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Energiloven
kraftav
Kabling
Vierfortsatt
underveis overføringer
Godtutei det fjerdeåretmedenergilovener vi stadigopptattav å
kraftmarkedog en mereffektiv
få til et mervelfungerende
monopolkontroll.
somdekkersituasjonenpr. 1.
Vårsistemarkedsundersøkelse,
har
mars 1994, viserat en stigendedel av næringslivskundene
benyttetsegav den frihetenergilovengir til å handlei markedet.
Småkundenesstillingi det frieremarkedethar derimotbekymret
Rådetharfryktetat everkene
mange,ikkeminstForbrukerrådet.
villeta igjenhos småkundenedet de taperpå salgtil storkunder,
I mai
somi motsetningtil de småhar et reeltleverandørvalg.
NVEen oversiktsomviserat gjennomsnittlige
offentliggjorde
har gåttned med 1,2øre pr. kWh
strømprisertil husholdningene
fra 1993til 94 til trossfor at elavgiftenhar økt med0,5 øre.PrisVi kan ogsåregireduksjonenskyldeslavereoverføringstariffer.
strereen fortsattsvaktendenstil utjamningav prisene.
Vi kan likevelikkeslå oss til ro meddette.Måleter å gi alle
kunder,storesomsmå,den sammeadgangentil å handlei markedet.I tilleggtil mangelpå informasjoner det et årligtransaksjonsgebyrpå for tideninntil4 000kronerved skifteav leverandørsom
NVEhar nå utarbeidet
hindrersmåkundenesfrie markedsadgang.
et forslagtil regelverksomskalrettepå dette.Det lokaleeverk
somnetteierskaletterforslagetbehandleallekunderlikt,bådede
somkjøperstrømav everketog de somkjøperfra fremmedleveved skifteav leveramlørfjernes.Sluttrandør.Transaksjonsgebyr
brukervelgerselvom han vil avregnesetteret forhåndsbestemt
ellerettermåltuttaktimefor time.For storesluttuttaksmønster
brukereblirimidlertidtimesmålingobligatorisk,menkostnadene
meddetteskaldekkesav netteier,sominkludererdet i nettariffen.
Vårtforslaggikki månedsskiftetmailjuniut på høringtil aktørene
for alle
Vårtmåler å få til en reellmarkedsadgang
i kraftsektoren.
fra 1.januar 1995.
er det behovfor forOgsåinnenkontrollenmednettfunksjonen
bedringer.Dagensmetodemedkontrollav kostnaderog regulering
og
gir lite incitamenttil effektivisering
av tillattkapitalavkastning
å følgeoppfor NVE.Vi har selvnoentid
er sværtressurskrevende
jobbetmedå utvildeen metodesombeståri tillattemaksimalpriser,gradertetternettetsstrukturm.v.,kombinertmedkravtil leveringskvalitet.Stiftelsenfor samfunns-og næringslivsforskning,
forskningsinstitutt,
SNF,har i samarbeidmedEnergiforsyningens
utførtet prosjektom effektivitetog reguleringi norskeldistribusjonfor NVE.I en sluttrapportpåpekesdet at det er et betydelig
og at den nevnteform
i eldistribusjonen,
effektiviseringspotensial
for priskontrollvil væreet meregnetvirkemiddelfor å realisere
dettepotensialet.Vi vil nå jobbevideremeddennesaken,og satfor de forserpå godkontaktmedelbransjenog representanter
i denneprosessen.
skjelligebrukergruppene

NVEsrådhari møte21.04.94drøftet Stortingetsbehandlingav Dokument8:2og 8:6tilknyttetkraftoverføringenFana- Kollsnes.Av Innst.
S. nr. 97, Innst.S. nr. 96 og Stornr. 22,24. mars
tingsforhandlinger
ønsker
1994gårdetframatStortinget
en omleggingi retningav merkabI Innst.
lingpå allespenningsnivåer.
S. nr. 97 siesbl.a.:
Forslaget om økt bruk av kabling
tar sikte på å skape en bedre balanse
mellom allmenne oppfatninger om
krav til miljø, bomiljø og estetikk i
dagens samfunn på den ene side, og
hensynet til økonomi og teknikk på
den annen side. I praksis vil disse
avveininger måtte foretas i hvert tilfelle, likevel slik at verdien av miljø
og estetikk økes iforhold til den verdi

slikefaktorer historiskhar hatt i konsesjonssaker.

påkonRådetsermedbekymring
sekvenseneav en slik omlegging,
da det i alleframtidigekonsesjonssakermåregnesmedinteressersom
ønskerkablingog somkanreferm
til Stortingsvedtaketsomen prinsippsak:
Vedkablingpå dehøyerespenvil en litenomleggingi
ningsnivåer
antallkm kabelgi sværtstorekostKabling
konsekvenser.
nadsmessige
ved 300
avkun10kmi hovednettet
kV og 2 kabelsett,vil kosteca 200
mill.kr ekstrasammenlignetmed
Kablingav 10%aveksisluftledning.
terendesentral-og regionalnettvil
koste25 til 30milliarderkroner.
Kablingskostnadenevil raskt
kostnad
kunneblidendominerende
Dissekostnadene
i overføringsnettet.
vil i nesteomgangmåttebetalesav
i nettMotivasjonen
strømbrukeme.
ogeffekforkostnadskutt
selskapene
tiviseringvil neppebedreshvisdet
store
offentligepåførernettbrukeme
somikkesynesgodt
ekstrakostnader
begrunnet.
på de høyKablingskostnadene
vil bli svært
ere spenningsnivåene
stor.pr.kmtrasé.Derforvildetvære
naturligbare å brukekablingved
Andretilsværtstoremiljøeffekter.

Amor Njøs, leder i NVEs Md.

tak, somnye mastetyper,trasom- kontakteNærings-og energideparleggingellerkablingpå laverespen- tementetfor å få en oppfølgingav
ningsnivå,vil i regelenvære mer sakenoverforStortinget.Konkret
i enhenkostnadseffektivefor å redusere foreslårvi at departementet
siktsmessigform(NOU,stortingsnegativemiljøeffekter.
om
Stortinget
behand- meldinge.1.)orienterer
RådetmeneratStortingets
lingavdennesakensomenkobling konsekvenseneav økt kablingav
Framleggetkan
Fana-Kollsnes- overføringsanlegg.
til denkonfliktfylte
overføringennå vil gi en betydelig gjerneværeknyttettil spørsmålet
i overføringstariffene.
Omleg- omutvildingen
i kablingspraksis.
omlegging
medet slikt
Rådetserproblemene
gingeni retningav merkablingpå
behandvilføre initiativlikeetterStortingets
dehøyestespenningsnivåene
somneppeer ling.Pådenandresidevilmangelpå
medsegkonsekvenser
vurdert,bl.a.en økning et slikt initiativfra energiforvalttilstrekkelig
Alternativer ningenføre med seg så storekoni overføringstariffene.
og
tilkablingforå ivaretamiljøhensyn sekvenserforoverføringstariffer
generelt,at deter
ogforebyggeeventuellehelseeffek- forenergisektoren
Stortinget
ikkeå orientere
tersynesikkeå hanåddfram,heller uforsvarlig
ikkeforholdettil kablingpå lavere
spenningsnivå.
NVEsrådberpå dennebakgrunn
Vassdrags-og energidirektørenå
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På høy tidenergilovenkom!
EivindReitenharen
skrivepultog et møtebordi
standardtreverk,i et ikke
særligstortkontor.Men
pentnokog stortnokfor
Reiten.Hanharsomvi vet
strengekravtil effektiv
resursutnyttelse!

brukerne i ly av et monopol.
Vi skulle også få ned kostnadene
i hele systemetved å redusereantall
distribusjonsverk.Dem er det altfor
mange av!
Forbrukerne måtte få en sterkere
posisjon i markedet for å oppnå billigere strøm. Det har vært interessant å se at med loven er også brukeme - kundene - kommet skikkelig
på banen, sier Reiten.

betraktelig raskere og mer smertefritt enn jeg så for meg da loven ble
vedtatt i 1990.
Det er ikke skjedd noe vesentlig
annet enn hva jeg forestilte meg,
men det kom raskere.
Æren for det deler jeg med værgudene, med bransjen - og ikke
minst med NVE!

Viktigevernehensyn

HARALD BRYMLDSEN

Motstandener historie
- Jeg sitter jo ikke her hele tiden,
sier 41-åringen med ansvar for 15
milliarder i Hydro-omseming.
Han henviser til møter andre steder i Vækerø-huset, og til mange
besøk i nabolandene. Ikke så ofte
utenfor Europa. Reiten har for
eksempel ikke vært i Kuala Lumpur på fire måneder.
Men du har vel sett at vi fikk
en gal lov til gal tid i galt land?
Ifølge Finn Lied.
- Ja. Og svaret er at vi fikk en riktig reform som gjerne kunne ha
kommet før. Det var på høy tid!
Reformenkom også i riktig land!
Et land med spesielt store vannkraftressurser i forhold til BNP.
Realkapitalener på nivå med hele
vår øvrige industri. Bare tiendedelsprosenter i bedret utnyttelse
gjør underverker.Derfor var energiloven en absolutt riktig reform
som nettopp skulle komme her i
landet.

Enigeom siktepunktet
- Hvorfor så forskjellige syn på
saken?
Jeg har vanskelig for å se hva
som ligger bak Finn Lieds oppfatning. Det måtte da være troen på at
myndighetenesentraltkan regulere
seg til et bedre fungerende marked
for elektrisitet. Men det er en illusjon, mener jeg, å tro at departementer og direktorater skal få til en
markedstilpasning med sine forskrifter og forordninger. Min filosofi var og er at denne jobben skal
markedskreftene gjøre.
Ellers er Finn Lied og jeg neppe
så uenige i siktepunktet,nemlig å få
til en langt mer effektiv utnyttelse
av vannkraftressursene. Da skulle
vi unngåpresspå utbyggingav vassdrag som det i bunn og grunn ikke
var markedsmessig grunnlag for,
men som likevel ble bygd. Kostnadene kunne jo veltes over på for-

- Ser du noe som truer energiloven
nå?
- For to år siden hadde vi et tilløp
til innstranuning. Men da, for første gang, meldte kundene seg og
protesterte mot forsøket på beskyttelse av kraftprodusentene.Regjeringens forsøk (med Finn Kristensen
som olje- og enegiminister)fikk da
heller ikke tilslutning i Stortinget.
Dêt skulle jeg og mange med meg
ha forsverget var mulig. Og nå er
motstanden historie. Loven er blitt
utmerketfulgt opp av den etterfølgende regjering. Hovedtrekkene i
energilovener ikke under noe press,
konstaterer Reiten.
- Loven alene kunne ikke rydde
bort enhver terskel for det perfekte
markedssystem. Men det er gjort
mye siden. NVE har fulgt opp. Det
er den viktigste grunnen til at loven
er kommet vel i gang og virker så
godt.
Produsentorganisajonenhar også
bidratt til en holdning og en tenkning innen bransjen som absolutt
fortjener å bli nevnt når vi ser på
hvor fint loven er kommet av stabelen.

Gevinstogsåfor de små
- Men husholdningene, Reiten!
Hvilken glede har de hatt av loven?
- Det store fiertall har vel ikke sett
resultater sånn direkte. Du og jeg
kan vanskelig agere i markedet på
egne vegne. Men husholdningene
har definitivt merket endringene
bl.a. fordi vi har unngåttnye og dyre
utbyggingersom de måtte ha betalt.
Nå er everkenedekketopp gjennom
kjøp av strøm i andre deler av landet. Jeg er ikke i tvil om at i det
lange løp vil også den lille bruker
ha fordelerav loven. Strømmenblir
billigerenå enn i et monopolsystem,
det trorjeg ikke det er tvil om. Dermed ikke sagt at vi kan garantere
absolutt alle grupper en gevinst.

- Forbrukerne måtte få en sterkere posisjon i markedet for å oppnå billigere
strom.

EØSog EU
Noen kommer dårligere ut i et markedssystem enn i et regulersystem.
Men nasjonen som helhet er i høy
grad tjent med markedssystemet.
Innsparingene vil komme i forskjelligeformer.Viktigsti det lange
løp er at vi ikke investereri mer kraft
enn det til enhver tid fmnes et betalingsvillig marked for. Ikke ny kraft
til 45 eller 55 øre/kWh i utbyggingskostnad!

Nødvendigkontroll
- Har vi fått reregulering istedet for
deregulering?
- Monopolkontrollen er omfattende - og viktig. Markedet er
avhengig av et kontrollnett. NVEs
innsats der er helt grunnleggende.
Jeg synes NVE har gjort en fremra-

gende jobb fra Dag 1 etter at loven
var vedtatt. NVE rekker ikke over
alt. Men det finnes ikke noe alternativ til en grundig monopolkontroll.
Jeg skulle ikke ta bort regulering.
Men den reguleringen som gjorde
at at vi ikke fikk utnyttet kraftressursene effektivt, den ville jeg ha
vekk! Nøkkelen er å regulere på de
riktige stedene.
- Ennå tror noen at du kan
bestemmehvor markedetskal virke.
Men de må innse følgende: Vil du
ha markeder, da må du også utnytte
markedskreftene.Løsninger midt i
mellom er politiske kompromisser
som blir hjelpeløse i virkeligheten.
Jeg vil si at markedsorienteringen
innen kraftomsetning har gått

ff>,

ekilVfflapietiAe...felt,111
at vibør
å redusere unødvenaig

Er "arvesølvet" i fare med EUmedlemskap?
Det har for det første ingen ting
med energilovenå gjøre. Ellers tror
jeg vi vil se at EU-medlemskap vil
gjøre det vanskelig å bevare den
fulle nasjonale kontroll med våre
kraftverk, og med det norske eierskapet.
Jeg skal ikke overdramatiserei retning av at "arvesølvet er på vei ut
av landet". Men jeg synes dette er
et av de områdene hvor EU-motstandeme har en del gode poenger
å hente. Jeg mener vi hadde sikret
oss i forhold til EØS. Men EU går
enda videre og gjør meg altså usikker der, sier den tidligere olje- og
energiministeren fra Senterpartiet.
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Skal vi bygge ut mer?
Som renhekla økonom vil jeg si
ja - den dagen du har betalingsvillige kunder som gir økonomi til
utbyggingen.
Men å bygge mer i Norgevil også
medførestorenaturinngrep.Den billigste kraften vi har å bygge ut nå
finnes i vassdrag med klare vemeinteresser knyttet til seg. Og hensynet til vassdragsvemet må tillegges betydelig vekt.Jeg ville holde
en hånd over det vi har i Samlet
Plan.
Ny utbygging må være basert på
vilje til å betale hva den dyreste
delen av kraften koster. Den utbyggingenkommer,men tar en tid ennå.
I mellomtiden kan mye gjøres
med opprusting og utbygging av
nåværene anlegg. Det øker kapasiteten uten nye store inngrep i naturen.
Eksport?
Når den er basert også på
import, kan eksporten bidra til en
utjevningav prisen i Norge mot landene rundt oss. Kraftimporter med
på å dempe prisene her. Det dreier
seg om tilbud og etterspørsel.
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DE VASSDRAG

hvordanta varepå dem?

PrinsIppene for klasseinndeling: Klasse 1: byerItettsteder,
Idasse 2: jordbtukslandskapet
mm., klasse 3: naturområder.
Tegning: Gunnlaug Moen.

Vernedevassdrager vernetmotkraftutbygging.
Men
hvordanskalen bestmuligsikresegmotat verneverdiene
blirØdelagt
av andretyperinngrep?Deter utfordingen
for NVE som vassdragsmyndighet.Differensiertforvaltning er svaret!
HAAVARD ØSTHAGEN

Vemeplanene(I-IV)for vassdrag
ble vedtattav Stortingeti perioden
1973-1993og omfatteri altca. 340
vassdrag. Utbygd kunne disse
vassdrageneårlig leverte ca. 35
TWhtil delsmegetrimeligenergi.
Selvomvernetprimærter rettetmot
kraftutbygging,
har Stortingetsamtidig gitt uttrykkfor at de verdier
som er grunnlagetfor vassdragsvernetikkemåreduseresvedandre
typer inngrep.Det kan ikke være
fornuftigå ødeleggede verdiene
somliggertil grunnfor vernetmed
andre inngrepsom gir en mindre
samfunnsøkonomisk
gevinstennen
kraftutbygging
villegitt.

lokalenivået.Oppfølgingenav de
vernede vassdragene er derfor
avhengigav at sværtmangeaktører
og ulikesektormyndigheter
er villigetil å bmkesittlovverkforå ivareta verneinteressene.Å rettlede
og samordnealledisseorganeneer
en storutfordringforNVEsomhar
hovedansvaret
for oppfølgingen
av
vernevedtakene.

Varierendeverneformål
Mangeav de vernedevassdragene
er ogvilfortsattbliutsattfornyeinngrepetterat vernevedtaket
er fattet.
forvaltesforDeter ogsåstorvariasjonmedhen- (vassdragsavsnittene)
syntilhvilkeverneverdiersomfm- skjellig.Forvaltningenav vassdranes i de ulike vassdragene.Også genemå forenesamfunnetsbehov
innensammevassdragkan verne- for fortsattutviklingsamtidigsom
ivaretas.Dettemå
verdienevariere.Innenforbestemte verneinteressene
Ildceverneti medholdav lov
områderkan det værevassdragets videreskjepå en rasjonellmåteog
I motsetningtil andrevernevedtak uberørthetsomer viktig,mensdet slik at grunneiere,kommunerog
er vassdragsvernetikke hjemleti på andrestederer friluftsinteresseneandresomharet ansvarforforvaltnoenlov. Vernevedtakenebygger ellerfimksjonen
som"blå"lungefor ningenav vassdragenefår rammesomliggertilgrunn betingelserde forstårog helstogså
på Stortingets vedtak i plenum, bybefolkningen
Samtidigmådefå enstor
såkalteplenarvedtak.
for vernet.Sagtpå en annenmåte: aksepterer.
slikat de vet
Oppfølgingen
avvernevedtakene Deter ulikeverneverdier
knyttettil gradav forutsigbarhet
må skjegjennomdetlovverketsom AkerselvagjennomVaterlandogtil hvade har å forholdesegtil. Differensiertforvaltning
avvemedevassi Rondane.
finnesog de organenesomforval- Atna-vassdraget
dragtarsiktepå finnefremtilenforter de ulike lovene.Videreer fylvaltningsmodellsomkan møtede
forvaltning
keskommunen, fylkesmannens Differensiert
vi her ståroverfor.
miljøvernavdelingog NVEsregi- På grunnavvariasjoneni vernever- utfordringene
Differensiert forvaltning tar
onkontorviktigepå regionaltnivå dienemellom(ogdelvisinnen)vassog selvf9sgelig
kommunenpå det dragenemå de ulike vassdragene utgangspunkti verneformåletog

klassifiserer
vassdrag/vassdragsav-Mange vemede vassdrag renner
snittpå grunnlagav nærmeredefi- gjennom byer og tettbygde onvåder.
DIfferensiett forvaltning må ta hennertektiterierbasertpågradavmen- syn
til at det fortsatt vIl være behov
neskeligpåvirkning.
forinngrepi vassdragene på slIke
Detteforvaltningsopplegget
kre- steder. Fra Akerselva, Oslo. Foto:
verat vemeformålet
er klartdefinert Haavard Østhagen.
i det enkeltevassdrag.Et problem
harværtat verneformålet
foren del hverklasseer detnevntinngrepstyavVerneplan
I ogII vassdragene
har per (grusuttak,bekkelukking,o.1.)
værtdårligdefinertog tilleggsun- somnormaltvilblitillattfikketillatt
dersøkelserharvært(ogfortsatter) innende ulikeklasseneog dermed
nødvendigfor å klarleggeverne- i de ulikedeleravvassdragene.
For
verdienetilstrekkeligforen fornuf- nærmeredetaljerom differensiert
tig forvaltning.
forvaltningvisestil NVEspublikaDifferensiert
forvaltningbaserer sjon(nr.20 1992)om emnet.
segpå en tredelingav vassdragene.
Erfaringsmessig
har det vist seg at Gjeldervassdraget
særligklasseto er vid og delesi to Differensiertforvaltningretterseg
underklasser
i mangeplaner.Innen førstog fremstmot tiltaksomkre-
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Kart over påvirkning

av vassdragene.
Rødt: sterktpåvirket
Gult: mikierepåvirket
Grønt: litepåvirket
Blått: ikke påvirket

Nye kartviser
inngrepene
Hvordanskalinngrepi vassdragvurderes?
I bunnoggrunnet spørsmålomskjønn,ogdéterjo ikkealltidsålett!
Mengodekrefterharsidenjanuari år værti gangmedå lageet hjelpemiddelbasertpåaltvi vetomvemedevassdrag.
SveinHomstvedt
i Hydrologisk
avdeling,NVE,kallerdet"etinnspill
tilmestmuligensartetforvaltningspraksis
ut fravårenasjonaleverdivurderinger".
Konkreter dettaleomen kartsenesomvilviseomfangetav inngrepi
et vassdrag,oghvilketyperinngrepsomer gjort.Gradenangismedforskjellige farger.Grønter "litepåvirket
avmenneskelige
inngrep".Gultog
rødtfortelleromsterkogendasterkerepåvirkning.
- NVEharselven mengdekunnskapomvassdragene.
Datakommer
ogsåfraDirektoratet
fornaturforvaltning
(DN)somforeksempel
vethvor
vi harfisketrapper.
SFTharinformasjon
bl.a.omindustrianlegg.
Vihankeri hopfraflerehold,sierHomstvedt.
Hanfortelleratenkontaktgruppe
meddeltagelse
fraDN,SFTogfylkeneAust-Ager
og SognogFjordane
er medi prosjektet.
- Dissefylkeneer godepå brukenav informasjonsverktøy.
Ogdehar
sinevemedevassdragmedstorgradavkonfliktmellomforskjellige
brukete!
Nåralledata leggesoppåhverandre,
fårvi noensonermedinngreptett
i tett,ognoenmedfå elleringen.
Endamer selvfølgelig
et klartinnwepderdenstår.Denharogsået influensområde
- somringerivannet.Vigiretpoengtall
somforteller
hvorlangt
innflytelsen
gjelder.Detsammeforveier,magasiner,
forbygninger
m.m.
Enriksveiharstortinfluensområde
oghøyverdii beregningen
avinfluensområde.
Denvirkersværtforstrrendepåvassdragets
statussomuforstynetavmennesker.
Dettegjelderikkenødvendigvis
forselvevassdraget,menfordetsnærområder.
Vi sieringentingomhvasomer "stygt"eller"pent"avinngrep,men
slårfastsomet faktumat inngrepeter gjort.Detgir osset resultatkart,
sierHomstvedt.
- Måleter å produsereslikekartforallevernedevassdrag,340i alt.
Devilværetilhjelpi statligogkommunal
forvaltning.
Arbeidstitelen
på prosjektetfortellerat GIS,NVEsgeografiske
informasjonssystem,
er en viktigfaktori dethele.
MenHomstvedt
er ikkefornøydmednavnet.Hanønskernoesomsier
at "herer dethjelpå få fordensomskalivaretanasjonaleføringeri forvaltningen
avvemedevassdrag"!
Fordeter helehensikten.
ver tillatelseetter det lovgrunnlag
NVE forvalter,dvs. vassdragsloven.Deter imidlertidsterktønskelig at kommunen(e) legger de
samme prinsipper til grunn ved
forvaltningen av det lovverket
kommunenhar hånd om, det vil
først og fremst si plan- og bygningsloven.En måte å gjøre dette
på, er å innarbeideprinsippeneom
differensiert
forvaltningav vemede
vassdragi kommuneplaneneller
leggeved en planom differensiert
forvaltningsomen kommunedelplan.Kommunenstår uansettsentralti forvaltningenav de vemede
vassdragene.
Hittiler prøveprosjektet
avsluttet
forett vassdrag,Vossavassdraget.
I

flereandrevassdrag(bl.a.Femund- Tilmermet uberørt natur har stor verdi
Trysilvassdraget)
er en avslutning både for friluftsliv og naturvitenskap
og disse intereressenehar vært tillagt
nær forestående.Erfaringenehittil stor
vekt i forbindelse med vassharværtmegetpositive.Vosskom- dragsvernet. Fra Valnesvassdraget,
muneble så tilfredsmedopplegget Bodu. Foto: Jon Ame Eie.
at deharlagtde sammeprinsippene
tilgrunnogsåforvassdragsomikke gavenmå vi samordnemedrikspoer vernet!
litiskeretningslinjer
(forkortetRPR
blantinnvidde)forvernedevassdrag
Informasjonsdelengjenstår
somMiljøvemdepartementet
arbeiSålangtsynesdeprinsippenevi har der medog somforventesferdigi
lagttilgrunnå fungerebra.Detteer løpetav året.RPR tar for segareaimidlertidbareden førstedelenav lene inntil 100 m fra selve vassprosjektet.Den neste, og kanskje draget.Når vi kan ta fatt på denne
mestutfordrende
er å nå fremtilalle info-oppgaven,
er avhengigavfremkommunerog andreforvaltereav drifteni Miljøverndepartementet.
vernedevassdragmed opplegget. Forberedelseneer imidlertidi full
Medandreord stårvi foranen stor gang i nært samarbeide med
"salgsoppgave".Dennesalgsopp- Direktoratetfor naturforvaltning.

NOU om vassdragslov
kommeri juni
Utredningenfra Vassdragslovutvalgetvil foreliggetrykketsom
NOUi juni. Dener resultatav et
omfattende
lovarbeidsidenhøsten
1990.Lovutvalgethar værtledet
avprofessorIngeLorangeBacker.
En ny lov skalavløseVassdragslovenav 1940somi storgrader
basertpå å løseandreproblemer
enndemvi ståroverfori dag.
Utvalgetharbl.a.hattsomoppgave
å gi klarerebestemmelserfor å

reguleretiltaki vassdragsomkan
føretilskadeogulempeforalmene
interesser.
Et annetviktigmåler å gi naturog kulturverninteresser,og friluftsliv,en sterkereposisjoni vassdragsforvaltningen.
Somforslagtil navnpå den nye
lovener nevntLovom vassdrag
og grunnvann,forkortettil Vassdragsloven.Men det foreligger
ogsåandrenavneforslag.
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Fremtidensenergi?
energiden klartviktigsteenergikilden, slik den i dag er i utviklingsland.
I dag ligger den norske bioenergiSom en avslutningav det norskeforproduksjonenpå ca 10 TWh (bmtto
manskapsåretfor EUREKA,og samenergi). Dette tilsvarerca 5% av det
tidig med EUREKAs ministerkontotale norskeenergiforbruket.I Sveferanse, arrangeres 18 forskjellige
rige er bioenergiproduksjonenpå i
teknologikonferanseri Lillehammer
overkant av 70 l'Wh, tilsvarendeca
i dagene 13. til 17.juni iår.
Hvaer bioenergi?
For en av konferansene- "Energy Bioenergier energisom frigjøresved 15% av det totale svenske energifor the Future" - er NVE medar- omfonningav forskjelligetyperorga- forbruket (kilde: Karl-Erik Olsson,
rangør.
nisk materiale. Vi kan derfor med landbruksministeri Sverige).
Rundt halvparten av det norske
Energi-Europa etter år 2000 vil mttesi at bioenergier lagmtsolenergi.
trolig for en stor del fortsatt bestå
Biomassesom ikkeforedlestil mat bioenergiforbruketkommer fra vedav tradisjonelle energiformer som eller industriformålkan i prinsippet fyring i private husholdninger. Vi
olje og kull. Vannkraften er sann- utnyttestil energiproduksjon.Tradi- regner at ca 25% av alle husstander
synligvis fortsatt den dominerende sjonelt har det vært vanlig å utnytte har vedfyringsom viktigsteoppvarmtreavfall fra skogindustrienog tyn- ingskilde,og at ca 820 000 vedovner
energikilde.
Har da bioenergiog andrenye for- ningsvirke og sekundærvirke fra er i bruk (kilde: SSB). Resten av
nybare energikilder i det hele tatt skogbrukettil bioenergi. Andre for- bioenergiproduksjonforegår innen
mer for biomasse som kan benyttes skogindustrien. Avfall og sekundnoen rolle?
I Europa, USA og Japan satses er bl. a. organisk avfall og biopro- ærvirkeomformesi storekjelanlegg
til prosessenergi og til oppvarming
store midler på forskning og intro- dukter fra trebearbeidende
duksjon for å gjøre nye, fornybare halm og gjødsel fra jordbruket, for- av industrilokalene.Bioenergidekenergikilder- som sol, vind og bio- skjelligavfallog kloakkslamfra ren- ker i dag ca 30% av energibehovet
innen norsk foredlings- og trebearenergi - konkurransedyktige.Kon- seanlegg.
Energiproduksjonenforegår ved beidende industri (kilde: Kjelforeferansen "Energy for the Future"
inneholder naturlig nok en del om omdannelse av biomasse gjennom ningen Norsk Energi 1990).
forbrenning,forgassing,våtoksydadisse energikildene.
Miljøfordeler
Fra Nederland kommer dr. Beur- sjon og biologiskomforming.
Historisk sett har vedfyring vært Bioenergier en fornybarenergikilde.
skens,ECN, og skalsnakkeom vindenergi.Italienerendr. Corvi, ENEA, en viktig faktor i norsk energipro- Mengdene av drivhusgassen CO2
drøfter solelektrisitet. Fra Sverige duksjon. Før elektrisk kraft og fos- som frigjøresved forbrenningav biokommer prof. Tomas B. Johansen sile brenslerble introdusert,var bio- massesluttesi et lukketkretsløp,hvor
karbonetbindes i ny biomassegjennom fotosyntesen.Et balansertuttak
av bioenergi vil derfor ikke påvirke
8
CO2-konsentrasjoneni atmosfæren.
7
Snarerevil CO2_tilførselentil atmo6
sfærenreduseresdersomfyringsolje
5
erstattesmed bioenergitil oppvarming. Med dagensteknologier det fullt
4
mulig å benytte biobrensel i stedet
3
for olje til oppvarming i sentralvar2
meanlegg. Det er også mulig å
1
produsere etanol og raps-/rybsolje
AV MATS RYDEHELL, NVE

for å beskriveestatus og muligheter
for bioenergii Europa.
For Norge er bioenergi kanskje
det mest aktuellepå kort sikt, og jeg
har derfor valgt her å gi en kort
beskrivelseav denne energikilden.

0
Potensial
Forbruk

.=

Energivekster

Den grafiske fremstillingen viser
dagens forbruk av bioenergikilder,
og deres potensial. Tabellen sammenligner ulike bioenergiressurser
med henblikk på hva som forventes
å veeremullg å utnytte tIl en kostnad
under 50 are/kWh, samt hva som ble
utnyttet i 1990 (kilde: NVE).
Det største potenslalet lIgger utnyttelse av bioenergiressurser fra skogindustrien og fra skogsfli&

som erstatning for bensin og diesel
til kjøretøyer.
Økt utnyttelse av deponigass vil
også gi reduserteutslippav drivhusgassen metan.

Nyearbeidsplasser

Mats Rydehell. Foto Winje.

Bioenergi kan i prinsippetproduseres overalthvor det er overskuddav
biornasse.Bioenergier en lokalenergiressurs. økt satsing på bioenergi
gir flere varige arbeidsplasseri distriktene. Som regelgir bioenergi200
- 500 varige arbeidsplasser per
produsertTWh (kilde:Veritas). En
årligbioenergiproduksjon
på 20 TWh
gir følgelig 4.000 - 10.000 varige
arbeidsplasser.

en utredning fra institutt for skogfag ved NorgesLandbrukshøgskole,
er det mulig å øke bioenergiproduksjonentil ca 30 TWh/år i løpet av de
nærmeste 10 årene. Det meste av
potensialetkan produserestil priser
som ligger godt under 50 øre/kWh.
Skogsflis er godt egnet til bruk i
større sentralvarmeanleggog fjernvarmeanlegg. I Sverige blir det av
miljømessigeog energipolitiskeårGodøkonomi
saker satset stortpå bruk av brenselI bransjer med tilgang på biomasse flis i større fjemvarmeanlegg. På
benyttesbiobrenseli storutstrekning. grunn av lite utbygd fjemvanne er
Dissebiobrenselanleggene
gir betyd- det norske markedetfor brenselsflis
eligeinnsparingersammenlignetmed begrenset. Noe flis leveres til indubmk av for eksempelvisfyringsolje. strien. Forøvrig benyttes flis som
Forholdene kan også ligge godt til brensel i over 1000 installerte senrette for investeringer i biobrensel- tralvarmeanleggpå gårdsbruk.
anlegg også i andre sektorer.
Fjernvanneanleggene på KirkeBiobrensel som tillegg til elektrisk nær og i Trysil benytter også en del
oppvarming gjør det mulig å velge skogsflissom brensel. Total energibort elektrisitetnår el-prisener høy. produksjonfra skogsflisliggerpå ca
200 GWh levert varme pr år. Ved
Bedreressursutnyttelse
økt satsingpå skogsfliser det mulig
Overskuddav biomassefra jord- og å øke varmeleveransen
tilca 6,3TWh
skogbruk er en viktig ressurs som pr år tilen kostnadunder50 øreikWh.
kan unyttes i større grad til industriI Sverige satses det for tiden stort
og energiformål. Industrisamfunn på å utnytte deler av overskuddsasom Norgegir storemengderorgan- realene til dyrking av skog som gir
isk avfall. Avfallsproblemerkan til energiflis. Under norske forhold er
viss grad løses på en samfunnsøko- det realistiskå regne med at energinomiskfornuftigmåte ved å omsette skog kan gi ca 1,5TWh til kostnader
det biologiskeavfallettil anvendbar under 50 øre/kWh.
energi.
Sagbrukene og treforedlingsBlir kanskje fremtidens landbruk industrien benytter det meste av
dyrke både mat og energivekster?
sekundærvirke,bark, avlut og annet
avfall til å produsereenergi for eget
bruk. Ca.30 prosentav skogindustriBioenergipotensialet
i Norge
ens energibehov dekkes med egenDen årlige biomasseproduksjon i produsert bioenergi. Dette tilsvarer
Norgerepresentemren bruttoenergi- en årlig brutto energiproduksjonpå
mengde på ca 250 TWh (kilde: ca. 5,2 TWh. Ifølgeberegningerkan
NoBio). En del av tilvekstenutnyt- netto bioenergiproduksjoni skogintes til mat og industriformål. En dustrienøkestiltotalt8,4TWh i løpet
annen betydelig del av tilvekstener av ti år.
økonomiskuaktuellå utnytte. Ifølge

Prispåelektrisk
krafttilhusholdninger
i 1994
en kraftpris.Nedgangeni prisen fra
1993 til 1994 synes i sin helhet å
NVE har innhentetH4-tarfiffenpr
skyldesnedgangeni overføringsta15.4.94 for samtligeeverk i Norse.
riffene.
Formåletmed undersøkelsener a se
Gjennomsnittligpris på overføhvordanprisene har endret seg siden
ring til husholdningene var pr 15.
NVEs unliersøkelsei 1993.
Beregningene viser at gjennom- april 1994 19,5øre/kWheksklusive
snittligelektrisitetspris
til husholdninger avgifter, som er en nedgang på 1,6
pr 15.april1994er 47,5 øre/kWhinklu- øre/kWh sammenlignetmed overføringspriseni 1993.
sive elavgift og merverdiavgift.
Statistikkerutarbeidetav NVE og
Dette er en nedgang på 1,2øre (2,3
prosent)sammenligntmed tilsvarende StatistiskSentralbyråviser at - med
unntak av 1992 - har gjennomtall pr 1.apri11993.
Elavgiftenhar i denne periodenste- snittsprisen ved salg til husholdget med 0,5 øre/kWh, og nedgangeni ninger steget hvert år fra 1970 til
elektrisitetspriseneksklusive avgifter 1993.Prisreduksjonenfra 1993 til
1994kan være et tegn på at den nye
blir dermed enda større.
Prisen på elektrisk kraft til hushold- energilovenogså kommerhusholdninger består av en overføringsprisog ningene til gode.
AV S1GRIDOPEDAL
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Frittvalgav leverandørBer om styrket
utentransaksjonsgebyr
monopolkontroll
Sluttbrukeren kan fritt velge leverandør uten at
områdekonsesjonæren (netteier) kan belaste
denne med transaksjonsgebyr. Ingen grupper av
sluttbrukere skal bli innelåst av en enkelt leverandør på grunn av gebyrer.
Dette er en av konsekvensene
ved innføring av nye retningslinjer fra NVE for beregning
av overføringstariffer.
Retningslinjene er i disse
dager sendt ut på høring.
For netteieren betyr retningslinjene en klarere presisering av plikter og myndighet når det gjelder måling og
beregning. Netteier blir ansvarlig for at avregningen i konsesjonsområdet blir korrekt totalt
sett.
For leverandørener resultatet at konkurransen mellom
leverandørene blir mer jevnbyrdig. Ingen leverandør vil ha
spesielle rettigheter hva angår
avregningsforhold.
I "Retningslinjer for måling
og avregning" skilles det mellom nettvirksomhet og kraftomsetning.
Kraftomsetning foretas av
kommersielle aktører som i retningslinjene kalles Leverandører. Med Leverandør menes
også den delen av integrerte
selskaper som driver med
kraftomsetning. Det forutsettes i retningslinjene at Netteieren praktiserer full likestilling
av alle Leverandører. Med
Netteier forstås det selskap
som har områdekonsesjon for
nettvirksomhet.

Markedshåndtering
Under punkt 1. om markedshåndtering heter det bl.a.:
"En Leverandør som kjøper
kraft gjennom markedene
3 organisert av Statnett Marked
as, foretar før levering en

anmelding mot Statnett Marked as av alle avtaler om kraftkjøp som Leverandøren har
time for time. Leverandøren
blir i ettertid avregnet mot Statnett Marked as. Her sammenstilles avtalt kraftkjøp og faktisk uttak.
Alle Leverandører som
handler i markedene organisert av Statnett Marked as må
fremskaffe timesvise uttaksdata for at avregningen skal
bli konekt. Når det bare er en
Leverandør i et konsesjonsområde, er det tilstrekkelig å
måle den totale innmatingen
i nettet (systemprofilen) Dette
vil være situasjonen for et integrert selskap som har alle
Sluttbmkere som kunder.
Er det flere Leverandører
innenfor et konsesjonsområde,
er det ikke lenger tilstrekkelig
å måle den totale innmatingen
i nettet, da en i innmatningspunktet ikke kan skille uttaket
til de forskjellige Leverandørene. For at en Leverandør skal
kunne identifisere sitt uttak, må
Leverandøren
måle eller
beregne det timesvise uttaket
hos sine kunder.
Integrerte selskaper har
brukt den pmksis å ta utgangspunkt i innmatingen i eget nett
ved avregningen mot Statnett
Marked as for så å fratrekke
målte timeverdier fra andre
Leverandører. Omsetningsenheten i det integrerte selskapet
får da kontroll over sitt eget
timesvise uttak. En slik praksis er ikke lenger akseptabel
når de andre Leverandørene

skal sidestilles med omsetningsenheten i det integrerte
selskapet. Nettselskapet kan
ikke da pålegge de andre Leverandørene å foreta timesmålingen på bakgrunn av krav fra
områdekonsesjonæren,
og
dekke kostnadene med dette,
mens områdekonsesjonærens
egen Leverandør fritas fra dette
kravet".

Måleutstyr/gebyrer
De nye retningslinjene omhandler videre hovedpunkter
som avregning av nettap, bruk
av netteiers systemprofil, utstyr
for timesmåling og gebyrer.
Om måleutstyr heter det
bl.a. at en leverandør kan kreve
å bli avregnet etter netteiers
systemprofil. Det settes her en
øvre grense for energiuttak på
400 000 kWh pr sluttbruker
pr år.
Sluttbmkere med høyere
energi- og effektuttak skal ha
installert utstyr for timesmåling, og kostnadene dekkes av
netteieren.
Vil en leverandør timesmåle
sluttbrukere med et årlig
energi- og effektuttak lavere
enn 400 000 kWh, må leverandøren dekke kostnadene selv.
Omgebyrer sier de nye retningslinjene at netteier har
anledning til å ta et gebyr på
4000 kroner pr år fra hver
enkelt leverandør som selger
kraft i konsesjonsområdet.
Netteier har ikke anledning til
å ta andre gebyrer ut over dette,
eller å praktisere forhøyet fastledd i overføringstariffen for
de sluttbrukere som må skifte
leverandør.
Gebyret vil gjøre det mer
lønnsomt for leverandørene å
ha mange kunder i få konsesjonsområder fremfor få kunder i mange konsesjonsområder.

I et brev til nærings- og energiministeren ber
LO, NHO, NBBL og Forbrukerrådet om
at departementet fortsetter å styrke NVEs
monopolkontroll.
Det påpekes at klager på overføringsvilkår ofte har en behandlingstid på mer enn et
år.
Regelverket for overføringsvilkår er stadig blin bedre. men svak kontroll fører til at
reglene blir dårlig etterlevd. Det rammer særling mindre kraftkjøpere, skriver de fire store
organisasjonene i sitt brev av 11.mai.
De anbefaler økt bemanning i kontrollvirksomheten og har tre konkrete ønsker.
Det første er økt tempo i klagebehandlingen. Det bør settes konkrete mål og sikres ressurser for redusert behandlingstid gjennom 1994 og 1995. Klageme bør få
tilbakemelding om forventet fremdrift for
deres sak.
Neste ønske er at samarbeidet mellom
konkurransemyndighetene og NVE utvides.
Hensikten er bl.a. å gjøre mulig en mer
omfattende gjennomgang av overføringstariffer og konkurransevilkår lokalt, slik
forskriftene til energiloven gir adgang til.
Det tredje ønske er at NVEs regelverk
klargjøres og objektiviseres slik at effektive
nettmonopol belønnes og mindre effektive
får mindre gunstige vilkår.

Sanksjoner
I brevet til Jens Stoltenberg heter det videre
at NVE må få utvidet hjemmel til å iverksettes økonomiske sanksjoner slik at det ikke
er til ensidig fordel for netteier å bryte kjørereglene i kraftomsetningen til skade for
forbrukeme.
De fire organisasjonene henviser til en
uttalelse fra statsråden hvor han bl.a. sier:
"Etter mitt syn er måling av kraftforbruket
fra time til time unødvendig for husholdningskundene (..) Det bør være tilstrekkelig
med belastningskurver som er avtalt på forhånd".
Det henvises også til NVEs retningslinjer på området.
Likevel aksepterer ikke everk kundens
krav om predefinerte forbrukskurver ved
bytte av leverandør.
Organisasjonene ber statsråden pålegge
everkene å akseptere denne målemetoden
dersom kunden ber om det. Unnlatelse av
å gi slik aksept innebærer at konkurransen
undergraves og at gamle monopoler opprettholdes, blir det fremholdt i brevet.
Man ber også om et møte med statsråden
"..for å drøfte hva som kan gjøres for å bedre
kundenes likeverdige adgang til kraftmarkedet".

Endringi reglenefor
omsetningav konsesjonskraft
Forskrift om endring i forskrift om produksjon, omforming, overføring og fordeav energi er gjort gjeldende fra 1. april
1994.
Endringsforskriften som ble gitt ved
kgl.res 10.12.93 gjelder bl.a. for konsesjonskraft.
Endringen innebærer at kommuner og
fylkeskommuner må ha omsetningskonsesjon dersom de vil selge konsesjonskraften sin til andre enn energiverk og
andre hvor de har eierandeler.
Kommuner og fylkeskommuner som
ønsker å selge konsesjonskraft i markedet
må heretter ha omsetningskonsesjon.
En kommune må også ha omsetningskonsesjon dersom den f. eks. ønsker å

selge konsesjonskraft direkte til sine husholdningsabonnenter.
Tidligere falt ikke kommunene og fylkeskommunene inn under konsesjonsplikten for omsetningskonsesjon
ved
videresalg av konsesjonskraft.
NVE har utarbeidet generelle skjemaer
for søknad om omsetningskonsesjon.
Disse skjemaene er ikke spesielt tilpasset
kommuner som skal søke om konsesjon
for omsetning av konsesjonskraft. NVE
gjør derfor oppmerksom på at det f. eks.
ikke er nødvendig å sende inn fullstendig
kommuneregnskap,
men kun vedlegge
regnskapsutdrag som omfatter energiomsetningen.

Omorgamsering
av
Kompetansesertifikat
for energiog m•l
EnØk-OgMarkedSavdehngen
Haavard Østbagen i Natur- og
miljøseksjonenhar etter nye studier oppnådd PCD-sertifikat
ProfessionalDevelopmentCertificate.Haneren av de førsieber

NVEs.avdeling for enøkog

ontsetningskonsesjoner,
bebandleztvister om økono:misk&fOrholdog arbeider
'økonomi og enøk.
med data fra everkene4:kost,
.
. .
Markedsseksjohen
benadskontroll,
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.
.
bandler IVISter Om oVer- markedsundersøkelser.
føringstatiffer, UndersØker . Sjef for seksjonen'er Pål.
.everkenes effektivitet og. Meland.
'arbeider
...Enøkseksjonenhar ansvar
: tned .regulerings.
beWnwl4sey og utenlands- for oppfølgingav den statlige
handel.-,
strategien
for energiøkon6:
Sjef for seksjonen er Jon miseringgjennomopp
Sagen.
informasjon og introduksjon
Ø k ono mi s ek sj onen av energieffektivteknologi.
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msetningen..tikleler I3ergesen.
rriarked
. . er-ontorganisert og
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feltet energi og miljø og da med
en vid definisjon av energibegrepet. Vannkraft, soM jeg til
daglig steller mest med, utgjør
bare en begrenset del.
landetsomfildeles
et sliktser- Mitt PCD-oppleggharbestått av
ti
en obligatorisk del ved NTH
østhagenholder sin temafore- enerell miljøkunnskap og en
lesning i Ingeniørene,sHus den selvvalgt del. Denne egnedelen
8. juni da også den høytidelige
har jeg satt sammen av kurs
overrekkelseav sertifikatetfore- innen energi, miljø, samfunnog
vannforvaltning
ved Universitett
gårDet er Norske Sivilingeniørers
Oslo - og en miljø- og ressursForeningsom administerer den økonomidel ved Norges Han
nye ordningen
medetegetkom- delshøyskoles kursvirksomhet.
petansesertifikat.
Spesielt nyttig har det vaertfor
Til Vann & Energi fortelerØst- meg som biolog å fålitt innblikk
hagen at PDC-sertifikatet kan
hvorledesøkonomene tenker
skreddersys til den enkeltes disse tider da alt helst skal kvalibebov innenvissehovedgmpper. fiseres i kroner, sier Østhagen.
- Jeg har spesialisertmeginnen

tdu

Returadresse:

Norgesvassdrags-og energrverk,
postboks5091Majorstua,0301Oslo

Vannføringen under nøye oppsikt!
Bjørnsonog Grieg ville nok savne et og annet om vårbrus
og bulderi vannføringsprognosenefra NVE, Hydrologisk
avdeling. Det får så være. For BjarneKrokliog hans
medarbeidereer poengetå si noe konkretom vannføring
og flomfare.Deres vurderinghar stor betydningfor alle
som styrer med elver og vann - og dermedfor oss alle i
landet.
TEKSTOG FOTO:
HARALDBRYMLDSEN

Men hva bygger de på når en prognose utarbeides? Hvordan ser
"glasskulen"deresut?
Jo, den har bl.a. form av ca.40
gule lys på et norgeskart,og en vegg
full av ferske telefaxer. Hvert lys
betyr en automatiskmålestasjonfor
vannføring. Faxene kommer fra
Meteorologisk Institutt og viser
væretpå kort sikt, og langtidsvarslet.
Temperaturog nedbørdatamates
inn i hydrologiskemodeller som i
sin tur gir prognoserfor vannføringen på strategiskestederi Norge.

Værmeldingen
viktig!
Krokliforklarerat værmeldingene
er svært viktige, uten dem ville det
ikke bli noen prognoser. Dermed
kan prognosene heller ikke gjelde
lenger frem enn til nærmeste uke.
Bak langtidsværvarsletkan det altså
lure en farlig flomsituasjon.
- Været styrer alt. Med pent vær
blir det ikke flom som volder
bekymring.Ikke med gråvær alene
heller. Men kommer det dertil mye
regn, da kan det bli stor flom. Slår
værmeldingenmye feil, vil det klart
innvirkepå våre prognoser.
Han konstatererogså at vi har hatt
flom en rekke steder på Østlandet,

Sørlandet og Vestlandet denne
våren.Veierbl.a. i Sør-Trøndelagog
i Akershus (Enebakk) har vært
stengt. I Mesnia ovenfor Lillehammer var det storflomi Tyrielva.
Prognosetjenestener del av Seksjon Vannbalanse i Hydrologisk
avdeling.Et av dagligegjøremåler å
forvisseseg om at alle data fra målestasjonenekommer inn til 4.etasje i
Middelthunsgate29. Kanskjeer det
noen feil å rette. Noe av innsamlingsutstyreter forrestenså temperaturfølsomt at vinduet må stå oppe
selv på en tidlig vårdag. For ikke å
snakkeom varmestesommeren.Det
har noe å gjøre med at utstyret
trekkerpå årene,er velbruktog slitt.
- Vi er den eneste operativeenheten her på huset. Andre kan nok
være irritertover at datamaskinener
nede.Menher må alt rusle og gå!
Noen målestasjoner sender ikke
selv, men kan ringes opp. For
eksempel en stasjon som måler
Glommaved Elverum.Der har KroMi tidlig maidag fått til svar at
vannstandener 1,63m - og det tilsvarer enn vannføring på 509
kubikkmeteri sekundet. Det er jo
mye vann - men i løpet av smeltesesongen ville vannføringenbli nær
det tre-flredobbelte.
Krokli viser hvordan tilsammen
femti stasjonerer fordeltute i landet,

MåbetaleNRK!
- Hvemfår prognosene?
- I en normalsituasjonsendervi ut
prognoserto gangeri ukenpå fax til
en relativetliten gruppe interesserte.
I en flomsituasjon er interessen i
media naturlig nok større, og prognosene går da til NTB og til NRK,
gjerne en lokalsenderder interessen
er særligstor.
Og vi har som kjent flomvarselpå
tekst-TV,side319, og et spesieltvarsel for Nordmarka.Det siste far vi
betaltfor.
- Men ikke for tekst-TV?
- Nei, tvertimot. NVE betaler
50 000 kroner i året for å få med
prognosender.

Vurderer
risiko
Også brukseierforeningenerundt i
landet gir viktigebidrag til den daglige prognosetjenesten,ut fra sine
egne nett av målestasjoner.
På et tidspunkti vår hadde vannet
steget så mye i Mjøsa at Glommens
og Laagens Brukseierforeningkontaktet NVE med spørsmålom å senke overvannetved Rånåsfosskraftstasjon. Prognosetjenestenvar da
Bjarne Krokli har mange stasjoner i ryggen for sine vannforingsprognoserog
allerede klar over at det kunne bli
flomvarsler.Likevel gir de et nokså grovt bilde av situasjoneni hele landet.
flom på dette tidspunktet.
- Vi har rett til å beordre senkfra lengsti sør til Øst-Finnmark.
kostermellomfemti og hundretusen ning. Brukseierforingenhar for sin
- Dette stasjonsnettetgir hoved- kroner.
del krav på erstatningfor driftstapet,
trekkene i avrenningssituasjoneni
- Hvis du fikk en million...?
som i det aktuelletilfelle ville være
landet.Men det er et noksågrovtbil- Det ville gi noen flere stasjoneri 70-80000 kronerpr dag.
de. Vi mister detaljene.Nettet burde drift. Og vi kunne utvikle nye
På grunnlag av egne data og
ha mange flere stasjonersom gir oss modellerfor å få sikrereprognoser.
gjeldendeværvarselvurdertevi situdata på dagligbasis.Jeg skullesvært
- Kan satellitterværetil hjelp?
asjonen nøye - og valgte ikke å gi
gjerne ha hundre slike stasjoner,
- Ja, men skulle vi satse på det, beskjedom senkning.Det var natureller enda flere, sier Krokli og peker måtte vi trolig skifte ut alt vi nå har ligvis en avgjørelsesom ble tatt på
på Finnmark som nesten ikke har av tyr. Det ville være et kjempe- høyeste hold her i huset, sier Kronoen lys. - Men dette er selvfølgelig 14"en
har likevel gjort det, bl.a. kli.- Og klart vær med kalde netter
et økonomisk spørsmål. En stasjon i U
gjordeat flomfarengled over.

Industristadmuseum
åpnesi Tyssedal
TEKST OG FOTO: WENJA PAASKE

18. juni foretar fylkesordfører
Magnar Lussand den høytidelige
åpningen av Vestnorsk Industristadmuseum
i
Tyssedal.
MuseumsstyrerenRandi Bårtvedt
legger vekt på å tone ned ordet
"museum"som lett bare assosieres
med fjern fortid.
- Vårt fortrinner nettoppat Tyssedal er et levende industristed!
Det storstilte Tyssedal-prosjektet,
hvor museet inngår som en sentral
del, tar sikte på å utvildelokalsamfunnet gjennom kultur- og reiselivstiltak.NVE er med på å støtte
dette arbeidet.
VANN - opphavtil liv - og konflikt
Vann, visjon og viljestyrke
kombinertmed arbeidskraft,kunnskap og intemasjonal kapital ga
Tyssedal en sosial revolusjon på
Trykk: Indre Tr 69 89 00 44

rekordtidfra 1906 til -08. På disse
to årene ble et jordbrukssamfunn
som ga magert utkomme for 30
slitere, omskapt til et industristed
som tiltrakkseg tusenerpå tusener
fra inn- og utland. Hadde du tak
over hodet, fikk du arbeid, enten
du sov under en bergheller eller i
en himmelseng.Her var tyfusbrakke og lokalavdeling av Alliance
Francaise. Krasse klasseskiller.
Tyssedal ble snart det rødeste av
det røde. Et industrieventyr på
godt og vondt - fremvekstenav det
moderne Norge, i en fjellsprekk
innerst i fagre Sørfjorden i Hardanger. Men det er ikke snipp,
snapp, snute for eventyret Tyssedal. Her er liv laga! Tyssedal satser på høyteknologi, satelittkommunikasjon,miljøforskning,informasjonsindustri,kultur og reiseliv.
MuseumsstyrerRandi Bårtvedt

ser for seg at Tyssedal med tiden
kan bli et nasjonaltvann- og energisenter med informasjon, dokumentasjon og ikke minst forskning. Alleredei dag drivesdet fullskala forskning på industriell
vannforurensning som viser at
mottiltakenevirker.
Ifølge en prognose som FN-

Kraftverket i
Tyssedal var
det største i
Europa da det
sto ferdig i
1918. Nå er
vannkraftproduksjonen
nedlagt og
erstattet av
Oksla Kraftstasjon. Men med
tanke på storeksport av
vann har Tyssefaldene a.s.
dypvannskai
rett inntil kraftstasjonen.

organet World Meteorological
Organizationsendte utpå Verdens
vanndag 22. mars iår, vil verdens
vanntørsttredobles før 2050. Tyssedal har rustet seg med dypvannskai og pumpeklare rørledninger.
Så mens vann i tonneviskan pumpes ned i tankenepå bulk- og cmiseskip, kan kresne turister skåle i

krystallIdart "pure Tussowater
with bits of the Folgefonn glacier".- Rent, friskt drikkevann blir
snart en luksusdrikk,spår direktørene for Tyssefaldene a.s. Rolf
Sandstå.Han fortellerogså at man
arbeider med planer om storeksport både til Curopeiskeinteressenter,Midt-Østenog U-land.

