift av nettet.
I vurderingen av markedsmessige
forhold henviser NVE til en tidli-
gere uttalelse til konkurransemyn-
dighetene om samme sak
Konklusjonen var at ytterligere ver-
tikal integrusjoni kraftmarkedet vil
medføre svekket konkurranse.
Konkurransemyndighetene har på
sin side konkludert med at AEVs
oppkjøp av LEV ikke oppfyller
deres kriterier for en v s
begrensning av konlantansen.
NVE henviser ellers til konkurran-
semyndighetens primære skepsis
til økt vertibil integrering.
Med hjemmel i omsetningskonse-
sjonens krav om Økonomisk skille
mellom monopolvirksomhet og
annen virksomhet har NVE fastsatt
vilkk for ikke-diskriminerende

til nettet og vilkår som skal
motvirke ktyssubsidiering. Prinsi-
pieltstillerNVEseg meget kritisk
til vertikal integrasjon fordi dette
vil svekke eifektiviteten kraftom-
setningen. NVE ser med bekym-
ring på en videre utvikling i denne
retning.
Virkningene i denne saken er Iike-
vel så begrenset, mener NVE, at
det ikke gir tilstrekkelig grunnlag
for inngrep.
Konklusjonen er dermed at AEVs
områdekonsesjon utvides til også
å omfatte områdene som til nå har
tilhørt de aktuelle verk.
Samtidig trekkes LEVs og FEs
områdekonsesjoner tilbake.

Parti for Bekken med Brekkefjorden.

AV ODDVAR FOSSHEIM

Glommens og Laagens Brukseier-
forening søker ny konsesjon for regu-
lering av Aursunden og overtagelse
av statsreguleringen. Søknaden har
vær t på en omfattende høring, og
den er drøftet i NVEs råd. Søkna-
den blir sluttbehandlet i NVE på for-
sommeren.
Vann & Energi har bedt rådgiver
Oddvar Fossheim sammenfatte noen
historiske data om en interessant
regulering.
Tillatelse til regulering av Aursun-
den ble gitt ved kg1. res. av 13. mai
1921 og opprinnelig for en varighet
av 50 år. Dette ble senere endret til
til 65 år slik at gjeldende konsesjon
gikk ut 13. mai 1986. Den primære
hensikt med reguleringen var flom-
demping i nedre del av Glomma,
men Glommen og Laagens Bruks-
eierforening kom ganske snart med
i planleggingen på grunn av kraftin-
teressene i vassdraget. En plankomi-
e utredet reguleringsplaner for øster-
dalssjøene Rien, Aursunden,
Storsjøen i Rendalen og Osensjøen
med tilsammen 1300 m3. Aursun-
dens regulering ugjorde 300 mill m3.

Regulering ga arbeid
Uviklirigen tok imidlertid en uvent-
et retning idet Røros Verk innstilte
gruvedriften og Røros kommune ba
om fortgang i realisering av planen
med Aursundens regulering for å
redusere arbeidsledigheten. Dette
vant gehør hos myndighetene. Arbei-
det ble satt i gang, og regulerings-
anlegget sto ferdig til bruk i 1924
etter to års anleggsdrift. Anlegget
bestod av en 60 m lang dam og en
780 m lang senkningstunnel. Sjøen
er oppdemmet 1,9 m regnet fra natur-
lig lavvannstand og senket 4,0 m.
Det vil si at samlet reguleringshøyde
er 5,9 m hvilket gir et magasinvolum
215 m3. Den midlere årlige avren-
ning av nedbørfeltet regnes å være
632 mill3, og magasinet tilsvarer føl-
gelig 34 prosent av dette. Regule-
ringen utnyttes i dag i en samlet
fallhøyde på 458,4 m. Bruks-
eierforeningen regner med at den gir
grunnlag for en årviss vinterproduk-
sjon på 200 GWh.

Viktig for fiøtning
Reguleringstillatelsen er i formen gitt
som en statsregulering ut fra myn-
dighetenes antagelse om at det knyt-

tet seg store og forskjelligartede inter-
esser både av alem og privat natur til
Glommas regulering. Reguleringen
har imidlertid vært bekostet og i rea-
liteten gjennomført som en regule-
ring på brukseierforeningens hånd.
En  viss  del av skadeserstatningene
er blitt dekket av Staten.
Flomdempningen er nå en bieffekt
ved reguleringen, men ved siden av
å tjene kraftinteressene har Aur-
sundenreguleringen hatt stor betyd-
ning for gjennomføringen av fløt-
ningen i vassdraget helt fram til
denne ble nedlagt i 1981.

Ny dam i 1981
I overgangen mellom 1960 og 1970-
årene ble det ført forhandlinger om
full overdragelse av reguleringen til
brukseierforeningen uten at det ble
besluttet noe om dette.
Brukseierforeningen bygde i årene
1985-87 ny dam og har nylig frem-
met søknad om ny konsesjon og
overtagelse av statsreguleringen i fullt
omfang. Brukseierforeningen er av
Nærings- og energidepartementet
gitt tillatelse til å drive reguleringen
på de tidligere gitte vilkår inntil nye
blir fastsatt.

Nordmarka Skogsmaraton
Vassdrags- og energidirektør er
Erling Diesen er vel vant med å åpne
lange løp i form av konferanser og
seminarer.
Men en tidlig julidag skjer  det noe
rent NVE-historisk: Diesen fyrer av
startskuddet for et maratonløp inne
på skogen!
"Nordmarka skogsmaraton" heter
det, og er et arrangement i regi av
bedriftsidrettslaget i NVE. En egen
organisasjonskomite av maraton-
entusiaster er i god gjenge med pla-
nene, og har noe å si til aIt folket:

- Fler kan både etablerte maratonlø-
pere og mosjonister være med i
herlige omgivelser langt vekk fra
asfalt og  eksos!
Kontaktpersoner er Steinar Myrabø
og Jan Slapgård. De forteller til Vann
& Energi at "Skogsmarka maraton"
går lørdag 2. juli, og at påmeldings-
fristen er 1. mai (De som melder seg
senere får nok også stille til start, men
da koster det noe mer)
Start og innkomst blir på samme
sted, etter en rundløype i kjente
Marka-trakter. Arrangementet pro-

fileres i det hele tatt mot miljø, for-
nybar og ren energi. Derfor er dette
også en god sjanse for bedrifter innen
kraftverkbransjen til å fremtre som
miljøvennhge, fremholder arrangø-
rene.
Altså, et lite vink om å støtte dette
enestående idrettsarrangementet!
Alle bidrag og all praktisk funksjo-
nærhjelp til avviklingen mottas med
stor takk.
NVE har i utgangspunktet gitt et
beløp, og det betyr mye, ikke minst
fordi arrangørene så gjerne vil ha

noen skikkelige premier å utdele når
løpet vel er over.
Sist gang det ble arrangert skogs-
maraton var i 1992, med Grenade-
ren som arrangør og ca. 300 delta-
gere.
Maraton-entusiastene i NVE syntes
det var  ille  at arrangement bortfalt,
og gjør ahså noe med det.
De har allerede fått meget positive
tilbakemeldinger på initiativet fra
løpere som vil være med.
Men ingen fare - det er god plass for
mange flere i Nordmarka!
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Mye mindre snø på vidda i år
AV HARALD BRYMLDSEN

- Tre meter ned til bakken.
Mye graving. Mange bøtter
snø å heise opp bare på ett
målepunkt. Og det er 54 av
dem! Men vi tar det som en
trim-uke, sier Tor Helge
Gjøystdal i Hydro Energi
Telemark, nettopp tilbake
fra den årlige, store snømå-
lingen på Hardangervidda.

Målingen foregår første uke i april og
strekker seg minst over fem dager,
gjeme mer om været slår seg vrangt.
Oppdragsgiver er Øst-Telemarkens
Brukseierforening.

Seks mann fordelt på to lag dekker
nedslagsfeltet til Møsvann. Det er
1500 km2 stort Før i tiden gikk man
på ski, nå bruker vi snøscootere og
har en utmerket hytte som base, for-
teller Gjøystda1.

Nøyaktig måling!
Målingen foregår på den måten at

vi gjør 90 stikk med lange stenger
nær et målepunkt. Vi tar gjennom-
snittet av stikkene og får la oss si 3,10
meter. Så finner vi et sted som er på
snittet, og der slår vi ned en sylin-
der. Men så må det graves rundt den
halvannen meter lange sylinderen så

- Det blir lange dager inne på vidda.
Vi tar det som en trim-uke, sier Thor
Helge Gjøystdal i Hydro Energi Tele-
mark, her på sitt kontor i Rjukan.

vi kommer ned og kan settef inn et
lokk underst. Ellers får vi kanskje ikke
med oss med all snøen opp. Alt skal
jo veies, sier Gjøystdal og understre-
ker at dette må gjøres nøyaktig. Når
så vekten av hele snøsøylen er klar,
sammen med snøhøyden, er det
enkelt å finne vannprosent og vann-
mengde i millimeter. Dette gjøres
altså på 54 forskjellige steder i ned-
slagsfeltet under Brukseierforeningen.

Fulltutstyr
Målepunktene ligger på hver side av
Kvenndalen som går gjennom feltet.
De to lagene kan være etpar mil fra
hverandre, men møtes altså på hytta.
Gunleiksbu heter den, når arbeidsda-

Vannstand står
i lokalavisene
Vi får ikke fortelle hvor mye  snø
det er på vidda denne vinteren.
Men Gjøystdal understreker at
Hydm aldri før i tiden har tviholdt
på sine vannstandsmålinger - og
heller ikke gjør det nå.
- Tvertimot, vi går ut i lokalpres-
sen på Rjukan og Notodden hver
dag med vannstanden i maga-
sinet Vi er ikke tilhenger av hem-
meligholdelse i så måte, sier
Gjøystdal.
Og han minner om gamle dagers
oppslag på en stor tavle ved port-
vakten til Hydro. Der sto vann-
standen å lese.
- Folk sa at at Hydros aksjer
svinger i takt med magasinet.
Mye var stor pmduksjon og gode
tider, lite vann betydde lavere takt
i produksjonen.

gen er ornme. Gjerne langt på kveld!
- Ovematting ute?
- Ikke som jeg har vært med på, iall-
fall. Men vi har med utstyr for en slik
situasjon også, og forskjellig nødut-
styr. Ellers er jeg sammen med dam-
fonnann Knut Skavlebø - og han har
40 års erfaring i denne jobben, for-
teller Gjøystdal. Tredjemann i laget
hans er Asmund Løvås fra Møss-
trond, også meget vel kjent på vidda.

Mindre snø i år
Om snømengden denne vinteren vis-
ste man allerede før påske at den er
langt mindre enn forrige vinter, ikke
stort mer enn halvparten. Det foretas
månedlige stikkprøver som gir en

Her er det ene snømålerlaget kom-
met til Sigridskar, og er i gang med å
slå ned sylinderen som henter opp
snøprøver. En leskjerm gir litt ly for
vinddraget. ( Foto: Thor Helge Gjøystdal)

indikasjon, før hovedmålingen tidlig
i april.
Resultatene fra snømålingen sam-
menholdes med automatiske regis-
treringer fra stasjoner inne i feltet,
bl.a.i Kvenndalen. Stasjonene har
vært testet i to år og gir i hovedsak de
samme resultater som manuell
måling. Dermed vil det være mulig
iallfall å begrense innsatsen ute i fel-
tet noe, mener Gjøystdal.

Salgsselskaper må søke ny dispensasion
Konkurransetilsynet ser nærmere
på virksomheten til selskapene
Sørkraft AS, Fylkeskraft østland-
et AS og OBT-kraft AS. De tre
selskapene fikk i årene 1992-93
godkjennelse som reelle salgsor-
ganer, ved unntak fra tidligere lov
om prissamarbeid.
Nå må selskapene ha dispensasjon
fra den nye konkurranseloven av
1993 for å kunne fortsette sin
salgsvirksomhet i nåværende
form.
I brev til selskapene heter det at
dispensasjon formelt ikke er nød-

vendig før 1.januar 1995. Men
Konkurransetilsynet ønsker å reali-
tetsbehandle eventuelle søknader
så snart som mulig.
En overgangsperiode vil gi god-
kjente salgsorganer tid til en even-
tuell omstilling, heter det i bre-
vet.

Vannutveksling
Konkurransetilsynet er også kjent
med at produsentene - i tillegg til
salgssamarbeidet - har inngått
avtaler om intern vannutveksling
innenfor selskapene.

Konkurransetilsynet sier at der-
som slike avtaler fastsetter hvor-
dan produsentene skal beregne
sine salgspriser ved intern vann-
utveksling seg i mellom, da omfat-
tes avtalene av forbud i konnkur-
ranseloven.
Det blir videre påpekt at loven set-
ter forbud mot "samarbeid om og
påvirkning til markedsdeling".
Forbudet gjelder markedsdeling i
form av områdedeling, kunde-
deling, kvotefordeling, spesialise-
ring eller kvantumsbegrensning.
En avtale eller forståelse blant pro-

dusentene om ikke å konkurrere
i hverandres nedslagsfelt vil ram-
mes av forbudet i konkurranselo-
ven (paragraf 3-3)

Kan dispensere
Men det kan altså dispenseres fra
forbudene. Det er mulig når kon-
kurransereguleringen innebærer
en forsterket konkurranse i ved-
kommende marked, og når det må
forventes effektivitetsgevinster
som mer enn oppveier tapet ved
konkurransebegrensningen.
"Særlige hensyn" kan også være

grunnlag for dispensasjon.
Egen utredning
I brev til Nærings- og energide-
partementet om samme sak ber
Konkurransetilsynet om eventu-
elle merknader til en utredning
om "Produsentsamarbeie i kraft-
sektoren". Den er laget av Stiftel-
sen for samfunns- og næringslivs-
forskning (SNF) på oppdrag fra
daværende Prisdirektoratet. Bak-
grunnen var at dannelsen av nye
salgsselskap medfører en langt
sterkere konsentrasjon i engros-
markedet for kraft.
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