


2 Pann t tHergi

Energilandet Norge -
nettoimportør av elkraft?
Dette var en kanskje noe oppsiktsvekkende tittel på denkonferansen Energiforsyningens Fellesorganisasjon
arrangerte i Oslo i slutten av mars.

Tradisjonelt har vi jo vært nettoeksportør av kraft de aller
fieste årene siden vi fikk de første utenlandsforbindelsene på
begynnelsen av 1960-tallet.

Med framtidige sterkere forbindelser til Europa og med økt
vektlegging av et kostnadseffektivt kraftsystem, kan det like-
vel være gunstig at vi selv i normale vannår planlegger for en
viss nettoimport av kraft. Det kan i så fall være snakk om
import av mindre kvanta utenom høylastperiodene. Avgjøren-
de vil bl.a kostnader inklusive avgifter for varmekraft bli,
både i Norge og samhandelslandene, samt utbyggingskostnad-
er for ny vannkraft hos oss. Import eller eksport i det enkelte
år vil likevel være sterkt påvirket av tilsigsvariasjonene i
Norge.

Den store forbruksveksten vi fikk i 1994 - ca 4,5 prosent i
alminnelig forsyning - skapte omtrent balanse mellom midlere
års tilgang og vårt totale forbruk.

NVE lager ikke lenger prognoser i tradisjonell forstand for
framtidig forbruksutvikling. Men på grunnlag av Regjering-
ens siste langtidsprogram er det ikke urimelig som en illustra-
sjon å anta en forbruksutvikling i alminnelig forsyning på 1,5
prosent eller ca 1 TWh pr. år.

Oversikten over krafttilgangen de nærmeste årene er sikre-re. Det er gitt konsesjon for 2,4 TWh ny vannkraft, men
vel halvparten av dette blir neppe realisert med det første, i
følge konsesjonærenes planer.

Ut fra dette kan vi vente en anstrengt kraftbalanse for resten
av 1990-årene. Den vil lette omkring år 2000, da en del
eksportkontrakter går ut, for så gradvis å strammes til igjen i
de følgende år. Men da er vi så langt inne i framtiden at vi har
tid til å områ oss.

Foruten de konsesjonsgitte, men foreløpig ikke påbegynte
vannkraftanlegg, kan ny vannkraft komme fra et potensial på
nesten 20 TWh, som er åpnet for konsesjonsbehandling i føl-
ge Samlet plan.

Itillegg
kan vi registrere fornyet interesse for gasskraft i Nor-

ge. Her vil ikke tilgjengelige ressurser innebære noen prak-
tisk begrensning. Det avgjørende spørsmålet er politisk
aksept. Det kan vi vente blir avklart med Regjeringens bebu-
dede Stortingsmelding om bruk av gass i Norge og Stortingets
behandling av denne.

Vi har med andre ord et ressursmessig grunnlag for å dekke
vår kraftetterspørsel for all praktisk framtid.

Vi har hatt et visst overskudd og lave priser fra energiloven
kom i 1991 og til i fjor.

Dersom det i de kommende år blir en større grad av volum-
messig balanse i vår kraftutveksling med utlandet, behøver
ikke det å innebære noe økonomisk tap for Norge - snarere
tvert i mot.
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NVE: Negativt for
marked og brukere
Akershus Energiverk (AEV) fikk 22. februar
avslag fra NVE på sin søknad om konsesjon i
forbindelse med oppkjøp av Oppegård Energi-
verk.

Begrunnelsen for avslaget er i første rekke
de negative virkninger oppkjøpet vurderes å få
for kraftmarkedet og for brukerne av elektrisi-
tet.

I  brevet fra NVE heter det blant annet:
"Sammenblanding av ulike virksomheter i

samme selskap og økte incentiver til kryssubsi-
diering gjør det vesentlig vanskeligere for
NVE å utøve en effektiv monopolkontroll.
Dette får igjen betydning for marked og kon-
kurranse, og dermed den enkelte kunde.

Prisen som er avtalt ved oppkjøpet av OEV,
vurdert mot nettets potensielle avkasting, indi-
kerer at det dreier seg om en lite lønnsom
investering. Slike høye priser gjør at bare øko-
nomisk sterke, vertikalintegrerte verk kan kjø-
pe distribusjonsverk, og dermed forhindre
andre ønskelige sammenslåinger."

"Motsetninger"
Under henvisning til energiloven og departe-

mentsfullmakt har NVE ikke funnet grunnlag
for å meddele konsesjon.

"Dette begrunnes ut fra motsetningene mel-
lom omsøkt løsning og energilovens formål, ut
fra hensynet til kryssubsidiering, sluttbrukerne
og engrosmarkedet, og ut fra de føringer en
konsesjon ville gitt for framtidig organisa-
sjonsutvikling. De potensielle effektivitetsge-
vinster som antas oppnådd, kan ikke endre
denne konklusjonen".

NVE understreket at avslaget på AEVs søk-
nad ikke betyr stopp for all videre sammenslut-
ning av energiverk. Det oppfordres tvert om til
å utvikle ulike selskapsløsninger som gir mer
rasjonelle enheter og samtidig er i samsvar
med energilovens mål når det gjelder marked,
konkurranse og monopolvirksomhet.

Forhåndsmelding
om gasskraftverk
Nærings- og energidepartementet har delegert
til NVE å forestå myndighetenes arbeid med
forhåndsmelding og konsekvensutredninger for
et gasskraftverk i Norge.

- NVE skal sende ut forhåndsmeldig etter to
lover, nemlig plan- og bygningsloven og ener-
giloven. Vi skal også koordinere arbeidet mot
andre myndigheter, deriblant Statens forurens-
ningstilsyn, opplyser rådgiver Asle Selfors i
NVEs energiavdeling til Vann & Energi.

Etter at oppdraget forelå fra NOE i midten av
mars, har det vært holdt møte med representan-
ter for ulike myndigheter og for selskapet
Naturkraft AS.

Viktige spørsmål i første omgang er innhol-
det i forhåndsmeldingen, og hvordan forholdet
til nødvendige kraftledninger skal håndteres.

Naturkraft har laget et utkast til forhånds-
melding. Det er ennå ikke avgjort når melding-
en blir sendt på høring.

Meldingsfase, utredninger og eventuell kon-
sesjonsbehandling antas å ville kreve tiden
frem til 1997. Et gasskraftverk kan da stå fer-
dig i 1999.

Tjeldbergodden, Kollsnes og Kårstø er tidli-
gere nevnt som mulige utbyggingssteder for et
gasskraftverk i Norge. På alle tre steder er det
iland-føring av gass.

NVE har også deltatt i den faglige utredning-
en omkring et norsk gasskraftverk, og leverte
sin rapport "Gasskraft i Norge" til  NOE  i
februar. 


•
AFK: Ikke i strid
med energiloven
Akershus fylkeskommune (AFK) har, som eier
av Akershus Eergiverk, klaget NVEs avgjørelse
inn for Nærings- og energidepartementet.

AFK avviser at den langsiktige strategi for
energiforsyningen i Akershus ikke er i samsvar
med energiloven.

Til punktet i NVEs brev om sammenblanding
av ulike virksomheter skriver fylkesrådmann
Morten Fjeldstad:

"AEV har lagt stor vekt på nettopp å tilstrebe
energilovens intensjoner og etterleve krav og
påbud fra NVE. De ulike virksomhetsområder
er budsjett- og rengskapsmessig skilt på en
oversiktlig måte. Virksomhetene er også skilt
klart organisatorisk, og det er lagt mye arbeid i å
finne frem til riktige fordelingsnøkler for felles-
utgiftene. Kryssubsidieringsproblematikken er
etter AFK's vurdering et generelt kontrollpro-
blem. Virkemidler som tas i bruk for å motvirke
uønskete effekter må gjelde alle vertikalinte-
grerte verk og ikke bare ramme AEV."

"Gevinster"
Brevet fra AFK påpeker videre at det i konse-

sjonssøknaden var lagt vekt på mulighetene for
effektivisering.

"Disse er nå nærmere vurdert, og det er ingen
tvil om at det er gevinster å hente både på mar-
keds- og omsetningssiden, på nett- og driftssi-
den og på administrasjonssiden", skriver fylkes-
rådmannen.

Han nevner at Oppegård kommune har valgt å
selge sitt energiverk til Akershus fylkeskommu-
ne. Sammenslutning med andre everk er ikke
vedtatt som noen alternativ løsning, og NVE har
ikke virkemidler til å pålegge en annen løsning
som eventuelt kan gi de samme effektiviserings-
gevinster.

Fylkesrådmannen kan ikke se at den valgte
løsning er i strid med energiloven.

NVE ber om ny
landskapsvurdering
NVE har overfor Lyse Kraft påpekt vesentlige
mangler ved en landskapsvurdering som inngår
i konsesjons- og ekspropriasjonsøknaden ved-
rørende 300 (420) KV Lyse-Stokkeland.

De visuelle konsekvensene av et tras'êalter-
nativ over et fjellparti er ikke tilstrekkelig klar-
lagt og gir ikke grunnlag for konsesjonsbe-
handling av en senere søknad, skriver NVE.

Uvanlig standpunkt
Det nevnes bl.a. at fotomontasjer i hovedsak

fremstilles på skråfoto fra fly, noe som er et
uvanlig standpunkt for folk flest.

Før en tilleggsøknad kan behandles, og før
sluttbehandling av søkanden for en kraftled-
ning Lyse-Stokkeland kan gjennomføres, må
en rekke krav være oppfylt.

Det blir i brevet presisert at Lyse Kraft har
ansvar for å utrede konsekvensene av et anlegg
som skal omsøkes. Energimyndighetenes opp-
gave er å påse at konsekvensene er tilstrekkelig
utredet.

Bidrag til avisen kan
sendes direkte til
informasjonskontoret
eller via de respektive
fagavdelinger
postboks 5091
Majorstua,
0301 Oslo
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Konsesjonsbehandlingen kom
under kraftig skyts på konferansen
om energilandet Norge som net-
toimportør av kraft, i Oslo 28.
mars.

Meget omstendelig, meget lang-
varig - en psykologisk barriere, sa
EnFO-sjefen Knut Herstad.

Forvaltningsmessig meget uryd-
dig, sa adm. direktør Pål Mellquist.

Statsekretær Gunnar Myrvang sa i
en paneldebatt at "vi kan forsøke å
forbedre konsesjonsystemet med
hensyn til tidsbruken".

Herstad henviste til innledningsfore-
draget av vassdrags- og energidirek-
tør Erling Diesen om en anstrengt
kraftbalanse. - Selv i et normalår vil
vi om få år produsere mindre elek-
trisk kraft enn vi forbruker. Det vil
være riktig både av våre myndighe-
ter og aktørene i kraftmarkedet å ta
inn over seg vissheten om knapphet
- og agere deretter, sa Herstad. - Ny
kraftutbygging gir mer ikke-foru-
rensende energi. Og vi oppretthol-
der en helt nødvendig kompetanse
som med fordel også kan utnyttes
utenlands.

- Gradvis prisøkning
Den viktigste barrieren mot

utbygging har i senere år vært kraft-
prisen. Den har ligget godt under
hva ny kraft vil koste.

Det er meget interessant at ener-
giloven hittil har ført til redusert
press på vannkraftutbygging - med
de frie markedskrefter som drivende
faktor, kommenterte EnFO-sjefen.

Han mente alt tyder på en gradvis
prisøkning, bl.a. fordi vi går mot
knapphet her hjemme.

Enda en barriere er stor usikker-
het omkring det fremtidige skattere-
gime. Uten en hovedprofil mer lik
den vi ellers har i næringslivet, kan
kraftverkskatten hemme igangset-
ting av nye prosjekter.

Og Herstad slo altså ned på en
meget tidkrevende konsesjonsbe-
handling.

Det tar minimum seks år fra
søknad inngis til ny kraft er på net-
tet. Etter mitt syn er det et direkte
feilgrep å blande plan- og bygnings-
loven inn i konsesjonsaker for ny
utbygging.

I sin videre diskusjon av dagens
tema fremholdt EnFO-sjefen at
kraftutveksling er veien å gå. Vårt
effektoverskudd og varmekraftlan-
denes rikelige tilgang på energi kan
kombineres på en økonomisk inter-
essant måte for begge parter. Miljø-
gevinsten ligger i færre termisk fyr-
te kraftverk. Utvekslingsavtalene
reduserer behovet.

Bransjen stiller seg også positiv
til en viss utbygging av gasskraft i
Norge. Med noe gasskraft i det nor-

Adm.direktør i EnFO Knut Her-
stad:- Om få år produserer vi min-
dre kraft enn vi forbruker.

ske systemet kan vår vannkraft
utnyttes ytterligere til kraftutveks-
ling med utlandet. Miljøgevinsten
ligger bl.a. i spart vannkraftutbyg-
ging hjemme, og redusert utslipp på
kontinentet gjennom spart kullkraft-
utbygging.

- Obstruksjonsmulighet
Vi har mange lover, men mang-

ler kjøreregler for dem. Ansvarsfor
holdet mellom instansene er ikke
klart nok definert, hevdet Pål Mell-
quist, adm.direktør i Glommens og
Laagens Brukseierforening. Han
drøftet utfordringer i vannkraftut-
byggingen og kalte konsesjonspro-
sessen "en saksbehandling med
utlagt tarm".

Med bruken av plan- og byg-
ningsloven blir saksbehandlingen
tung og vanskelig. Det er ikke sær-
lig gjennomtenkt at en kommune -
med en utbygging kanskje hvert
25.år - går tungt inn i en saksbe-
handling som ellers skal helt frem til
Stortinget.

Det er ingen heldig forvaltnings-
struktur at ett departement er
ansvarlig for fremdriften samtidig
med at andre departementer har 


konsekvensfrie obstruksjonsmulig-
heter i systemet.

Vi har - og skal ha - et betydelig
system med flere lover. Men vi har
ikke vært flinke til å se hvilke tann-
hjul som skal gripe inn i hverandre.
Mange vil være med å bestemme -
men hvem vil ta virkelig ansvar?

En konsesjonsbehandling kan ta
fra fire til ti år. Det går forferdelig
mye tid, erklærte Mellquist og etter-
lyste igjen kj ørereg ler mellom
departementer og de mange andre
instanser.

Om Samlet Plan sa foredragshol-
deren at den er "antagelig det største
hinder for fortsatt vannkraftutnyttel-
se i Norge".

Mellquist mente det ikke er sam-
funnsmessig behov for å beholde
planen.

-  Må investere nå!
Elkem-sjef Ole Enger så en

bekymringsfull utvikling i energi-
markedet.

Helt avgjørende for oss er hvor-
dan utvekslingsavtalene vil virke.
Jeg vil ikke være negativ. Jeg tror
det er mye fornuftig i avtalene, og vi
må virkelig håpe de virker etter hen-
sikten. Men dette er upløyet mark -
og vi står overfor meget sterke aktø-
rer sa Enger og nevnte bl.a. Preus-
sen Elektra.

Han fortalte at Elkem har konkre-
te prosjekter for utvidelse på flere
områder.

Dette vil kreve mer energi.
Tiden er inne for å styrke fastlands-
industrien. Det krever langsiktighet
i kraftfornyelsen, langt ut over situa-
sjonen idag. Og det haster, investe-
ringene må gjøres i nærmeste frem-
tid, hevdet Enger.

- Uakseptabelt å bygge
Generalsekretær Dag Hareide i

Norges Naturvernforbund sa at all
energibruk er miljøskadelig. Det
beste vi kan gjøre er å effektivisere.

- Når vil Nærings- og energi-
departementet si at Norge skal bli
ledende i energieffektivitet. Og
ledende i energieffektiv teknologi?
spurte Hareide. - Vi venter forgjeves
på den store offensiven fra nærings-
minister Stoltenberg for å satse på 


energieffekti vitet.
Så lenge vi kan spare to-tre gass-

verk på enøk og like mye på ny,
fornybar energi, er det uakseptabelt
for enhver naturverner å bygge ut
nye elver i øvre Otta eller Tovda-
len, eller å bygge gasskraftverk,
erklærte generalsekretæren.

- Ikke bare nasjonalt
Statsekretær Gunnar Myrvang

redegjorde for regjeringens syn på
en miljøforsvarlig kraftoppdekning
i Norge. Om gasskraft sa Myrvang
at det nå gjøres et omfattende
arbeid for å kartlegge de samfunns-
økonomiske mulighetene for innen-
landsk bruk av gass. En stortings-
melding fremlegges i sommer.

Det vil være positivt om et even-
tuelt gasskraftverk kan erstatte mer
miljøfarlig produksjon i andre land.
Statsekretæren påpekte at det ikke
er Norges, men først og fremst Nor-
dens kraftbalanse som avgjør om
det er grunnlag for et norsk gass-
kraftverk. Det konkrete alternativet
til å kjøpe gasskraft fra Norge vil
mest sannsynlig være å bygge et
kullkraftverk.

Kolbjørn Almlid, styreformann i
EnFO, ledet til slutt en paneldebatt
der også stortingsrepresentantene
Bent Anders Hegna og Odd Roger
Enoksen deltok.

Hegna ble spurt om han er
bekymret over den langvarige kon-
sesjonsbehandlingen.

- Ja, det er mye man kan være
bekymret over. Men det gir meg
heller ikke våkenetter! Ingen ønsker
at ting skal ta lengst mulig tid. Vi er
opptatt av å gjøre det som er til bes-
te for alle parter, lød svaret.

Hegnas komitekollega Enoksen: -
Hvis det er riktig som Mellquist
sier, da er dette utrolig rotet og
uoversiktlig.

Statsekretæren minnet om den
demokratiske prosessen, at flere
skal få gi sitt syn til kjenne. Han
påpekte også at energiverkene kan
gjøre mye på forhånd, før tiden er
inne til å bygge. S amtidig er det
mulig å se på saksgangen og prøve å
gjøre det bedre, sa Myrvang.

For Hegna var det ellers viktigst
at kraftkrevende industri sikres kraft
også for fremtiden. - Det må vi vise
politisk vilje til, når vi vet hvordan
denne industrien kjemper for å over-
leve, sa stortingsrepresentanten.

- Bransjen er positiv til en viss
utbygging av gasskraft i Norge.

For å redusere CO2-utstlippene er
det nødvendig å tenke både region-
alt og globalt, ikke bare nasjonalt, sa
Myrvang.

Han understreket at regjeringen
ikke har tatt stilling til de forelig-
gende planer om et gasskraftverk,
eller til politikken for bruk av gass i
Norge.

Enøk-omlegging
I paneldebatten var også enøk et

viktig anliggende, med utsagn om
"dramatisk nedskjæring" og lite
engasjement fra regjeringen.

Statsekretær Myrvang sa det had-
de vært nødvendig med en ommleg-
ging av enøk-politikken og at man
for tiden er inne i en omleggingsfase
av virkemidlene.

Vi satser på regionale sentre og
vil utvikle avtale-enøk som forplik-
ter for eksempel en bedrift. Jeg er
ikke så pessimistisk. Mange kom-
mer med idêer og produkter som
viser at det er liv i enøk-arbeidet.

"Håper du er en nyansatt"
Grete Westerberg, avdelingsinge-

niør i NVE, stilte spørsmål fra salen
om et subsidiemoment i strømprisen
til kraftkrevende industri. Bør det
synliggjøres for å få et reelt sam-
menligningsgrunnlag i forhold til
annen bruk?

Jeg håper du er en nyansatt, sa
Elkems administrerende direktør
Ole Enger, og avviste antydningen
om subsidier.

Tekst og foto:
Harald Brynildsen

Deltagerne i paneldebatten: Administrerende direktører Per Tertnæs, Bergen Lysverker, Wilhelm Rondeel, Sør-
kraft, Ole Enger, Elkem, stortingsrepresentant Bent Anders Hegna, adm.direktør Auke Lont, Naturkraft, statsekre-
tær Gunnar Myrvang, NOE, stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen og debattlederen, EnFOs styreformann
Kolbjørn Almlid.

I nyhetsbildet: vassdrags- og energidirektør Erling Diesen intervjues av
Torgeir Lorentzen i NRK-Dagsnytt.

- Se på saksgangen
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Tafjord Kraftselskap (TK) solg-
te nylig alle sine aksjer i Møre
og Romsdal Energiverk til Istad
Kraft. I en pressemelding om
saken ble det sagt at TK "vil
bidra til en ryddigere organisa-
sjon i kraftforsyningen".

Hva er det som trenger opp-
rydding, adm.direktør Finn Terje
Nilssen?

- Energiloven er grei. Jeg har
tro på konkurranse. Men ramme-
vilkårene for nettdriften er ikke
gode nok. Alle kostnader en nett-
eier pådrar seg, kan tas igjen. Vi
må ha vilkår som gjør det interes-
sant å drive effektivt også på nett-
siden. Dagens opplegg holder liv
i eksisterende organisasjonstruk-
tur. Jeg gremmer meg når jeg ser
på nettariffene her i Møre og
Romsdal. Vi driver rett og slett
ikke effektivt nok, sier TK-sjefen
uten å blunke.

Vi er et fylke med flest nettei-
erverk. Bare på Sunnmøre driver
16 nettselskap med transport av
kraft.

Det langsiktige mål for Tafjord
Kraftselskap er at TK-nettet skal
bli en del av et felles nettselskap
for Sunnmøre. Dette har vi snak-
ket om i syv-åtte år, og det er
laget mange utredninger. Men
ingen konkrete beslutninger tatt.

Fordi..?
- Fordi ikke så mange kan ten-

ke seg bare ett selskap på Sunn-
møre. Tingene skal helst være
som før. Motviljen mot endringer
ligger nok i oss.

TK-sjefen Finn Terje Niissen vil ha en ryddigere organisasjon
i kraftforsyningen.

I • å
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Skille nett - konkurranse

- Men i Tafjord Kraftselskap vil dere
gjøre endringer?

- Vi har i oppdrag fra eierne å diskutere
en mer forretningsorientert organisasjons-
modell som også gir selkapsmessig skille
mellom nett og konkurransedel. Håpet er å
kunne realisere en mer fremtidsrettet orga-
nisasjon for Tafjord Kraftselskap innen
årsskiftet.

Tussa Kraft ønsker et klart og avgrenset
ansvarsområde for regionalnettet i sitt
område. En samordning vil gi bedre plan-
legging, utbygging og drift av regional-
nettet - og dermed effektivisering. Neste
skritt kan være samarbeid med andre
områder.

På distribusjonsiden ønsker selskapet å
kjøpe Sunnmøre Energi og en rekke kom-
munale everk på Søre Sunnmøre. Adm.
direktør Elling Dybdal ser det slik at opp-
kjøpene vil gi billigere nettjeneste, bedre
service og større utbytte til eierne.

- Totale nettkostnader for vanlig hus-
stander er i vårt område 15-20 øre/kWt.
Av dette utgjør distribusjonskostnader
12-17 øre/kWh. Regionalnettkostander er
2-3 øre kWh og sentralnettkostnader ca. 1
øre/kWh. Distribusjonverkene har altså
ansvaret for en vesentlig del av kostnade-
ne - og for å utnytte effektiviseringspo-
tensialet. Vi kan ikke skylde på regional-
nett, sentralnett eller kraftprodusent.
Effektiviseringspotensialet må realiseres
- til beste for kundene, sier Dybdal. Han
henviser til økonomer som mener en inn-
sparing på 20 prosent bør være overkom-
melig.

- Et overskudd på 15,6 millioner er vel
ikke så verst?

- Det gir rom for å betale av på gjeld, og
å la eierne få et visst utbytte. Nærmere
bestemt 6,5 mill.kroner til eierkommune-
ne.

Resultatet for inneværende år ventes
enda noe bedre - selv om veldig mye er
styrt av nedbør og andre værforhold som
vi ikke rår så mye med. Alt i alt vurderer
vi fremtiden ganske positivt, sier Nilssen.

Han har ord på seg for å være en opti-

Mange enheter
- Hensikten med

oppkjøp er iallfall
ganske klar, nemlig en
effektiv organisering.
Det må erkjennes at vi
har mange enheter i
forhold til innbygger-
tallet i Tussa Kraft-
området: åtte everk
for ca. 55 000 perso-
ner. Gjennomsnittet i landet er 20 000. Vi
har følt oss forpliktet til å ta et initiativ
her, som vil tjene kundene og gi eierne en
større andel i verdiskapningen.

Hvis det lykkes å få til en sammenslå-
ing på distribusjonsektoren, vil den geo-
grafiske utstrekningen av distribusjonom-
rådet sammenfalle med regionalnettområ-
det. Og da er det ikke naturlig å opprett-
holde to selskap, fremholder Tussa Kraft-
direktøren.

- Vi kan på sikt få ett nettselskap som
favner over om nettet fra 132 kV til hus-
veggen hos kundene.

Tilfredsstille kunden!
Tussa Kraft har etablert et selskap med

navnet Sunnmøre Nett AS som er tiltenkt 


mistisk natur. Og ukuelig!
"Finn vil stadig forsøke nye
veier for å gjøre elforsyning-
en ryddigere og mer effek-
tiv", blir det sagt om sjefen.

Selger 22 kV-nett
En snau halvtime til Vann

& Energi er snart ute, nye
forhandlinger venter. Men
Nilssen rekker å nevne en
oppryddingsjobb som faktisk
er i god gjenge: å selge eget
distribusjonsnett til everkene
ute i eierkommunene. Giske
og Sandøy for eksempel.

- Vi vil avgrense vårt
ansvar til 132 kV-nettet med
transformeringsanlegg og
legge ansvaret for 22 kV-
nettene der det hører hjem-
me, nemlig hos everkene
med områdekonsesjon, sier
TK-sjefen om den ting. Litt
problematisk kan det være
med sjøkabler, som lands-
delen jo har mange av. Men
det ordnes ved at vi fortset-
ter med tilsyn og drift uten
selv å være eier.

Mer kraft i vente
Øvre Otta er ett av diverse

andre jern i ilden for Nilssen
og hans medarbeidere i TK-
hovedkvarteret på Holen.
Pengene for MRE-aksjene
kommer vel med når TK går
sammen med Opplandskraft
om en stor utbygging. Kon-
sesjonsøknaden forberedes i
disse dager og ventes klar til

sommeren. Kraftstasjonene Glitra og
øyberget vil gi 1000 GWh som fordeles
med 20 prosent på TK og 80 på Opplands-
kraft.

Nært forestående å realisere - når snøen
går- er et pumpeverk langt inne i Tafjord-
fjellene. Det skal gi mer vann til Viks-
vatnet, i 1300 meters høyde.

Så blir det enda noen flere GWh å føye
til nåværende produksjon på 1,1 TWh.

denne rollen.
Men også et slikt selskap kan bli inn-

henten av utviklingen. Da må det vurde-
res et mulig samarbeid med andre for at
energiforsyningen skal kunne tilfredsstil-
le kundenes krav.

Selve utbyggingen av nettet må skje
slik at kundenes behov blir dekket på bil-
ligste måte. Bare med en slik kjøreregel
kan vi opprettholde kundenes fulle tillit
til nettselskapet som har monopol på sine
tjenester.

Våre fremtidsplaner er tilpasset den
energilovgivningen vi har i dag. Vi
ønsker en effektivisering som kommer
både kraftkunder og eiere av energiforsy-
ningen til gode, sier Elling Dybdal. 


- Du må
til lyden

- Gruppesentralen i Ålesund ga oss koblin
myndighet til å styre anleggene herfra. Vi ha
produksjonen i gang med alle maskiner hele ti
under orkanen.

En viktig årsak til det var et eget samband
stem. Mannskaper på Sentralen, fordelingstas
nen på Giskemo og vi her i Tafjord hadde all n
vendig kontakt mens alt offentlig samband
ute.

Det forteller seksjonleder Oddbjørn Liane
Tafjord. Og han ærer den som æres bør:

- Gruppesentralen var forutseende og tok s
forholdsregler. Den gjorde en god jobb, sier
nes.

Noen hadde fulgt nøye med på værmelding
og ant uråd. Akkurat i tide var det sendt folk
den ellers ubemannede stasjonen på Giske
mellom Tafjord og Alesund.

Gruppesentralen tok imot feilmeldinger i tus
tall. Men Tafjord var oppegående hele tiden, s
Lianes uttrykker det.

Nyttårsorkanen i 1991 er historie. Nå sitter
en meget fredfull vinterdag på sjefens kontor
får høre at Tafjord Kraft gjorde det skarpt på
noe annet område her forleden. Fjerdeplassen •
kretsmesterskap.

Trivsel
Men da snakker vi altså om bedriftslage

innendørs fotball, der Lianes står i mål.
understreker hva trening og idrett betyr for det
le samfunnet innerst i fjorden, med de stupbr
fjellene omkring. I et flunkende nytt idrettsb
er det stor aktivitet uka til ende. Fotball, voll
ball - og bordtennis ikke minst. Tafjord kan
skilte med en norgesmester i 13-årsklassen, A
Kvalsund!

Barnehage, skole for femten elever til og
6.klasse, en butikk, postkontor og nå en bens
stasjon i privat regi. Det er svært viktige deler
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Adm. direktør Elling
Dybdal:- Våre frem-
tidsplaner er tilpasset
energilovgivningen
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ord-bygda med sine halvannet hundre store
må. Hus er det nok av. Og arbeidsledig er
n!
tendørs fritidsmuligheter teller mye. Jakt og
, turer i fjellet.
anes forteller om et utmerket samarbeid med
tforeningen i Ålesund. Og han kan slå fast at

ariasdammen høyt oppe i fjellet er den største
tattraksjonen i området. - Enda den er noe
virkelig bryter med naturen, legger Lianes til.

Alle som bor her må venne seg til lyden av
Ingen bykser til for det, sier ingeniøren med

og to døtre hjemme. Han tok likevel en tur
å trappa en natt da fjellet sendte utfor hundre-
ner av tonn stein. Raset gikk heldigvis et styk-
ppe i fjellet.

annen gang satt TK-folkene nede i bygda og
e teoridelen av et kurs om rasfare. Da deltag-
kom til fjells og skulle ha den praktiske

var kjøretøyer og alt annet ustyr tatt av et
as!

1.1inje vedlikehold
aftproduksjonen styres altså normalt fra

ppesentralen på Holen i Spjelkavik, Ålesund.
tralen tok over i 1984.
r Lianes og hans omkring førti medarbeidere

ppgaven å planlegge og gjenomføre et drifts-
isk vedlikehold. Det vil bl.a. si inspeksjoner i
tstasjonene for å ha visuell kontroll.
llers er folkene ute på jobb i 1.1inje vedlike-

på elektro, mekanisk og byggfag. Det er
id på vanlig dagtid.
eredskapen er sikret ved hjemmevakter.
m det skulle melde seg en ny orkan, kan
'ord overta all styring i løpet av få minutter.
Ingen problemer å få tak i folk her i Tafjord
all. De stiller opp uansett, sier sjefen deres.

Av Søren Elkjær Kristensen

NVE er i gang med et prosjekt
for oppdatering av det hydro-
logiske grunniaget i et vann-
kraftsystem. Målet er å bereg-
ne arealer og midlere årstilsig
for samtlige av landets partiel-
ie nedbørfelter som inngår
det utbygde vannkraftsyste-
met. Hjelpernidlet er GIS (Geo-
grafisk Informasjons System)
Tallene foreligger allerede
vare databaser, men mange av
dem stammer fra gamle og til-
dels unøyaktige kartgrunnlag.
En oppdatering gir oss et kon-
sistent tallmateriale.

Metoden
En forutsetning for å beregne Midlere

årstilsig er at hvert enkelt nedbørfelt er
stedfestet. Alle nedhørfeltene er derfor
digitalisert fra kart i målestokk 1:50 000.
Det digitale isohydatkartet er digitalisert
fra kart i målestokk I : 500 000 (normal-
periode 1930- 1960)

Årlig middelavløp for et nedbørfelt
beregnes ved å multiplisere spesifikt
avløp for nedbørfeltet med dets areal. Det
spesifikke avløp blir avlest på isohydat-
kartet. Fordi vi i dag har både isohydat-
kart og omrisset av hvert enkelt nedbor-
felt i digital form, er det enkelt å beregne
tilsiget.

Av avdelingsingenior
Tor Sneve

NVE har i senere år opprettet en
ny database over landets kraft-
system. Alle data i denne basen er
gjennomgått og verifisert. Det er
også etablert digitaliserte data for
kraftsystemet i NVE's GIS-system.
Forsvarets militærgeografiske tje-
neste driver digitalisering av alle
høyspentlinjer i Norge.

NVE får etter hvert disse digitaliserte data.
De blir tematisert og redigert i EN (Energi-
avdelingen, nett)

I løpet av våren vil vi ha gjennomgått og
identifisert alt av regional- og hovednett.

Alle digitaliserte linjestykke er koplet
logisk til korresponderende komponent i
EN's nettdatabase, Netbas.

I Netbas har vi en fullstendig topologisk
beskrivelse av regional- og hovednettet, til-
sammen ca 2400 linjer med en total lengde på
29.300 km.

Mange tekniske data
For å få til dette har vi gjort mange henvend-

elser til everkene med spørsmål om data og
plassering av linjer og transformatorstasjoner
når vi har vært i tvil. Typiske data i Netbas er
spenningsnivå, lengde og tverrsnitt på linjer
og kabler, ytelser på transformatorer og gene-
ratorer, samt en hel del andre tekniske data. I
tillegg finnes informasjon om eier, dato for
idriftsettelse og når anleggskonsesjon er gitt.

Fylkenes kraftsystem
Koplingen mellom GIS og Netbas gjør at vi

iv\
rAF gOl

Kart:
Lyseblått
angir ure-
gulert inn-
jø, inørke-
blått er
regulert.
Sort firkant
viser kraft-
verk Grønn
sirkel er 22
inntaks-
punkt, rød
irkel

'

26
utløpspunkt.

Kommersiellbruk
For vassdrag som er oppdatert ser det

ut til at variasjonene i tilsiget ikke er sto-
re i forhold til NVEs tidligere tall forut-
satt at feltstørrelsen er omtrent den sam-
me. Det kan forekomme enkelte større
variasjoner, men i summene til kraftver-
ket er det ikke så stor variasjon.

Gjennom prosjektet får vi også utviklet
et digitalt informasjonsystem som vil

for nedhørfelter
Noen talleksempler DELFELTNR.

1665Tafjord-vassdraget.

1283
1306
1702

kan produsere kart med
tema fra Netbas. Hittil har
vi laget noen kart til egen
saksbehandling samt to kart
over kraftanlegg i Rondane
og Jotunheimen for Turist-
foreningen.

Første delmål med GIS/
Netbas er å produsere en
kartserie som viser kraftsy-
stemet i de enkelte fylkene.
Tema i kartene blir linjer,
transformatorstasjoner,
kraftstasjoner, regulerte
vann og grenser for forsy-
ningsområdet for everkene.

Kartene vil bli i format A 1
med målestokk varierende
fra 1:250000 til 1:600 000.

"Begrenset"
Egne tabeller vil gi infor-

masjon om anleggene som
er vist på kartet. Fylkeskar-
tene får dermed en mengde
informasjon av til dels sen-
sitiv karakter. Kartene vil
derfor være stemplet
begrenset. Dette begrenser
også målgruppen for karte-
ne. Den vil i første rekke
være kraftselskapene og
Statnett, men også fylker,
kommuner, statlige etater og
andre med såkalt tjenestlige
behov.

For å holde egne databa-
ser oppdaterte vil nye anleggskonsesjoner
inneholde krav til konsesjonæren om å gi
melding ved idriftsetting av nye anlegg og
ved riving av gamle.

Under arbeidet med fylkeskartene blir det

tsoè

GAMLE TALL NYE TALL
AREAL TILSIG AREAL TILSIG

være kommersielt. tilgjengelig.
Det skjer ved å kohle sammen kartin-

formasjonen omrisset av alle nedbørfel-
tene og datainformasjonen som finnes
til hvert enkelt nedbørfelt.

Dette informasjonsystemet kan tilbys
aktørene i kraftmarkedet, og andre som
måtte ha interesse av det. Statkraft har
vist interesse for dataene.

26,8

4,7

16,3
10,7

-

1/2

15646'

2787

ub N

42,7

6,9

28,5
22,3

også laget en digital oversikt over forsynings-
områdene for de enkelte kraftselskap. Da kan
det produseres kart med tema fra Enøk- og
markedsavdelingens everksdatabase, f. eks.
overføringstariff.

40,3

7,1

24,5

16,1

TAFiplrn V

ne deg
ras Kraftsystemet på nye kart

Utsnitt fra det forste fylkeskartet som gjelder Oppland.



- En lydhør og engasjert forsamling. Ved hver
spørsmålsrunde fløy mange ivrige hender i været.
I pausene og langt ut over kvelden gikk diskusjo-
nen livlig også om faglige temaer.

Det forteller sjefingeniør Martin Nordby fra et
kurs i leveringskvalitet og normer, på Scandic
Hotel Trondheim i dagene 20-22. mars.

- Samlingen i Trondheim var den første i en
serie på seks, fra Kristiansand i sør til Tromsø i
nord. Kursene går over tre dager og vil i perioden
mars-april ha samlet henimot 200 deltakere.

Målgruppen er everkenes ledelse, de som har
ansvar for planlegging og drift av nettsystemet -
og ikke minst de som er ansvarlige for feil- og
avbruddstatistikken, sier Nordby.

Kursene er kommet i stand ved samarbeid mel-
lom EnFo og NVE.

Hva - og hvordan
- Selve kursoppleget er to-delt. I første del rede-

gjør NVE for det prinsipielle grunnlaget og fortel-
ler hva som skal registreres. I den andre delen for-
klarer EnFO/EFI hvordan registreringen skal gjø-
res.

NVEs innlegg gir bakgrunn for de krav og
anbefalinger i forbindelse med leveringskvalitet
som ble iverksatt ved årsskiftet. Det blir påpekt

hvordan ny energilov og deregulering av kraft-
markedet har gjort at brukernes behov og rettig-
heter er kommet mer i fokus.

Måler kvalitet
- Tidligere hadde everkene abonnenter. Nå har

de kunder. Som kunder både kan og bør vi sette
krav til varen vi kjøper - også om varen heter
elektrisk energi !

Etter et nært samarbeid mellom NVE og bran-
sjen de seneste årene skulle grunnlaget nå være
lagt for å sette everkene i stand til å måle og
dokumentere kvaliteten på elektrisk strøm, frem-
holder Nordby.

I den EnFO-organiserte delen av kurset gjen-
nomgikk EFI registreringsystemet FASIT og for-
klarte i detalj hvordan enhver feil i kraftnettet kan
registreres nøyaktig: tidspunkt for når strømmen
ble borte og når den kom tilbake, hvor mange
avbrutte kilowattimer osv.

Deltakerne fikk oppgaver som ga øvelse i
føring av statistikkskjema og beregning av nøk-
keltall for avbrudd som skal innrapporteres til
NVE.

FASIT ble tatt i bruk fra 1 januar i år. Systemet
er finansiert av EnFO, en rekke everk, NVE og
Statnett - med en prislapp på 1,7 mill.kroner.

Kurs i forvaltning
av vernede vassdrag
Av
Haavard Østhagen

Prinsippene for dif-
ferensiert forvalt-
ning av vernede
vassdrag var i mars
emne for en serie
kurs i regi av NVE
og Direktoratet for
naturforvaltning.

Alle 329 kommu-
ner med vernede
vassdrag innen sine
grenser hadde fått
invitasjon til kurse-
ne. De ble holdt i
syv byer fra Aren-
dal til Alta, med til-
sammen henimot
fem hundre deltage-
re.

Målet var å gjøre
kommunene, vei-
kontorer, land-
bruksforvaltning og
kulturminnemyn-
digheter kjent med nye hjelpemidler i forvaltningen av verne-
de vassdrag.

Et av disse hjelpemidlene er en informasjonsbrosjyre som
NVE og DN har laget i fellesskap: "Verna vassdrag - ein
nasjonal ressurs og eit lokalt ansvar."

I begynnelsen av mars forelå også sluttrapporten fra utprø-
vingen av prinsippene for differensiert forvaltning, som var
avsluttet ved årsskiftet.

Under møtene orienterte NVE om bruk av den oversikten
over inngrep i vassdragene som Vassdragsregisteret har utar-
beidet.

Oversikten gir et nyttig grunnlag i forvaltningen av vassdra-
gene.

Kommuner og fylkeskommuner har på sin side fortalt om
erfaringer fra dette arbeidet - helst gode erfaringer.

Forvaltningsmyndigheter på fylkes- og regionplan, deriblant
NVEs regionkontorer, var også godt representert på kursene.

Kommunene mente det er positivt at ulike statsinstitusjoner
samarbeider om slike informasjonsopplegg.

Med den vellykkede runden NVE og DN har gjennomført,
burde det ligge an til bedre kjennskap til forvaltningen av de
vernede vassdragene i fremtiden.

Men denne generelle informasjonsrunden må følges opp
med med vassdragsvis informasjon om verneverdiene og regi-
onale/fylkesvise orienteringer senere.
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Alk

Mye nytt å sette seg inn i for interesserte deltakere i EnFO/NVEs kurs i leveringskvalitet, her på Scan-
dic Hotel Trondheim. Foto Martin Nordby.

MiljØvernleder i Kautokeino, Hans Olav
Nilsen, redegjorde for elfaringer med
differensiert forvaltning i Alta-Kauto-
keino vassdraget.

Foto: Haavard østhagen.

Den nye energiloven - rett og rettigheter

ENERG1LOVEN
medforskrifter og kommentarer

2. utgave

Per Conradi Andersen
Per Flåkon liøisveen

Både energiloven og forskrifte-
ne har vært gjenstand for
endringer siden de først ble
vedtatt. Det har aktualisert en
ny utgave av boken "Energilo-
ven med forskrifter og kom-
mentarer" fra 1992, av Per
Conradi Andersen og Per
Håkon Høisveen.

I annenutgaven drøfter for-
fatterne den rivende utvikling-
en vi har sett innen energiret-
ten. Et annet viktig område er
de mange endringer av regel-
verket, og forvaltningsavgjørel-
ser i enkeltsaker som har vært
av betydning for rettsutvikling-
en.

Spørsmålene om kraftomset-
ning, og kraftutveksling med
utlandet, vil være totalt omar-
beidet siden førsteutgaven.

Det samme er tilfelle med
EU-kapitlet som har tar for seg
situasjonen etter folkeavstem-

ningen i november.
Annenutgaven inneholder også egne kapitler om

saksbehandlingen i forbindelse med tiltak etter energi-
loven og om elektriske anlegg og områdekonsesjoner.

Boken vil foreligge i slutten av mai.
Vi har hørt om en skipskaptein som hver morgen da

han kom på brua kikket i en liten bok. Han måtte sta-
dig forvisse seg om at babord er til venstre og styrbord
til høyre.

Ulf Møller har laget en annen liten bok til god hjelp
i et ganske kronglete farvann som heter kraftomset-
ning.

"Kjøp strøm - spar penger" forteller om våre nye
handlemuligheter i et helt nytt supermarked.

Utgangspunktet er naturlig nok den nye energiloven.
Forfatteren vil vise hva loven betyr. Det er for eksem-
pel at hver og en av oss kan ta en alvorsprat med
everksjefen i byen eller bygda om strømprisen. Hvem
kunne vel det i de fjerne tider før 1 januar 1991. Eller
egentlig Ljanuar i år, da en liten husholdningsmann
fikk sin egentlige frihet til å velge leverandør.

Men også for bransjens egne folk kan det sikkert
værg nyttig med en slik kjapp håndbok med alle sine
fakta og forklaringer på små, men ryddige sider. En
fullt lovlig fasitbok i lomma eller på skrivepulten!

ndb*k I krattomketning

tittMølrer
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Uvær og flommer i 1987 her i landet gjorde skader for ca. 700 mill. kroner. Oversvømmelse som ble satt i sammen-
heng med flatehugst ovenfor denne boligblokken i Skådalen, Oslo, hadde alene et skadeomfang på 200 000 kroner.
Foto Paul A. Bieker.

Verden opplever fra tid til
annen at uvær gir opphav til sto-
re flom-ulykker. Eksempler fra
de siste årene er flommen i Mis-
souri og Mississippi sommeren
1993, flommene i Kina våren
1994 og flommene i vest-Euro-
pa sist vinter. Skadene kan bli
enorme både materielt og i tap
av liv. Mississippi-flommen ale-
ne er beregnet til å koste det
amerikanske samfunnet mer enn
70 mrd. norske kroner, mens
skadene i Kina løper opp i nær
35 mrd. kroner.

Mens det fremdeles er uenig-
het om vi selv har påvirket kli-
maet i en grad som har gitt opp-
hav til uværsituasjonene, er det
ikke uenighet om at mennesket
gjennom sine aktiviteter i og
nær vassdragene kan påvirke
flomforløpene og øke hyppighet
og omfang av flommene.

Selv uten klimaendringer i en
grad som forstyrrer vår tilvante
hydrologi har vi allikevel i his-
torisk tid erfart flommer og ras i
vassdrag med dramatiske ska-
der. Med større konsentrasjoner
av mennesker, bygninger og
infrastruktur nær de store vass-
dragene vil tilsvarende naturlige
klimaendringer idag kunne føre
til katastrofale flomulykker.

Lite tilfredsstillende
Norsk vassdragsforvaltning

og de tiltak som påvirker hydro-
logien i sjøer og elver er spredt
på flere sektorer, lover, forvalt-
ningsorganer og -nivåer. Ho-
vedansvaret for den "kvantitati-
ve" vassdragsforvaltning hviler
på NOE, NVE med hjemmel i
Vassdragsloven og Vassdrags-
reguleringsloven. Mht å vurdere
og koordinere tiltakene i og
rundt vassdragene for å oppnå
sikkerhet mot skader fra store
flommer, er dagens situasjon
imidlertid lite tilfredsstillende.

Får bedre verktøy
Gjennomføringen av den nye

Vassdragsloven som nå forelig-
ger som utkast kan forbedre
denne situasjonen. Vi får et ster-
kere konsesjons-verktøy. Men
om verktøyet blir effektivt er
avhengig av at de som skal bru-
ke det har den nødvendige kom-
petanse og overordnede felles
mål å arbeide mot. Det er viktig
å være klar over at ethvert inn-
grep i nedbørfeltet vil påvirke
vannets kretsløp.

Erfaringer i USA
"Sharing the Challenge:

Floodplain Management into 


the 21st Century"
er navnet på en
rapport som
beskriver flommen
i midtvesten i
1993 med årsaker
og konsekvenser.
Rapporten er
utviklet av en
inter-agency
komite nedsatt av
president Clinton
og inneholder en
kritisk drøfting av
de tiltak som
påvirker flomme-
ne i Missouri og
Mississippi og gir
føringer for hva
man må gjøre i
fremtiden for å
redusere flomska-
dene.

I mer enn 140 år
har de føderale og lokale myn-
dighetene i USA planlagt og
gjennomført forbygninger og
elvesenkninger for å kontrollere
flommene i de to elvene. Det
viser seg at tiltakene i mange
tilfeller løser lokale problemer
men gir opphav til større flom-
skader lenger ned i vassdragene.
Samtidig har utviklingen av
jordbruket, urbanisering og
annen endret bruk av arealene
nær elvene og i nedbørfeltene
påvirket avrenningen til elvene
på en måte som fremmer raske-
re flomstigninger og høyere
flomvannføringer. Tittelen
"Sharing the Challenge" indike-
rer det faktum at en effektiv
flomkontroll forutsetter med-
virkning fra alle de parter som
gjennom tiltak og vedtak påvir-
ker avrenningen mot elvene.

Elvene våre er endret
Også ved flommene i vest-

Europa denne vinteren vurderes
tiltakene langs vassdragene som
sannsynlige årsaker til det bety-
delige omfanget disse flommene
flkk.

Forholdene er i prinsippet de
samme i Norge. Med de histo-
riske flomulykkene i erindring
og i erkjennelse av at vi gjen-
nom de siste hundre årene gjen-
nom tiltak og endret arealbruk
både har endret hydraulikken i
elvene og avrenningen til elvene
kan vi med spenning og noe
frykt se fram til neste virklige
store flomsituasjon i Norge. I
vårt moderne og sårbare sam-
funn vil skadene også her kunne
bli i flere milliarders omfang.
Det er her verdt å erindre at
uværet og flommene i oktober

1987 påførte skade for ca.700
millioner kroner.

NVE er den eneste fagmyn-
dighet som kan følge denne
utviklingen og initiere tiltak til å
redusere de negative konse-
kvensene av menneskenes virk-
somhet i elvene og nedbørfelte-
ne. Til tross for at vi har de fag-
lige forutsetninger innenfor
områdene hydrologi, vassdrags-
teknikk, sikkerhet og arealplan-
legging har vi ikke gjort noen
samlet og målrettet innsats på
området.

Ønsker samarbeid
NVE ønsker imidlertid i sam-

arbeid med andre relevante fag-
miljøer og myndigheter å " dele
utfordringen".  I  det budsjett-
forslaget for 1996 som nå over-
sendes departementet ber NVE
om midler til å gjennom-føre et
prosjekt med siktemål å etablere
en kunnskapsbase om konse-
kvensene av tiltak i og rundt
vassdrag med tanke på hvordan
tiltakene påvirker vassdragenes
oppførsel i flomsituasjoner.

Vi ønsker primært å gi de for-
valtningsorganer som har myn-

dighet i saker som påvirker
vassdragene kunns kap og
føringer som bidrar til en sik-
kerhetsmessig forsvarlig vass-
dragsforvaltning. Dersom pro-
sjektet får midler vil det bl a
omfatte en kartlegging og ana-
lyse av situasjonen for Glom-
ma- og Lågenvassdraget og et
bredt anlagt informasjonsopp-
legg i samarbeid med plan-,
miljø- og landbruksmyndighete-
ne og for-sikringsselskapene.
Prosjektet er foreløpig antatt gå
over 30 måneder med en kost-
nadsramme på 3.5 mill. kroner.

Statistisk sentralbyrå (SSB) vil etter
påske publisere ukentlige fyllingsdata for
landets magasiner. Hittil har SSB offent-
liggjort energiinnhold og fyllingsgrad i
magasinene ved slutten av hver må-ned.

NVE samler inn grunnlagsdata på
døgnbasis en gang i uken. Totalt hentes
det inn vannstandsdata fra ca. 500 maga-
siner, noe som utgjør 96,7 prosent av
landets totale magasinkapasitet. Den
ukentlige rapporteringen kommer sølge
følge av et sterkt ønske fra flere aktører i
kraftmarkedet om å få magasinfyllings-
data oftere.

Energiinnhold i magasinene
Hele landet
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Sjefingeniør Rolf Skretteberg, NVE, prøver en vannkrqftmaskin
litt avansert guttemodell. Litt eldre mennesker vil kanskje gjenkjen-
ne hushodningsapparatene til venstre, et vaskebrett og en vaske-
balje.

- Hydrologiske data er
basis for en god sam-
funnsmessig disponering
av vannressursene. Inn-
samling og bearbeiding
av slike data er en viktig
del av grunnlaget for for-
valtningsvedtak. Dataene
er også en forutsetning
for bedriftsøkonomisk
riktig drift og produk-
sjon i kraftverkene.
Og hydrologiske data
danner grunnlag for
vern mot naturskader
gjennom blant annet
flomskader.
Tekst og foto:
Harald Brynildsen

Slik understreket statsekretær
Gunnar Myrvang betydningen
av NVEs hydrologiske avdeling
da han 22. mars åpnet utstilling-
en "VANN - liv i omløp", på
Norsk Teknisk Museum.

Myrvang påpekte at vannets
kretsløp er svært viktig for oss
alle. - Særlig har vi nordmenn
interessert oss for det - fordi
vannkraft og vassdrag betyr så
mye både i næringsvirksomhet
og rekreasjon. Jeg håper og tror
at man gjennom denne utstil-
lingen vil klare å vise hvilken
stor praktisk nytte man har av
de hydrologiske data, sa Myr-
vang.

- Utmerket samarbeid
Først til å ønske velkommen

var direktør Sven Hauge ved
Norsk Teknisk Museum. Han
fremholdt at utstillingen er
kommet i stand gjennom et
utmerket samarbeid mellom
museet og Hydrologisk avdeling
i NVE.

Mange har bidratt med alt

fra modellbygging og maling til
korrekturlesning av tekster. Og
som alltid ved åpningen av en
utstilling: folk har vært i sving
til siste minutt! sa Hauge.

- Heve blikket
Avdelingsdirektør Arne Tol-




lan minnet om at 22. mars er
Verdens vanndag. Det var
naturlig å velge denne dagen for
åpning av utstillingen, mente
Tollan.

- Dagen gir en impuls til å
heve blikket over norsk hverdag
med overblod av bl.a. vann til 


verdens store vannproblemer:
tørke, ekstrem forurensning,
overforbruk, mulige klimaen-
dringer. A løse slike problemer
vil kreve internasjonal solidari-
tet og samhandling, sa Tollan
og nevnte at deler av utstilling-
en omhandler globale vann-
spørsmål.

Hydrologisk avdeling i NVE
fyller 100 år. Det har vært en
inspirasjon til utstillingen.
Hovedvekten er likevel ikke
lagt på avdelingens historie.
Utstillingen søker å gi et tverr-
snitt av vann som fysisk feno-
men, bl.a. som grunnlag for liv
og god helse, som begrenset
naturressurs - og dermed som
konfliktårsak.

Faget hydrologi er ikke blant
de best kjente. Knapt to hundre
har hydrologi som heltidsarbeid
her i landet.

- Det hender at folk tror vi
arbeider i Norsk Hydro, sa Tol-
lan. - Ikke så rart at vi har store
forventninger til en utstilling
om vårt fag!

- Takk for innsats!
Tollan berømmet alle som

hadde bidratt på mangfoldig vis,
også i julefe-
rie og i nat-
tetimer rett
før åpning-
en.

- Samar-
beidet med
Norsk Tek-
nisk Museum
har vært en
fornøyselse.
Vi har møtt
en interesse
og engasje-
ment som har
imponert, sa
direktør Tol-
lan.

Han rettet
en sin takk til
alle medvir-
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450 000 liter vann skal til i
prosessen som fører frem til en
bil. Og 100 liter til en genser!

kende gjennom museets pro-
sjektleder Christin Bjerke, Hans
Otto Pram som leder formid-
lingseksjonen ved museet, og
Rolf Skretteberg, leder av
hydrometri-seksjonen i Hydro-
logisk avdeling, NVE.

- Takk for stor innsats, fra direktør Arne Tollan i
NVEs hydrologiske avdeling til prosjektleder
Christin Bjerke, Norsk Teknisk Museum.
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Stein Helge Dengerud fra Ål, kandidat fra Norges Landbrukshøgskole, besøker
Øystein Aars i NVE-boden for å høre hva jobbmulighetene kan være.

Studentene ved Norges Landbrukshøgskole i Ås kom i tusentallig flokk til
Næringslivsdagen den 14.mars. De ville vite hva femten store arbeidsgivere her
i landet har å by på. Kanskje et emne for hovedoppgave, kanskje en sommer-
jobb - eller et fast arbeid?

Det lot seg vel ikke ordne sånn på stedet. Men studentene fikk med segnyttig
informasjon og gode råd som kan ha betydning for senere yrkesvalg.

Naturlig nok var landbruksrelaterte bedrifter godt representert, som Norske
Skog og Norske Meierier.

Andre utstillere var Statens forurensningstilsyn, Vegdirektoratet og NVE som
appellerte til mange studenter med miljø og naturressurser som hovedfag. Slike
studieretninger har i senere år vært de mest søkte ved Landbrukshøgskolen.

Næringslivsdagen ble åpnet av rektor Nils Kolstad. Han ga ordet videre til
Karsten Isachsen som hadde hele Aud Max med seg i et både muntert og
alvorsfylt foredrag om "Livsglede og arbeidsglede".

Arrangør var den norske avdeligen av IEASTE, en organisasjon for student-
utveksling.

NVEs representanter på Næringslivsdagen var informasjonsjef Wenja Paaske,
sjefingeniør Øystein Aars og overingeniør Ivar Sæveraas.

Etter en travel dag med foredrag og svar på spørsmål var det klart at mange
Ås-studenter gjeme kan tenke seg en framtid innen NVE. Alt informasjonsma-
teriale, deriblant Knut Ove Hillestads vakre fotobok fra Alta Kraftverk, forsvant
som dugg for solen.


