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1995 —Nye
utfordringer
og NVE
overfor
nye utfordringer.
Godteverksbransjen
inn i det femte
året med
energiloven
stilles både
ramtidig salg av toppeffekt til Europa setter nå fokus på
effektdekningen i vårt kraftsystem. Vi må klarlegge
mulighetene for økt effektinstallasjon og bedre effektutnytting i kraftverkene. Ikke minst må vi se på mulighetene for
fleksibilitet i effektuttaket på brukersiden.
lry framtidige kraftutvekslingsavtalene nødvendiggjør
Logså
en omfattende styrking av hovednettet. Forhåndsmeldinger fra Statnett ble mottatt i 1994. Konsesjonssøknader kan ventes i år. Behandlingen blir meget krevende, hensyn tatt til oppgavens omfang —til sammen ca 350 km 420
kV ledninger —og opinionens etter hvert ganske skeptiske
holdning til nye kraftledninger.
Markedsbaseringen
av til
vår1995.
elforsyning
videt ved inngangen
ble ytterligere
utHusholdningene
og andre
mindre sluttbrukere har nå reell mulighet for fritt valg av
leverandør. Begrepet "innelåste kunder" har mistet mye av
sin betydning. Selv om bare et lite mindretall av de små sluttbrukerne kommer til å skifte leverandør, må alle leverandører nå ta hensyn til at de har muligheten. Aviser, radio og TV
har funnet reformen så interessant at de har gitt den bred
omtale. Likevel står både NVE og energiverkene overfor en
stor oppgave med å gjøre ordningen kjent blant publikum.
I Vårt
monopolkontrollen
mål er å få til en
med
reguleringsmåte
nettene har vi som
ennågir
en netteierne
del ugjort.
en sterkere motivasjon for å effektivisere virksomheten.
enn i de foregående
år. førte til høyere spotpriser i 1994
Strammere
kraftbalanse
Vi kan igjen vente å få inn konsesjonssøknader om vannkraftutbygging.
Det kerheten
strammet
på deler
seg også
av Vestlandet
til med hensyn
i vårknipa
til forsyningssiki fjor, ved en
kombinasjon av sterkt nedtappede magasiner og flaskehalser
i overføringene. Nå gikk det heldigvis bra. Men situasjonen
synliggjorde behovet for å avklare Statnetts ansvar og virkemidler som driftskoordinator i det markedsbaserte kraftsystemet. Det er nå ivaretatt gjennom retningslinjer for systemansvaret som er gjort gjeldende fra årsskiftet.
ituasjonen aktualiserte også det arbeid vi nå tar opp med
fastlegge kriterier for en rasjoneringssituasjon og retningslinjer for gjennomføring av en rasjonering.
Fra portere
1. januar
har vi stiltfor
krav
om at everkene
inn nøkkeltall
årlig skal for
avbrudd.
rap-å
Det er nødvendig
vurdere forholdene i kraftsystemet, og hvor mye det er samfunnsøkonomisk riktig å investere i nettene. Data om
avbrudd vil også vcere et underlag for å vurdere og eventuelt
fastlegge minstekrav til leveringskvalitet.

T ista over oppgaver kunne godt forlenges. Vi mangler ikke
utfordringer i 1995.

NVEs råd samlet til sitt siste møte. Fra venstre Torstein Bye, Gunvor Schnitler, Lorents Lorentsen,
Kari Kveseth, nestleder Marit Lundteigen Fossdal, rådets leder Arnor Njøs, vassdrags- og energidirektør Erling Diesen, rådsekretær Tove Aksnes, Gunn Olsen, Haakon Thaulow og Solveig BredalThorsen. Foto Wenja Paaske

Sistesaki NVEsråd
Den 31. desember utløp funksjonstiden for NVEs råd, og rådet er etter Stortingets
beslutning ikke gjenoppnevnt. Siste møte ble holdt den 12. desember 1994. Hovedemnet på dette møtet var en orientering om utkastet til ny vassdragslov.
Blant de viktigste sakene rådet har hatt til behandling i senere år er nytt manøvreringsreglement for Alta Kraftverk, fremføring av 300 kV kraftledning til Kollsnes i
Øygarden, regulering av Aursunden og spørsmål i forbindelse med forvaltningen av
vernede vassdrag. Rådet har drøftet helsespørsmål knyttet til kraftledninger, og sett på
ny design av kraftledningsmaster.

Storkunder
vil eie
nettpå egetområde
OsloHovedflyplassAS ( OHAS)søkerkonsesjonfor å eie distribusjonsnettet
inne
på sitt flyplassområde.
Forsvaretønskerå byggeut, driveog eie netteti sine områderpå Gardermoen.
NVEtar avgjørelsei løpetav våren.
Av Harald Brynildsen

- Disse to aktuelle sakene, og en
rekke henvendelser til NVE om
mulighet for å overta anlegg,
tyder på økt interesse for å eie
distribusjonsnett tilknyttet større
forbrukere. Vi har en ny problemstilling her, sier rådgiver
Asle Selfors i EK (Energiavdelingen, konsesjon) til Vann &
Energi.
- Hittil har man sett på dette
som et praktisk spørsmål.
Områdekonsesjonæren og en
storforbruker er blitt enige om
hvor grensesnittet skal være
utfra praktiske hensyn.
Nå har vi en klar konkurransesituasjon der begge parter ser
det som en fordel å eie anlegget,
konstaterer Selfors.
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Han forestiller seg argumenter
både for og mot begge løsninger.
- Et argument for å la områdekonsesjonæren eie anlegget er at
man får store enheter og driftsmessig ryddighet.
Et argument for å la storforbrukeren bygge ut og eie kan

være ønsket om å gi områdekonsesjonæren en viss konkurranse - som et puff mot større
effektivitet.
Andre momenter er at store
brukere
gjennom
eierskap
mener de kan oppnå bedre kontroll med utbyggingskostnader.
Og et selskap kan ha ønske om
uavhengighet av en monopolist.
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Områdekonsesjonæren
vil
gjerne vise til sin forsyningsplikt overfor alle kunder, stor
eller liten, og til driftsmessige
fordeler.
- Dette ment som eksempler
blant flere argumenter for og
mot, sier Selfors.
Han minner om at det innen et
konsesjonsområde gjerne vil
være flere storforbrukere industribedrifter, et kompleks å
la Aker Brygge, et sykehus med økonomisk interesse i selv
å eie distribusjonsanlegget.
Områdekonsesjonærene kan
frykte at en slik utvikling vil ta
vekk noe av deres inntektsgrunnlag.
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Inni fjelletmed nye stålrør
På nyåret er ombyggingsarbeidene ved Nore 1
godt i rute, både fremdriftsmessig og etter budsjettet. Med nyanskaffet og topp moderne utstyr
gnager Statkraft Anlegg seg jevnt og trutt inn 1
åsen bak kraftstasjonen.
Samtidig blir en rørvalsemaskin
montert på Møller Energis verksted i Drammen. Maskinen er
en nyinvestering for produksjon
av stålrør med innvendig diameter opp til 3,7 meter. Etter hvert
vil det gå 60-70 tunge transporter med tilsammen tusener av
tonn nye stålrør fra Drammen til
Rødberg. Der vil de avløse
smisveiste rør som skal skiftes
ut, etter pålegg fra NVE.
Prosjektleder for "Nore 1 Utfasing av smisveiste rør" er
Johannes Hope i Statkraft SF.
Han forteller til Vann & Energi at arbeidet kom i gang sist
høst og at det hele skal være
avsluttet i annet kvartal 1997.
Det sprenges ny sjakt og tunneler til kraftstasjonen med en
samlet lengde på 2300 meter.
100 000 kubikkmeter fjell tas
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ut. Hovedmengden deponeres
på egen eiendom. Noe av massene blir brukt av veivesenet for
utbedring av veien RødbergTunhovd, og kommunen bruker
stein bl.a. til en idrettsplass.
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Prosjektet har et kostnadsoverslag på 165 mill. kroner og
vil kreve 80-90 årsverk. Hovedentreprenør er
Statkraft Anlegg, med Statkraft Engeneering som konsulent. Alle planer og beregninger
for anlegget er sendt NVE til
orientering, forteller Hope.
De nye stålrørene lages for en
stor del i her landet, av finsk
stål. Møller Energi har en kontrakt på 40 mill.kr. om denne
leveransen. En tsjekkisk bedrift
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Sjakt og tunneler utgjør tilsammen en lengde på 2300 meter, og 100 000 kbm fjell tas ut. Skisse v/Statkraft.

har fått i oppdrag å lage alle
såkalte bukser, eller bøyde rør
til avgreninger. Tsjekkia er et
høyteknoligisk land med avanserte beregningsnodeller, og en
sveiseteknikk på topp.
Om Nore-prosjektet generelt
sier Hope at det er betydelig i
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økonomisk omfang, og blant de bortsett fra kortvarige opphold
første av fiere slike pålagte ved overgangen fra gammelt til
ombygginger. - Slik sett har det nytt.
Ombyggingsarbeidene er inivel noe preg av et pione'rprotiert av NVEs pålegg om å bytte
sjekt.
ut de gamle, smisveiste rørene
Kraftproduksjonen går sin med nye rør.
gang under hele anleggstiden,

011.25.1.91...

By ellerikke by er spørsmålet
Etterden såkalteEvjedonunensist høst vil Statkraft,
Sira-Kvina,Lyseog andreprodusenterha tilbake
mer enn 600 millionerkroneri eiendomsskattfra et
en rekkekommuner.
Landssamanslutninga
av Vasskraftkommunar,
LVK,
sier kraveneer grunnløseog at de kommerfor sent.
Det liggeran til en langvarigrundei rettsapparatet.
Tre kraftselskaper har tidligere
vunnet frem i et søksmål mot
Evje og Hornnes kommune i
Setesdal. Selskapene protesterte
mot at kommunen hadde ilagt
dem eiendomsskatt, men ikke
gjort det samme for annen eiendom i kommunesenteret Evje.
Ut fra loven om eiendomsskatt
forelå det dermed en urettmessig forskjellsbehandling, hevdet
kraftselskapene.
Den 14.oktober i fjor ga Høyesterett kraftselskapene medhold og kjente eiendomsskatten
ugyldig.
Etter dette anlegger altså noen
av de største kraftprodusentene
sak mot sine respektive kraftkommuner. De vil ha igjen tilbake skattebeløp som nærmer
seg milliardlassen.

"Klarparallell"
- Statkraft er en av Norges største landbaserte skattytere. Vi
betaler skatt som vi skal. Men vi
ville ikke gjøre jobben vår uten
å få prøvet tilsvarende saker,
sier informasjonssjef Sjur Rosholt i Statkraft med henvisning
til Evje-dommen.
- Statkraft har derfor sendt
stevning til syv kommuner med
en klar parallell til Evje.
De syv er Nore og Uvdal,
Hemnes,
Nesset,
Eidfjord,
Ulvik, Vinje og Sørfold. Statkraft vil ha tilbake ialt 317

Fof 1995 har Næri
°
energide partetnent& agsfastsått.
(NOEg)
jottilse« irioseor:på ksjoaneer:
Krayt' .for konse ns

mill.kr. for årene 1992-94.
Dertil kommer tilsvarende
krav fra krav Sira-Kvina kraftselskap, fra Lyse Kraft og andre
for tilsammen et lignende beløp.

Engsteligekommuner
Aviser rundt om i landet har de
siste ukene reflektert vantro og
forskrekkelse i de mange berørte kraftkommunene."Et skrekkscenario" sier rådmannen i
nordlandskommunen
Sørfold
med 2 700 innbyggere - og et
krav mot seg på kanskje 40-45
mill.kroner. Ordfører Nils Peter
Undebakke i Nore og Uvdal sier
".. dette vil ruinere oss fullstendig".
Diskusjonen går om kraftkommunen har et tettsted som
kan betegnes bymessig. I Sørfold heter tettstedet Straumen.
Det har omkring ni hundre innbyggere, et bakeri, et Prixutsalg og noe næringsliv.
Dette kan ikke kalles "bymessig", mener rådmannen der.

"Forsent ute"
LVK tar denne diskusjonen med
seg inn i rettssalen. Men som
første punkt vil kraftkommunene påstå kravene avvist fordi
gjeldende frister er oversittet.
- Kraftverkene kunne ha protestert straks eiendomsskatten
var vedtatt, men de gjorde ikke
det. Vi mener at verkene er for

aftsta
Prisen
øreikWh
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Straumen i Søifold —om ikke by så iallfall et prak«ullt landskap?
Foto: Hilde Opdahl

sent ute. Det gjelder klare frister
for krav om tilbakebetaling av
skatt, sier sekretær for LVK
Stein Erik Stinesen. Han peker
også på at det ikke er strid om
kraftselskapene selv er skattepliktige.
- Det kraftselskapene vil er å
slippe en ellers korrekt ilagt
skatt fordi andre ikke er pålagt
samme skatt, sier Stinesen.
Verkene erkjenner også at
fristene er oversittet. Men de
søker såkalt oppreisning som
betyr at kravene likevel kan
fremmes - noe LVK motsetter
seg.
Hvis og når det i retten kommer til en definisjon av "bymessig", godtar ikke LVK noen
kopi av Evje-dommen. Der er
det tale om en helt konkret vurdering av tettstedet Evje, fremholder Stinesen.
Han opplyser at LVK har bedt
om forening av sakene, det vil si
at de blir ført ved "endomstol,
fordi alle saker omhandler det
samme spørsmål - om saksanleggene i det hele tatt kan prø-

ves. Dette bør domstolene ta
endelig stilling til først, fremholder LVKs talsmann.

Regjeringenavventer
Kommunal- og arbeidsminister
Gunnar Berge har i et avisintervju sagt at Statkraft er i sin
fulle rett når selskapet stevner
flere kraftkommuner for det
man mener er uberettigede skattekrav.
Berge sier at regjeringen ikke
kan legge seg bort i hva rettsapparatet gir uttrykk for, og ikke
ha noen oppfatning av en slik
tvist. Regjeringen avventer
sakens utfall.
En annen sak er hvordan lovgivningen på dette området skal
være i fremtiden, fremholder
statsråden og minner om at
kraftbeskatningen er i støpeskjeen. Berge er opptatt av hvordan
beskatningen løses ettersom dette har en avgjørende betydning
for mange kommuners økonomi.
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Midtveisi januar slo vinterentil mot strømforsyningen både sør og nord i landet. Titusenerble
strømløsei noen timer—eller i flere dager.Everkenesfolk fikk en stri tørn.

NVEs havarigrupperykket ut til Lofoten,så på
skadene og drøftet forebyggendetiltak sammen
med lokale ledere. Blant lærdommene er at
beredskapsplanen
må fremskyndes.

sene mellom Kvitfossenog Kleppstad på Austvågøy,både 66- og 132
V linjene. Raset hadde stor fart og
skar ut en bit av den ene stolpenpå
en av mastenei 132 V linjen. Den
andrestolpen,på lesiden,klarteseg.
Den
brukne
stolpenble midlertidigspjelket,
slik at nettet
kunne
spenningsettes. All
strømforsyning
til Vest-Lofoten
måtte inntil videre overføres
via denne linjen
(utenom aggregatforsyning).
Liner
røk,
stolperknakk
Uværsdagen
satte det inn
med regn, sludd
og snø som la
seg på liner,
toppliner og
barduner over
lange strekninger, spesielt på
Vestvågøy og
på Grimsøya.
Istykkelsen ble
anslått til 8-12
cm på lange
strekninger. Da
det også begynte å blåse opp,
med stormkast
enkelte steder,
ble påkjenningene så kraftige
Et snøras skar ut en bit av stolpen på en av mastene i at store deler av
132 kV linjen mellom Kviffossen og Kleppstad i Aust- liner og bardu-

Det begyntei Lofotenden 13.januar. Snøras og is på linjene, kombinert med sterk vind, herjet linjenettet. På det meste var 13 000 menneskeruten strømforsyning.
Et snøras hadde kuttet forbindel-

ner røk og master veltet overende.
En stolpe på 23 m i et spenn over
Sundklakkstraumenknakk, og det
tok noe tid å få en erstatning på
plass. Totalt ble det registrert 20
stolpebrekkpå 66 V linjeneog ti på
132 V linjene foruten omfattende
skader på 22 kV- og lavspentlinjene. Det var klart at utbedringene
ville ta flere uker fremover.
Alarmberedskap
Frode Trengereidog Hans Otnes
fra havarigruppeni NVE kom til
Lofotenden 18.januar for på stedet
å få nærmereinntrykkav skadeomfang, årsaker og strategi for utbedringer.
De forteller til Vann & Energi at
hele organisasjonen i Lofotkraft
A/S var blitt satt i alarmberedskap
med ekstra bemanning på sentralbord, driftssentralog på montasjesiden. Det ble gjort en stor innsats
under vanskelige værforhold.
Internt samband — mobiltelefoner
og VHF-samband—fungerte godt.
Adkomstentil feilstedenevar ganske kort fra farbar vei. Forutenegne
mannskaperkom det assistansefra
naboverkene og fra Salten KraftsambandAS. I alt hadde 60 personer sin strie tørn med å gjenopprette
strømforsyningen.Flere aggregater
var de førsteukene i drift for å kunne forsynekundene.

Blant forebyggende tiltak mot dag morgen.Våt og tun
snøras og snøfonner er oppsetting ned og la seg på trærne
av «ploger»,eller rasbryterei form høyereliggende område
av korte stolper som plasseres grunn og Skien. Det ga
ovenfor mast. Og det bør vurderes trefallmot linjene,og st
oppsettingav snøskjermersom kan ble uten strøm. Enkelte
endre snøfonnoppbyggingen.
Spesi- ledningeneså mye skad
alisterpå snø- og isforholdbør kon- røk og masterbrakk. De
vågøy, Lofoten.
Foto: Hans Otnes, NVE.
taktes.
te reparasjonsarbeidero
Koordineringenmed andre etater dager.Fredagformiddag
kan bli bedre.Det gjelderbl.a. poli- te enda en overspenning
ti, sivilt og militært forsvar, kom- Skotfoss,og nye tusener
mune- og fylkesmyndigheter. løse i ca. halvannentime
Ansvaretmå fordelesi en tidligfase
Utpå ettermiddagene
av situasjonen.I diskusjonenble det peraturenseg slik at line
også påpekt at beredskapsplanen fordelingsnettet begynte
må fremskyndes.En gjennomgang dige snølaster ga
av dimensjoneringsnormeneut fra store skaderpå tre
lokale forhold bør forseres, og nye 132 kV ledninger.
normerfremskyndes.
Men takket være
så er den liten.Den kan maksimalt
Ensvenskekspertgruppe medialt femtenmedlemmer.
Fra Lofotkraft A/S ble det også reserver for disse
Epidemiologiske
og eksperimen- føre til et fåtalltilfelleav barneleufremholdtat overføringstariffenmå linjene unngikk
la i januarfremen raptelle data gir ikke grunnlagfor en kemipr år for hele landet.Til tross
kunne dekke inn kostnadenemed å man langvarige
portommuligehelsesikkerkonklusjonom at ekspone- for en megetsterk veksti kraftforopprettholde en tilfredsstillende strømstanser.
bruket,
og
dermed
en
økt
eksponefor EMF øker kreftrisikoen,
skaderfraeksponering
av ring
leveringskvalitet.
Utbedringenekan
ringfor EMF,så er antalltilfelleav
imidlertidta uker.
elektriskeog magnetiske sierde svenskeekspertene.
leukemierikkegåttopp.
Beredskapsplanen
felter(kaltEMF)
Leukemi
virketgodt i SKK
Ekstramannreferererandre nordiske Aktsomhet
Gruppensierdet ikke fin- Gruppen
Skiensfjordenskommunalekraft- skaper
studier som antyderen økt risiko Socialstyrelsenoppfordrerlikevel
selskap (SKK) opplevde i helgen
For å håndtere
nes overbevisendestøtte
for leukemierhos barn,men sier at til aktsomhetoverfor den mulige
20.-22.januar sine størsteskaderpå situasjonen ble
sammenhengenmed eksponering kreftrisikioen.Man bør i boligutfor en slik sammenheng
for EMF fra kraflledningernær byggingog samfunnsplanleggingen ledningsnettetpå mer enn tyve år. beredskapsplanen
når det gjelderkreftog
En første forsmak kom allerede delvis iverksattpå
bostederer svak.Fortsattsavnesen vurderemulighetenefor å begrense
reproduksjonsforstyrrel- troverdig biologisk forklaringpå magnetfeltav betydeligestyrke i
onsdagenfør da våt snø ga trefall torsdag og i fullt
ser,som spontanabortog hvordanEMF kan forårsakekreft. hjem, skoler og på arbeidsplasser mot linjer i Bamble,Siljanog Dals- omfang fredag
bygda. Det berørte noen få hundre morgen. BeredDe samlederesultaterfra undersø- om dette kan gjøres til rimelige
lav fødselsvekt.
husstander.
skapsledelsen
kelserav DNA,genmutasjoner
mm kostnader.
Dagen etter falt 66 kV linjen som kom på plass for å
Rapportener laget på oppdragfra i et stort anlagttestsytemtyder på
Norskeeksperterfremlai fjor en
den svenskeSocialstyrelsen.
at EMF ikke direktekan skadedet
forsyner stasjoneneHerre Vold og iverksette planen
tilsvarenderapport.Senere har en
Den konstatererat det ikke fin- genetiskematerialet.
Rørholt. Ytterligeretusen husstan- og for å planlegge
vurdert mulines tilstrekkeliggrunnlag for å
Man kan i dag hverkenbekrefte embetsmannsgruppe
der ble strømløsei noen timer. Så gjenoppbyggingfastsette grenseverclierog gi bin- eller motsi en årsakssammenhengge tiltak mot helsefarefra elektrisfulgte flere skader,bl.a. eksplosjon en. Det ble sørget
dendeforskrifterpå området.
mellomEMFog risikofor leukemi, ke og magnetiskefelter. Denne
i en overspenningsavleder
i 132 kV for informasjontil
gruppensrapportventeså foreligge
DosentKerstinHagenfeldt,leder heterdet i rapporten.
anleggetpå Skotfosskraftverk.Det massemedia, ved
i Svenska Låkarsällskapet,har
Hva manmedsikkerhetkan si er til våren.
ga redusertproduksjoni åtte timer. informasjonssje- Ikke
ledet den svenske ekspertgruppen at dersomdet finnes en økt risiko,
Så braket det virkeligløs fra fre- fen, og innkalt Bud
Fordele ansvar tidlig
Etter NVEs befaringble erfaringer og forslag til tiltak diskutert.En
konklusjon var at nettplanlegging
på alle nivåer må prioriteres, en
annen at kvalitetskontrollav stolper
før bygginger viktig.

Svak støtte for at
magnetfelt gir helsefare
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De flesteav oss har en viss oppfatningav hvor god eller dårligstrømforsyningener,men de fcerrestekan vel svarepå hvor ofte og hvor
lenge strømmenfaktisker bork år om annet.NeppealIeer klar over
at energilovensom trådteI kraft fra 1991,påleggereverketå gi informasjonom hvilkenleveringskvalitetvi som strømahonnenterkan vente oss.
AV MARTIN NORDBY
Hittil har ikke alle everk veert
stand til å gi denne informasjonen fordi de har manglet
nødvendig
underlags-data.
Dette vil etter hvert endre seg
fordi NVE har rned virkning
fra 1. januar 1995 pålagt everkene systematisk å registrere
alle avbrudd i strømforsyningen til siuttbrukere.
Siden 1991 har NVE i sarnarbeid med eforsyningsbransjen hatt som mål å kIarlegge
endeI forhold vedrørende
leveringskvalitet slik som
deftnisjoner, hvordan registrering og måling kan gjøres,
eventuelle behov for retningslinjer samt tiltak for å påvirke
kvaliteten. Arbeidet ble satt i
gang for å følge opp energilovens krav med hensyn til leveringskvalitet. De tiltak man i
første omgang ønsket å innføre, kan sammenfattes i følgende tre punkter:
ekstra mannskaper til en rekke
funksjoner.
I løpet av den meget travle helgen
var omkring 150 personer i sving,
med økter opp til 16-18 timer.
Været ga særdeles vanskelige
arbeidsforhold flere døgn på rad.
SKK-ledelsen har som en foreløpig konklusjon at beredskapsplanen
holder mål. Likevel blir alle deler
av organisasjonen evaluert med tanke på ytterligere forbedringer.
NVEs havarigruppe har hatt kontakt også med SKK og fått noen tilleggsopplysninger. De går ut på at

internt samband fungerte utmerket.
Noe overbelastning forekom, men
teknisk ingen problemer.
Det ble bare i liten grad kontaktbehov til andre instanser, som politi
og sivilforsvar etc. SKK trengte
ikke ekstern assistanse. Informasjonstjenesten fungerte bra, med
bred dekning både i radio og lokale
aviser. Sentralbordet hadde ekstra
bemanning for å kunne besvare
mange henvendelser fra publikum.
SKK regner at kostnadene etter
de snøtunge døgnene vil være to-tre
millioner kroner.

- Standardisert registrering av
feil og avbrudd
Årlig rapportering av nøkkeltall for leveringspå1itelighet
Prinsipp for teknisk-økonomisk optimalisering av nettet
•

Nytt registreringssystem
Det har i mange år wert ført
statstikk for feil i overføringsog fordelingsnettet Norge. Et
problem har vcert • uensartet
statistikkføring„ og den har
heller ikke omfattet alle ever-

et proSjekt under
forskningsprogrammet
EFFEN
ENergisysteM):.har Energiforsyning-.
ens, Forskningsinstitutt A/S
hatt i oppdrag å. utvikle et
standardisert. regiStreringSsystem: for feil- •og aVhruddsregistrering.. Systemet har fått
:navnet FASIT, og det er tatt i
bruk fra årsskiftet. Fornten
spesifikasjon av hvilke data
sorn. skal registreres og på
hvilken rnåte, vil det i systemet inngå EDB-verktøy for
registrering/lag-ring av data,
fremstilling av statistikker
osv. På grunnlag av registrerte
data, skal hvert everk beregne
årlige nøkkeltall for antall
avbrudd, sum årlig avbruddstid og ikke levert energi pr •r.
Nøkkeltallene skal inn-rapporteres til NVE som vil utarbeicle og publisere avbruCidsstati- stikk. Første statistikk
vil bli laget i 1996 med tall fra
1995.

ringspåliteligheten blir lavere
-for typiske bolig- og jordbruksområder enn i industriområder. Med den systeinatiske kartleggingen av avbruddsforholdene i nettei som nå er
innført, vil man etter hvert få
et godt grunnlag for å foreta
en slik tilpasning ved videre
utbygging av nettet.

Riktigkvalitettil riktigpris

Kursi avbruddsregistrering
For •at everkene skal Icere å

Som kunde hos everket, bør vi
kunnelforlange et rimelig samsvar mellom pris og kvalitet
på den energien vi kjøper. Det
vil si at kunder med lav leveringskvalitet betaler •mindm
enn kunder med høy kvalitet.
Vi bør også kunne forlange en
kvaritet som er noenlunde tilpasset vårt behov. Undersøkelser har vist at husholdninger og jordbruk har lavere
avbrudds-kostnader enn industri
og
tjenesteytende
næring. Det betyr at nettet bør
dimensjoneres slik at leve-

En landsomfattende avbruddsstatistikk vil åpne nye
muligheter for å måle hvor
effektivt everkene driver. Et
interessant spørsmål er prinsippet for prising av krafttransport. I dag bestemmes
overføringstariffene av hvilke
kostnader everket har. Fra flere hold, ikke minst fra everksbransjen selv, har man luftet
tanken om å gå over til kvalitetsbaserte tariffer. • Også her
åpner
avbruddsstatistikken
nye muligheter, fordi den gir
et tallmessig uttrykk for kva1iteten.

bruke det nye registreringssystemet, vil EnFO og NVE i
fellesskap arrangere en serie
. informasjons- og kursdager
rundt i landet. Disse vil bli avviklet i peHoden mars-april
1995 Det vil bli gitt informasjon om bakgrunn og formål
med avbmddsregistrering, og
det blir Oppicering i regstrering av data, beregning av
nøkkeltall for innrapportering
til NVE, bruk av tilhørende
EDB-verktør osv.
-

Norgenettoimportør?
Blir energilandetNorge
en nettoimportørav
elektriskkraft?
Det og intetmindreer
spørsmåletdirektørUlf
Riisestilleri FolketsHus
i Osloden 28. mars.Som
møtelederfor en stor
konferanseventerhan
svarfra toppsjeferi
norskelforsyning,
næringsliv,naturverninteresserog regjering.
unstverk, men et ganske mistrøstig
an i Melum nær Skien.

resultat av store mengder snø og is på fasene.
Foto: Ruhne Nilssen, SKK.

Bakgrunn for konferansen er en
betydeIig økt etterspørsel etter
elektrisk kraft. Med en slik
vekst kan Norge om kort tid få

negativ kraftbalanse selv i et
normalår.
Hvordan dekke et kommende
underskudd?
Med import, opprusting av
eldre kraftverk, utbygging av
ny vannkraft og gasskraft,
enøk?
Hva vil det koste i penger og
i miljø? Hvordan få til lønnsom
utbygging av ny produksjonskapasitet?
Dette håper arrangøren Energiforsyningens Fellesorganisajon - å få svar på gjennom
en rekke foredrag og en avsluttende paneldebatt.
Etter innledning ved Kolbjørn Almlid, styreformann i
EnFo, drøfter NVE-sjefen
Erling Diesen kraftbalansen og

veksten i elkraftforbruket.
Adm.dir. i EnFo Knut Herstad ser på energiforsyningens
muligheter til å dekke en økende etterspørsel. Elkem-sjefen
Ole Enger tar for seg næringslivets interesser og behov.
Pål Mellquist, adm.dir. i
Glommens og Laagens Brukseierforening, setter søkelys bl.a.
på konsesjonsbehandlingen.
Auke Lont, toppsjefen i det
ganske nystiftede Naturkraft,
har som emne "Utfordringer i
forbindelse med utbygging av
gasskraft".
Dag Hareide i Norges Naturvernforbund målbærer naturverninteressenes syn på hvordan man sikrer en miljøforsvarlig kraftoppdekning i Norge.
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Vidkunn Hveding og Erling spentnetteter et
Diesen, tidligere og nåværende lappverk. All
toppsjef i NVE, er nylig kom- elektrisk kraft
met tilbake fra et oppdrag for kjøpes fra Israel.
NORAD i Gaza. Sammen med Det hastermed å
Kjell Haagensen,juridisk sjef i få oppgradert
22 kV-nettet
Statkraft, skal de gi råd om
fremtidig organisasjonsstruktur som har for liten
for energisektoreni området.
kapasitet,og det
samme gjelder Tidligere generaldirektør i NVE Vidkunn Hveding sammen med PLO-lederen Yasir
Arafats nærmeste medarbeider innen elforsyning, dr., direktør A.T. Hamad, og
Hvedingforteller at det i dag 400 V-nettet.
finnes en lang rekke små distriPalestinerne elverksjef i Rafah Mohammed el Gharib.
busjonsenheteri Gaza. Området som gruppe er
har en utstrekning omtrent på heldige. De har
størrelse med Oslo. Målet er å ikke mangel på vel utdannede Han har skreveten rapportfra Gaza, av bl.a. transformatorer
samle engeriforsyningeni ett fagfolk,utenfor flyktningeleire- besøket. Oppdragsgiverne er og master. Norske myndigheter
ne. Men det finnes knapt noe NORAD og palestinske myn- har bevilget 150mill. kr. til fordistribusjonsverk.
sterkningav fordelingsnettet.
næringsgrunnlagi området.Inn- digheter.
Over 90 prosent av nesten en tektene kommer i all hovedsak Norske bedrifter konkurrerer Elverksjefen i Modum, Per
million innbyggere i Gaza har fra pendling til Israel, forteller om både konsulentoppdragog WillyHolseter,er
leveranser til el-forsyningen i
eletriskstrøm,men mye av lav- Hveding.

Sørkraftpåklager,
OBT Kraftgodtar
Konkurransetilsynet
satte i desemberfotenned
for samarbeideti selskapeneOBT-Kraftog Sørkraft.Det førstnevntetar avgjørelsentil etterretning,det andrepåklager.
Adm.dir. Wilhelm Rondeel i SKK opplyser at Sørkraft går videre med saken.
Den blir fremmetpåny, men
da uten vannbyttemodellensom
det er så sterke innvendinger
mot, forteller direktør Rondeel
til Vann& Energi.
Lyse Kraftblir ikke med videre. Dette selskapet var heller
ikke tidligere fullt ut tilsluttet
Sørkraft.
I Sørkraft kom avgjørelsen
om å forby produsentorganisasjonenesom en overraskelse.

særlig i det nordiske markedet.
Vi ser ikke bort fra en ny søknad senerehen,og da på et noe
annetgrunnlag,sier øygarden.
OBT-Krafthadde vært forberedt på utfalleti Konkurransetilsynet.
Men vi troddekanskjepå en
litt mer nyansert, ikke fullt så
firkantet oppfatning,sier styreformannen.
Vurderinger

Vi mener dette er en riktig
utvikling som vi heller ikke
hadde negative tilbakemeldinger på. SKK fikk 30-40 henvendelser om leveranser som vi
aldri kunne ha drømt om å ta
alene,sier Rondeel.
Sørkraft har hatt forlenget
frist ut januar måned med sin
klage. Konkurransetilsynetvil
nå se på saken om igjen. Hvis
avslaget opprettholdes,er klageinstansen Administrasjonsdepartementet.

Blir tradingselskap
StyreformannOdd øygarden
i OBT-Kraft sier selskapet har
tatt avslagettil etterretning.Det
holdes ekstraordinær generalforsamlingi februar.Da foreslås
vedtekteneendret til et frittstående tradingselskapi det finansiellekraftmarkedet.
Men vi vil følge utviklingen,

Her er noen utdrag fra konkurransemyndighetens vurderinger:
Konkurransetilsynet mener
samarbeidet innenfor OBTKraft og Sørkraft medfører at
tilbudsideni kraftmarkedetblir
betydelig mer konsentrert.Når
kraftkrevende industri holdes
utenfor, betyr samarbeidet at
OBT-Kraftog Sørkraftsammen
med Statkraftvil stå for henimot
60 prosent av produksjonen.
Tidligere hadde de tre største
selskapene tilsammen 36 prosent.
I sine vurderingerhar tilsynet
lagt vekt på egenskaper ved
markedetsom tilsier at tilbyderne kan klare å koordinere sin
adferd og på denne måten opprettholdeet høyereprisnivå.Det
vil trolig være tilstrekkelig at
produsentenehar en felles oppfatning av hvilken pris de er

best tjent med å selge til, det
som kan kalles et implisittsamarbeid. Spesielt i perioder med
stigende etterspørselvil produsentene ha insentivertil å opprettholdeet implisittsamarbeid.
Potensiell gevinst ved koordinert opptredenvil da være betydelig.

Nordisk marked
Konkurransetilsynet mener
det er ønskelig med et større
antall tilbydere i dagens marked. Det er særlig uheldig, sies
det, at de selskapenesom samarbeider både innenfor OBTKraft og Sørkraft er blant de
største aktørenepå produsentsiden.
Norskespotpriserer riktignok
under tildels sterk innflytelseav
svenskeaktørersopptredeni det
nordiskemarkedet,og indirekte
gjennomhandel med Danmark.
Men Konkurransetilsynet
legger
vekt på at reguleringsregimene
i
disse landeneskiller seg vesentlig fra det norskesystemet.Våre
naboland har ennå ikke gjennomført en tilsvarendeliberalisering av sitt omsetningsystem.
Tilsynet antar derfor at handelen under dagens regime ikke
fungerer tilstrekkelig effektivt
til å hindreat norskeaktørerkan
utøve markedsmakti det norske
spotmarkedet.

Dele opp innkjøp
Sværtfå leveranserer så store
at bare en aktørpå størrelsemed
Statkraftkan makte den, hevder
tilsynet. I slike tilfelle antar
Konkurransetilsynetdessutenat
det vil fremstå som et reelt
alternativ for kjøperen å dele
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Vannutveksling
Avtaler om intern vannutveksling vil kunne redusere
likviditeten i spotmarkedetog
føre til at aktørenestillit til markedet svekkes.Etter Konkurransetilsynetsoppfatninger det av
avgjørendebetydningfor effektiviteteni kraftomsetningenå ha
et velfungerendespotmarked.
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- Nedslående,og bekymringsfullt.
Det sier seksjonssjefVidarNebdalSvendsenom alle
de manglendeberedskapsplaner
for vassdragsanlegg.Midtveisi januarhaddebare en brøkdelav
eiernesine planernoenlundeferdige.
NVEvil påleggebransjenet kurs i beredskapsplanlegging.
Av Harald Brynildsen

Omkring en tredjedel av anleggseierne hadde pr 17.januar
svart på en henvendelse fra
NVE om hvor langt de er kommet med beredskapsplanene.
- De 117 svarene vi har mottatt kan deles i tre grupper. Elleve anleggseiere sier de har sine
plander noenlunde ferdige.
Omkring førti er kommet et
godt stykke på vei mens de
øvrige ikke har gjort noe som
helst.
Et nedslående resultat må jeg
si. Men forsåvidt i tråd med hva
vi fryktet. Vi har forstått at det
står dårlig til med slike beredskapsplaner, forteller seksjonssjefen.
De største dameierne er kom1111011

met lengst, særlig brukseierforeningene. Det er i kommunene
arbeidet ligger så langt etter,
kanskje mye på grunn av manglende kapasitet og relevante
kunnskaper.
- I mange kommuner er det
vel ikke så mye filosofi rundt
dette med damsikkerhet, sier
Nebdal Svendsen. Han påpeker
at det for kommunene som regel
er tale om vannverksdammer.
Oslo kommune har for eksempel en rekke store drikkevannsmagasiner oppe i Marka.
Hadde god frist
Anleggseierne hadde frist til
1.september i fjor med å levere
sine beredskapsplaner. De hadde da hatt nesten halvannet år
på seg til å etterkomme NVEs

NVE forventer planer med en analyse av unormale situasjoner i et vassdrag, som blokkering av flomløp eller ras i magasinet.
NVEs arkivfoto er tilfeldig valgt og viser platedam tilhørende Tafjord kraftselskap ved Fevatn.

pålegg om planer mot vassdragsulykker. Slike planer kan
gjerne samordnes med andre
planer om beredskap mot brann,
flom, linjeutfall og ulykker
generelt.
NVE forventet planer med en
analyse av unormale situasjoner
i vassdraget som blokkering av
flomløp, strømutfall, ras i maga-

sinet, store lekkasjer etc. Det må
i tillegg lages en operativ plan
som gir instrukser for å håndtere
slike situasjoner, og en oversikt
over ressurser og utstyr.
Men resultatet hittil er altså
bekymringsfullt. Vi har nylig
gjort Nærings- og energidepartementet oppmerksom på at fær-

re enn fem prosent av landets
dameiere har en rimelig akseptabel beredskapsplan, forteller
Nebdal Svendsen.
- Vi vurderer å pålegge bransjen et to-dagers kurs i beredskapsplanlegging. Dette skal vi
nå drøfte nærmere med EnFo
som har slik kursvirksomhet.
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NorskVassdragsmuseum
ArkitektSverreFehnvant nylig arkitektkonkurransenom utformingenav NorskVassdragsmuseumi Suldali Rogaland.Arkitektgruppen
LPOtok annenpremienmensSnøhettagruppen
og arkitektEinarMyrakerdeltetredjepremien.
Av Wenja Paaske
Nils Haakensen blir berget
inn på sikker is
av Jonny
Bogetveit. Isen
er svak, og da
er stigen et
effektivt hjelpemiddel.
Foto: Arve M.
Tvede.

Hydrometriseksjonen
har gått skikke- Der var det lagetråk i isen nettoppfor
lig i vannetdennevinteren.I Jarenvan- at noenskulle ramle uti det kalde vannet på Hadeland,nærmerebestemt.
net.
Heldigvis hadde de også sørget for gode redningstiltak. Og
et lystig bål ventet utenfor oppvarmede telt, samt noe varmt å
drikke.
Det dreide seg altså om en
øvelse. Under sikre forhold kunne deltagerne, iført sikkerhetsdress, gå gjennom isen. Og de
kunne ta seg opp på sikker is
igjen ved hjelp av pigger. En
annen øvelse var å falle i vannet
med vanlige vinterklær - men
sikret med en redningsline. Det
ble instruert i forskjellige tek-

nikker for å hjelpe en nødstedt
opp igjen.
Morten Due forklarte hvilke
forhold det er viktig å vite noe
når det gjelder isdannelse og
ferdsel på is.
Per K. Lofsberg understreket
betydningen av å kjenne sikkerhetsutstyret - og verdien av
gjennomgå en faresituasjon
under kyndig veiledning. Lofsberg ønsket i det hele tatt en
positiv holdning hos alle til sikkerhetstiltak.
Øvelsene var ledd i et to-

dagers kurs. Bedriftshelsetjenesten i NVE deltok med forelesning om førstehjelp, frostskader
og nedfrysing. Deltagerne måtte
også "gjenopplive" to ganske
livløse dukkedamer.
Bedriftssykepleier Elisabeth
Bøhmer berømmer seksjonssjef
Rolf Skretteberg og hans medarbeidere for deres forebyggende arbeid.
- En imponerende innsats, sier
Bøhmer.

Leder for museets styre, overingeniør Knut Svendheim ved
NVE region Sør, forteller at innvielsen er planlagt til våren
1997.
Bygget får en grunnflate på 3 200 kvadratmeter og skal foruten Vassdragsmuseet huse det kommunale biblioteket, en
kombinert kino og storsal, og et undervisningsrom.
Svendheim understreker at konseptet også omfatter området
omkring bygget. Utearealet er på 90 dekar som gir plass for
amfi og forskjellige installasjoner langs en gangsti ved elv og
fossefall. Der blir det fine inntrykk å hente i tillegg til all
kunnskapene man finner innendørs.
Formålet med Stiftelsen Norsk Vassdragsmuseum er
samla, skapa og spreia allmenn kunnskap om og forståing for
vassdragsnatur og miljø, forvalting og bruk av vassdrag i og
utanfor Noreg med utgangspunkt i Suldalsvassdraget."
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Arkitekt

Sverre Fehns vinnerutkast

til Norsk Vassdragsmu-

seuin i Suldal. Tegningen viser fasaden mot nordøst.

