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Energiloven
Vi er fortsatt

underveis
Godt ute i det fjerde året med energiloven er vi stadig opptatt av å
få til et mer velfungerende kraftmarked og en mer effektiv
monopolkontroll.

Vår siste markedsundersøkelse, som dekker situasjonen pr. 1.
mars1994, viser at en stigende del av næringslivskundene har
benyttet seg av den frihet energiloven gir til å handlei markedet.

Småkundenes stilling i det friere markedet har derimot bekymret
mange, ikke minst Forbrukerrådet. Rådet har fryktet at everkene
ville ta igjen hos småkundene det de taper på salg til storkunder,
som i motsetning til de små har et reelt leverandørvalg. I mai
offentliggjorde NVE en oversikt som viser at gjennomsnittlige
strømpriser til husholdningene har gått ned med 1,2 øre pr. kWh
fra 1993 til 94 til tross for at elavgiften har økt med 0,5 øre. Pris-
reduksjonen skyldes lavere overføringstariffer. Vi kan også regi-
strere en fortsatt svak tendens til utjamning av prisene.

Vi kan likevel ikke slå oss til ro med dette. Målet er å gi alle
kunder, store som små, den samme adgangen til å handle i marke-
det. I tillegg til mangel på informasjon er det et årlig transaksjons-
gebyr på for tiden inntil 4 000 kroner ved skifte av leverandør som
hindrer småkundenes frie markedsadgang. NVE har nå utarbeidet
et forslag til regelverk som skal rette på dette. Det lokale everk
som netteier skal etter forslaget behandle alle kunder likt, både de
som kjøper strøm av everket og de som kjøper fra fremmed leve-
randør. Transaksjonsgebyr ved skifte av leveramlør fjernes. Slutt-
bruker velger selv om han vil avregnes etter et forhåndsbestemt
uttaksmønster eller etter målt uttak time for time. For store slutt-
brukere blir imidlertid timesmåling obligatorisk, men kostnadene
med dette skal dekkes av netteier, som inkluderer det i nettariffen.
Vårt forslag gikk i månedsskiftet mailjuni ut på høring til aktørene
i kraftsektoren. Vårt mål er å få til en reell markedsadgang for alle
fra 1. januar 1995.

Også innen kontrollen med nettfunksjonen er det behov for for-
bedringer. Dagens metode med kontroll av kostnader og regulering
av tillatt kapitalavkastning gir lite incitament til effektivisering og
er svært ressurskrevende å følge opp for NVE. Vi har selv noen tid
jobbet med å utvilde en metode som består i tillatte maksimalpri-
ser, gradert etter nettets struktur m.v., kombinert med krav til leve-
ringskvalitet. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning,
SNF, har i samarbeid med Energiforsyningens forskningsinstitutt,

utført et prosjekt om effektivitet og regulering i norsk eldistri-
busjon for NVE. I en sluttrapport påpekes det at det er et betydelig
effektiviseringspotensial i eldistribusjonen, og at den nevnte form
for priskontroll vil være et mer egnet virkemiddel for å realisere
dette potensialet. Vi vil nå jobbe videre med denne saken, og sat-
ser på god kontakt med elbransjen og representanter for de for-
skjellige brukergruppene i denne prosessen.
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NVEs råd har i møte 21.04.94 drøf-
tet Stortingets behandling av Doku-
ment 8:2 og 8:6 tilknyttet kraftover-
føringen Fana - Kollsnes. Av Innst.
S. nr. 97, Innst. S. nr. 96 og Stor-
tingsforhandlinger nr. 22, 24. mars
1994 går det fram at Stortinget ønsker
en omlegging i retning av mer kab-
ling på alle spenningsnivåer. I Innst.
S. nr. 97 sies bl.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 til-
felle, likevel slik at verdien av miljø
og estetikk økes i forhold til den verdi
slike faktorer historisk har hatt i kon-
sesjonssaker.

Rådet ser med bekymring på kon-
sekvensene av en slik omlegging,
da det i alle framtidige konsesjons-
saker må regnes med interesser som
ønsker kabling og som kan referm
til Stortingsvedtaket som en prin-
sippsak:

Ved kabling på de høyere spen-
ningsnivåer vil en liten omlegging i
antall km kabel gi svært store kost-
nadsmessige konsekvenser. Kabling
av kun 10 km i hovednettet ved 300
kV og 2 kabelsett, vil koste ca 200
mill. kr ekstra sammenlignet med
luftledning. Kabling av 10% av eksis-
terende sentral- og regionalnett vil
koste 25 til 30 milliarder kroner.

Kablingskostnadene vil raskt
kunne bli den dominerende kostnad
i overføringsnettet. Disse kostnadene
vil i neste omgang måtte betales av
strømbrukeme. Motivasjonen i nett-
selskapene for kostnadskutt og effek-
tivisering vil neppe bedres hvis det
offentlige påfører nettbrukeme store
ekstrakostnader som ikke synes godt
begrunnet.

Kablingskostnadene på de høy-
ere spenningsnivåene vil bli svært
stor. pr. km trasé. Derfor vil det være
naturlig bare å bruke kabling ved
svært store miljøeffekter. Andre til-

Amor Njøs, leder i NVEs Md.

tak, som nye mastetyper, trasom-
legging eller kabling på lavere spen-
ningsnivå, vil i regelen være mer
kostnadseffektive for å redusere
negative miljøeffekter.

Rådet mener at Stortingets behand-
ling av denne saken som en kobling
til den konfliktfylte Fana-Kollsnes-
overføringen nå vil gi en betydelig
omlegging i kablingspraksis. Omleg-
gingen i retning av mer kabling på
de høyeste spenningsnivåene vil føre
med seg konsekvenser som neppe er
tilstrekkelig vurdert, bl.a. en økning
i overføringstariffene. Alternativer
til kabling for å ivareta miljøhensyn
og forebygge eventuelle helseeffek-
ter synes ikke å ha nådd fram, heller
ikke forholdet til kabling på lavere
spenningsnivå.

NVEs råd ber på denne bakgrunn
Vassdrags- og energidirektøren å 


kontakte Nærings- og energidepar-
tementet for å få en oppfølging av
saken overfor Stortinget. Konkret
foreslår vi at departementet i en hen-
siktsmessig form (NOU, stortings-
melding e.1.) orienterer Stortinget om
konsekvensene av økt kabling av
overføringsanlegg. Framlegget kan
gjerne være knyttet til spørsmålet
om utvildingen i overføringstariffene.

Rådet ser problemene med et slikt
initiativ like etter Stortingets behand-
ling. På den andre side vil mangel på
et slikt initiativ fra energiforvalt-
ningen føre med seg så store kon-
sekvenser for overføringstariffer og
for energisektoren generelt, at det er
uforsvarlig ikke å orientere Stortinget
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På høy tid energiloven kom!

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

Eivind Reiten har en
skrivepult og et møtebord i
standard treverk, i et ikke
særlig stort kontor. Men
pent nok og stort nok for
Reiten. Han har som vi vet
strenge krav til effektiv
resursutnyttelse!

HARALD BRYMLDSEN

- Jeg sitter jo ikke her hele tiden,
sier 41-åringen med ansvar for 15
milliarder i Hydro-omseming.

Han henviser til møter andre ste-
der i Vækerø-huset, og til mange
besøk i nabolandene. Ikke så ofte
utenfor Europa. Reiten har for
eksempel ikke vært i Kuala Lum-
pur 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 rik-
tig reform som gjerne kunne ha
kommet før. Det var på høy tid!

Reformen kom også i riktig land!
Et land med spesielt store vann-
kraftressurser i forhold til BNP.
Realkapitalener på nivå med hele
vår øvrige industri. Bare tiende-
delsprosenter i bedret utnyttelse
gjør underverker. Derfor var energi-
loven en absolutt riktig reform
som nettopp skulle komme her i
landet.

Enige om siktepunktet
- Hvorfor så forskjellige syn på
saken?

Jeg har vanskelig for å se hva
som ligger bak Finn Lieds oppfat-
ning. Det måtte da være troen på at
myndighetene sentralt kan regulere
seg til et bedre fungerende marked
for elektrisitet. Men det er en illu-
sjon, mener jeg, å tro at departe-
menter og direktorater skal få til en
markedstilpasning med sine for-
skrifter og forordninger. Min filo-
sofi 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 unngå press på utbygging av vass-
drag som det i bunn og grunn ikke
var markedsmessig grunnlag for,
men som likevel ble bygd. Kostna-
dene kunne jo veltes over på for-




brukerne i ly av et monopol.
Vi skulle også få ned kostnadene

i hele systemet ved å redusere antall
distribusjonsverk. Dem er det altfor
mange av!

Forbrukerne måtte få en sterkere
posisjon i markedet for å oppnå bil-
ligere strøm. Det har vært interes-
sant å se at med loven er også bru-
keme - kundene - kommet skikkelig
på banen, sier Reiten.

Motstanden er historie
- Ser du noe som truer energiloven
nå?

- For to år siden hadde vi et tilløp
til innstranuning. Men da, for før-
ste gang, meldte kundene seg og
protesterte mot forsøket på beskyt-
telse av kraftprodusentene. Regjer-
ingens 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
utmerket fulgt opp av den etterfølg-
ende regjering. Hovedtrekkene i
energiloven er 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.

Produsentorganisajonen har også
bidratt til en holdning og en tenk-
ning innen bransjen som absolutt
fortjener å bli nevnt når vi ser på
hvor fint loven er kommet av sta-
belen.

Gevinst også for 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 unngått nye og dyre
utbygginger som de måtte ha betalt.
Nå er everkene dekket opp gjennom
kjøp av strøm i andre deler av lan-
det. Jeg er ikke i tvil om at i det
lange løp vil også den lille bruker
ha fordeler av loven. Strømmen blir
billigere nå enn i et monopolsystem,
det tror jeg ikke det er tvil om. Der-
med ikke sagt at vi kan garantere
absolutt alle grupper en gevinst.

Noen kommer dårligere ut i et mar-
kedssystem enn i et regulersystem.
Men nasjonen som helhet er i høy
grad tjent med markedssystemet.

Innsparingene vil komme i for-
skjellige former. Viktigst i det lange
løp er at vi ikke investerer i mer kraft
enn det til enhver tid fmnes et betal-
ingsvillig marked for. Ikke ny kraft
til 45 eller 55 øre/kWh i utbyg-
gingskostnad!

Nødvendig kontroll
- Har vi fått reregulering istedet for
deregulering?

- Monopolkontrollen er omfat-
tende - 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 alter-
nativ til en grundig monopolkon-
troll.

Jeg skulle ikke ta bort regulering.
Men den reguleringen som gjorde
at at vi ikke fikk utnyttet kraftres-
sursene effektivt, den ville jeg ha
vekk! Nøkkelen er å regulere på de
riktige stedene.

- Ennå tror noen at du kan
bestemme hvor markedet skal 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 


betraktelig raskere og mer smerte-
fritt 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 vær-
gudene, med bransjen - og ikke
minst med NVE!

Viktige vernehensyn
Skal vi bygge ut mer?

Som renhekla økonom vil jeg si
ja - den dagen du har betalingsvil-
lige kunder som gir økonomi til
utbyggingen.

Men å bygge mer i Norge vil også
medføre store naturinngrep. Den bil-
ligste kraften vi har å bygge ut nå
finnes i vassdrag med klare veme-
interesser knyttet til seg. Og hen-
synet til vassdragsvemet må tilleg-
ges 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 utbyg-
gingen kommer, men tar en tid ennå.

I mellomtiden kan mye gjøres
med opprusting og utbygging av
nåværene anlegg. Det øker kapasi-
teten uten nye store inngrep i natu-
ren.

Eksport?
Når den er basert også på

import, kan eksporten bidra til en
utjevning av prisen i Norge mot lan-
dene rundt oss. Kraftimport er med
på å dempe prisene her. Det dreier
seg om tilbud og etterspørsel.

EØS og EU
Er "arvesølvet" i fare med EU-

medlemskap?
Det har for det første ingen ting

med energiloven å 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 eier-
skapet.
Jeg skal ikke overdramatisere i ret-
ning av at "arvesølvet er på vei ut
av landet". Men jeg synes dette er
et av de områdene hvor EU-mot-
standeme 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 usik-
ker der, sier den tidligere olje- og
energiministeren fra Senterpartiet.
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DE VASSDRAG

hvordan ta vare på dem? PrinsIppene for klasseinndel-
ing: Klasse 1: byerItettsteder,
Idasse 2: jordbtukslandskapet
mm., klasse 3: naturområder.
Tegning: Gunnlaug Moen.

Vernede vassdrag er vernet mot kraftutbygging. Men
hvordan skal en best mulig sikre seg mot at verneverdiene
blir Ødelagt av andre typer inngrep? Det er utfordingen
for NVE som vassdragsmyndighet. Differensiert forvalt-
ning er svaret!

HAAVARD ØSTHAGEN

Vemeplanene (I-IV) for vassdrag
ble vedtatt av Stortinget i perioden
1973-1993 og omfatter i alt ca. 340
vassdrag. Utbygd kunne disse
vassdragene årlig leverte ca. 35
TWh til dels meget rimelig energi.
Selv om vernet primært er rettet mot
kraftutbygging, har Stortinget sam-
tidig gitt uttrykk for at de verdier
som er grunnlaget for vassdrags-
vernet ikke må reduseres ved andre
typer inngrep. Det kan ikke være
fornuftig å ødelegge de verdiene
som ligger til grunn for vernet med
andre inngrep som gir en mindre
samfunnsøkonomisk gevinst enn en
kraftutbygging ville gitt.

Ildce vernet i medhold av lov
I motsetning til andre vernevedtak
er vassdragsvernet ikke hjemlet i
noen lov. Vernevedtakene bygger
på Stortingets vedtak i plenum,
såkalte plenarvedtak.

Oppfølgingen av vernevedtakene
må skje gjennom det lovverket som
finnes og de organene som forval-
ter de ulike lovene. Videre er fyl-
keskommunen, fylkesmannens
miljøvernavdeling og NVEs regi-
onkontor viktige på regionalt nivå
og selvf9sgelig kommunen på det 


lokale nivået. Oppfølgingen av de
vernede vassdragene er derfor
avhengig av at svært mange aktører
og ulike sektormyndigheter er vil-
lige til å bmke sitt lovverk for å iva-
reta verneinteressene. Å rettlede
og samordne alle disse organene er
en stor utfordring for NVE som har
hovedansvaret for oppfølgingen av
vernevedtakene.

Varierende verneformål
Mange av de vernede vassdragene
er og vil fortsatt bli utsatt for nye inn-
grep etter at vernevedtaket er fattet.
Det er også stor variasjon med hen-
syn til hvilke verneverdier som fm-
nes i de ulike vassdragene. Også
innen samme vassdrag kan verne-
verdiene variere. Innenfor bestemte
områder kan det være vassdragets
uberørthet som er viktig, mens det
på andre steder er friluftsinteressene
eller fimksjonen som "blå" lunge for
bybefolkningen som ligger til grunn
for vernet. Sagt på en annen måte:
Det er ulike verneverdier knyttet til
Akerselva gjennom Vaterland og til
Atna-vassdraget i Rondane.

Differensiert forvaltning
På grunn av variasjonen i vernever-



diene mellom (og delvis innen) vass-



dragene må de ulike vassdragene

(vassdragsavsnittene) forvaltes for-
skjellig. Forvaltningen av vassdra-
gene må forene samfunnets behov
for fortsatt utvikling samtidig som
verneinteressene ivaretas. Dette må
videre skje på en rasjonell måte og
slik at grunneiere, kommuner og
andre som har et ansvar for forvalt-
ningen av vassdragene får ramme-
betingelser de forstår og helst også
aksepterer. Samtidig må de få en stor
grad av forutsigbarhet slik at de vet
hva de har å forholde seg til. Diffe-
rensiert forvaltning av vemede vass-
drag tar sikte på finne frem til en for-
valtningsmodell som kan møte de
utfordringene vi her står overfor.

Differensiert forvaltning tar
utgangspunkt i verneformålet og 


klassifiserer vassdrag/vassdragsav-
snitt på grunnlag av nærmere defi-
nerte ktiterier basert på grad av men-
neskelig påvirkning.

Dette forvaltningsopplegget kre-
ver at vemeformålet er klart definert
i det enkelte vassdrag. Et problem
har vært at verneformålet for en del
av Verneplan I og II vassdragene har
vært dårlig definert og tilleggsun-
dersøkelser har vært (og fortsatt er)
nødvendig for å klarlegge verne-
verdiene tilstrekkelig for en fornuf-
tig forvaltning.

Differensiert forvaltning baserer
seg på en tredeling av vassdragene.
Erfaringsmessig har det vist seg at
særlig klasse toer vid og deles i to
underklasser i mange planer. Innen

Mange vemede vassdrag renner
gjennom byer og tettbygde onvåder.
DIfferensiett forvaltning må ta hen-
syn til at det fortsatt vIl være behov
forinngrepi vassdragene på slIke
steder. Fra Akerselva, Oslo. Foto:
Haavard Østhagen.

hver klasse er det nevnt inngrepsty-
per (grusuttak, bekkelukking, o.1.)
som normalt vil bli tillattfikke tillatt
innen de ulike klassene og dermed
i de ulike deler av vassdragene. For
nærmere detaljer om differensiert
forvaltning vises til NVEs publika-
sjon (nr. 20 1992) om emnet.

Gjelder vassdraget
Differensiert forvaltning retter seg
først og fremst mot tiltak som kre-
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Kart over påvirkning
av vassdragene.
Rødt: sterkt påvirket
Gult: mikiere påvirket
Grønt: lite påvirket
Blått: ikke påvirket

Nye kart viser
inngrepene
Hvordan skal inngrep i vassdrag vurderes?

I bunn og grunn et spørsmål om skjønn, og dét er jo ikke alltid så lett!
Men gode krefter har siden januar i år vært i gang med å lage et hjelpe-
middel basert på alt vi vet om vemede vassdrag.

Svein Homstvedt i Hydrologisk avdeling, NVE, kaller det "et innspill
til mest mulig ensartet forvaltningspraksis ut fra våre nasjonale verdivur-
deringer".

Konkret er det tale om en kartsene som vil vise omfanget av inngrep i
et vassdrag, og hvilke typer inngrep som er gjort. Graden angis med for-
skjelligefarger. Grønt er "lite påvirket av menneskelige inngrep". Gult og
rødt forteller om sterk og enda sterkere påvirkning.

- NVE har selv en mengde kunnskap om vassdragene. Data kommer
også fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) som for eksempel vet hvor
vi har fisketrapper. SFT har informasjon bl.a. om industrianlegg. Vi han-
ker i hop fra flere hold, sier Homstvedt. Han forteller at en kontaktgruppe
med deltagelse fra DN, SFT og fylkene Aust-Ager og Sogn og Fjordane
er med i prosjektet.

- Disse fylkene er gode på bruken av informasjonsverktøy. Og de har
sine vemede vassdrag med stor grad av konflikt mellom forskjellige bruk-
ete!

Når alledatalegges oppå hverandre, får vi noen soner med inngrep tett
i tett, og noen med få eller ingen.
En dam er selvfølgelig et klart innwep der den står. Den har også et influ-



ensområde - somringeri vannet. Vi gir et poengtall som forteller hvor langt
innflytelsen gjelder. Det samme for veier, magasiner, forbygninger m.m.

En riksvei har stort influensområde og høy verdi i beregningen av influ-
ensområde. Den virker svært forstrrende på vassdragets status som ufor-
stynet av mennesker. Dette gjelder ikke nødvendigvis for selve vassdra-
get, men for dets nærområder.

Vi sier ingenting om hva som er "stygt" eller "pent" av inngrep, men
slår fast som et faktum at inngrepet er gjort. Det gir oss et resultatkart,
sier Homstvedt.

- Målet er å produsere slike kart for alle vernede vassdrag, 340 i alt.
De vil være til hjelp i statlig og kommunal forvaltning.

Arbeidstitelen på prosjektet forteller at GIS, NVEs geografiske infor-
masjonssystem, er en viktig faktor i det hele.

Men Homstvedt er ikke fornøyd med navnet. Han ønsker noe som sier
at "her er det hjelp å få for den som skal ivareta nasjonale føringer i for-
valtningen av vemede vassdrag"!
For det er hele hensikten.

NOU om vassdragslov
kommer i juni

ver tillatelse etter det lovgrunnlag
NVE forvalter, dvs. vassdragslo-
ven. Det er imidlertid sterkt ønske-
lig at kommunen(e) legger de
samme prinsipper til grunn ved
forvaltningen av det lovverket
kommunen har hånd om, det vil
først og fremst si plan- og byg-
ningsloven. En måte å gjøre dette
på, er å innarbeide prinsippene om
differensiert forvaltning av vemede
vassdrag i kommuneplanen eller
legge ved en plan om differensiert
forvaltning som en kommunedel-
plan. Kommunen står uansett sen-
tralt i forvaltningen av de vemede
vassdragene.

Hittil er prøveprosjektet avsluttet
forett vassdrag, Vossavassdraget. I 


flere andre vassdrag (bl.a. Femund-
Trysilvassdraget) er en avslutning
nær forestående. Erfaringene hittil
har vært meget positive. Voss kom-
mune ble så tilfreds med opplegget
at de har lagt de samme prinsippene
til grunn også for vassdrag som ikke
er vernet!

Informasjonsdelen gjenstår
Så langt synes de prinsippene vi har
lagt til grunn å fungere bra. Dette er
imidlertid bare den første delen av
prosjektet. Den neste, og kanskje
mest utfordrende er å nå frem til alle
kommuner og andre forvaltere av
vernede vassdrag med opplegget.
Med andre ord står vi foran en stor
"salgsoppgave". Denne salgsopp-

Tilmermet uberørt natur har stor verdi
både for friluftsliv og naturvitenskap
og disse intereressene har vært tillagt
stor vekt i forbindelse med vass-
dragsvernet. Fra Valnesvassdraget,
Bodu. Foto: Jon Ame Eie.

gaven må vi samordne med rikspo-
litiske retningslinjer (forkortetRPR
blant innvidde) for vernede vassdrag
som Miljøvemdepartementet arbei-
der med og som forventes ferdig i
løpet av året.RPR tar for seg area-
lene inntil 100 m fra selve vass-
draget. Når vi kan ta fatt på denne
info-oppgaven, er avhengig av frem-
driften i Miljøverndepartementet.
Forberedelsene er imidlertid i full
gang i nært samarbeide med
Direktoratet for naturforvaltning.

Utredningen fra Vassdragslovut-
valget vil foreligge trykket som
NOU i juni. Den er resultat av et
omfattende lovarbeid siden høsten
1990. Lovutvalget har vært ledet
av professor Inge Lorange Backer.
En ny lov skal avløse Vassdrags-
loven av 1940 som i stor grad er
basert på å løse andre problemer
enn dem vi står overfor i dag.
Utvalget har bl.a. hatt som oppgave
å gi klarere bestemmelser for å

regulere tiltak i vassdrag som kan
føre til skade og ulempe for almene
interesser.
Et annet viktig mål er å gi natur-
og kulturverninteresser, og fri-
luftsliv, en sterkere posisjon i vass-
dragsforvaltningen.
Som forslag til navn på den nye
loven er nevnt Lov om vassdrag
og grunnvann, forkortet til Vass-
dragsloven. Men det foreligger
også andre navneforslag.
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AV MATS RYDEHELL, NVE

Som en avslutning av det norske for-
manskapsåret for EUREKA, og sam-
tidig med EUREKAs ministerkon-
feranse, arrangeres 18 forskjellige
teknologikonferanser i Lillehammer
i dagene 13. til 17. juni iår.

For en av konferansene - "Energy
for the Future" - er NVE medar-
rangør.

Energi-Europa etter år 2000 vil
trolig for en stor del fortsatt bestå
av tradisjonelle energiformer som
olje og kull. Vannkraften er sann-
synligvis fortsatt den dominerende
energikilde.

Har da bioenergi og andre nye for-
nybare energikilder i det hele tatt
noen rolle?

I Europa, USA og Japan satses
store midler på forskning og intro-
duksjon for å gjøre nye, fornybare
energikilder - som sol, vind og bio-
energi - konkurransedyktige. Kon-
feransen "Energy for the Future"
inneholder naturlig nok en del om
disse energikildene.

Fra Nederland kommer dr. Beur-
skens, ECN, og skal snakke om vind-
energi. Italieneren dr. Corvi, ENEA,
drøfter solelektrisitet. Fra Sverige
kommer prof. Tomas B. Johansen
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for å beskrivee status og muligheter
for bioenergi i Europa.

For Norge er bioenergi kanskje
det mest aktuelle på kort sikt, og jeg
har derfor valgt her å gi en kort
beskrivelse av denne energikilden.

Hva er bioenergi?
Bioenergi er energi som frigjøres ved
omfonning av forskjellige typer orga-
nisk materiale. Vi kan derfor med
mtte si at bioenergi er lagmt solenergi.

Biomasse som ikke foredles til mat
eller industriformål kan i prinsippet
utnyttes til energiproduksjon. Tradi-
sjonelt har det vært vanlig å utnytte
treavfall fra skogindustrien og tyn-
ningsvirke og sekundærvirke fra
skogbruket til bioenergi. Andre for-
mer for biomasse som kan benyttes
er bl. a. organisk avfall og biopro-
dukter fra trebearbeidende
halm og gjødsel fra jordbruket, for-
skjellig avfall og kloakkslam fra ren-
seanlegg.

Energiproduksjonen foregår ved
omdannelse av biomasse gjennom
forbrenning, forgassing, våtoksyda-
sjon og biologisk omforming.

Historisk sett har vedfyring vært
en viktig faktor i norsk energipro-
duksjon. Før elektrisk kraft og fos-
sile brensler ble introdusert, var bio-




Energivekster

Potensial
Forbruk

energi den klart viktigste energikild-
en, slik den i dag er i utviklingsland.
I dag ligger den norske bioenergi-
produksjonen på ca 10 TWh (bmtto
energi). Dette tilsvarer ca 5% av det
totale norske energiforbruket. I Sve-
rige er bioenergiproduksjonen på i
overkant av 70 l'Wh, tilsvarende ca
15% av det totale svenske energi-
forbruket (kilde: Karl-Erik Olsson,
landbruksminister i Sverige).

Rundt halvparten av det norske
bioenergiforbruket kommer fra ved-
fyring i private husholdninger. Vi
regner at ca 25% av alle husstander
har vedfyring som viktigste oppvarm-
ingskilde, og at ca 820 000 vedovner
er i bruk (kilde: SSB). Resten av
bioenergiproduksjon foregår innen
skogindustrien. Avfall og sekund-
ærvirke omformes i store kjelanlegg
til prosessenergi og til oppvarming
av industrilokalene. Bioenergi dek-
ker i dag ca 30% av energibehovet
innen norsk foredlings- og trebear-
beidende industri (kilde: Kjelfore-
ningen Norsk Energi 1990).

Miljøfordeler
Bioenergi er en fornybar energikilde.
Mengdene av drivhusgassen CO2
som frigjøres ved forbrenning av bio-
masse sluttes i et lukket kretsløp, hvor
karbonet bindes i ny biomasse gjen-
nom fotosyntesen. Et balansert uttak
av bioenergi vil derfor ikke påvirke
CO2-konsentrasjonen i atmosfæren.
Snarere vil CO2_ tilførselen til atmo-
sfæren reduseres dersom fyringsolje
erstattes med bioenergi til oppvarm-
ing. Med dagens teknologi er det fullt
mulig å benytte biobrensel i stedet
for olje til oppvarming i sentralvar-
meanlegg. Det er også mulig å
produsere etanol og raps-/rybsolje

Den grafiske fremstillingen viser
dagens forbruk av bioenergikilder,
og deres potensial. Tabellen sam-
menligner ulike bioenergiressurser
med henblikk på hva som forventes
å veere mullg å utnytte tIl en kostnad
under 50 are/kWh, samt hva som ble
utnyttet i 1990 (kilde: NVE).
Det største potenslalet lIgger utnyt-
telse av bioenergiressurser fra skog-
industrien og fra skogsfli&

som erstatning for bensin og diesel
til kjøretøyer.

Økt utnyttelse av deponigass vil
også gi reduserte utslipp av drivhus-
gassen metan.

Nye arbeidsplasser
Bioenergi kan i prinsippet produse-
res overalt hvor det er overskudd av
biornasse. Bioenergi er en lokal ener-
giressurs. økt satsing på bioenergi
gir flere varige arbeidsplasser i dis-
triktene. Som regel gir bioenergi 200
- 500 varige arbeidsplasser per
produsert TWh (kilde: Veritas). En
årlig bioenergiproduksjon på 20 TWh
gir følgelig 4.000 - 10.000 varige
arbeidsplasser.

God økonomi
I bransjer med tilgang på biomasse
benyttes biobrensel i stor utstrekning.
Disse biobrenselanleggene gir betyd-
elige innsparinger sammenlignet med
bmk av for eksempelvis fyringsolje.
Forholdene kan også ligge godt til
rette for investeringer i biobrensel-
anlegg også i andre sektorer.
Biobrensel som tillegg til elektrisk
oppvarming gjør det mulig å velge
bort elektrisitet når el-prisen er høy.

Bedre ressursutnyttelse
Overskudd av biomasse fra jord- og
skogbruk er en viktig ressurs som
kan unyttes i større grad til industri-
og energiformål. Industrisamfunn
som Norge gir store mengder organ-
isk avfall. Avfallsproblemer kan til
viss grad løses på en samfunnsøko-
nomisk fornuftig måte ved å omsette
det biologiske avfallet til anvendbar
energi.
Blir kanskje fremtidens landbruk
dyrke både mat og energivekster?

Bioenergipotensialet i Norge
Den årlige biomasseproduksjon i
Norge representemr en brutto energi-
mengde på ca 250 TWh (kilde:
NoBio). En del av tilveksten utnyt-
tes til mat og industriformål. En
annen betydelig del av tilveksten er
økonomisk uaktuell å utnytte. Ifølge

Mats Rydehell. Foto Winje.

en utredning fra institutt for skog-
fag ved Norges Landbrukshøgskole,
er det mulig å øke bioenergiproduk-
sjonen til ca 30 TWh/år i løpet av de
nærmeste 10 årene. Det meste av
potensialet kan produseres til priser
som ligger godt under 50 øre/kWh.

Skogsflis er godt egnet til bruk i
større sentralvarmeanlegg og fjern-
varmeanlegg. I Sverige blir det av
miljømessige og energipolitiske år-
saker satset stort på bruk av brensel-
flis i større fjemvarmeanlegg. På
grunn av lite utbygd fjemvanne er
det norske markedet for brenselsflis
begrenset. Noe flis leveres til indu-
strien. Forøvrig benyttes flis som
brensel i over 1000 installerte sen-
tralvarmeanlegg på gårdsbruk.

Fjernvanneanleggene på Kirke-
nær og i Trysil benytter også en del
skogsflis som brensel. Total energi-
produksjon fra skogsflis ligger på ca
200 GWh levert varme pr år. Ved
økt satsing på skogsflis er det mulig
å øke varmeleveransen til ca 6,3 TWh
pr år til en kostnad under 50 øreikWh.

I Sverige satses det for tiden stort
på å utnytte deler av overskuddsa-
realene til dyrking av skog som gir
energiflis. Under norske forhold er
det realistisk å regne med at energi-
skog kan gi ca 1,5 TWh til kostnader
under 50 øre/kWh.

Sagbrukene og treforedlings-
industrien benytter det meste av
sekundærvirke, bark, avlut og annet
avfall til å produsere energi for eget
bruk. Ca.30 prosent av skogindustri-
ens energibehov dekkes med egen-
produsert bioenergi. Dette tilsvarer
en årlig brutto energiproduksjon på
ca. 5,2 TWh. Ifølge beregninger kan
netto bioenergiproduksjon i skogin-
dustrien økes til totalt 8,4 TWh i løpet
av ti år.

Fremtidens energi?

Pris på elektrisk kraft til husholdninger i 1994
AV S1GRID OPEDAL

NVE har innhentet H4-tarfiffen pr
15.4.94 for samtlige everk i Norse.
Formålet med undersøkelsen er a se
hvordan prisene har endret seg siden
NVEs unliersøkelse i 1993.

Beregningene viser at gjennom-
snittlig elektrisitetspris til husholdninger
pr 15.april 1994 er 47,5 øre/kWh inklu-
sive elavgift og merverdiavgift.

Dette er en nedgang på 1,2 øre (2,3
prosent) sammenlignt med tilsvarende
tall pr 1.apri11993.

Elavgiften har i denne perioden ste-
get med 0,5 øre/kWh, og nedgangen i
elektrisitetsprisen eksklusive avgifter
blir dermed enda større.
Prisen på elektrisk kraft til hushold-



ninger består av en overføringspris og

en kraftpris. Nedgangen i prisen fra
1993 til 1994 synes i sin helhet å
skyldes nedgangen i overføringsta-
riffene.

Gjennomsnittlig pris på overfø-
ring til husholdningene var pr 15.
april 1994 19,5 øre/kWh eksklusive
avgifter, som er en nedgang på 1,6
øre/kWh sammenlignet med over-
føringsprisen i 1993.

Statistikker utarbeidet av NVE og
Statistisk Sentralbyrå viser at - med
unntak av 1992 - har gjennom-
snittsprisen ved salg til hushold-
ninger steget hvert år fra 1970 til
1993. Prisreduksjonen fra 1993 til
1994 kan være et tegn på at den nye
energiloven også kommer hushold-
ningene til gode.
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Fritt valg av leverandørBer om styrket
uten transaksjonsgebyr monopolkontroll
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Sluttbrukeren kan fritt velge leverandør uten at
områdekonsesjonæren (netteier) kan belaste
denne med transaksjonsgebyr. Ingen grupper av
sluttbrukere skal bli innelåst av en enkelt leve-
randør på grunn av gebyrer.

Dette er en av konsekvensene
ved innføring av nye retnings-
linjer fra NVE for beregning
av overføringstariffer.

Retningslinjene er i disse
dager sendt ut på høring.

For netteieren betyr ret-
ningslinjene en klarere presi-
sering av plikter og myndig-
het når det gjelder måling og
beregning. Netteier blir ansvar-
lig for at avregningen i konse-
sjonsområdet blir korrekt totalt
sett.

For leverandørener resul-
tatet at konkurransen mellom
leverandørene blir mer jevn-
byrdig. Ingen leverandør vil ha
spesielle rettigheter hva angår
avregningsforhold.

I "Retningslinjer for måling
og avregning" skilles det mel-
lom nettvirksomhet og kraft-
omsetning.

Kraftomsetning foretas av
kommersielle aktører som i ret-
ningslinjene kalles Leveran-
dører. Med Leverandør menes
også den delen av integrerte
selskaper som driver med
kraftomsetning. Det forutset-
tes i retningslinjene at Nettei-
eren praktiserer full likestilling
av alle Leverandører. Med
Netteier forstås det selskap
som har områdekonsesjon for
nettvirksomhet.

Markedshåndtering
Under punkt 1. om markeds-
håndtering heter det bl.a.:
"En Leverandør som kjøper

3
kraft gjennom markedene
organisert av Statnett Marked
as, foretar før levering en

anmelding mot Statnett Mar-
ked as av alle avtaler om kraft-
kjøp som Leverandøren har
time for time. Leverandøren
blir i ettertid avregnet mot Stat-
nett Marked as. Her sammen-
stilles avtalt kraftkjøp og fak-
tisk uttak.

Alle Leverandører som
handler i markedene organi-
sert av Statnett Marked as må
fremskaffe timesvise uttaks-
data for at avregningen skal
bli konekt. Når det bare er en
Leverandør i et konsesjons-
område, er det tilstrekkelig å
måle den totale innmatingen
i nettet (systemprofilen) Dette
vil være situasjonen for et inte-
grert 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 innmatnings-
punktet ikke kan skille uttaket
til de forskjellige Leverandø-
rene. 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 utgangs-
punkt i innmatingen i eget nett
ved avregningen mot Statnett
Marked as for så å fratrekke
målte timeverdier fra andre
Leverandører. Omsetningsen-
heten i det integrerte selskapet
får da kontroll over sitt eget
timesvise uttak. En slik prak-
sis er ikke lenger akseptabel
når de andre Leverandørene 


skal sidestilles med omset-
ningsenheten i det integrerte
selskapet. Nettselskapet kan
ikke da pålegge de andre Leve-
randørene å foreta timesmå-
lingen på bakgrunn av krav fra
områdekonsesjonæren, og
dekke kostnadene med dette,
mens områdekonsesjonærens
egen Leverandør fritas fra dette
kravet".

Måleutstyr/gebyrer
De nye retningslinjene om-
handler 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 timesmål-
ing, og kostnadene dekkes av
netteieren.

Vil en leverandør timesmåle
sluttbrukere med et årlig
energi- og effektuttak lavere
enn 400 000 kWh, må leveran-
døren dekke kostnadene selv.

Omgebyrer sier de nye ret-
ningslinjene 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 fast-
ledd i overføringstariffen for
de sluttbrukere som må skifte
leverandør.

Gebyret vil gjøre det mer
lønnsomt for leverandørene å
ha mange kunder i få konse-
sjonsområder fremfor få kun-
der i mange konsesjonsområ-
der.

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 overføringsvil-
kår ofte har en behandlingstid på mer enn et
år.

Regelverket for overføringsvilkår er sta-
dig blin bedre. men svak kontroll fører til at
reglene blir dårlig etterlevd. Det rammer sær-
ling mindre kraftkjøpere, skriver de fire store
organisasjonene i sitt brev av 11.mai.

De anbefaler økt bemanning i kontroll-
virksomheten og har tre konkrete ønsker.

Det første er økt tempo i klagebehand-
lingen. Det bør settes konkrete mål og sik-
res ressurser for redusert behandlingstid gjen-
nom 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 overførings-
tariffer 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.

Forskrift om endring i forskrift om pro-



duksjon, omforming, overføring og forde-
av energi er gjort gjeldende fra 1. april

1994.
Endringsforskriften som ble gitt ved

kgl.res 10.12.93 gjelder bl.a. for konse-
sjonskraft.

Endringen innebærer at kommuner og
fylkeskommuner må ha omsetningskon-
sesjon dersom de vil selge konsesjons-
kraften 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 omsetnings-
konsesjon dersom den f. eks. ønsker å

Sanksjoner
I brevet til Jens Stoltenberg heter det videre
at NVE må få utvidet hjemmel til å iverk-
settes økonomiske sanksjoner slik at det ikke
er til ensidig fordel for netteier å bryte kjøre-
reglene 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 hushold-
ningskundene (..) Det bør være tilstrekkelig
med belastningskurver som er avtalt på for-
hånd".

Det henvises også til NVEs retningslin-
jer 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 opp-
rettholdes, 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 kraft-
markedet".

selge konsesjonskraft direkte til sine hus-
holdningsabonnenter.

Tidligere falt ikke kommunene og fyl-
keskommunene inn under konsesjons-
plikten 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 energi-
omsetningen.

Endring i reglene for
omsetning av konsesjonskraft

Omorgamsering av
EnØk-OgMarkedS-
avdehngen

Kompetansesertifikat for energi og m•l

k.<

,

NVEs.avdeling for enøkog
rriarked er-ontorganisert og
har
. .

nåtre seksjoner:
'økonomi og enøk.

Markedsseksjohen be-: . .
bandler IVISter Om oVer-



føringstatiffer, UndersØker
.everkenes effektivitet og.
'arbeider tned regulerings-: . .
beWnwl4sey og utenlands-
handel.-,
Sjef for seksjonen er Jon
Sagen.

Ø k ono mi s ek sj o nen
konttolleter organisenngen

msetningen..tikleler

ontsetningskonsesjoner,
bebandlez tvister om økono-
:misk&fOrhold og arbeider
med data fra everkene4:kost,. . .
nadskontroll, analyser og
markedsundersøkelser.
. Sjef for seksjonen'er Pål.

Meland.
...Enøkseksjonen har ansvar

for oppfølging av den statlige
strategien for energiøkon6-:
misering gjennomopp
informasjon og introduksjon
av energieffektiv teknologi.
Sjef for.seksjonen er I3irger
I3ergesen.

Haavard Østbagen i Natur- og
miljøseksjonen har etter nye stu-
dier oppnådd PCD-sertifikat
Professional Development Cer-
tificate. Haneren av de førsie ber
landet som fildeles et slikt ser-

ti

østhagenholder sin temafore-
lesning i Ingeniørene,s Hus den
8. juni da også den høytidelige
overrekkelse av sertifikatet fore-
går-
Det er Norske Sivilingeniørers
Forening som administerer den
nyeordningen med et egetkom-
petansesertifikat.
Til Vann & Energi forteler Øst-
hagen at PDC-sertifikatet kan
skreddersys til den enkeltes
bebov innen visse hovedgmpper.
- Jeg har spesialisertmeg innen

feltet energi og miljø og da med
en vid definisjon av energibe-
grepet. Vannkraft, soM jeg til
daglig steller mest med, utgjør
bare en begrenset del.
Mitt PCD-opplegg harbestått av
en obligatorisk del ved NTH

enerell miljøkunnskap og en
selvvalgt del. Denne egnedelen
har jeg satt sammen av kurs
innen energi, miljø, samfunn og
vannforvaltningved Universitett
Oslo - og en miljø- og ressurs-

økonomidel ved Norges Han
delshøyskoles kursvirksomhet.
Spesielt nyttig har det vaert for
meg som biolog å fålitt innblikk

hvorledes økonomene tenker
disse tider da alt helst skal kvali-
fiseres i kroner, sier Østhagen.
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Vannføringen under nøye oppsikt!
Bjørnson og Grieg ville nok savne et og annet om vårbrus
og bulder i vannføringsprognosene fra NVE, Hydrologisk
avdeling. Det får så være. For Bjarne Krokli og hans
medarbeidere er poenget å si noe konkret om vannføring
og flomfare. Deres vurdering har stor betydning for alle
som styrer med elver og vann - og dermed for oss alle i
landet.

Bjarne Krokli har mange stasjoner i ryggen for sine vannforingsprognoser og
flomvarsler. Likevel gir de et nokså grovt bilde av situasjonen i hele landet.

TEKST OG FOTO:
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Men hva bygger de på når en prog-
nose utarbeides? Hvordan ser
"glasskulen" deres ut?

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 automatisk målestasjon for
vannføring. Faxene kommer fra
Meteorologisk Institutt og viser
været på kort sikt, og langtidsvarslet.

Temperatur og nedbørdata mates
inn i hydrologiske modeller som i
sin tur gir prognoser for vannføring-
en på strategiske steder i Norge.

Værmeldingen viktig!
Krokli forklarer at 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 langtids værvarslet kan 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
værmeldingen mye feil, vil det klart
innvirke på våre prognoser.

Han konstaterer også at vi har hatt
flom en rekke steder på Østlandet,

Sørlandet og Vestlandet denne
våren. Veier bl.a. i Sør-Trøndelag og
i Akershus (Enebakk) har vært
stengt. I Mesnia ovenfor Lilleham-
mer var det storflom i Tyrielva.

Prognosetjenesten er del av Sek-
sjon Vannbalanse i Hydrologisk
avdeling. Et av daglige gjøremål er å
forvisse seg om at alle data fra måle-
stasjonene kommer inn til 4.etasje i
Middelthunsgate 29. Kanskje er det
noen feil å rette. Noe av innsam-
lingsutstyret er forresten så tempera-
turfølsomt at vinduet må stå oppe
selv på en tidlig vårdag. For ikke å
snakke om varmeste sommeren. Det
har noe å gjøre med at utstyret
trekker på årene, er velbrukt og slitt.

- Vi er den eneste operative enhe-
ten her på huset. Andre kan nok
være irritert over at datamaskinen er
nede. Men her må alt rusle og gå!

Noen målestasjoner sender ikke
selv, men kan ringes opp. For
eksempel en stasjon som måler
Glomma ved Elverum. Der har Kro-
Mi tidlig maidag fått til svar at
vannstanden er 1,63m - og det til-
svarer enn vannføring på 509
kubikkmeter i sekundet. Det er jo
mye vann - men i løpet av smeltese-
songen ville vannføringen bli nær
det tre-flre dobbelte.

Krokli viser hvordan tilsammen
femti stasjoner er fordelt ute i landet, 


fra lengst i sør til Øst-Finnmark.
- Dette stasjonsnettet gir hoved-

trekkene i avrenningssituasjonen i
landet. Men det er et nokså grovt bil-
de. Vi mister detaljene. Nettet burde
ha mange flere stasjoner som gir oss
data på daglig basis. Jeg skulle svært
gjerne ha hundre slike stasjoner,
eller enda flere,sier Krokli og peker
på Finnmark som nesten ikke har
noen lys. - Men dette er selvfølgelig
et økonomisk spørsmål. En stasjon 


koster mellom femti og hundre tusen
kroner.

- Hvis du fikk en million ...?
- Det ville gi noen flere stasjoner i

drift. Og vi kunne utvikle nye
modeller for å få sikrere prognoser.

- Kan satellitter være til hjelp?
- Ja, men skulle vi satse på det,

måtte vi trolig skifte ut alt vi nå har
av tyr. Det ville være et kjempe-
14"en har likevel gjort det, bl.a.
i U

Må betale NRK!
- Hvem får prognosene?

- I en normalsituasjon sender vi ut
prognoser to ganger i uken på fax til
en relativet liten gruppe interesserte.
I en flomsituasjon er interessen i
media naturlig nok større, og prog-
nosene går da til NTB og til NRK,
gjerne en lokalsender der interessen
er særlig stor.

Og vi har som kjent flomvarsel på
tekst-TV,side 319, og et spesielt var-
sel for Nordmarka. Det siste far vi
betalt for.

- Men ikke for tekst-TV?
- Nei, tvertimot. NVE betaler

50 000 kroner i året for å få med
prognosen der.

Vurderer risiko
Også brukseierforeningene rundt i
landet gir viktige bidrag til den dag-
lige prognosetjenesten, ut fra sine
egne nett av målestasjoner.

På et tidspunkt i vår hadde vannet
steget så mye i Mjøsa at Glommens
og Laagens Brukseierforening kon-
taktet NVE med spørsmål om å sen-
ke overvannet ved Rånåsfoss kraft-
stasjon. Prognosetjenesten var da
allerede klar over at det kunne bli
flom på dette tidspunktet.

- Vi har rett til å beordre senk-
ning. Brukseierforingen har for sin
del krav på erstatning for driftstapet,
som i det aktuelle tilfelle ville være
70-80 000 kroner pr dag.

På grunnlag av egne data og
gjeldende værvarsel vurderte vi situ-
asjonen nøye - og valgte ikke å gi
beskjed om senkning. Det var natur-
ligvis en avgjørelse som ble tatt på
høyeste hold her i huset, sier Kro-
kli.- Og klart vær med kalde netter
gjorde at flomfaren gled over.

TEKST OG FOTO: WENJA PAASKE

18. juni foretar fylkesordfører
Magnar Lussand den høytidelige
åpningen av Vestnorsk Industri-
stadmuseum i Tyssedal.
Museumsstyreren Randi Bårtvedt
legger vekt på å tone ned ordet
"museum" som lett bare assosieres
med fjern fortid.

- Vårt fortrinn er nettopp at Tys-
sedal er et levende industristed!
Det storstilte Tyssedal-prosjektet,
hvor museet inngår som en sentral
del, tar sikte på å utvilde lokalsam-
funnet gjennom kultur- og reise-
livstiltak. NVE er med på å støtte
dette arbeidet.

VANN - opphav til liv - og kon-
flikt

Vann, visjon og viljestyrke
kombinert med arbeidskraft, kunn-
skap og intemasjonal kapital ga
Tyssedal en sosial revolusjon på 


rekordtid fra 1906 til -08. På disse
to årene ble et jordbrukssamfunn
som ga magert utkomme for 30
slitere, omskapt til et industristed
som tiltrakk seg tusener på 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 tyfusbrak-
ke og lokalavdeling av Alliance
Francaise. Krasse klasseskiller.
Tyssedal ble snart det rødeste av
det røde. Et industrieventyr på
godt og vondt - fremveksten av det
moderne Norge, i en fjellsprekk
innerst i fagre Sørfjorden i Har-
danger. Men det er ikke snipp,
snapp, snute for eventyret Tysse-
dal. Her er liv laga! Tyssedal sat-
ser på høyteknologi, satelittkom-
munikasjon, miljøforskning, infor-
masjonsindustri, kultur og reiseliv.

Museumsstyrer Randi Bårtvedt

ser for seg at Tyssedal med tiden
kan bli et nasjonalt vann- og ener-
gisenter med informasjon, doku-
mentasjon og ikke minst forsk-
ning. Allerede i dag drives det full-
skala forskning på industriell
vannforurensning som viser at
mottiltakene virker.

Ifølge en prognose som FN-

organet World Meteorological
Organization sendte utpå Verdens
vanndag 22. mars iår, vil verdens
vanntørst tredobles før 2050. Tys-
sedal har rustet seg med dypvann-
skai og pumpeklare rørledninger.
Så mens vann i tonnevis kan pum-
pes ned i tankene på bulk- og cmi-
seskip, kan kresne turister skåle i

Kraftverket i
Tyssedal var
det største i
Europa da det
sto ferdig i
1918. Nå er
vannkraftpro-
duksjonen
nedlagt og
erstattet av
Oksla Kraftsta-
sjon. Men med
tanke på sto-
reksport av
vann har Tys-
sefaldene a.s.
dypvannskai
rett inntil kraft-
stasjonen.

krystallIdart "pure Tussowater
with bits of the Folgefonn glaci-
er".- Rent, friskt drikkevann blir
snart en luksusdrikk, spår direktø-
rene for Tyssefaldene a.s. Rolf
Sandstå. Han forteller også at man
arbeider med planer om stor-
eksport både til Curopeiske inter-
essenter, Midt-Østen og U-land.

Industristadmuseum
åpnes i Tyssedal
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