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Ennå er det tid til å
sikre effektbalanse
Vi har ennå tid til å sikre en betryggende effektbalanse før utenlandsavtalene kommer inn for
fullt. Tiltak må settes inn både på tilgangs- og forbrukssiden. Spesielt har de selskaper som er
partnere i utvekslingsavtalene et ansvar, skriver vassdrags- og energidirektør Erling Diesen i
sin lederartikkel om Norge som effektnasjon. Han slår fast at heretter vil det bli en pris på
effekt i vårt kraftmarked.
Effekt drøftes også fra forskjellige synsvikler i en serie artikler for Vann & Energi av NVE-
medarbeidere.

Sidene 2 (leder), 5, 6 og 7

Nytt regulerings- Et skille kan gi
regime tar form AEV konsesjon
NVE har lenge sett på mulighetene for endringer i reguleringsmodellen for
everkenes nettvirksomhet. Nå begynner konturene av et forslag til nytt regule-
ringsregime å ta form.
Eventuelle endringer kan komme fra 1. januar 1997.
NVE skal gjennomføre 30-40 kontrollbesøk ved energiverk i løpet av 1996.

Side 3

Nærings- og energidepartementet har stadfestet NVEs vedtak om ikke å gi konse-
sjon til Akershus Energiverk for å overta Oppegård Energiverk.
Den eneste måten å fremme formålet i energiloven om en rasjonell elektrisitets-
forsyning i klagesaken er å nekte økt vertikal integrasjon, sier departemenet.
Men konsesjon kan gis dersom AEV skiller ut nettvirksomheten fra produksjons-
og omsetningsvirksomheten.

Side 2

ordskjelv ga ikke utslag

- Ikke noe utslag her, konstaterer Bjørnulf Mikkelsen i Finnmark Energiverk på en rutinemessig avle-
singsrunde den 6.februar av fastmonterte måleinstrumenter inne i Alta-dammen. Det samme var tilfelle
da instrumentene ble avlest kort etter jordskjelvet i Masi-området natt til 21.januar i år. Jordskjelvet
målte 4,2 på Richters skala. Dammen er bygd for å tåle verdien 6 som er en enormt mye større energi.
Om jordskjelv og damsikkerhet på side 8.
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Nei til anleggs-
konsesjon står fast
Gjøvik Energiverk får ikke anleggskonsesjon for en 66 kV
kraftledning Biri-Fåberg. NVE vurderte anlegget til ikke å være
samfunnsøkonomisk lønnsomt med byggestart før 2005. Depar-
tementet kan ikke se at de forutsetninger NVE la til grunn er
urimelige.

Side 9

Sørkraft
revurderes
Sørkraft AS forventer et
snarlig og positivt svar på
søknaden om dispensasjon
fra bestemmelser i konkur-
ranseloven. Administra-
sjonsdepartementet ber
Konkuransetilsynet om å
vurdere saken påny.

Side 10

El-markedet også
for småkunder!
NVE ønsker velkommen alle som bidrar til å øke konkurransen
i kraftmarkedet, som for eksempel OBOS Energi. NVE ønsker
større bevissthet hos forbrukerne om markedets muligheter. El-
markedet er også for småkunder!

Sidel0
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Nærings- og enegidepartementet er kommet til at
Akershus Energiverk ikke kan gis konsesjon for
overtagelse av Oppegård Energiverk.
Men departementet er innstilt på at nødvendige kon-
sesjoner kan meddeles dersom AEV skiller ut nett-
virksomheten reelt og formelt fra produksjons- og
omsetningsvirksomheten.
Forutsetningen er at det ikke etableres vedtekts-
eller avtalemessige bindinger som forplikter distri-
busjonsverket til å kjøpe energi av produksjonsver-
ket.

Norge som
effektnasjon
njennom tidene har vi bygd ut vårt vannkraftsystem for å

kunne dekke det påregnelige elektrisitetsforbruket. Opp-
rinnelig la vi produksjonskapasiteten i et såkalt bestemende år
til grunn, dvs det fjerde tørreste i en 30 års serie. Siden tøydde
vi det opp mot midlere års produksjonsevne. Hele tiden var
det evnen til å levere energi - kilowattimer - vi tenkte på.
Evnen til å levere kilowattimene også i topplastsituasjoner
tenkte vi ikke spesielt på, fordi det var intet problem. Har et
rent vannkraftsystem som vårt energidekning, har det automa-
tisk også evne til å levere under topplast. Det har med andre
ord effektdekning.

Iet
varmekraftsystem er leveranse av kilowattimer derimot

bare et spørsmål om tilstrekkelig innkjøp av kull, olje, gass
eller uran. Problemene oppstår der under topplast. Da kan
kapasiteten bli for snau, enten rent fysisk eller ved at kostna-
den ved å øke ytelsen blir svært høy.

ennom stadig fiere og sterkere samkjøringsforbindelser
k_J  til andre lands varmekraftsystemer oppstår nye mulighe-
ter og nye problemer for oss. Her skal jeg konsentrere meg
om problemene.

De består kort sagt i at vi importerer varmekraftsystemeneskapasitetsrestriksjoner under topplast. Utenlandsavtalene
består for en vesentlig del i at vi har forpliktet oss til å ekspor-
tere under topplastperiodene. Vi har hatt en betydelig innen-
lands etterspørselsøkning. Siden energiloven trådte i kraft, har
det vært liten tilgang på ny kapasitet. Under kuldeperioden
omkring årsskiftet resulterte det i mindre marginer enn noen
gang tidligere mellom tilgjengelig og etterspurt effekt. Og det
selv før de tre inngåtte utvekslingsavtalene mellom vårt land
og kontinentet er blitt effektive.

Vhar ennå tid til å sikre en betryggende effektbalanse førV disse avtalene kommer inn for fullt like etter årtusenskif-
tet. Tiltak må settes inn både på tilgangs- og forbrukssiden.
Ansvaret for å sikre balansen må i tråd med energilovens ånd
i all hovedsak ligge hos aktørene i kraftmarkedet. Spesielt har
de selskaper som er partnere i utvekslingsavtalene, et ansvar.
Men systemkoordinatoren og markedsplassen vil også måtte
spille en viktig rolle.

J4har effekt i stor grad vært et fritt tilgjengelig gode hosloss. Heretter vil det bli en pris på effekt i vårt kraftmar-
ked. Vi så klare tilløp allerede ved årsskiftet, da forskjellen
mellom dag- og nattpris i spotmarkedet var ca.10 øre. Det
burde stimulere til økt effektinstallasjon i forbindelse med
framtidige vannkraftprosjekter. Men spesielt burde det stimu-
lere til økt fleksibilitet på forbrukssiden for å redusere toppe-
ne, som faktisk er ganske kortvarige. Alt dette reiser en del
nye problemstillinger som krever forskning og  utredning.
Gjennom Norges forskningsråds nye program EFFEKT vil
mange av disse problemene finne sin løsning. Fra NVEs side
vil vi søke å bidra til å takle disse utfordringene gjennom en
effektiv konsesjonsbehandling av nye prosjekter, og gjennom
en aktiv deltagelse i den FoU-aktivitet som forestår både på
tilgangs- og etterspørselssiden.
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Slik konkluderer departementet
sin behandling av klagesaken
etter NVEs avslag på konsesjons-
søknaden i februar i fjor.

Ikke lovhjemmel?
Klagerne har prinsipalt anført at
det ikke er hjemmel i energiloven
for å avslå konsesjonsøknaden.
Departementet peker her på for-
målsbestemmelsen i lovens para-
graf 1-2 som lyder: «Loven skal
sikre at produksjon, omforming,
omsetning, overføring og forde-
ling av energi foregår på en sam-
funnsmessig rasjonell måte, her-
under skal det tas hensyn til all-
menne og private interesser som
blir berørt».

Departementet henviser videre til
lovens bestemmelser om at «Det
skal tas hensyn til etterspørsel
etter energi og til om anlegget vil
føre til en rasjonell elektrisitets-
forsyning, og om nødvendig set-
tes vilkår om dette». Dette er hen-
syn som departementet i sin
skjønnsutøvelse har en rettslig
plikt til å vurdere.
I lovens forarbeider står skillet
mellom monopol og konkurran-
seutsatt virksomhet sentralt. Det
er nødvendig med et betydelig
innslag av uavhengige produk-
sjonsverk for at kraftmarkedet
skal funksjonere.
I forbindelse med sammenslåing-
er vil det være hensiktsmessig å
skille ut kraftverk som egne sel-
skaper uavhengig av fordelings-
funksjonen, samtidig som det slås
fast at vertikal integrering ikke
fremmer utviklingen av et effek-
tivt kraftmarked (0t.prp.nr.43
1989-90)

Vurdere virkemidler
Høsten 1994 uttalte NOE i t brev
til Stortingets energi- og miljøko-
mite bl.a.:
«Det blir økt vertikal integrasjon

dersom e-verk som overveiende
driver produksjon slutter seg sam-
men med, eller kjøper opp, e-verk
som overveiende driver nettvirk-
somhet. Dersom slike sammenslå-
inger blir utbredt, er det en utvik-
ling i motsatt retning intensjonen
i energiloven...Dersom det blir en
klar utvikling i uheldig retning,
vil departementet vurdere om det
er nødvendig med sterkere virke-
midler.»
NOE har også uttalt at det ikke er
aktuelt å fremtvinge endringer i
organisasjonsstrukturen, «men
departementet kan nekte konse-
sjon ved sammenslåing av e-verk
hvis det gir økt vertikal integra-
sjon.»

I klagesaken er departementet
kommet til at den eneste måten å
fremme formålet i energiloven
om en rasjonell elektrisitetsforsy-
ning vil være å nekte økt vertikal
integrasjon. Det har vist seg at de
virkemidler som hittil er benyttet
ikke er tilstrekkelige. Søknaden
avslås etter energilovens paragraf
3-4 nr.1, jfr. paragraf 1-2. Klagers
anførsel om manglende lovhjem-
mel tas derfor ikke til følge.
Departementet imøtegår deretter
de vesentligste av klagernes sub-
sidiære anførsler.
Oppegård kommune hevdet at
konsesjonsmyndighetene ikke kan
opprettholde et avslag som er i
strid med folkeviljen i kommu-
nen. Et enstemmig formannskap
hadde vedtatt å påklage NVEs
avgjørelse i saken. Hensynet til
det kommunale selvstyre må
innebære at søknaden innvilges.
Departementet kan ikke se at dis-
se forhold kan sette skranker for
konsesjonsmyndighetens skjønns-
utøvelse av hvorvidt meddelse av
konsesjon i denne saken er i over-
ensstemmelse med energiloven.
Klager gis ikke medhold i denne
anførselen.

Selskapsmessig skille
Departementet tar heller ikke til
følge klagernes innsigelser i til-
knytning til spørsmålene om lcrys-
subsidiering og markedsmakt. For
departementet er det avgjørende
at markedet ville ha fungert bedre
med selskapsmessig skille mel-
lom konkurranseutsatt virksomhet
og monopolvirksomhet. Et rent
nettselskap har ikke interesse av å
vanskeliggjøre markedsadgangen.
Skjult kryssubsidiering vil være
uaktuelt. Vertikal integrering gir
ikke slike entydige mål for virk-
somhetene. Vertikal integrering
innebærer at at det blir vanskeli-
gere å drive monpolkontroll.

Uheldig utvikling
I klagen er det også hevdet at
omsøkte sak er av samme type
som AEVs oppkjøp av Fet Elverk
og Lørenskog Energiverk. Konse-
sjonsjonsnekt i Oppegård-saken
vil derfor være usaklig forskjells-
behandling, var det fremholdt.
Departementet presiserer at kon-
sesjonsmyndighetene gjennom en
konsesjonsbehandling av det
enkelte oppkjøp må vurdere om
lovens vilkår er tilstede for at
konsesjon skal gis til den aktuelle
kjøper. Her vises igjen til uttalel-
sen om at departementet vil vur-
dere sterkere virkemidler dersom
det blir en utvikling i uheldig ret-
ning.
Det er nettopp en slik utvikling
som er skjedd, og som har gjort
det nødvendig for NVE og depar-
tementet å legge om tidligere
praksis, konstaterer departementet
og gir heller ikke her klageren
medhold.

Kjøpers risiko
Et klagepunkt gjelder at kjøpet er
gjort og at integrasjonen av Oppe-
gård Energiverk i Akershus Ener-
giverk er kommet langt.
Departementet bemerker at man
står overfor et oppkjøp som kre-
ver konsesjon, og hvor kjøperen
har risikoen for at konsesjon ikke
blir gitt. Kjøper og selger bør på
dette grunnlag ikke gå langt i å
integrere virksomhetene før slik
konsesjon er gitt.
Departementet ser at det vil være
fordeler for de ansatte med hen-
syn til faglig utvikling ved å være
en del av AEV. Dette er likevel
ikke nok til å veie opp de negati-
ve virkningene ved oppkjøpet,
sier Nærings- og energideparte-
mentet.

NVE har for tiden til konsesjons-
behandling tre saker som gjelder
kjøp av energiverk, av tilsvarende
natur som AEV og OEV-saken.
En av sakene gjelder Oslo Energis
kjøp av Sauda Energiverk. Her
ventes avgjørelsen om konsesjon å
foreligge i løpet av etpar uker.
Oslo Energi er også kjøper i en av
de andre to sakene, nemlig av el-
produksjonen ved det kommunale
kraftverket i Flekkefjord. Vest-
Ager Energiverk har allerede fått
konsesjon for overtagelse av nettet
tilhørende everket i Flekkefjord.
Den tredje saken er Tussa Krafts
kjøp av Sunnmøre Energi AS.
Disse sakene ventes avgjort av
NVE innen utgangen av mars
måned.

••• .

•

Susan Norbom (t.v.) og Astrid Voksø, koordinator for GIS-tjenesten
i NVE, har grunn til å smile bredt. På ARC/INFO-konferansen i
Oslo nylig vant NVEs flomkart tre førstepremier i årets kartkonkur-
ranse. Premiene gjelder beste budskapsformidling, beste GIS-tek-
nikk/analyse og flest poeng sammenlagt.
Kartet de vant så stor heder for viser eksempler på GIS-analyser
som ble benyttet i forbindelse med storflommen på østlandet i fjor.
Foto Wenja Paaske

NVE med beste GIS-kart Tre andre saker om
kjøp av energiverk
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En viktIg.k6tkiti-
sjort er at regtilatotiStk
jegge .4hittierend•Vekt:p.å.å inndta eventuell rnono-
pulfortlenestebg å gi økOnOmisk belønning tiI everk
soin reduserer kostnadene.

. Godtlitgangspunkt
.-NVEhar" som utgangspunkt at gjeldende rtiodell for
regulering har fungert rimelig bra fram til i dag. Gjen-
norn regler for regnskapsrapportering og hvilke kost-
naderSOM tillates tatt inn i overføringstariffene har vi
etablert et system som gir både everkene og NVE som
regulator et godt utgangspunkt for å tallfeste kostnade-
ne i .nettvisksomheten. Langt på vei tror vi også at vi
har etablert et ståsted som gir et rimelig godt skille
mellom nettvirksomheten og den konkurranseutsaue
virksomheten i everkene.

Markert reduksjon
Under gjeldende regelverk har en aktiv oppfølging fra
NVE bidratt til en markert reduksjon i tariffene siden
de første punkttariffene ble utarbeidet for året 1993. I
distribusjonsnettet har vi fra 1993 og fram til 1996 sett
en reduksjon i tariffene på 1,8 øre/kWh i snitt. Dette
betyratsluttkundene betaler over 900 millioner kroner
mindre for transporten av kraft i 1996 sammenlignet
med 1993. NVEs beregninger tyder på at inntektene til
nettet ikke økte fra 1990 til 1993, slik at reduksjonen
etter 1993 er en reell reduksjon også i forhold til tiden
like før energiloven. Reduksjonen skyldes for en stor
del redusert rentenivå og krav om tilbakebetaling av

Funkerende avdelingsdirktør Jon Sagen, ENØK- og
Markedsavdelingen.
Foto Wenja Paaske
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Svake ineentiver
Dagens regulering er basert på •full kostnadsdekning
og kontroll med avkastning. Dette kan gi for svake
ineentiver til ..kostnadsreduksjoner i everkene. Samti-
dig gir både uavhengige undersøkeleser og uttalelser
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1)istril3gtf«tbrilFt i EnFO la før ul i et brev. "til
NVE. fram et forslag "orn 'at• everkene kart. Velge . triel-
lorn avkastningsregulering Med krav til "dokurnenta-
sjon for å ta ut Maksimal avkastning, eller pristakregu-
lering der everket kan få Økt aVkastningen dersom det
binder seg til "en :avtalt reduksjon i tariffene for en
periode. NVE har signalisert at tankene bak dette for-
slaget på mange måter er i tråd med NVEs egne vur-
deringer. NVE trenger allikevel noe mer tid til å
avslutte pågående utredninger før vi kan legge fram et
konkret forslag for ekstern høring. Deler av dette
arbeidet 0 tIlfatter effektiviseringsanalyser og nøkkel-
tall nettvirksomheten. Resultatene av dette arbeidet vil
bli presentert på fire regionale seminarer i Tromsø,
Trondheim, Bergen og Oslo i rnars.

Undersøkelse •
En annen pågående undersøkelse i NVE går ut på å-
innhente opplysn.inger fra et utvalg av everkene om -
okonomiske motiver, økonomisk fortjeneste eller ster-
kere sarnfunnsøkonomisk orientering. Bedriftsøkono-
miske motiver kan en forutsetning for at prista-
• kregulering skal utløse de ønskede effektIviseringsge-
vinstet.• • ' •• ." •

Forsiag tar form
Selv om mye arbeid gjenstår begynner konturene av et
forslag til nytt reguleringsregime å ta form. NVE
arbeider under en tidsplan der eventuelle endringer
skal kunne gjennomføres fra januar 1997.

Kontroll av energiverk Prosjekt Hydra
er i gangAv Kjetil Grasto

Energiloven og NVEs
retningslinjer tillater
ikke at nettvirksomheten
og dermed tariffen for
overføring av kraft blir
belastet med kostnader
som tilhører annen virk-
somhet. NVE har en viss
kontroll med at kostna-
dene blir riktig fordelt
gjennom oppfølging av
energiverkenes årlige
regnskapsrapportering
til NVE.
Kontroll med regnskape-
ne er imidlertid ikke til-
strekkelig for å vurdere
om kostnadsfordelingen
på virksomhetsområdene
er rimelig. I tillegg vil det
være nødvendig å foreta
konkrete kontrollhand-
linger ute hos energiver-
kene for å avdekke even-
tuelle svakheter i hvor-
dan kravet til regnskaps-
messig skille blir hånd-
tert.

NVE vil derfor i løpet av vinteren
og våren besøke ca.  15  energi-
verk. Formålet med disse besøke-
ne kan oppsummeres i tre punk-
ter:

forbedre NVEs forståelse av
energiverket, herunder mål-
settinger, effektivi seri ngspla-
ner, hovedaktiviteter knyttet
til virksomhetsområdene,
organiseringav virksomheten
samt kostnads- og inntekts-
struktur.

få innsikt i energiverkets sty-
ring av virksomheten, herun-
der budsjett/ resultatansvar
samt rutiner og systemer i
økonomistyringen.
avdekke hvilke tiltak/ rutiner
som er iverksatt for å sikre at
kravet til regnskapsmessig
skille mellom monopol- og
konkurranseaktiviteter er til-
fredsstillende ivaretatt.

Ikke klart skille
Erfaringer fra kontrollbesøk hos
Troms Kraftforsyning, Bergen
Lysverker og Elverum Elektrisi-
tetsverk i 1995 tyder på at energi-
verkene er seg bevisst energilo-
vens krav om regnskapsmessig
skille mellom nettvirksomhet og
konkurranseutsatt virksomhet.
Selve organiseringen av selskape-
ne reflekterer imidlertid ikke et
rendyrket skille mellom nett og
annen virksomhet. Det eksisterte
dermed ingen ren nettavdeling der

Førstekonsulent Kjetil Grasto.
Foto Wenja Paaske.

samtlige kostnader knyttet til net-
tet ble generert. Personell ble
brukt til å utføre oppgaver som
både omfatter monopol- og kon-
kurransevirksomheten. Kostnads-
fordelingen skjer derfor til en viss
grad ved bruk av skjønn og forde-
lingsnøkler.

30-40 kontrollbesøk
Erfaringer fra tre energiverk er
ikke tilstrekkelig for å uttale seg
om situasjonen i bransjen gene-
relt. Totalt tar NVE sikte på å
gjennomføre kontrollbesøk ved
30-40 energiverk i løpet av 1996.
Med denne erfaringen forventer
vi å kunne uttale oss om situasjo-
nen i bransjen mer generelt, slik
at vi blant annet får svar på om
overføringstariffene reflekterer
høyere kostnader enn det reelle
hensyn tilsier.

Prosjekt Hydra som ble
lansert i Vann & Ener-
gi for snart et år siden,
er i gang. Det ble aktu-
alisert først av stor-
flommen på Østlandet i
fj or.

Prosjektets formål står uen-
dret etter flommen:
Å vurdere summen av alle
arealbruksendringene i enkel-
te norske vassdrags nedbørs-
felt, og andre fysiske inngrep
i og nær vassdragene. Har
endringene ført til økt flomri-
siko?
Dersom dette blir bekreftet,
skal prosjektet foreslå teknis-
ke, juridiske eller økonomiske
tiltak for å redusere proble-
mene og foreslå muligheter
for å sikre en vassdragsfor-
valtning der ansvaret for en
totalvurdering av menneskeli-
ge inngrep blir plassert.

Arnor Njøs leder
Til prosjektleder for Hydra er
engasjert rådgiver Arnor
Njøs, Jordforsk. Njøs er tidli-
gere professor og rektor ved
Norges Landbrukshøgskole i
Ås. Han har de siste årene

vært direktør for Jordforsk. I
NVE-sammenheng kjenner vi
Njøs som leder i NVEs råd i
hele rådets funksjonstid, og
nå som leder for det regje-
ringsoppnevnte Flomtiltaksut-
valget.

Styringsgruppe
En styringsgruppe skal ha
ansvaret for at prosjektet
gjennomføres slik at prosjek-
tets mål nås innenfor fastsatte
rammer for økonomi og tid.
Med følgende sammensetning
av styringsgruppen er pro-
sjektet sikret forankring i
berørte fag- og interessegrup-
per:

Fylkesmann i østfold Erling
Norvik, formann
Direktør Ola Skauge, Direk-
toratet for naturforvaltning,
DN
Landbruksdirektør Tor M.
Bratberg, Hedmark
Rådmann Svein M. Skaaraas,
Hamar
Professor Ånund Killingtveit,
Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet, NTNU
Avd.direktør Arne Tollan,
NVE
Avd.direktør Trond Ljøgodt,
NVE.
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NVE har utgitt nøkkeltall for everkenes nett-
virksomhet. I første omgang er det sendt en rap-
port til den enkelte netteier, men en offentlig
publikasjon med alle nøkkeltall for alle netteiere
foreligger nå i disse dager. Formålet med å
publisere nøkkeltall er å øke fokuseringen på
kostnader og forbedringspotensialer. Gjennom
offentliggjøring av nøkkeltall vil NVE stimulere
eiere, styrer og administrasjon til effektivisering
av nettvirksomheten.

Av Steinar Vikingstad

Økkeltali for energi-
verkenes nettvirksornhet

Nøkkeltall, distribusjonsnett

Normert inntekt i øre pr kWh

Driftskostnader i øre pr kWh

Kapitalkostnader i øre pr kWh

Driftskostnader i kr pr meter linje

Kapitalkostnader i kr pr meter linje

Publikasjonen viser svært stor
spredning i everkenes kost-
nadsstruktur, men sentrale
nøkkeltall indikerer ulike pre-
stasjoner i bransjen. Publika-
sjonen vil bli en årlig utsen-
delse. Over tid vil den vise
det enkelte everks prestasjo-
ner i forhold til seg selv, og
bransjen som helhet.

Viktig virkemiddel
Norges vassdrags- og energi-
verk får hvert år tilsendt regn-
skapsdata fra everkene. Regn-
skapsdataene er i henhold til
forskrift til energiloven split-
tet på omsetning, produksjon,
sentralnett, regionalnett, dis-
tribusjonsnett, samt øvrig
virksomhet. Innrapportering
av regnskapsdata er et viktig
virkemiddel i NVEs mono-
polkontroll. Regnskapsdatae-
ne gir NVE bl.a. nødvendig
informasjon for å kontrollere
at ingen netteiere beregner
seg en for høy avkastning på
bundet kapital i monopolvirk-
somheten. Over tid vil regn-
skapsdataene gi NVE nødven-
dig informasjon for å kunne
vurdere det enkelte everks
økonomiske prestasjoner. I
henhold til forskrift til energi-
loven, er det kun de mest
effektive everk som har
anledning til å beregne seg
maksimal avkastning.

Effektivisering
Effektivisering av nettdriften
er en uttalt målsetting med
energiloven, og ulike studier
har identifisert potensielle
effektiviseringsgevinster.
Offentliggjøring av økono-
misk informasjon er et ledd i
NVEs strategi for å realisere
denne målsetting. En effektiv-
isering av nettvirksomheten
er avhengig av at eiere og sty-
rer tar ansvar i forhold til
oppgaven. NVE søker med
offentliggjøring av nøkkeltall
å gi eiere, styrer og ledelsen
nødvendig informasjon i

arbeidet med effektivisering
av nettvirksomheten.
Nøkkeltallene er et verktøy
for å stille spørsmål ved det
enkelte everks prestasjoner.
De er samtidig et hensikts-
messig virkemiddel for å føl-
ge opp det enkelte everk over
tid. Beregning av nøkkeltall
gjør det samtidig mulig å
sammenligne det enkelte
everks prestasjon med resten
av bransjen. Spesielt nyttig
for å vurdere everkets presta-
sjon, er en sammenligning av
everk som opererer under til-
nærmede samme forhold. For
dette formål har NVE etablert
et edbprogram som gjør det
mulig å sammenligne everk
mot ønskede grupper av
everk. Ved å sammenligne
mindre grupper av everk er
det mulig å gå dypere i analy-
sen for å finne forklaringsfak-
torer til de observerte for-
skjeller. NVE tilbyr idag
everkene grafiske analyser for
ønskede sammenlignings-



grupper. På denne måten kan
everkene selv få et bilde av
sin egen kostnadsstruktur i
forhold til ønskede sammen-
ligningsverk. NVE vil på sin
side arbeide videre med å
utvikle metodikken.

Ulik kostnadsstruktur
Rapporten identifiserer tildels
stor spredning i bransjens
kostnadsstruktur og kostnader
forbundet med det å levere
nettjenester. Nøkkeltallene
kan ikke alene tas til inntekt
for høy eller lav effektivitet i
nettvirksomheten, og konklu-
sjoner basert på enkelttall løs-
revet fra sammenhengen kan
bli svært misvisende. Dette
skyldes ikke minst ulike ram-
mebetingelser, ulik grad av
statsstønad, varierende regn-
skapspraksis, mv.

Nøkkeltallene er delt inn i tre
hovedkategorier:
1. Kostnadstruktur: Nøkkel-

tallene sier hvor stor andel
ulike kostnadskomponenter

Høyest

33.06 øre pr kWh

22,08 øre pr kWh

14,82 øre pr kWh

52 kr pr meter linje

34 kr pr meter linje

utgjør av de totale inntekte-
ne på nettet. Videre belyses
driftskostnadenes sammen-
setning.

Kostnader og fysiske stør-
relser: Nøkkeltallene er en
sammenstilling av kostna-
der og fysiske størrelser
som levert energi, antall
meter overføringsnett og
antall abonnementer. Nøk-
keltallene viser hva det
koster å levere overførings-
tjenester for ulike everk.

Fysiske størrelser: Nøkkel-
tallene er en sammenstil-
ling av levert energi, antall
meter linjer, antall kunder,
andel lavspent og andel
kabel. Nøkkeltallene
beskriver everkets arbeids-
forhold.

Oppsummeringer
Vi har nedenfor gjengitt noen
hovedtall fra publikasjonen.
Som vist er spredningen mel-
lom høyeste verdi og laveste
verdi som er observert på dis-
tribusjonsnettet svært stor.
Hovedvekten av everk er
imidlertid sentrert rundt
medianverdien. Det er til-
sammen 193 everk med i
utvalget.

Seminarer
NVE vil i slutten av mars
arrangere seminarer i Trom-
sø, Trondheim, Bergen og
Oslo hvor nøkkeltallene vil
bli presentert. På denne run-
den vil NVE også offentlig-
gjøre resultatene av effektivi-
tetsprosjektet

Til illustrasjon
Illustrasjonene viser nøkkel-
tallet driftskostnader i øre pr
kWh.

Driftskostnader består av
lønn, andre driftskostnader
eksklusive avskrivninger og
internprisede tjenester/felles-
kostnader.

KWh er et uttrykk for levert
energi og består av prioritert
uttak og uttak med utko-
blingsklausul.

Illustrasjonen viser at ever-
kets verdi for dette nøkkeltal-
let er 5,7 øre pr kWh (sel-
skap), mens medianverdien er
8 øre pr kWh. Rundt 100
everk ligger innenfor inter-
vallet 6,25- og 10 øre pr
kWh.

Lavest

6,74 øre pr kWh

2,09 øre pr kWh

1,17 øre pr kWh

5 kr pr meter linje

1 kr pr meter linje

Median

19 øre pr KWh

8 øre pr kWh

5 øre pr kWh

15 kr pr meter linje

9 kr pr meter linje

Systemløsning for anlegget
som har vært prøvet hos en
abonnent på Finnskogen
gjennom et år.
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Av Harald Brynildsen
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Eilergi

ven kreves,
eller at det er
nok med
anleggskon-
sesj on etter
energiloven.
For kraftverk
som tidligere
er behandlet
etter v ass-
drag slovens
§§104-105
basert på en
oppgitt sluke-
evne, vil det
ved utvidelser
alltid  bli krevd
vassdragsloven.

Kjøremåten viktig
Det er viktig å avklare måten
kraftverket vil bli kjørt på, og de
vassdragsmessige virkningene
av kjøringen. Det gjelder både
magasinene, utbygd elvestrek-
ning og strekningen nedstrøms
kraftverket. Forholdenefor fisk
og gyting, vanntemperaturog
isforhold kan være særlig kon-
fliktfylte ved effektutvidelser.
Problemene er selvsagt minst
hvor følsomheten for vannfø-
ring sendri nger er liten mht
vannstandsfluktuasjoner.
Miljøkonsekvensene vil nok
være en kritisk faktor for hvor
stort effektpotensiale som lar
seg realisere både i dagens sys-
tem og i framtida.

Behandlingstid
NVE  er  innstilt på å behandle
konsesjonssakene så effektivt
og raskt som mulig, og vil prio-
ritere saker som gjelder  ny
vannkraft og effektutvidelser.
Behandlingskapasiteten  er  ikke
ubegrenset, og økt pågang av
nye saker vil medføre kapasi-
tetsproblemer. Derfor vil vi
sterkt oppfordre  til å ta kontakt
med NVE tidlig i planleggingen
for å avklare nødvendig saksbe-
handling og derved dempe tids-
presset.

Av Haavard Østhagen

Som det fremgår av Knut Gakke-
stads artikkel inntil er det  knyttet
en  del formelle sider  til økt
effektkjøring av kraftverkene.
Bakgrunnen for disse formalitene
er  oftest å sikre  en  forsvarlig vur-
dering av alle sidene ved effekt-
kjøringen. I praksis vil miljøvirk-
ningen stå sentralt i vurderingen
av hvilke effektprosjekter som lar
seg realisere.
I noen typer kraftverk vil økt grad
av effektkjøring vanligvis ha små
miljøkonsekvenser.  Der vannet
går i tilnærmet lukkede systemer
fra fjell til stor innsjø eller fjord,
vil farenfor  økt erosjon i inntaks-
magasinenes reguleringssone ofte
være det eneste problemet. Har
kraftverket derimot utløp eller
inntak i elv, kan miljøforholdene
ofte b1i svært omfattende ved de
hyppige vannstandsvariasjonene
som økt effektkjøring medfører.
Stranding av fisk vil vanligvis
være det største problemet. Ved
høy vannstand søker fisken
næring og skjul på de vanndekke-
de arealene. Når så vannetplutse-
lig går tilbake, vil mange fisk
erfaringsmessig ikke rekketilba-
ke til  det gjenværende vannet.
Fiskeneblir liggende på tørt land
eller i små vannlommer og
omkomme. I mange kraftverk tas
dessutendriftsvannet inn på dypt
vann som har en mye laveretem-
peratur enn overflatevannet.
Temperaturen kan svinge fra

Det meste dreier seg  om effekt
når Elektroteknisk landsmøte
arrangeres i Skien i dagene  4-5.
september, med Norsk Elektro-
teknisk  Forening som  arrangør.
Landsmøtet tar sikte  på  en allsi-
dig belysning av et stort  pro-
blemkompleks.
En rekke foredragsholdere skal
drøfte emner som «Struktur og
rammebetingelser for utveks-
lingsavtalene», «Norges effekt-
balanse frem mot år 2010» og
«Prissystem for effekt i  et libe-
ralisert norsk marked».
Andre emner er aktuelle pro-
sjekt for utbygging av ny effekt,
konsekvenser for stasjonsanleg-
gene, tekniske muligheter for
økt effektivisering i nåværende
anlegg og miljøkonsekvenser.
Disse kan være bl.a. frostrøyk,
erosjon og isgang.
-Forutsatt en utvikling som gir
riktige prissignaler til produsen-



tene, vil de eksisterende vann-

5

sommer til
vintervann-
temperatur på
kort tid (se
figuren).
Siden fisken
har en  helt
annen  adferd
når vannet er
kaldt, må den
omstille seg  Haavard
fra sommer til  Østhagen,
vinteradferd  seksjonsjef i
hver gang det-  Vassdragsavde-
te  skjer. Det er lingen.
ikke bare fis-
kene som vil reagere på slike brå
endringer i omgivelsestemperatu-
ren !
Effektkjøring kan også påvirke
isforholdene i et vassdrag på en
dramatisk måte. Jo kaldere vær,
desto større effektbehov!
Kaldtvær øker samtidig isproble-
mene i mange vassdrag, noe vi
har fått erfare i vinter. Det sier
seg selv at kraftverkskjøring som
fører til at Otta sentrum blir satt
under vann ikke vil bli  tolerert.
Ikkeer det særlig god samfunnsø-
konomi heller - uansetthva mar-
kedsprisen påkraft måtte være.
Dette var bare noen av de miljø-
messige problemene økt effekt-
kjøring av kraftverk kanmedføre.
Problemene vil varierefra kraft-
verk til kraftverk,og kjøringsen-
dringer må derfor vurderes kon-
kret i hvert enkelt tilfelle. Konse-
sjonsreglene skal sikre at denne
vurderingen blir foretatt på en
forsvarlig måte.

kraftanlegg kunne  bli  bygget  ut
for en  større effektkapasitet  for
å møte effektbehovet, sier direk-
tør Wilhelm Rondeel, SKK,
som er formann i programkomi-
teen.

Kraftverkenes årlige energi-
produksjon vil forbli omtrent
uendret, men energien vil bli
produsert med redusert brukstid.
Det betyr en vesentlig sterkere
døgnvariasjon i kjøringen av
produksjonsanleggene.  Et  sys-
tem  med vesentlig høyere
effektproduksjon med tilsvaren-
de redusert brukstid vil få meget
betydelige konsekvenser for
såvel produksjonsapparat som
overføringssystemet, påpeker
Rondeel.
Som eksempel på mulig utvidel-
se med sikte på mer effekt nev-
ner Rondeel Sundsbarm kraft-
verk. Der er det fra anleggstiden
gjort plass for enda et aggregat
på 100 MW.

Av Knut Gakkestad

Manøvreringsreglementene som er fastsatt i vassdrags-
konsesjonene gir rammene for reguleringene og kjøring-
en av kraftverkene. Reglementene kan variere fra
bestemmelser om kun HRV og LRV til meget detaljerte
rammer for manøvreringen. Det er imidlertid ikke gitt at
regulanter/-kraftverkseiere kan operere fritt innenfor
reglementenes formuleringer. Reglementene er resultat av
de planer og problemstillinger som lå til grunn for søkna-
den og som framkom gjennom konsesjonsbehandlingen.

Endret kjøring kan bryte med
disse forutsetningene, og fram-
bringe skader og ulemper som
ikke har vært vurdert i konse-
sjonsbehandlingen. Slik kjøring
kan også være i strid med
skjønnsforutsetningene.

Dersom NVE mener at endret
kjøring bryter med forutsetning-
ene for konsesjonen, kan vi kre-
ve at reglementet tas opp til
behandling etter vassdragsregu-
leringsloven § 12 nr 12. De fles-
te reglementer har en bestem-

11,74 øre/kWh
for konse-
sjonskraft
Nærings- og energideparte-
mentet avgjorde like før  jul at
ved uenighet om prisen på
konsesjonskraft skal prisen
være 11,74 øre/kWh.
Prisen gjelder konsesjoner
som er gitt etter april 1959.
På grunn av tidligere års feil i
prisberegningen (1994-95) er
prisen for 1996 redusert med
0,25 øre/kWh.
NVE orientertetidlig på nyå-
ret fylkesmenn, fylkeskom-
muner, berørte kommuner og
everk  om  departementets
avgjørelse.

melse som viser til denne para-
grafen. Den er hittil lite benyt-
tet, men kan komme til anven-
delse for vestentlige nye virk-
ninger som har oppstått som føl-
ge av endret kraftverksdrift.

Effektutvidelser
Utvidelser av vannkraftverk
som gir en produksjonsøkning
på mer enn 40 GWh/år, må all-
tid gjennom en melding etter
Plan og bygningslovens bestem-
melser (KU-bestemmelsene).
Gjennom denne meldingen
avklares også forholdet til vass-
drag slovens §§104-105 om
almene interesser. Dersom virk-
ningene for de almene interesser
er små, kan NVE etter behand-
lingen av meldingen bestemme
at videre behandling skal skje
etter energiloven ved anleggs-
konsesjon. Dersom konfliktene i
forhold til de almene interesser
er  såvidt store at behandling
etter §§ 104-105 blir bestemt,
må  saken behandles videre  etter
KU-bestemmelsene  og vass-
dragsreguleringsloven.

For utvidelser som gir mindre
enn 40 GWh/år i økt produk-
sjon, vurderes forholdet til
almene interesser, dvs vass-
dragslovens §§104-105. Denne
vurderingen foretas av NVE i
samråd med fylkesmannens mil-
jøvernavdeling i aktuelt fylke.
Vurderingen kan gi som resultat
at behandling etter vassdragslo-

Knut Gakkestad,
seksjonsjef i
Vassdragsavde-
lingen

av slukeevnen
behandling etter

Folkemøter i februar
om Øvre Otta-utbygging

Glommens og Laagens Bruks-
eierforening, Kraftlaget Opp-
landskraft og Tafjord Kraftsel-
skap har søkt om nødvendige
konsesjoner for bygging av
kraftverkene Glitra og Øyber-
get samt overføring av vass-
drag i Øvre Otta. De to sist-
nevnte har også søkt om kon-
sesjon for elektriske anlegg i
kraftverkene og nye kraftled-
ninger; 300 kV-ledning fra
Øyberget til Vågåmo, 132 kV-
ledning fra Glitra til Øyberget
og 66 kV-Iedning fra Skjåk I

Poltbss i Skjåk, antagelig et av
flere stridens epler når øvra
Otta-utbyggingen diskuteres.
Foto Harald Brynddsen

kraftstasjon til øyberget. Det
er utredet flere trasealternati-
ver for 300 kV-Iedningen.
Det omsøkte vannkraftprosjek-
tet er plassert i Samlet Plan
kategori 1 og kan følgelig kon-
sesjonsbehandles.

NVE har tatt søknadene med
konsekvensutredning under
behandling, og disse er nå
sendt på høring. Søknadene er
lagt ut til offentlig gjennomsyn
på kommunekontorene i de
berørte kommunene. i dagene
21-23 februar vil det i Lorn,
Skjåk og Vågå bli arrangert
åpne informasjonsmøter.
Møtene ledes av vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen.
Frist for uttalelser er satt til
20.mai i år.

Effekt og miljø
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Eksempel på hvordan vannslipping kan påvirke temperaturen i en elv.

Effekt i søkelyset
fra mange hold
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Av Grete Westerberg

Begrepet effekt som fysisk fenomen har en eksakt
definisjon, og kan uttrykkes som energi pr. tidsen-
het. Når man i kraftforsyningen snakker om effekt,
må begrepet nyanseres. Effekt levert i høylastperio-
den betegnes ofte som toppeffekt, og henspiller på at
forbrukstoppene skal kunne dekkes. I tillegg må det
finnes en effektreserve i systemet for å hindre sam-
menbrudd ved lastendringer og feil. Dette kalles med
et annet navn for systemytelser. Elektrisk energi kan
ikke lagres, og må derfor produseres i samme øye-
blikk som den forbrukes. Det betyr at det må finnes
nok effekt i kraftsystemet til å dekke forbruket til
enhver tid. Dersom effektbalansen ikke er oppfylt,
vil markedet bryte sammen for alle.
Nye kabelforbindelser til utlan-
det har utløst en stor interesse
for hvordan effektforholdene i
det norske kraftsystemet vil bli
fremover, spesielt etter år 2000
når de nye avtalene settes i drift.
Kraftutvekslingsavtalene er i
prinsippet basert på at vi
eksporterer toppeffekt til konti-
nentet på dagtid. Resten av døg-
net skal retningen på strømmen
bestemmes av norsk børspris og
marginale produksjonskostnader
på kontinentet. Hvis prisforhol-
dene tilsier det, kan kraftutveks-
lingsavtalene gi mulighet for
betydelig nettoimport til Norge.

Påvirker effektbalansen
Det er to viktige årsaker til at
dette påvirker den norske
effektbalansen. For det første
forventes eksporten å falle sam-
men med høylastperiodene i
Norge, og dermed bidra til å
øke belastningen i produksjons-
og overføringssystemet under
høylast. For det andre: Hvis
Norge blir nettoimportør av
kraft, og en del av økningen i
energietterspørselen innenlands
dekkes ved import, vil tilskud-
det av ny effekt som følge av
energimotiverte vannkraftutbyg-
ginger bli begrenset. Jo større
andel av vårt energiforbruk som
dekkes ved import, desto min-
dre blir tilskuddet av ny effekt.
Sannsynligheten for at det skal
oppstå effektsvikt, dvs. at kraft-
systemet ikke er i stand til å
dekke behovet for effekt, er
hovedsakelig bestemt av to for-
hold. Det ene er installert
effektkapasitet i kraftverkene,
og om den er tilgjengelig når
behovet er der. Det andre er
kapasitet og tilgjengelighet på
overføringsforbindelsene. En
strammere effektbalanse vil føre
til høyere sannsynlighet for
effeks vikt.

Kapasitetsproblemer
Hvis man forutsetter at kravene
til reserveeffekt opprettholdes,
vil økt sannsynlighet for svikt
bety at sluttbrukere vil oppleve
hyppigere og/eller lengre perio-
der med kapasitetsbeskrenk-
ninger. Innenfor det markedssy-
stemet vi har i dag, vil det føre
til høyere priser både for døgn-
kraft og regulerkraft i de timene
da kapasitetsproblemer oppstår.

En markedsklarering forutsetter
tilstrekkelig fleksibilitet på
etterspørselssiden. I motsatt fall
må systemansvarlig iverksette
bortkobling av last, for å hindre
at systemet bryter sammen.

Prissetting
Spørsmålet mange stiller seg, er
om dagens markedssystem gir
tilstrekkelige insentiver til at ny
effekttilgang blir realisert til
rett tid, eller om det er behov
for nye løsninger. Med dagens
system vil insentiver til investe-
ring i ny effekt ligge i høyere
markedspriser når kapasitets-
problemer oppstår, samt i pris-
setting av effektreserve. Derfor
er det i denne sammenhengen
også interessant å vurdere prin-
sipper for prissetting av effekt-
reserve/systemytelser. I henhold
til «Retningslinjer for syste-
mansvar» kan det avtales øko-
nomisk godtgjørelse dersom
konsesjonæren blir påført øko-
nomisk tap eller vesentlige
ulemper som følge av pålagte
ytelser i forbindelse med drifts-
koordinering, og dette ikke
godtgjøres gjennom markeds-
priser eller leiesatser. Slike
«særskilte ytelser» blir i dag
godtgjort etter satser fastsatt i
en avtale mellom Statnett og
SFO (Statnettkundenes fellesor-
ganisasjon). I følge Statnett
pågår det forhandlinger om en
ny avtale som ikke er sluttført. I
Sverige er systemytelsene lagt
ut på anbud. Det legges dermed
opp til en mer markedssmessig
prissetting av systemytelser enn
i Norge. NVE vil følge utvik-
lingen i Sverige nøye, for å høs-
te erfaringer med bl.a. denne
ordningen.

På grunn av risikoen ved å
investere i ny effekt innenfor
dagens rammebetingelser kan
det hende at vi vil oppleve
kapasitetsbegrensninger i store
deler av vinterperioden før ny
effekt realiseres. Det vil bety at
sluttbrukere i mye større grad
enn i dag må bidra til å saldere
effektbalansen.

Overføringsbehov
Både eksport- og importsitua-
sjonen vil ha stor påvirkning på
kraftflyten i nettet. Eksport via
de nye kabelforbindelsene vil

Overingeniør Grete Westerberg.
Foto Wenja Paaske.

medføre økte overføringsbehov
inn til og gjennom hovednettet
på Sør-Vestlandet. Import og et
eventuelt gasskraftverk på Vest-
landet vil føre til økte overfø-
ringsbehov fra Vestlandet og
Sørlandet mot østlandet. Stat-
nett planlegger derfor omfatten-
de nettforsterkninger for å imø-
tekomme disse behovene. Disse
tiltakene vil være nødvendig for
å unngå omfattende flaskehalser
i nettet, med påfølgende
begrensninger på eksport og
import.

Investeringer
Investeringsbehovet i innen-
landske nettforsterkninger ved
tre kabler er grovt anslått til ca.
2 600 millioner kroner. Dette er
tiltak som først og fremst ivare-
tar behovet ved eksport, og det
er forutsatt full utnyttelse av
både Danmarkskablene og de
nye kablene til kontinentet
under høylast. Investeringsbe-
hovet som følge av import og
evt. gasskraft er noe mer usik-
kert, og avhenger bl.a. av hvor
mye import som forutsettes.
Statnett har antydet et investe-
ringsbehov på 900-1 800 millio-
ner kroner. For at utvekslings-
avtalene skal fungere etter myn-
dighetenes intensjoner er det
viktig at kapasiteten i kablene
også kan utnyttes fullt ut til
import. Det er derfor viktig at
det innenlandske nettet dimen-
sjoneres for å kunne håndtere
importsituasjonen tilfredsstil-



lende.

Store utfordringer
De nye kabelforbindelsene vil
bety store utfordringer for drif-
ten av nettet. Morgen og kveld
reguleres produksjonen opp og
ned som følge av endringer i
forbruket. På en vinterdag
utgjør denne reguleringen ca. 3-
4 000 MW. Når kablene settes i
drift, vil man i verste fall står
overfor opp- og nedreguleringer
på i størrelsesorden 10 000
MW. Driftskoordinator vil være
avhengig av spille på de største
kraftverkene i systemet for å
klare slike hurtige opp- og ned-
reguleringer.

Av Kjell Thorsen

Tilvante forestillinger om
norsk kraftforsyning står
for fall. Det har de senere år
vært en utbredt oppfatning
at vi har både energi- og
effektoverskudd i det norske
kraftsystemet. Inntrykket av
overskudd har vært forster-
ket av milde vintre og store
vanntilsig. Kraftoverskuddet
har materialisert seg gjen-
nom leveranser til elektro-
kjeler og eksport. Bransjen
selv har vært opptatt av
markedsorientering, effekti-
visering og eksportfremstøt.
Kraftprisene har vært lave,
og interessen for ny kraftut-
bygging har vært liten.

Men om det stilles opp en energiba-
lanse der kraftproduksjonen settes
lik kraftsystemets produksjonsevne
som beregnet for år med midlere til-
sig, og kraftforbruket korrigeres til
hva det ville ha vært om temperatur-
forholdene var normale, vil en finne
at vi ikke lenger har noe kraftover-

skudd i tradisjonell forstand. Vi
altså nå et kraftproduksjonssyst
som energimessig er i balanse
det innenlandske markedet. Det
herunder tatt hensyn til at elektro
ler som har lettolje som fyringsal
nativ, ut fra lønnsomhetsbetr
ninger avtar 4-5 TWh elektrisitet
årsbasis.

Lite ny kraft
Vannkraftsystemet i Norge er
inngangen til 1996 utbygd til en
duksjonsevne lik 112,3 TWh i
med midlere tilsig. Innslaget av v
mekraft er lite; bare mndt 0,5 TM
Nye kraftprosjekter som vi i dag
vil bli realisert, dvs. prosjekter um
utbygging med tillegg av kon
sjonsgitte prosjekter der utbyg
har bekreftet interesse for utbyggii
vil bare øke produksjonsevnen rr
totalt 1 TWh. Frem mot år 2000
det ikke realistisk å regne med
krafttilgang utover dette.
Dette er ikke nok til å dekke
forventet vekst i det innenlands
kraftforbruket. Temperaturkorrig
forbruk i alminnelig forsyning
tenkes å øke med 1,5 prosent el
vel 1 TWh pr år. Troll-terminalen
Kollsnes vil være i drift fra 191
med et antatt årlig kraftforbruk på
1,5 TWh og videre utvidelser inr
år 2010. Med forutsetning om
kraftintensiv industri forbruker
TWh referert kraftstasjon, vil forb
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- Dette er en stor effektreserve hvis man vel-
ger å bruke den som dèt, blir det sagt om
mektige Blåsjø med drøye tre milliarder
kubikkmeter vann og 7,7 TWh bak Førrevas-
dammen (bildet) og andre store dammer.
Fra Blåsjø i vel 1000 meters høyde går vannet
bl.a.til Kvilldal kraftstasjon som har fire
aggregater med en samlet effekt på 1240
MW, den største i landet. Sammen med kraft-
verkene Saurdal og Hylen er effektinstallasjo-
nen 2040 MW.

«Cable Corner»
Her på Sør-Vestlandet - nå gjerne omtalt som
«Cable Corner» - skal det også bygges ut mer
kraft. Lyse Kraft tar til høsten fatt på ombyg-
ging og utvidelse av Fløyrli kraftverk i Lyse-
fjorden.
Karakteristisk for prosjektet er et høyt fall på
780 meter, kort vannvei, avløp rett i fjorden,
ingen berørte elvestrøk og forøvrig svært få
miljømessige konsekvenser.
- Et gunstig anlegg med tanke på effekt, både
økonomisk og ikke minst linjemessig, sier
plansjef Paul Johannessen i Lyse Kraft til
Vann & Energi.
Installasjonen blir i første omgang en maskin
på 80 MW, men med plass for enda en like
stor maskin.
- Den andre maskinen får vente til noen er
villig til å betale for effekt. Når viljen er der,
satser vi på neste trinn, sier plansjefen.
I planene inngår søknad om endret regule-
ringskonsjon for å kunne øke magasinandelen
av årsnedbøren fra nåværende 30 prosent til
50 prosent. Selskapet håper denne konsesjo-
nen vil foreligge om halvannet år.
Lysebotn gir også muligheter for mer kraft og
effekt, og planarbeidet er i gang, men noe
vedtak om utbygging er ikke gjort.

Foto Fjellanger- Widerøe AS

til tradisjonelle fastkraftanven-
;er bli 110 TWh i 1996, stigende
16,5 TWh i år 2000 og videre til

- 132 TWh i 2010.

ye priser
de nærmeste år har norske pro-

enter også inngått eksportforplik-
er til Sverige. Tar vi i tillegg med
traktningen at vi har et godt beta-
;sdyktig innenlands elektrokjel-
ted, må en slutte at i alle fall
n til 2000 vil vi selv i normale
når få en anstrengt kraftbalanse i
ge. Dette innebærer store mulig-
;r for høye priser i kraftmarkedet
tte tidsrom.
n for årene etter 2000 kan vi i
planlegge for en optimal tilpas-

; mellom forbruk og produksjon
kraft. Ut fra den antatte vekst i
innenlandske forbruket vil det,

ver allerede sikret krafttilgang, på
)asis være behov for 2,5 TWh i
a000, 9 TWh i 2005 og nær 18
b i 2010.

!rginøytralitet
n  det er ikke dermed sagt at disse
nta representerer utbyggingsbe-
et i Norge. Vi har allerede en
10 MW forbindelse mot Dan-
-k, og innen år 2003 vil vi mot
.kland og Nederland få utveks-
;smuligheter på minst 1800 MW.
yttelsen av kablene mot konti-
tet forutsettes slik i normale

Sjefingeniør Kjell Thorsen.
Foto Wenja Paaske.

vannår: Norge eksporterer på dagtid.
Kommersiell kraftutveksling leder
til at vi om natten får energien levert
tilbake, slik at energinøytralitet først
oppnås. Ledig overføringskapasitet
utover dette vil anslagsvis til 50 pro-
sent bli nyttet til netto import, rela-
tivt mest i vinterhalvåret. Det antas
altså at i store deler av døgnet kan vi
importere kraft fra våre handelspart-
nere til priser som er lavere enn
generell utbyggingskostnad for ny
kraft i Norge. Behovet for ny kraft-
utbygging for å dekke det innenland-

ske markedet reduseres da til 1 TWh
i 2000, 5 TWh i 2005 og nær 14
TWh i 2010, og Norge vil da være
nettoimportør av elektrisk energi.

Alternativer
Våre rikelige og varierte energitil-
ganger utgjør et gunstig utgangs-
punkt for mulighetene til å kunne
bygge ut den elenergikapasitet det
vil være behov for frem mot år
2010. Vannkraft og gasskraft frem-
trer som de mest aktuelle alternati-
ver. Gjenværende vannkraft som er
åpnet for konsesjonsbehandling
utgjør ca 20 TWh, i tillegg er det i
kategori II i Samlet plan ytterligere
8,8 TWh. Med tre ilandføringssteder
for gass til Norge ligger forholdene
fysisk godt tilrette for bygging av
gasskraftverk i Norge. Gasskrafttek-
nologien er i stadig utvikling, og
kraftverk med elektrisk virknings-
grad på 60 prosent kan nå bygges.

Effektoverskudd i dag
Vi anslår effektoverskuddet i maksi-
mallastsituasjonen for dagens kraft-
system å være ca 3.500 MW. Det er
før en tar hensyn til eksportforplik-
telsene, og elforbruk til elektrokjeler
er heller ikke inkludert. Elektrokje-
lene har forøvrig ligget inne med ca
1.000 MW ved tidspunktet for mak-
simallast de senere år. Ellers er det
regnet med en nødvendig effektre-
serve på 1.200 MW.

Installert maksimal stasjonsytelse i
det norske produksjonssystemet er
nå 27.600 MW, hvorav bare 265
MW er varmekraft. Ny effekt til-
knyttet de nye kraftprosjekter som vi
vet vil komme, vil øke den samlede
effekten med vel 200 MW frem til år
2000 og videre med 350 MW i år
2004.
Med de utvekslingsavtaler som er
inngått, kan det gjøres overslagsbe-
regninger over hvordan effektbalan-
sen under maksimallast kan tenkes å
utvikle seg, før eventuelt spesielle
tiltak settes i verk. Maksimallasten
inntreffer vanligvis om formiddagen
under årets kaldeste vinterperiode.

Effekttilgang
Når det gjelder effekttilgangen, blir
denne bestemt ut fra eksisterende
system med tillegg av nye installa-
sjoner. Det regnes ikke med noe
effektbidrag fra utlandet i maksimal-
lastsituasjonen. For illustrasjonsfor-
mål forutsettes at behovet for ny
kraftutbygging dekkes opp med
«gjennomsnittsprosjekter» fra Sam-
let plan kategori  I.  Det vil si prosjek-
ter med relativt stor effektinstalla-
sjon (brukstid 3.000 timer). For
vannkraftverk regnes 87 prosent av
installert effekt å være tilgjengelig
under høylast vinter.
På forbrukssiden forutsettes jevnt
kraftuttak til kraftintensiv industri
og Troll-terminalen, mens det for

alminnelig forsyning forutsettes
relative variasjoner i effektuttaket
som tidligere observert.  I  tillegg
kommer forpliktelsene vi har inngått
tilknyttet kabelforbindelsene mot
utlandet om å levere effekt på dag-
tid.

Blir knapphetsgode
Det viser seg da at effektbalansen
blir akseptabel i år 2000. Men mot
år 2005 blir det problemer; her får vi
et tilsynelatende effektunderskudd
på 1.000 MW. Videre frem mot år
2010 bedres effektbalansen, men
fortsatt har vi underskudd.

Dette regneeksempelet er ikke noe
forvarsel om sammenbrudd i det
norske kraftsystemet. Det er kun
egnet til å illustrere at effekt etter-
hvert vil bli et knapphetsgode også
her i Norge. Og som andre knapp-
hetsgoder, vil effekt bli verdsatt -
oppnå en pris i markedet. Etterhvert
som knapphet på effekt refiekteres i
kraftprisene, ved bl.a. at prisforskjel-
ler mellom sommer og vinter og
mellom dag og natt blir større, vil
dette lede til endret adferd både på
tilbuds- og etterspørselssiden. Det er
grunn til å tro at med den fokusering
som nå gjøres omkring effektproble-
matikken, og med den tid vi har til å
tilpasse oss, vil vi for fremtiden ha
akkurat nok effekt. Det bare er slik
når markedet virker som best.
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Jordskjelvsoner kartlegges
Natt til søndag 21.januar 1 år ble folk i Masi-området
i Finnmark vekket av et jordskjelv som med 4.2 på
Richters skala viste seg å være det største i området
på over 60 år.
Jordskjelv i Norge er kjent å forekomme vesentlig
langs kysten opp til Lofoten, samt i det indre Øst-
landsområdet. Rapporter om noen mindre jord-
skjelv er imidlertid kjent fra tidligere også i Finn-
mark. Norge er det mest aktive seismiske området i
Nord-Europa bortsett fra Island.

Av Eivind Torblaa

På begynnelsen av 1980-tallet ble
den store Stuaragurra-forkast-
ningen i Masi-området (langs
aksen Kautokeino-Lakselv) opp-
daget, der det for mindre enn
10,000 år siden, i etterkant av sis-
te istid, var jordskjelv som NOR-
SAR senere har beregnet til mel-
lom 7 og 8 på Richters skala.
Senere har imidlertid jordskorpen
lagt seg mer til ro.

Aktiv Masi- forkastning
Mot slutten av 1980-tallet startet
Norges Geologiske Undersøkelse
(NGU) opp med en detaljstudie
av Masi-forkastningen, mens
NORSAR i samarbeid med NGU
og Kola Science Centre i 1992-

1994 gjennom-
førte en studie
av et større
område i Finn-
mark, Kola og
det sørlige
Barentshav, på
oppdrag fra
Statoil, Hydro
og Saga. I den-
ne undersøkel-
sen ble det slått Overingeniør
fast at Masi- Eivind Torblaa.
forkastningen Foto
fremdeles er Wenja Paaske.
seismisk aktiv,
og med en aktivitet som knytter
seg inn til observasjoner som er
gjort lenger sør både i Finland og
i Sverige.
Parallellt med denne hendelsen i
Alta jobber Sikkerhetsavdelingen

i NVE med revisjon av de eksis-
terende damforskriftene. I den
anledning vurderes det hvordan
jordskjelvbelastninger på dam-
mer skal behandles i de nye for-
skriftene.

Skal kartlegges
Situasjonen vedrørende jord-
skjelv og dammer er følgende:

Jordskjelvsonekart eksisterer
for kontinentalsokkelen, offshore,
men ikke for fastlandet slik som
illustrasjonen viser. Dette vil
imidlertid bli gjort med innfø-
ringen av Eurocode 8 som bl.a.
sier at alle EU land skal kartleg-
ges for jordskjelv.

Jordskjelvlaster bør bli betrak-
tet som en miljølast i de nye for-
skriftene ettersom det er en natur-
lig hendelse som vi vet forekom-
mer med jevne mellomrom. Ikke
som en ulykkeslast slik som i
dag.

Kravene bør harmonisere med
andre krav til dammens evne til å
motstå naturgitte hendelser som
Q1000, PMF.

Utover direkte skader på dam-
men grunnet jorskjelv må en også
kartlegge eventuelle sekundæref-
fekter som ras i magasin, etc.
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Risikoanalyse av
norske dammer
Av Trond Ljøgodt og
Eivind Torblaa

Risikoanalyseverktøy
skal tas i bruk i de
norske dammiljøene.
NVE prioriterer nå
utvikling av en egnet
metode for risikoana-
lyse av dammer med
flomavledningsorga-
ner. Bruk av risiko-
analyse vil øke vår
kunnskap om damme-
nes opptreden i ulike
situasjoner, gi  oss  sik-
rere dammer og bedre
grunnlag for realistis-
ke beredskapsplaner.

I forbindelse med arbeidet
med nye damforskrifter vil
det i 1966 bli satset på et
utviklingsarbeid som skal
åpne veien for utstrakt bruk
av risikoanalyse ved vurde-
ring av bestående og fremti-
dige dammer.

Tradisjonelt har sikkerhetsar-
beidet vært basert på teknis-
ke krav til den enkelte kom-
ponent i dammen og dens
omgivelser. Med nye meto-
der for risikoanalyse vil vi
være i bedre stand til å vur-
dere samspillet av kompo-
nenter, dammen som system
og dammen i et større vass-
dragssystem.
Innføring av risikoanalyse

fjerner ikke interessen fra de
enkelte komponentene, men
gir oss mulighet til å identifi-
sere spesielle situasjoner og
komponenter som bør vies
ekstra oppmerksomhet når
sikkerheten ved et daman-
legg skal fremmes.

Pilotprosjekter
Det finnes ulike verktøy for
risikoanalyser som har vist
seg å gi interessante resulta-
ter i sikkerhetsvurderinger
ellers i samfunnet. Sikker-
hetsavdelingen har i arbeidet
med nye damforskrifter eta-
blert en egen gruppe som
jobber med å utrede hvilket
potensial slike analyser kan
ha for vassdragsmiljøet. Som
pilotprosjekter vil vi anvende
risikoanalyser både på
enkeltdammer og på et regu-
lert vassdrag som system.
Arbeidet foregår i nært sam-
arbeid med bransjen.
Utviklingen av forskriftskrav
og retningslinjer for risiko-
analyse kan ses i sammen-
heng med den diskusjon som
pågår rundt temaet funk-
sjonskrav kontra mer detal-
jerte tekniske krav. Sikker-
hetsavdelingen understreker
at det på sikkerhetsområdet -
der skadekonsekvensene for
samfunnet kan være katastro-
fale - ikke er snakk om noe
enten eller.
Når vi i Norge har en landba-
sert energiproduksjon som er
tilnærmet fri for større ulyk-
ker, har vi grunn til å være
konservative i forhold til
prinsipielle endringer i sik-
kerhetsfilosofien.
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•Streng kukle og mmima-
le snømengder har ført
til at telen etter hvert
har gått uvanfig dypt.
Svefidannelse og kjøving
bar dessuten gitt svært
stor isproduksjon i en
rekke småvassdrag
Hedmark og Oppland.
Dette har igjen ført til
vannforsymngsproble-
mer og lokale oversvøm-
melser. Vann fra bunn-
frosne bekkeløp har
måttet finne seg vei på
overflaten.

Daglig oppsikt
- Dette er forsåvidt ikke en unor-
mal situasjon vinterstid i de
store• dalførene på Østlandet.
Men det er gått noen år siden vi
hadde tilsvarende forhold - • og
særlig hoved-stadspressen har
oppfattet situasjonen som pre-
kær. Dette har igjen medført
tildels dramatiske oppslag både
på tv og i dagsavisene. Det har 


blant annet vært særlig fokusert
på issituasjonen i de nedre
delene av Otta.
Regionkontoret har j denne
situasjonen forsøkt å kartlegge
isforholdene delvis fra dagtil
dag og har videre gitt råd til
kommuner om hvordan en best
kunne takle situasjonen lokalt.
-Regionkontoret har i tillegg
holdt • pressen infor-mert om
utviklingen og svart på ulike
faglige spørsmål faktisk til alle
døgnets tider. I perioder har
media-pågangen minnet sterkt
om forholdene under vårflom-
men!

Svært lite suø
Issituasjonen i isgangsutsatte
vassdrag i Østerdalen som Try-
silelva, Mistra, Folla og Atna
har imidlertid vært stabil helt
siden innfrysingsperioden i
høst. Regionkontoret har heller
ikke vurdert situasjonen i til-
knytning til Otta som spesielt
dramatisk, selv om det til tider
har vært stor sarrproduksjon i
de åpne delene av elva og tilløp
til tilstoppinger i samløpsområ-
det med Lågen.
Da knytter det seg adskillig
mer bekymring til hva som vil
kunne skje i snøsmeltingsperio-
den til våren når vårvatnet i til-

Isoppstuving i Otta ved vegbrua

løpselveng kanskje må finne
andre veier enn sine normale
løp, som På dette tidspunktet
vil være fulle av is.
Men la oss ikke ta sorgene på

i Otta sentrwn, januar 1996. Foto

forskudd. Mye kan skje fram til
vårsola igjen begynner å få
makt, og foreløpig er det
eksepsjonelt lite snø på Østlan-
det faktisk helt til tjells. Flom

Are Moba*

eller ikke flom, mediaflommen
rundt vassdragsnaturen vil uan-
sett bli stor til våren da journal-
istene fremdeles har fjoråret i
frisk erindringt.

• ••

Ikke distriktsandel på Avslag på anleggs-
ekstraordinære tiltak konsesjon stadfestet
Av Hallvard Berg

Stortinget har bevilget 150
mill.kr til ekstraordinære for-
bygningsarbeider (post 33) som
følge av flommen på Østlandet i
mai/ juni. Etter et omfattende
arbeid med skaderegistrering og
planlegging av strakstiltak fore-
tas en tildeling fra NVE til det
enkelte prosjekt. Det er en for-
utsetning at kommunene avgir
en garanti bl.a. for det framtidi-
ge vedlikeholdet. Det blir imid-
lertid ikke krevet distriktsandel
på disse ekstraordinære tiltake-
ne. Tiltakene omfatter dels repa-
rasjon av skader på eksisterende
flom- og erosjonssikringsan-
legg, dels utbedring av nye ska-
detilfeller. Endring av dimen-
sjoneringen av tiltakene, eksem-
pelvis ved påbygging av flom-
verk i høyden, ligger ikke inne i
disse tiltakene.

Tildelingen fra NVE til enkelt-
prosjekt ved utgangen av 1995
framgår av tabellen nedenfor,
fordelt på kommuner og fylker.
Det gjenstår fortsatt en rekke
prosjekter som ikke er ferdig
planlagt. En rekke av kostnads-
overslagene er dessuten utarbei-
det på et foreløpig stadium. Ved
nærmere detaljplanlegging blir
derfor en del av kostnadsovers-
lagene endret.

Ktimmunc





Tolga kr




170 000,-
Tynset kr 1 015 000,-
Folldal kr 3 156 000,-
Alvdal kr 4 520 000,-
Rendalen kr 7 625 000,-
Stor-Elvdal kr 6 656 000,-
Åmot kr 7 690 000,-
Engerdal kr




910 000,-
Elverum kr 6 132 000,-
Våler kr




400 000,-
Åsnes kr 16600 000,-
Grue kr 9 100 000,-
Kon svin er kr




100 000 -
S ør-Odal kr 3 360 000,-




kr 67 434.000,-

Sel kr 2 052 000,-
Nord-Fron kr




53 000,-
Sør-Fron kr




410 000,-
Ringebu kr 8 217 000,-
Ø  er kr 17 139 000,-
Gausdal kr 3 000 000,-
Lillehammer kr 2 040 000,-
Lesja kr




101 000,-
Vågå kr




824 000,-
. Sum..OpPlaudfyl ke 1.(f33:1




TOTALSUM pr. 31.12.95 101 270 000,-

GjøvikEnergiverk har
ikke fått medhold i en
klagesak som gjelder
66 KV kraftledning
Biri-Fåberg. Nærings-
og energidepartemen-
tet stadfester NVEs
avslag på energiver-
kets søknad om
anleggskonsesjon.

NVEs beregninger viste at
det omsøkte anlegg ikke er
samfunnsøkonomisk lønn-
somt med byggestart før
2005.
Departementet kan ikke se at
de forutsetninger NVE har
lagt til grunn er urimelige.
Energi verket hadde frem-
holdt at spørsmålet om kon-
sesjon må vurderes innenfor
en større sammenheng der
ikke bare økonomiske for-
hold vektlegges. Men også
de økonomiske forholdene i
saken tilsier at konsesjon bør
gis, mente klageren. Lokale
forhold var ikke tillagt til-
strekkelig vekt.
Et viktig moment er hensynet
til forbrukerne, deriblant sto-
re bedrifter som Raufoss A/S
og Moelven Mjøsbruket A.S.
som gikk inn for at ledningen
bygges. Klageren anførte
også beredskapsmessige hen-

syn, særlig behovet for sikker
strømforsyning til Raufoss.
Anførselen var støttet av fyl-
kesmannen i Oppland og
Direktoratet for Sivilt Bered-
skap. Statnett SF, Oppland
Energiverk og Gjøvik kom-
mune mente konsesjon bør
gis av hensyn til leverings-
sikkerheten i Gjøvik-områ-
det.

Totalvurdering
Departementet har lagt til
grunn at hensynet til sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet
tillegges betydelig vekt ved
behandlingen av søknader
om anleggskonsesjon. Det
forhold at drift av nett er
monopolvirksomhet tilsier
betydelig kontro11.
Det kan ikke legLYes avgjør-
ende vekt på at enkelte
i ndustri virksomheter mener
ledningen bør bygges. Det
må foretas en totalvurdering i
saken der hensynet til alle
kundegrupper vektlegges.
Departementet kan heller
ikke se at argumentene knyt-
tet til beredskap og lever-
ingssikkerhet er tungtveiende
nok til til å forsvare at det
omsøkte anlegget gis konse-
sjon. Ozså på beredskapssi-
den må det skje en priorite-
ring der kostnadene vurderes
opp mot beredskapsmessige
fordeler.
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Hvordan orientere seg I mar-
kedet -
1-ivaer så NVEs iåd til mindre
kunder-sOm fimisker å..orientere
seg i markedet.. For det første
kommer NVE hvert Øyeblikk
ut med en "rykende fersk"
markedsundersØkelse som gir
deg en oversikt over forskjelli-
ge leverandørers kraftpriser.  I
forhold til j fjor vjl denne
undersØkelsen spesielt ta for
seg priser som enhver kunde i
hele landet kan få, ikke bare de
sorn bor i hjemkommunen til
everket. Dermed er det bare å
ringe til den. som her er billigst
og be om et tilbud. Husk at
fastleddet varierer. Og at prise-
ne også varierer ettersoin hvor
lenge du- binder deg i tid. Her
begynner kraftmarkedet å lig-
ne mer og mer på lånemarke,
det.
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- Vi forventer at saksbe-
handlingen heretter ikke
vil ta lang tid - og at vi får
ja til vår søknad om dis-
pensasjon.
Det sier adm.direktør
Wilhelm Rondeel i Sør-
kraft AS etter at Adminis-
trasjonsdepartementet
nylig har bedt Konkur-
ransetilsynet vurdere sok-
naden påny.

Av Harald Brynildsen

Direktør Rondeel påpeker at det
er gått lang tid siden Sørkraft
søkte dispensasjon fra bestem-
melser i den nye konkurranselo-
ven for å kunne fortsette som et
salgsselskap.
I mellomtiden har markedet
endret seg betydelig, med tele-
fonhandel og et meglerapparat
som har styrket sin posisjon
enda mer. Denne utviklingen vil
ha konsekvenser for en bilateral
krafthandel som foregikk over
bordet og med store kontrakter.

Vil ha nært samarbeid
- Dette har vi sett nærmere på,
og ved påsketider skal det være
rimelig avklart hvordan vi vil
drive når tillatelsen foreligger.
Vi utreder bl.a. noen modeller
for hvordan samarbeidet mel-
lom de fem deltagerne i Sørkraft
kan være, sier Rondeel.
Han understreker også det lang-
siktige mål for deltagerne, nem-
lig å få til en mer integrert form
for samarbeid.
-Det har vært vært svært frustre-



rende ikke å kunne utnytte våre

ressurser i fellesskap når målet
vårt er full integrasjon, sier Sør-
kraft-sjefen. Og han tilføyer at
det ville ha vært så mye mer
rasjonelt å gi en tidsbegrenset
dispensasjon som eventuelt kun-
ne ha vært trukket tilbake.
Deltagerne i Sørkraft har en
samlet produksjon på ca. 11
TWh, eller ca. 10 prosent av
norsk elproduksjon.
- Vattenfall er syv ganger større,
og har etablert sitt eget kontor
her i landet med fem medarbei-
dere, påpeker Rondeel.

Ber om ny vurdering
I brevet fra Administrasjonsde-
partementet til Konkurransetil-
synet tidlig i januar henvises til
stortingsmeldingen om organi-
seringen av krafthandelen med
Sverige. Departementet påpeker
at regjeringen her går inn for å
legge forholdene bedre tilrette
for handel med elektrisk kraft
mellom Norge og Sverige.
Departementet minner også om
at Konkurransetilsynet selv, i
sin merknad til utkastet til stor-
tingsmeldingen, ser positivt på
at det foretas endringer med sik-
te på effektivisere krafthandelen
mellom Norge og Sverige.
På denne bakgrunn «reiser
Administrasjonsdepartementet
spørsmål om de utviklingstrekk
som skisseres i meldingen gir
grunnlag for en annen vurde-
ring av det relevante marked
enn hva Konkurransetilsynet la
til grunn på det tidspunkt Sør-
kraft-saken ble behandlet. Vi
ber derfor om at Konkurranse-
tilsynet på nytt vurderer dispen-
sasjonssøknaden til Sørkraft AS
på bakgrunn av Stortingets
behandling av St. meld. 11
(1995-96)».

Nei til konsesjonssjons- REK0RD.
søknad fra Narvik Energi PRODUKSJON
Narvik  Energi A/S  har fått avslag på sin
søknad om overføring av forskjellige
konsesjoner fra det konununale selskapet
Narvik Energiverk. Etter grundig vurde-
ring har  NVE  funnet at område-,
anleggs- og omsetningskonsesjon ikke
kan tildeles.

NVE tilrår overfor Nærings- og energi-
departementet at også søknader om
regulerings- og ervervs/bmksrettskon-
sesjon avslås.
Det tidligere kommunale energiverket er
omorganisert til et konsern med Narvik
Energi A/S som et morselskap og fire dat-
terselskaper. Alle de ansatte tilhører morsel-
skapet, og adm. direktør er felles for mor-
selskapet og datterselskapene. Styrene i
morselskapet og datterselskapene består av
de sammepersoner.
NVE har særlig vurdert de «tomme» datter-
selskapens skikkethet til å drive konsesjons-
pliktig virksomhet, samt konsesjonsmyn-
dighetees muligheter til å følge opp virk-
somhetene, inkludert instruksjoner pålegg.

«Ikke skikket»
NVE ser det slik at datterselskapene har
få av de egenskaper en konsesjonær på de

aktuelle områdene bør ha for å kunne
oppfylle sine forpliktelser. De har ingen
egne ansatte som kan ta ansvar for sikker-
het, gjøre faglige vurderinger og beslutte
kjøp av tjenester til nødvendige tiltak.
Datterselskapene er ut fra denne vurde-
ringen ikke skikket til å inneha de omsøk-
te konsesjoner.
NVE ser det heller ikke som noen løsning
at morselskapet gis konsesjon mens dat-
terselskapene består som avdelinger. Det-
te gir praktiske og formelle problemer i
forholdet mellom konsesjonær og konse-
sjonsmyndighet, og mellom konsesjonær
og andre parter.
Alminnelige konsesjonsrettslige prinsip-
per forutsetter at virksomheten reelt dri-
ves av dem som innehar konsesjonen.
Konsesjonsmyndigheten skal ha et for-
melt grunnlag til å følge opp konsesjons-
vilkår overfor de enhetene som etter sel-
skapets organisasjon skal stå for den kon-
sesjonspliktige virksomheten.
NVE finner det ikke forsvarlig å tildele
konsesjonene til morselskapet og samti-
dig la datterselskapene formelt være
ansvarlig for driften. Det bør legges stor
vekt på å få til ryddige forhold på den for-
melle siden.

Godkjenning for
vassdragsanlegg
Prosjektering og revurdering av vass-
dragsanlegg i klasse I og 2 må fra
1.januar i år gjøres av firma som er
godkjent for slike oppdrag. Krav om
godkjenning av firma for prosjektering
og revurdering av anlegg i klasse 3 vil

'elde fra I .april i år.

Kravet gjelder enten firmaet er rådgi-
vende ingeniør eller anleggseier og er
knyttet til kompetansen til firmaets
medarbeidere innenfor fagområdene
betongdammer, fyllingsdammer,
stenge-/tappeorganer og rør og flomhy-
drologi. Videre kreves det at firmaet
har et tilfredsstillende kvalitetssikrings-
system.
Ordningen er beskrevet i retningslinje
nr 7 i NVEs «Sikkerhetshåndbok for
vassdragsanlegg». Retningslinjen kom-
mer nå i revidert utgave.
Første runde i godkjenningsprosessen
ble gjennomført like før årsskiftet, og
ialt 11 firmaer ble da godkjent i ett eller
flere av de fire fagområdene det kreves
godkjenning for.
Søknadsskjema for godkjenning, eller
informasjon om ordningen, fås hos Sik-
kerhetsavdelingen i NVE eller ved
NVEs regionkontorer.
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Vassdrags- og energidirektøren nedsatte i januar
1995 et arbeidsutvalg med oppdrag å utarbeide ret-
ningslinjer for gjennomføring av kraftrasjonering.
Utvalget er kommet til at lov og forskrift bør endres
slik at også ekstraordinære forhold i kraftforsyning-
en som tilsier innføring av kraftrasjonering håndte-
res av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon
(KB0). Når myndighetene har tatt stilling til
endringsforslagene, vil arbeidsutvalget fullføre sitt
arbeid med detaljerte retningslinjer.
I et sammendrag av sin rapport
påpeker utvalget at iverksetting
av kraftrasjonering gir tvangs-
messige inngrep i kraftomset-
ningen som bl.a. medfører at inn-
gåtte avtaler blir satt ut av kraft
uten økonomisk kompensasjon,
for å sikre at tilgjengelig kraft
blir samfunnsmessig best mulig
utnyttet.
Forutsetningen for slike tvangs-
messige tiltak er at det har opp-
stått ekstraordinære forhold som
kraftforsyningen alene ikke er i
stand til å håndtere med vanlige
virkemidler. Markedsbasert
kraftomsetning har eksponert
kraftforbruket for markedspriser
mer enn tidligere. Leveringssik-
kerhet for kraft er i større grad
enn tidligere blitt en funksjon av
betalingsvilje så lenge kraftmar-
kedene funksjonerer. Når ekstra-
ordinære forhold føref til kraft-
knapphet som er så alvorlig at
markedstilpasningen ikke lenger
funksjonerer tilfredsstillende, vil
iverksetting av rasjonering kom-
me på tale. Dette kan bl a skje
ved ekstrem nedbørssvikt og ved
store internasjonale energikriser.

Oppgaver for KBO
Kraftforsyningens beredskapsor-
ganisasjon (KBO) kan pålegges
oppgaver i fred ved skade på
kraftforsyningsanlegg som følge
av naturgitte forhold, teknisk
svikt eller påført skade. KBO
omfatter alle de enheter og per-

soner i kraftforsyningen som til
daglig har ansvaret for driften av
kraftsystemet, og som har utar-
beidet beredskapsplaner m.v. for
ulike typer krise-/beredskapssitu-
asjoner - herunder gjennomfø-
ring av rasjonering og priorite-
ring ved effektsvikt. KBOs regi-
onale og fylkesvise ledelse opp-
nevnes av NVE og bruker sine
fullmakter på vegne av myndig-
hetene - og ikke på vegne av
egen bedrift - i en krise-/bered-
skapssituasjon.

Når sentrale myndigheter iverk-
setter erklært beredskap ved sik-
kerhetspolitiske kriser, aktivise-
res KBO under NVEs ledelse.
Organisasjonen er gitt myndighet
og ansvar til å disponere alle til-
gjengelige ressurser i kraftforsy-
ningen, uavhengig av eierskap,
for å løse de problemer som er
oppstått så raskt og effektivt som
mulig.

Mer aktiv rolle for NVE
NVE vil spille en mer aktiv rolle
ved gjennomføring av rasjone-
ring enn det som fremgår av
dagens forskrift. Avhengig av
kraftkrisens omfang, vil det ledd
i KBO som er mest berørt, ta
initiativ til å sende søknad om
iverksetting av rasjonering,
inkludert en rasjoneringsplan via
overliggende ledd i KBO til
NVE, som sender søknaden til
godkjenning i departementet på

vegne av KBO. Dette er naturlig
fordi NVE er statens myndighet-
sorgan på vassdrags- og energi-
sektoren og utgjør det øverste
ledelsesledd, samt er koordinator
og tilsynsmyndighet for KBO.
NVE har den nødvendige kom-
petanse innen fagområdene
beredskap, energi og marked, og
kan ved behov opprette en egen
beredskapsstab. Statnett sentralt
bør gis en klarere definert rolle i
KBO i fredstid, slik at det over-
ordnede systemansvar og drifts-
koordinering kan ivaretas i alle
krisesituasjoner.

Etter departementets vedtak om
iverksetting av rasjonering vil
KBO aktiveres og gis de nødven-
dige fullmakter for gjennomfø-
ring av rasjonering i henhold til
forskrifter (Kgl.res.) og «Instruks
for KB0». I medhold av disse vil
KBO ha fullmakt til å styre pro-
duksjon og import og fordele til-
gjengelig kraft til fordelingsver-
kene og større industribedrifter i
rasjoneringsperioden. Forde-
lingsverkene vil få fullmakt til å
gjennomføre rasjoneringen innen
sine konsesjonsområder som hit-
til, i samsvar med oppsatte
beredskapsplaner og prinsipielle
retningslinjer utgitt av NVE.

Fullmakter til Statnett
Rapporten skiller mellom akutte
kraftkriser som følger av linjeha-
varier eller havari av viktige sys-
temkomponenter på grunn av
værforhold eller sabotasje, og
energiknapphet som utvikler seg
gradvis over tid. I det første til-
felle vil Statnett som systeman-
svarlig ha vide fullmakter til å
gjennomføre tiltak for å gjenopp-
rette systembalansen så snart
som mulig. Slike tiltak kan være
påbud til produsentene og forde-
lingsverkene i det berørte områ-
det slik at systembalansen gjen-
opprettes midlertidig og koordi-
nering av tiltak for å utbedre ska-

der på systemkomponenter. Det
forutsettes at fordelingsverkene
kan håndtere slike situasjoner
med akutt effektsvikt ved å kutte
ut uprioritert overføring eller om
nødvendig ved sonevis utkopling
med henvisning til force majeure
klausuler i deres leveringsavta-
ler. Dersom utbedring av skader
og gjenoppretting av normal sys-
temdrift tar mer enn noen få
dager kan iverksetting av rasjo-
nering komme på tale for å redu-
sere de samfunnsmessige tap
som kraftkrisen medfører.

Forskjellige faser
Når kraftkrisen utvikler seg
gradvis over noen tid, som f.eks.
ved alvorlig tilsigssvikt over fle-
re år eller ved uventet høy for-
bruksøkning i forhold til utbyg-
gingsprogrammet for ny kraft,
finner utvalget det hensiktsmes-
sig å skille mellom tre faser ved
økende knapphet på elektrisk
energi:
*Situasjoner som kan håndteres
av kraftforsyningen selv ved fri-
villige tiltak som sparekampan-
jer, tilbakekjøpsavtaler o.l.
*Situasjoner som kan håndteres
ved vilkår i everkenes leverings-
kontrakter.
*Situasjoner som i realiteten
fører til sammenbrudd i kraft-
markedene og som derfor bare
kan håndteres ved at myndighe-
tene innfører rasjonering.

Knapphet og markedspris
Økende knapphet på kraft vil
medføre økende markedspriser.
Samtidig vil det meste av forbru-
ket fortsatt i lang tid være basert
på langsiktige kontrakter som
ikke påvirkes av markedsprisene
på kort sikt. Dette betyr at mar-
kedsprisene kan stige til ekstre-
me høyder uten at totalforbruket
påvirkes i vesentlig grad. De
skjevheter i markedstilpasningen
som dette medfører vil kunne gi
grunnlag for at myndighetene

griper inn med rasjoneringsved-
tak for å begrense skadevirk-
ningene. På denne bakgrunn
foreslår arbeidsutvalget at rasjo-
nering bør kunne gjennomføres i
to faser.
I første fase oppheves alle leve-
ringsavtaler samtidig som de eta-
blerte kraftmarkedene fortsetter
som normalt. Alt forbruk vil i
denne fasen måtte dekkes ved
kjøp av kraft til markedspris.
Siden alle brukere av kraft nå vil
være eksponert for markedspri-
ser vil de tilpasse seg til knapp-
hetssituasjonen på optimal måte
for dem selv. Balanse i markeds-
prisen vil bety at markedet til-
passer seg optimalt i økonomisk
forstand.

Kvoterasjonering
Dersom kraftkrisen blir så alvor-
lig at fordelingsproblemene ikke
lenger kan løses ved politisk
akseptable markedspriser, kan
myndighetene fastsette en rasjo-
neringspris (pristak). Dette betyr
at tilgjengelig kraft må fordeles
ved kvoterasjonering. Priorite-
ringen som legges til grunn tar
hensyn til liv og helse, opprett-
holdelse av visse myndighets- og
sikkerhetsfunksjoner, infrastruk-
tur og næringsvirksomhet slik at
verdiskapingen blir minst mulig
skadelidende. Forholdene vil
variere, og lokale myndigheter
bør trekkes inn ved beredskaps-
planleggingen og prioriteringen
av forbruket lokalt.

Arbeidsutvalget foreslår at den
kommer tilbake til utarbeidelse
av detaljerte retningslinjer når
myndighetene har tatt stilling til
endringsforslagene i lov og for-
skrift.
Utvalget har bestått av Eivind
Kindingstad, leder, Kjell Thor-
sen, sekretær, Hans Olav
Ween, Hans Otnes, Erik Bolle-
stad, Truls Sønsteby og Tor-
finn Jonassen, alle NVE.
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Tiltak som minsker skadene
Av Haavard Østhagen måte har vært utsatt for betyde-

lige inngrep.

De faglige resultatene fra Bio-
topjustering spro grammet (1985-
1994) er oppsummert i en popu-
larisert form i Kraft og miljø nr.
21 som nylig er utkommet.
Målet har vært å finne frem til
tiltak som reduserer skadene
etter inngrep i og ved vassdrag,
først og fremst som følge av
kraftutbygging. Programmet er i
hovedsak finansiert med midler
fra Konsesjonsavgiftsfondet.
Det er lagt særlig vekt på å
fremskaffe eller påskynde utvik-
lingen av ønskede naturtyper.
De avbøtende tiltakene man er
kommet frem til er av generell
karakter. De har fått bred
anvendelse i vassdrag som er
planert med bulldozer for å lette
tømmerfløting, senket for opp-
dyrkingsformål eller på annen

Naturlig foryngelse
Utsetting av fisk har mange ste-
der vist å ha lite for seg. Mye av
den utsatte fisken dør allerede
den første vinteren, mens villfis-
ken klarer seg bra. En forvalt-
ningsmessig konsekvens av
denne kunnskapen er at vi nå
satser på å legge forholdene
bedre til rette for naturlig for-
yngelse fremfor å sette ut fisk.
Utlegging av egnet bunnsubstrat
for gyting, bygging av opp-
vekstkanaler, fjerning av van-
dringshindre, etablering av skju-
le- og overvintringssteder for
fisk av ulik størrelse er måter å
legge forholdene bedre til rette
for villfisken på. I en del ter-
skelbasseng er det overproduk-
sjon av fiskeunger. Disse ville
fiskene kan fanges og settes ut

Løsmasseterskel på Ekse i Eksingedalen, Hordaland. Terskelbassenget er et av verdens best undersøkte.
Foto: Jan Henning L'Abèe-Lund

Biotopjusteringer i Lena, østre Toten, Oppland. Utlegging av
steingrupper og bygging av terskler bedrer forholdene for fisken.
Foto: Jan Henning L'Abèe-Lund

andre steder i det samme vass-
draget der den naturlige produk-
sjonen er for liten, f. eks. i regu-
lering smagasinene.

Plantelivet
I  prosjektet har vi også sett på
mulighetene for å bedre forhol-
dende for plantelivet i regule-
ringssonene. Selv om noe kan
gjøres, har det vist seg vanske-
lig å finne frem til vegetasjons-
typer som er tilpasset de store
og uregelmessige vannstands-
variasjonene en finner i mange
reguleringsmagasiner.
Biotopjusteringsprogrammet
var en videreføring av Terskel-
prosjektet. Programmet har
vært ledet av NVEs Natur- og

miljøseksjon (VN) med dr. phi-
los. John Brittain som prosjekt-
leder. Selve forskningsaktivite-
ten er utført ved universitetene,
Norges landbrukshøgskole og
frittstående forskningsinstitu-
sjoner som NIVA og
NINA/NIKU.

Effekt og miljø
Det er gitt ut 14 rapporter i en
egen serie fra programmet.
Videre er det publisert mange
artikler i vitenskapelige tids-
skrifter som bygger på resulta-
tene fra programmet. Den sam-
lede fremstillingen som nå er
utgitt er allerede etterspurt fra
utlandet, og det synes å være
behov for en engelskspråklig

versjon.
En beslektet problemstilling
som er kommet opp etter at pro-
sjektet ble avsluttet, er de miljø-
messige virkningene av økt
effektkjøring av kraftverkene.
Slik kjøring vil føre til hyppige
vannstandsendringer. Dette gir
helt nye faglige utfordringer,
særlig for kraftverk med inn-
tak/utløp i elver eller små
magasiner (se egen artikkel side
5) Problemstillinger knyttet til
miljøvirkningene av effektkjø-
ring må avklares før slik kjø-
ring blir iverksatt i større
omfang. På dette feltet er det
behov for en videreføring av
det arbeidet som er gjort i Bio-
topjusteringsprogrammet.

Av Jim Bogen

Sedimentlaboratoriet ved
Hydrologisk avdeling
utfører analyser på vann
og jordprøver. Mer opp-
dragsvirksomhet i senere
år har medført sterk
økning i analysevolumet,
fra ca 1000 analyser i
1987 til 14 000 i 1995.
Konsentrasjonen av
organiske og minerogene
partikler i vannet utgjør
det største analysevolu-
met, deretter kommer
partiklenes kornforde-
ling og mineralsammen-
setningen.

Med den nye fløyen, som ble
innviet 21. desember, har labo-
ratoriet fått bedre muligheter til
å analysere grovt materiale, dvs
jordprøver og prøver av det gro-
ve materialet (sand, stein og
grus) som ruller langs bunnen i
vassdragene. Etterspørselen
etter denne typen analyser har
økt sterkt i den senere tid.
Det grove materialet har betyd-

ning for stabiliteten i elveleiene.
Ved å utføre slike analy ser kan
vi få et bedre grunnlag for å
vurdere om elveløpene vil heve-
eller senke seg under store
flommer, eller som en langtids-
virkning av vassdragsregule-
ringer.

Hjelper kraftverk
Vi får også bedre muligheter for
analyser av borkjerner fra inn-
sjøer og elvesletter. En rekke
slike borkjemer har stått og ven-
tet på tur for analyse. Dette gjel-
der bl. a. prøvene fra Storglom-
vatn-magasinet. Disse analysene
skal gi opplysninger om hvor-
dan kjøringen av Svartisen
kraftverk innvirker på erosjon i
magasinet og partikkeltranspor-
ten gjennom turbinene.
Grunnvann og markvannsanaly-
sene har også fått bedre forhold
i den nye laboratoriefløyen. Her
dreier analysene seg om å
bestemme hydraulisk lednings-
evne og porevannets bindings-
karakteristika - det vii si hvor
lett eller hardt vannet er bundet
til jordpartiklene. Slike analyser
har betydning i fiere sammen-
henger, men i disse dager er de
særlig aktuelle for å undersøke
telenedtrengningen i jorda, og
telens innvirkning på drikke-
vannsreservoarene
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