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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 NVEmedarbeidere.
Sidene 2 (leder), 5, 6 og 7

Nytt regulerings-

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

Et skille kan gi
AEV konsesjon
Nærings- og energidepartementet har stadfestet NVEs vedtak om ikke å gi konsesjon til Akershus Energiverk for å overta Oppegård Energiverk.
Den eneste måten å fremme formålet i energiloven om en rasjonell elektrisitetsforsyning i klagesaken er å nekte økt vertikal integrasjon, sier departemenet.
Men konsesjon kan gis dersom AEV skiller ut nettvirksomheten fra produksjonsog omsetningsvirksomheten.
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- Ikke noe utslag her, konstaterer Bjørnulf Mikkelsen i Finnmark Energiverk på en rutinemessig avlesingsrunde 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.

Nei til anleggskonsesjon 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. Departementet 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 konkurAdministraranseloven.
ber
sjonsdepartementet
om å
Konkuransetilsynet

vurderesakenpåny.
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El-markedetogså
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. Elmarkedet er også for småkunder!
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Norge som
effektnasjon
njennom
tidene har vi bygd ut vårt vannkraftsystem for å
kunne dekke det påregnelige elektrisitetsforbruket. Opprinnelig 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 automatisk også evne til å levere under topplast. Det har med andre
ord effektdekning.
varmekraftsystem er leveranse av kilowattimer derimot
Ietbare 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 kostnaden ved å øke ytelsen blir svært høy.
ennom stadig fiere og sterkere samkjøringsforbindelser
k_J til andre lands varmekraftsystemer oppstår nye muligheter og nye problemer for oss. Her skal jeg konsentrere meg
om problemene.
De kapasitetsrestriksjoner
består kort sagt i at viunder
importerer
varmekraftsystemenes
topplast.
Utenlandsavtalene
består for en vesentlig del i at vi har forpliktet oss til å eksportere under topplastperiodene. Vi har hatt en betydelig innenlands 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.
V disse ennå
avtalene
kommer
for fullt like effektbalanse
etter årtusenskifVhar
tid til
å sikreinn
en betryggende
før
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
loss. Heretter
effektvil
i stor
detgrad
bli en
vært
priset på
fritteffekt
tilgjengelig
i vårt kraftmargode hos
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 stimulere til økt fleksibilitet på forbrukssiden for å redusere toppene, 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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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 konsesjoner kan meddeles dersom AEV skiller ut nettvirksomheten reelt og formelt fra produksjons- og
omsetningsvirksomheten.
Forutsetningen er at det ikke etableres vedtektseller avtalemessige bindinger som forplikter distribusjonsverket til å kjøpe energi av produksjonsverket.
Slik konkluderer departementet
sin behandling av klagesaken
etter NVEs avslag på konsesjonssøknaden 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 formålsbestemmelsen i lovens paragraf 1-2 som lyder: «Loven skal
sikre at produksjon, omforming,
omsetning, overføring og fordeling av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne 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 elektrisitetsforsyning, og om nødvendig settes vilkår om dette». Dette er hensyn som departementet i sin
skjønnsutøvelse har en rettslig
plikt til å vurdere.
I lovens forarbeider står skillet
mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet sentralt. Det
er nødvendig med et betydelig
innslag av uavhengige produksjonsverk for at kraftmarkedet
skal funksjonere.
I forbindelse med sammenslåinger vil det være hensiktsmessig å
skille ut kraftverk som egne selskaper uavhengig av fordelingsfunksjonen, samtidig som det slås
fast at vertikal integrering ikke
fremmer utviklingen av et effektivt kraftmarked (0t.prp.nr.43
1989-90)
Vurdere virkemidler
Høsten 1994 uttalte NOE i t brev
til Stortingets energi- og miljøkomite bl.a.:
«Det blir økt vertikal integrasjon

Selskapsmessigskille
Departementet tar heller ikke til
følge klagernes innsigelser i tilknytning til spørsmåleneom lcryssubsidiering og markedsmakt.For
departementet er det avgjørende
at markedet ville ha fungert bedre
med selskapsmessig skille mellom konkurranseutsattvirksomhet
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 virkdersom e-verk som overveiende somhetene. Vertikal integrering
driver produksjon slutter seg sam- innebærer at at det blir vanskelimen med, eller kjøper opp, e-verk gere å drive monpolkontroll.
som overveiende driver nettvirksomhet. Dersom slike sammenslå- Uheldig utvikling
inger blir utbredt, er det en utvik- I klagen er det også hevdet at
ling i motsatt retning intensjonen omsøkte sak er av samme type
i energiloven...Dersomdet blir en som AEVs oppkjøp av Fet Elverk
klar utvikling i uheldig retning, og Lørenskog Energiverk. Konsevil departementet vurdere om det sjonsjonsnekt i Oppegård-saken
er nødvendig med sterkere virke- vil derfor være usaklig forskjellsmidler.»
behandling, var det fremholdt.
NOE har også uttalt at det ikke er Departementet presiserer at konaktuelt å fremtvinge endringer i sesjonsmyndighetenegjennom en
organisasjonsstrukturen, «men konsesjonsbehandling av det
departementet kan nekte konse- enkelte oppkjøp må vurdere om
sjon ved sammenslåing av e-verk lovens vilkår er tilstede for at
hvis det gir økt vertikal integra- konsesjon skal gis til den aktuelle
sjon.»
kjøper. Her vises igjen til uttalelsen om at departementet vil vurI klagesaken er departementet dere sterkere virkemidler dersom
kommet til at den eneste måten å det blir en utvikling i uheldig retfremme formålet i energiloven ning.
om en rasjonell elektrisitetsforsy- Det er nettopp en slik utvikling
ning vil være å nekte økt vertikal som er skjedd, og som har gjort
integrasjon. Det har vist seg at de det nødvendig for NVE og deparvirkemidler som hittil er benyttet tementet å legge om tidligere
ikke er tilstrekkelige. Søknaden praksis, konstaterer departementet
avslås etter energilovens paragraf og gir heller ikke her klageren
3-4 nr.1, jfr. paragraf 1-2. Klagers medhold.
anførsel om manglende lovhjemmel tas derfor ikke til følge.
Kjøpers risiko
Departementet imøtegår deretter Et klagepunkt gjelder at kjøpet er
de vesentligste av klagernes sub- gjort og at integrasjonen av Oppesidiære anførsler.
gård Energiverk i Akershus EnerOppegård kommune hevdet at giverk er kommet langt.
konsesjonsmyndigheteneikke kan Departementet bemerker at man
opprettholde et avslag som er i står overfor et oppkjøp som krestrid med folkeviljen i kommu- ver konsesjon, og hvor kjøperen
nen. Et enstemmig formannskap har risikoen for at konsesjon ikke
hadde vedtatt å påklage NVEs blir gitt. Kjøper og selger bør på
avgjørelse i saken. Hensynet til dette grunnlag ikke gå langt i å
det kommunale selvstyre må integrere virksomhetene før slik
innebære at søknaden innvilges.
konsesjon er gitt.
Departementet kan ikke se at dis- Departementet ser at det vil være
se forhold kan sette skranker for fordeler for de ansatte med henkonsesjonsmyndighetensskjønns- syn til faglig utvikling ved å være
utøvelse av hvorvidt meddelse av en del av AEV. Dette er likevel
konsesjon i denne saken er i over- ikke nok til å veie opp de negatiensstemmelsemed energiloven.
ve virkningene ved oppkjøpet,
Klager gis ikke medhold i denne sier Nærings- og energideparteanførselen.
mentet.

NVE med beste GIS-kart
•••

Tre andre saker om
kjøp av energiverk

.

NVE har for tiden til konsesjonsbehandling tre saker som gjelder
kjøp av energiverk, av tilsvarende
natur som AEV og OEV-saken.
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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 kartkonkurranse. Premiene gjelder beste budskapsformidling,
beste GIS-teknikk/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

En av sakene gjelder Oslo Energis
kjøp av Sauda Energiverk. Her
ventes avgjørelsenom konsesjonå
foreligge i løpet av etpar uker.
Oslo Energi er også kjøper i en av
de andre to sakene, nemlig av elproduksjonen ved det kommunale
kraftverket i Flekkefjord. VestAger Energiverk har allerede fått
konsesjonfor overtagelseav nettet
tilhørendeeverket i Flekkefjord.
Den tredje saken er Tussa Krafts
kjøp av Sunnmøre Energi AS.
Disse sakene ventes avgjort av
NVE innen utgangen av mars
måned.
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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.triellorn avkastningsreguleringMed krav til "dokurnentasjon for å ta ut Maksimalavkastning,eller pristakregulering der everket kan få ØktaVkastningendersom det
binder seg til "en:avtalt reduksjon i tariffene for en
periode. NVE har signalisert at tankene bak dette forslaget på mange måter er i tråd med NVEs egne vurderinger. NVE trenger allikevel noe mer tid til å
avslutte pågående utredningerfør vi kan legge fram et
konkret forslag for ekstern høring. Deler av dette
arbeidet 0 tIlfatter effektiviseringsanalyser og nøkkeltall nettvirksomheten.Resultateneav dette arbeidetvil
bli presentert på fire regionale seminarer i Tromsø,
Trondheim,Bergen og Oslo i rnars.

. Godtlitgangspunkt
.-NVEhar"som utgangspunktat gjeldende rtiodell for
reguleringhar fungert rimelig bra fram til i dag. Gjennorn regler for regnskapsrapportering
og hvilke kostnader SOM tillates tatt inn i overføringstariffenehar vi
etablertet system som gir både everkene og NVE som
regulatoret godt utgangspunktfor å tallfeste kostnadene i .nettvisksomheten.Langt på vei tror vi også at vi
har etablert et ståsted som gir et rimelig godt skille
mellom nettvirksomhetenog den konkurranseutsaue
virksomheteni everkene.

Undersøkelse •

Markertreduksjon
Under gjeldende regelverk har en aktiv oppfølging fra
NVE bidratttil en markertreduksjoni tariffene siden
de første punkttariffeneble utarbeidetfor året 1993. I
distribusjonsnettethar vi fra 1993 og fram til 1996 sett
en reduksjoni tariffene på 1,8 øre/kWh i snitt. Dette
betyr at sluttkundenebetalerover 900 millioner kroner
mindre for transportenav kraft i 1996 sammenlignet
med 1993. NVEs beregningertyderpå at inntektenetil
nettet ikke økte fra 1990 til 1993, slik at reduksjonen
etter 1993 er en reell reduksjonogså i forhold til tiden
like før energiloven. Reduksjonen skyldes for en stor
del redusert rentenivå og krav om tilbakebetalingav

En annen pågående undersøkelse i NVE går ut på åinnhente opplysn.ingerfra et utvalg av everkene om okonomiske motiver, økonomisk fortjenesteeller sterkere sarnfunnsøkonomiskorientering. Bedriftsøkonomiske motiver kan
en forutsetningfor at pristameraVkastning.Dette er faktorersom ikke kan forven- • •kreguleringskal utløse de ønskede effektIviseringsgetes å.gi tilsvarendereduksjoneri .framtiden.
vinstet.• • ' •• ." •

Funkerende avdelingsdirktør Jon Sagen, ENØK- og
Markedsavdelingen.
Foto Wenja Paaske

Svakeineentiver

Forsiagtar form

Dagens regulering er basert på •full kostnadsdekning
og kontroll med avkastning. Dette kan gi for svake
ineentiver til ..kostnadsreduksjoner i everkene. Samtidig gir både uavhengige undersøkeleserog uttalelser

Selv om mye arbeidgjenstårbegynnerkontureneav et
forslag til nytt reguleringsregime å ta form. NVE
arbeider under en tidsplan der eventuelle endringer
skal kunne gjennomføresfrajanuar 1997.

Kontroll av energiverk Prosjekt Hydra
er i gang

Av Kjetil Grasto

Energiloven og NVEs
retningslinjer tillater
ikke at nettvirksomheten
og dermed tariffen for
overføring av kraft blir
belastet med kostnader
som tilhører annen virksomhet. NVE har en viss
kontroll med at kostnadene blir riktig fordelt
gjennom oppfølging av
energiverkenes årlige
regnskapsrapportering
til NVE.
Kontroll med regnskapene er imidlertid ikke tilstrekkelig for å vurdere

om kostnadsfordelingen
på virksomhetsområdene
er rimelig. I tillegg vil det
være nødvendig å foreta
konkrete kontrollhandlinger ute hos energiverkene for å avdekke eventuelle svakheter i hvordan kravet til regnskapsmessig skille blir håndtert.

NVE vil derfor i løpet av vinteren
og våren besøke ca. 15 energiverk. Formålet med disse besøkene kan oppsummeres i tre punkter:

forbedre NVEs forståelse av
energiverket, herunder målsettinger, effektivi seringsplaner, hovedaktiviteter knyttet
til
virksomhetsområdene,
organiseringav virksomheten
samt kostnads- og inntektsstruktur.
få innsikt i energiverkets styring av virksomheten, herunder budsjett/ resultatansvar
samt rutiner og systemer i

Prosjekt Hydra som ble
lansert i Vann & Energi for snart et år siden,
er i gang. Det ble aktualisert først av storflommen på Østlandet i
fj or.

Prosjektets formål står uendret etter flommen:
Å vurdere summen av alle
samtlige kostnader knyttet til net- arealbruksendringene i enkeløkonomistyringen.
tet ble generert. Personell ble te norske vassdrags nedbørsavdekke hvilke tiltak/ rutiner brukt til å utføre oppgaver som felt, og andre fysiske inngrep
som er iverksatt for å sikre at både omfatter monopol- og kon- i og nær vassdragene. Har
kravet til regnskapsmessig kurransevirksomheten. Kostnads- endringene ført til økt flomriskille mellom monopol- og fordelingen skjer derfor til en viss siko?
konkurranseaktiviteter er til- grad ved bruk av skjønn og forde- Dersom dette blir bekreftet,
fredsstillende ivaretatt.
lingsnøkler.
skal prosjektet foreslå tekniske, juridiske eller økonomiske
Ikke klart skille
30-40 kontrollbesøk
tiltak for å redusere probleErfaringer fra kontrollbesøk hos Erfaringer fra tre energiverk er mene og foreslå muligheter
Troms Kraftforsyning, Bergen ikke tilstrekkelig for å uttale seg for å sikre en vassdragsforLysverker og Elverum Elektrisi- om situasjonen i bransjen gene- valtning der ansvaret for en
tetsverk i 1995 tyder på at energi- relt. Totalt tar NVE sikte på å totalvurdering av menneskeliverkene er seg bevisst energilo- gjennomføre kontrollbesøk ved ge inngrep blir plassert.
vens krav om regnskapsmessig 30-40 energiverk i løpet av 1996.
skille mellom nettvirksomhet og Med denne erfaringen forventer Arnor Njøs leder
konkurranseutsatt
virksomhet. vi å kunne uttale oss om situasjo- Til prosjektleder for Hydra er
Selve organiseringen av selskapene reflekterer imidlertid ikke et
rendyrket skille mellom nett og
annen virksomhet. Det eksisterte
dermed ingen ren nettavdeling der

Førstekonsulent Kjetil Grasto.
Foto Wenja Paaske.

nen i bransjen mer generelt, slik
at vi blant annet får svar på om
overføringstariffene
reflekterer
høyere kostnader enn det reelle
hensyn tilsier.

engasjert

rådgiver

Arnor

Njøs, Jordforsk. Njøs er tidligere 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 regjeringsoppnevnte Flomtiltaksutvalget.

Styringsgruppe
En styringsgruppe skal ha
ansvaret for at prosjektet
gjennomføres slik at prosjektets mål nås innenfor fastsatte
rammer for økonomi og tid.
Med følgende sammensetning
av styringsgruppen er prosjektet sikret forankring i
berørte fag- og interessegrupper:
Fylkesmann i østfold Erling
Norvik, formann
Direktør Ola Skauge, Direktoratet for naturforvaltning,
DN
Landbruksdirektør Tor M.
Bratberg, Hedmark
Rådmann Svein M. Skaaraas,
Hamar
Professor Ånund Killingtveit,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Avd.direktør Arne Tollan,
NVE

Avd.direktør Trond Ljøgodt,
NVE.
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Økkeltalifor energiverkenes nettvirksornhet
Av Steinar Vikingstad

NVE har utgitt nøkkeltall for everkenes nettvirksomhet. I første omgang er det sendt en rapport 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.
Publikasjonen
viser svært stor
spredning
i everkenes
kostnadsstruktur,
men
sentrale
nøkkeltall indikerer ulike prestasjoner i bransjen. Publikasjonen vil bli en årlig utsendelse. Over tid vil den vise
det enkelte everks prestasjoner i forhold til seg selv, og
bransjen som helhet.

Viktig virkemiddel
Norges vassdrags- og energiverk får hvert år tilsendt regnskapsdata fra everkene. Regnskapsdataene
er i henhold til
forskrift til energiloven
splittet på omsetning, produksjon,
sentralnett,
regionalnett,
distribusjonsnett,
samt
øvrig
virksomhet.
Innrapportering
av regnskapsdata
er et viktig
virkemiddel
i NVEs monopolkontroll.
Regnskapsdataene gir NVE bl.a. nødvendig
informasjon
for å kontrollere
at ingen netteiere
beregner
seg en for høy avkastning på
bundet kapital i monopolvirksomheten. Over tid vil regnskapsdataene gi NVE nødvendig informasjon
for å kunne
vurdere
det enkelte
everks
økonomiske
prestasjoner.
I
henhold til forskrift til energiloven, 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 økonomisk informasjon er et ledd i
NVEs strategi for å realisere
denne målsetting. En effektivisering
av nettvirksomheten
er avhengig av at eiere og styrer 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 hensiktsmessig virkemiddel for å følge 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 prestasjon, er en sammenligning
av
everk som opererer under tilnærmede 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 analysen for å finne forklaringsfaktorer til de observerte
forskjeller.
NVE
tilbyr
idag
everkene grafiske analyser for
ønskede
sammenligningsgrupper. På denne måten kan
everkene selv få et bilde av
sin egen kostnadsstruktur
i
forhold til ønskede sammenligningsverk.
NVE vil på sin
side arbeide
videre med å
utvikle metodikken.

utgjør av de totale inntektene på nettet. Videre belyses
driftskostnadenes sammensetning.
Kostnader og fysiske størrelser: Nøkkeltallene
er en
sammenstilling
av kostnader og fysiske
størrelser
som levert energi,
antall
meter
overføringsnett
og
antall abonnementer.
Nøkkeltallene
viser hva det
koster å levere overføringstjenester for ulike everk.

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 konklusjoner basert på enkelttall løsrevet fra sammenhengen
kan
bli svært misvisende.
Dette
skyldes ikke minst ulike rammebetingelser,
ulik grad av
statsstønad,
varierende
regnskapspraksis, mv.
Nøkkeltallene
er delt inn i tre
hovedkategorier:
1. Kostnadstruktur:
Nøkkeltallene sier hvor stor andel
ulike kostnadskomponenter

‘.

•••

Fysiske størrelser: Nøkkeltallene er en sammenstilling av levert energi, antall
meter linjer, antall kunder,
andel lavspent
og andel
kabel.
Nøkkeltallene
beskriver everkets arbeidsforhold.

Oppsummeringer
Vi har nedenfor gjengitt noen
hovedtall
fra publikasjonen.
Som vist er spredningen mellom høyeste verdi og laveste
verdi som er observert på distribusjonsnettet
svært
stor.
Hovedvekten
av everk
er
imidlertid
sentrert
rundt
medianverdien.
Det er tilsammen
193 everk med i
utvalget.
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Av Harald Brynildsen
.Nylig Iforelå en rapport:•Orn.prosjektet
.«Friustående elforsyningsanlcgg» kqn er gjentg)m4kt.'åy

samarbeid med NVE.•;Anlegget:•fOrsynte
.
Finnskogen.ii..forSyningSOmrådet:••til...:•HEAS
Og•Vari drift::•ett
år::
RapPorten:.harsom kenkluSjon',.at.',erfaringene
stø rre
må
•••
1*.Y6eringeh.

nevner som bakgrunn for
Oingamte kraftledninger
ttet ut, kanskje er det bare
ige re bodde ved enden av
ofip om en anuen løsning enn
"ggendesteder, sier Brun 1-ensarn

RoLf

ek.en.cdtt
1:11:11.1.grt;tk.
trte.e!ntt
Strag'1;.:
r:enni

Seminarer
NVE vil i slutten av mars
arrangere
seminarer i Tromsø, Trondheim,
Bergen
og
Oslo hvor nøkkeltallene
vil
bli presentert.
På denne runden vil NVE også offentliggjøre resultatene av effektivitetsprosjektet
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Illustrasjonene
viser nøkkeltallet driftskostnader
i øre pr
kWh.

,
med -enslik••li

Driftskostnader
består
av
lønn,
andre
driftskostnader
eksklusive
avskrivninger
og
internprisede
tjenester/felleskostnader.
KWh er et uttrykk for levert
energi og består av prioritert
uttak og uttak med utkoblingsklausul.
Illustrasjonen
viser at everkets verdi for dette nøkkeltallet er 5,7 øre pr kWh (selskap), mens medianverdien
er
8 øre pr kWh. Rundt 100
everk ligger innenfor
intervallet 6,25- og 10 øre pr
kWh.
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Effekt og miljø
sommer

Av Haavard Østhagen

Av Knut Gakkestad

Manøvreringsreglementene
som er fastsatt i vassdragskonsesjonenegir rammenefor reguleringeneog kjøringen av kraftverkene. Reglementene kan variere fra
bestemmelserom kun HRV og LRV til meget detaljerte
rammerfor manøvreringen.Det er imidlertidikke gitt at
regulanter/-kraftverkseierekan operere fritt innenfor
reglementenesformuleringer.Reglementeneer resultatav
de planerog problemstillingersom lå til grunnfor søknaden og som framkomgjennomkonsesjonsbehandlingen.
Endret kjøring kan bryte med
disse forutsetningene, og frambringe skader og ulemper som
ikke har vært vurdert i konsesjonsbehandlingen.Slik kjøring
kan også være i strid med
skjønnsforutsetningene.
Dersom NVE mener at endret
kjøringbrytermed forutsetningene for konsesjonen,kan vi kreve at reglementet tas opp til
behandling etter vassdragsreguleringsloven § 12 nr 12. De fleste reglementer har en bestem-

11,74 øre/kWh
for konsesjonskraft
Nærings- og energidepartementet avgjorde like før jul at
ved uenighet om prisen på
konsesjonskraft skal prisen
være 11,74øre/kWh.
Prisen gjelder konsesjoner
som er gitt etter april 1959.
På grunn av tidligere års feil i
prisberegningen (1994-95) er
prisen for 1996 redusertmed

0,25 øre/kWh.
NVE orientertetidlig på nyåret fylkesmenn, fylkeskommuner, berørte kommuner og
everk om departementets
avgjørelse.

melse som viser til denne paragrafen. Den er hittil lite benyttet, men kan komme til anvendelse for vestentlige nye virkninger som har oppståttsom følge av endretkraftverksdrift.
Effektutvidelser
Utvidelser av vannkraftverk
som gir en produksjonsøkning
på mer enn 40 GWh/år, må alltid gjennom en melding etter
Plan og bygningslovens bestemmelser (KU-bestemmelsene).
Gjennom denne meldingen
avklares også forholdet til vassdragslovens §§104-105 om
almene interesser.Dersom virkningene for de almene interesser
er små, kan NVE etter behandlingen av meldingen bestemme
at videre behandling skal skje
etter energiloven ved anleggskonsesjon. Dersom konfliktenei
forhold til de almene interesser
er såvidt store at behandling

til

vintervann-

temperatur på
Som det fremgårav KnutGakke- kort tid (se
stads artikkel inntil er det knyttet figuren).
en del formelle sider til økt Siden fisken
ven
kreves,
effektkjøring
av kraftverkene. har en helt
eller at det er
Bakgrunnen for disse formalitene annen adferd
nok
med
er oftest å sikre en forsvarlig vur- når vannet er
anleggskondering av alle sidene ved effekt- kaldt, må den
sesjon etter
kjøringen.I praksis vil miljøvirk- omstille
seg Haavard
energiloven.
ningen stå sentralti vurderingen fra sommer til Østhagen,
For kraftverk
av hvilke effektprosjektersom lar vinteradferd
seksjonsjef
i
som tidligere
seg realisere.
hver gang det- Vassdragsavdeer behandlet
I noen typer kraftverk vil økt grad te skjer. Det er lingen.
etter
vassav effektkjøring vanligvis ha små ikke bare fisdragslovens
Knut Gakkestad,
§§104-105
seksjonsjef
i miljøkonsekvenser. Der vannet kene som vil reagerepå slike brå
går i tilnærmet lukkede systemer endringer i omgivelsestemperatubasert på en Vassdragsavdefra fjell til stor innsjø eller fjord, ren !
oppgitt sluke- lingen
vil farenfor økt erosjon i inntaks- Effektkjøring kan også påvirke
evne, vil det
ved utvidelser av slukeevnen magasinenes reguleringssone ofte isforholdenei et vassdrag på en
alltid bli krevd behandling etter være det eneste problemet. Har dramatisk måte. Jo kaldere vær,
kraftverket derimot utløp eller desto større effektbehov!
vassdragsloven.
inntak i elv, kan miljøforholdene Kaldtvær øker samtidigisprobleofte b1i svært omfattende ved de mene i mange vassdrag, noe vi
Kjøremåten viktig
Det er viktig å avklare måten hyppige vannstandsvariasjonenehar fått erfare i vinter. Det sier
som
seg selv at kraftverkskjøring
kraftverketvil bli kjørtpå, og de som økt effektkjøring medfører.
vassdragsmessige virkningene Stranding av fisk vil vanligvis fører til at Otta sentrum blir satt
av kjøringen. Det gjelder både være det største problemet. Ved under vann ikke vil bli tolerert.
magasinene, utbygd elvestrek- høy vannstand søker fisken Ikkeer det særlig god samfunnsøning og strekningen nedstrøms næringog skjulpå de vanndekke- konomi heller - uansetthva markraftverket.Forholdene for fisk de arealene.Når så vannetplutse- kedsprisenpå kraft måtte være.
og gyting, vanntemperaturog lig går tilbake, vil mange fisk Dette var bare noen av de miljøisforhold kan være særlig kon- erfaringsmessig ikke rekke tilba- messige problemene økt effektke til det gjenværende vannet. kjøring av kraftverk kan medføre.
fliktfylte ved effektutvidelser.
Problemene er selvsagt minst Fiskeneblir liggende på tørt land Problemene vil varierefra krafthvor følsomheten for vannfø- eller i små vannlommer og verk til kraftverk,og kjøringsenring sendri nger er liten mht omkomme. I mange kraftverk tas dringer må derfor vurderes kondessutendriftsvannet inn på dypt kret i hvert enkelt tilfelle. Konsevannstandsfluktuasjoner.
Miljøkonsekvensene
vil nok vann som har en mye laveretem- sjonsregleneskal sikre at denne
være en kritisk faktor for hvor peratur enn overflatevannet. vurderingen blir foretatt på en
stort effektpotensiale som lar Temperaturen kan svinge fra forsvarlig måte.
seg realisere både i dagens sys°C
tem og i framtida.
20
anntemperatur

etter §§ 104-105 blir bestemt, Behandlingstid
NVE er innstilt på å behandle
15
konsesjonssakene
så effektivt
og raskt som mulig, og vil priodragsreguleringsloven.
ritere saker som gjelder ny
10
For utvidelser som gir mindre vannkraft og effektutvidelser.
enn 40 GWh/år i økt produk- Behandlingskapasiteten er ikke
sjon, vurderes forholdet til ubegrenset, og økt pågang av
5
almene interesser, dvs vass- nye saker vil medføre kapasitetsproblemer. Derfor vil vi
dragslovens §§104-105. Denne
0
vurderingen foretas av NVE i sterkt oppfordre til å ta kontakt
AUG
samråd med fylkesmannens mil- med NVE tidlig i planleggingen
for å avklare nødvendig saksbe- Eksempel på hvordan vannslipping kan påvirke temperaturen i en elv.
jøvernavdeling i aktuelt fylke.
Vurderingen kan gi som resultat handling og derved dempe tidspresset.
at behandling etter vassdragslomå saken behandles videre etter
KU-bestemmelsene
og vass-
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Folkemøter i februar
om Øvre Otta-utbygging
Glommens og Laagens Brukseierforening, Kraftlaget Opplandskraft og Tafjord Kraftselskap har søkt om nødvendige
konsesjoner
for bygging av
kraftverkene Glitra og Øyberget samt overføring av vassdrag i Øvre Otta. De to sistnevnte har også søkt om konsesjon for elektriske anlegg i
kraftverkene og nye kraftledninger; 300 kV-ledning
fra
Øyberget til Vågåmo, 132 kVledning 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 trasealternativer for 300 kV-Iedningen.
Det omsøkte vannkraftprosjektet er plassert i Samlet Plan
kategori 1 og kan følgelig konsesjonsbehandles.
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.
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Effekt i søkelyset
fra mange hold
Det meste dreier seg om effekt
når Elektroteknisk landsmøte
arrangeres i Skien i dagene 4-5.
september, med Norsk Elektroteknisk Forening som arrangør.
Landsmøtet tar sikte på en allsidig belysning av et stort problemkompleks.
En rekke foredragsholdere skal
drøfte emner som «Struktur og
rammebetingelser
for utvekslingsavtalene», «Norges effektbalanse frem mot år 2010» og
«Prissystem for effekt i et liberalisert norsk marked».
Andre emner er aktuelle prosjekt for utbygging av ny effekt,
konsekvenser for stasjonsanleggene, 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 produsentene, vil de eksisterende vann-

kraftanlegg kunne bli bygget ut
for en større effektkapasitet for
å møte effektbehovet, sier direktør Wilhelm Rondeel, SKK,
som er formann i programkomiteen.
Kraftverkenes årlige energiproduksjon vil forbli omtrent
uendret, men energien vil bli
produsert med redusert brukstid.
Det betyr en vesentlig sterkere
døgnvariasjon
i kjøringen av
produksjonsanleggene. Et system med
vesentlig
høyere
effektproduksjon med tilsvarende redusert brukstid vil få meget
betydelige
konsekvenser
for
såvel produksjonsapparat
som
overføringssystemet,
påpeker
Rondeel.
Som eksempel på mulig utvidelse med sikte på mer effekt nevner Rondeel Sundsbarm kraftverk. Der er det fra anleggstiden
gjort plass for enda et aggregat
på 100 MW.
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Av Grete Westerberg

Begrepeteffektsom fysiskfenomenhar en eksakt
definisjon,og kan uttrykkessom energipr.tidsenhet. Når man i kraftforsyningensnakkerom effekt,
må begrepetnyanseres.Effektleverti høylastperioden betegnesofte som toppeffekt,og henspillerpå at
forbrukstoppeneskal kunnedekkes.I tilleggmå det
finnesen effektreservei systemetfor å hindresammenbruddved lastendringerog feil. Dettekallesmed
et annetnavn for systemytelser.Elektriskenergikan
ikke lagres,og må derforproduseresi sammeøyeblikksom den forbrukes.Det betyrat det må finnes
nok effekti kraftsystemettil å dekkeforbrukettil
enhvertid. Dersomeffektbalansenikke er oppfylt,
vil markedetbrytesammenfor alle.
Nye kabelforbindelser til utlandet 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 kontinentet på dagtid. Resten av døgnet skal retningen på strømmen
bestemmes av norsk børspris og
marginale produksjonskostnader
på kontinentet. Hvis prisforholdene tilsier det, kan kraftutvekslingsavtalene 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 sammen med høylastperiodene i
Norge, og dermed bidra til å
øke belastningen i produksjonsog overføringssystemet under
høylast. For det andre: Hvis
Norge blir nettoimportør av
kraft, og en del av økningen i
energietterspørselen innenlands
dekkes ved import, vil tilskuddet av ny effekt som følge av
energimotiverte vannkraftutbygginger bli begrenset. Jo større
andel av vårt energiforbruk som
dekkes ved import, desto mindre blir tilskuddet av ny effekt.
Sannsynligheten for at det skal
oppstå effektsvikt, dvs. at kraftsystemet ikke er i stand til å
dekke behovet for effekt, er
hovedsakelig bestemt av to forhold. 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
effeksvikt.
Kapasitetsproblemer
Hvis man forutsetter at kravene
til reserveeffekt opprettholdes,
vil økt sannsynlighet for svikt
bety at sluttbrukere vil oppleve
hyppigere og/eller lengre perioder med kapasitetsbeskrenkninger. Innenfor det markedssystemet vi har i dag, vil det føre
til høyere priser både for døgnkraft og regulerkraft i de timene
da kapasitetsproblemer oppstår.

En markedsklarering forutsetter
tilstrekkelig fleksibilitet på Overingeniør Grete Westerberg.
etterspørselssiden. I motsatt fall Foto Wenja Paaske.
må systemansvarlig iverksette
bortkobling av last, for å hindre medføre økte overføringsbehov
at systemet bryter sammen.
inn til og gjennom hovednettet
på Sør-Vestlandet. Import og et
Prissetting
eventuelt gasskraftverk på VestSpørsmålet mange stiller seg, er landet vil føre til økte overføom dagens markedssystem gir ringsbehov fra Vestlandet og
tilstrekkelige insentiver til at ny Sørlandet mot østlandet. Stateffekttilgang blir realisert til nett planlegger derfor omfattenrett tid, eller om det er behov de nettforsterkninger for å imøfor nye løsninger. Med dagens tekomme disse behovene. Disse
system vil insentiver til investe- tiltakene vil være nødvendig for
ring i ny effekt ligge i høyere å unngå omfattende flaskehalser
markedspriser når kapasitets- i nettet, med påfølgende
problemer oppstår, samt i pris- begrensninger på eksport og
setting av effektreserve. Derfor import.
er det i denne sammenhengen
også interessant å vurdere prin- Investeringer
sipper for prissetting av effekt- Investeringsbehovet i innenreserve/systemytelser. I henhold landske nettforsterkninger ved
til «Retningslinjer for syste- tre kabler er grovt anslått til ca.
mansvar» kan det avtales øko- 2 600 millioner kroner. Dette er
nomisk godtgjørelse dersom tiltak som først og fremst ivarekonsesjonæren blir påført øko- tar behovet ved eksport, og det
nomisk tap eller vesentlige er forutsatt full utnyttelse av
ulemper som følge av pålagte både Danmarkskablene og de
ytelser i forbindelse med drifts- nye kablene til kontinentet
koordinering, og dette ikke under høylast. Investeringsbegodtgjøres gjennom markeds- hovet som følge av import og
priser eller leiesatser. Slike evt. gasskraft er noe mer usik«særskilte ytelser» blir i dag kert, og avhenger bl.a. av hvor
godtgjort etter satser fastsatt i mye import som forutsettes.
en avtale mellom Statnett og Statnett har antydet et investeSFO (Statnettkundenes fellesor- ringsbehov på 900-1 800 millioganisasjon). I følge Statnett ner kroner. For at utvekslingspågår det forhandlinger om en avtalene skal fungere etter mynny avtale som ikke er sluttført. I dighetenes intensjoner er det
Sverige er systemytelsene lagt viktig at kapasiteten i kablene
ut på anbud. Det legges dermed også kan utnyttes fullt ut til
opp til en mer markedssmessig import. Det er derfor viktig at
prissetting av systemytelser enn det innenlandske nettet dimeni Norge. NVE vil følge utvik- sjoneres for å kunne håndtere
lingen i Sverige nøye, for å høs- importsituasjonen tilfredsstilte erfaringer med bl.a. denne lende.
ordningen.
Store utfordringer
På grunn av risikoen ved å De nye kabelforbindelsene vil
investere i ny effekt innenfor bety store utfordringer for drifdagens rammebetingelser kan ten av nettet. Morgen og kveld
det hende at vi vil oppleve reguleres produksjonen opp og
kapasitetsbegrensninger i store ned som følge av endringer i
deler av vinterperioden før ny forbruket. På en vinterdag
effekt realiseres. Det vil bety at utgjør denne reguleringen ca. 3sluttbrukere i mye større grad 4 000 MW. Når kablene settes i
enn i dag må bidra til å saldere drift, vil man i verste fall står
effektbalansen.
overfor opp- og nedreguleringer
på i størrelsesorden 10 000
Overføringsbehov
MW. Driftskoordinator vil være
Både eksport- og importsitua- avhengig av spille på de største
sjonen vil ha stor påvirkning på kraftverkene i systemet for å
kraftflyten i nettet. Eksport via klare slike hurtige opp- og nedde nye kabelforbindelsene vil reguleringer.

Av Kjell Thorsen

Tilvanteforestillingerom
norsk kraftforsyningstår
for fall. Det har de senere år
vært en utbredtoppfatning
at vi har både energi- og
effektoverskuddi det norske
kraftsystemet.Inntrykketav
overskuddhar vært forsterket av milde vintre og store
vanntilsig.Kraftoverskuddet
har materialisertseg gjennom leveransertil elektrokjeler og eksport.Bransjen
selv har vært opptatt av
markedsorientering,effektivisering og eksportfremstøt.
Kraftprisenehar vært lave,
og interessenfor ny kraftutbygging har vært liten.

skuddi tradisjonellforstand.Vi
altså nå et kraftproduksjonssyst
som energimessiger i balanse
det innenlandskemarkedet.Det
herundertatt hensyntil at elektro
ler somhar lettoljesomfyringsal
nativ, ut fra lønnsomhetsbetr
ningeravtar4-5 TWhelektrisitet
årsbasis.

Liteny kraft
Vannkraftsystemet
i Norge er
inngangentil 1996utbygdtil en
duksjonsevnelik 112,3 TWh i
medmidleretilsig.Innslagetav v
mekrafter lite; baremndt 0,5 TM
Nyekraftprosjekter
somvi i dag
vil bli realisert,dvs.prosjekterum
utbygging med tillegg av kon
sjonsgitte prosjekter der utbyg
harbekreftetinteressefor utbyggii
vil bare øke produksjonsevnen
rr
totalt 1 TWh.Frem mot år 2000
det ikke realistiskå regne med
krafttilgangutoverdette.
Dette er ikke nok til å dekke
forventetvekst i det innenlands
kraftforbruket.Temperaturkorrig
forbruki alminneligforsyning
Menom det stillesopp en energiba- tenkeså øke med 1,5 prosentel
lanse der kraftproduksjonensettes vel 1 TWhpr år. Troll-terminalen
lik kraftsystemetsproduksjonsevne Kollsnesvil være i drift fra 191
somberegnetfor år medmidleretil- medet antattårligkraftforbrukpå
sig, og kraftforbruketkorrigerestil 1,5TWh og videreutvidelserinr
hva det villeha værtom temperatur- år 2010. Med forutsetningom
forholdenevar normale,vil en finne kraftintensivindustri forbruker
at vi ikke lengerhar noe kraftover- TWhreferertkraftstasjon,vil forb
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- Dette er en stor effektreserve hvis man velger å bruke den som dèt, blir det sagt om
mektige Blåsjø med drøye tre milliarder
kubikkmeter vann og 7,7 TWh bak Førrevasdammen (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 kraftverkene Saurdal og Hylen er effektinstallasjonen 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 ombygging og utvidelse av Fløyrli kraftverk i Lysefjorden.
Karakteristiskfor prosjektet er et høyt fall på
780 meter, kort vannvei, avløp rett i fjorden,
ingen berørte elvestrøk og forøvrig svært få
miljømessigekonsekvenser.
- 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 reguleringskonsjonfor å kunne øke magasinandelen
av årsnedbøren fra nåværende 30 prosent til
50 prosent. Selskapet håper denne konsesjonen 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 WiderøeAS
-

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 proenter også inngått eksportforpliker til Sverige. Tar vi i tillegg med
traktningen at vi har et godt beta;sdyktig innenlands elektrokjelted, 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.

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 energinøytralitetførst
!rginøytralitet
oppnås. Ledig overføringskapasitet
n det er ikke dermed sagt at disse utover dette vil anslagsvis til 50 pronta representerer utbyggingsbe- sent bli nyttet til netto import, relaet i Norge. Vi har allerede en tivt mest i vinterhalvåret. Det antas
10 MW forbindelse mot Dan- altså at i store deler av døgnet kan vi
k, og innen år 2003 vil vi mot importere kraft fra våre handelspart.kland og Nederland få utveks- nere til priser som er lavere enn
;smuligheterpå minst 1800 MW. generell utbyggingskostnad for ny
yttelsen av kablene mot konti- kraft i Norge. Behovet for ny krafttet forutsettes slik i normale utbygging for å dekke det innenland-

ske markedet reduseres da til 1 TWh Installert maksimal stasjonsytelse i
i 2000, 5 TWh i 2005 og nær 14 det norske produksjonssystemet er
TWh i 2010, og Norge vil da være nå 27.600 MW, hvorav bare 265
nettoimportørav elektrisk energi.
MW er varmekraft. Ny effekt tilknyttet de nye kraftprosjektersom vi
Alternativer
vet vil komme, vil øke den samlede
Våre rikelige og varierte energitil- effekten med vel 200 MW frem til år
ganger utgjør et gunstig utgangs- 2000 og videre med 350 MW i år
punkt for mulighetene til å kunne 2004.
bygge ut den elenergikapasitet det Med de utvekslingsavtaler som er
vil være behov for frem mot år inngått, kan det gjøres overslagsbe2010. Vannkraft og gasskraft frem- regninger over hvordan effektbalantrer som de mest aktuelle alternati- sen under maksimallastkan tenkes å
ver. Gjenværende vannkraft som er utvikle seg, før eventuelt spesielle
åpnet for konsesjonsbehandling tiltak settes i verk. Maksimallasten
utgjør ca 20 TWh, i tillegg er det i inntreffer vanligvis om formiddagen
kategori II i Samlet plan ytterligere under årets kaldeste vinterperiode.
8,8 TWh. Med tre ilandføringssteder
for gass til Norge ligger forholdene Effekttilgang
fysisk godt tilrette for bygging av Når det gjelder effekttilgangen, blir
gasskraftverk i Norge. Gasskrafttek- denne bestemt ut fra eksisterende
nologien er i stadig utvikling, og system med tillegg av nye installakraftverk med elektrisk virknings- sjoner. Det regnes ikke med noe
grad på 60 prosent kan nå bygges.
effektbidrag fra utlandet i maksimallastsituasjonen. For illustrasjonsforEffektoverskuddi dag
mål forutsettes at behovet for ny
Vi anslår effektoverskuddeti maksi- kraftutbygging dekkes opp med
mallastsituasjonen for dagens kraft- «gjennomsnittsprosjekter»fra Samsystem å være ca 3.500 MW. Det er let plan kategori I. Det vil si prosjekfør en tar hensyn til eksportforplik- ter med relativt stor effektinstallatelsene, og elforbruk til elektrokjeler sjon (brukstid 3.000 timer). For
er heller ikke inkludert. Elektrokje- vannkraftverk regnes 87 prosent av
lene har forøvrig ligget inne med ca installert effekt å være tilgjengelig
1.000 MW ved tidspunktet for mak- under høylast vinter.
simallast de senere år. Ellers er det På forbrukssiden forutsettes jevnt
regnet med en nødvendig effektre- kraftuttak til kraftintensiv industri
serve på 1.200 MW.
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 dagtid.
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 etterhvert vil bli et knapphetsgode også
her i Norge. Og som andre knapphetsgoder, vil effekt bli verdsatt oppnå en pris i markedet. Etterhvert
som knapphet på effekt refiekteres i
kraftprisene, ved bl.a. at prisforskjeller 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 effektproblematikken, 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

På begynnelsen av 1980-talletble
den store Stuaragurra-forkastningen i Masi-området (langs
aksen Kautokeino-Lakselv) oppdaget, der det for mindre enn
10,000 år siden, i etterkant av siste istid, var jordskjelv som NORSAR senere har beregnet til mellom 7 og 8 på Richters skala.
Senere har imidlertid jordskorpen
lagt seg mer til ro.

AktivMasiforkastning
-

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-

Situasjonen vedrørende jordskjelv og dammer er følgende:
Jordskjelvsonekart eksisterer
for kontinentalsokkelen,offshore,
men ikke for fastlandet slik som
illustrasjonen viser. Dette vil
imidlertid bli gjort med innføringen av Eurocode 8 som bl.a.
sier at alle EU land skal kartlegges for jordskjelv.
Jordskjelvlaster bør bli betraktet som en miljølast i de nye forskriftene ettersom det er en naturlig hendelse som vi vet forekommer 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.

:
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Risikoanalyse av
norske dammer
Av Trond Ljøgodt og
Eivind Torblaa

,
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Utover direkte skader på dammen grunnet jorskjelv må en også
kartlegge eventuelle sekundæref- Illustrasjon fra publikasjonen ELOCS Earthquake Loading on the
Norwegian Continental Shelf (Oslo 1988)
fekter som ras i magasin, etc.
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Skalkartlegges

1994 gjennomførte en studie
av et større
område i Finnmark, Kola og
det
sørlige
Barentshav, på
oppdrag
fra
Statoil, Hydro
og Saga. I denne undersøkelsen 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

t porer

- t.5 ats

i NVE med revisjon av de eksisterende damforskriftene. I den
anledning vurderes det hvordan
jordskjelvbelastninger på dammer skal behandles i de nye forskriftene.

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 Østlandsområdet. Rapporter om noen mindre jordskjelv er imidlertid kjent fra tidligere også i Finnmark. Norge er det mest aktive seismiske området i
Nord-Europa bortsett fra Island.
Av Eivind Torblaa

PGA 10-4/YEARLEVEL

Risikoanalyseverktøy
skal tas i bruk i de
norske dammiljøene.
NVE prioriterer nå
utvikling av en egnet
metode for risikoanalyse av dammer med
flomavledningsorganer. Bruk av risikoanalyse vil øke vår
kunnskap om dammenes opptreden i ulike
situasjoner, gi oss sikrere dammer og bedre
grunnlag for realistiske beredskapsplaner.

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

Pilotprosjekter

Det finnes ulike verktøy for
risikoanalyser som har vist
er en pendel seni henger::i
en
seg å gi interessante resultasjakt fra topperi
ter i sikkerhetsvurderinger
, Et , :ånnetl
ittåler
ellers i samfunnet. Sikkeryanntrykket
innei pOrer;:
og '
hetsavdelingen har i arbeidet
detfinnes:lekkasjemålere;
med nye damforskrifter etaInStruffientene
er WkemOnblert en egen gruppe som
tertalene.nledtankepåjordjobber med å utrede hvilket
skjelv. de Vil for eksernpel
potensial slike analyser kan
også Viseom det skjerhoe
ha for vassdragsmiljøet. Som
,rnedfiellSidensom darfirnen
pilotprosjekter vil vi anvende
er : stopt itnot, forklarer
risikoanalyser
både
på
Hågensen:
enkeltdammer og på et regulert vassdrag som system.
Si.ste av1esing"før skjelYet
Arbeidet foregår i nært samble .:gjOrt:den 12januar,den
I forbindelse med arbeidet arbeid med bransjen.
neste ble:gjort dagen etter
med nye damforskrifter vil Utviklingen av forskriftskrav
r).,stelSene.
Pe to :rnålingene det i 1966 bli satset på et og retningslinjer for risikoViSte ingen forskjellige'
utviklingsarbeid som skal analyse kan ses i sammen:reStiftater
'de var om alle
åpne veien for utstrakt bruk heng med den diskusjon som
tidligere:: :
av risikoanalyse ved vurde- pågår rundt temaet funk.11.ergi
yerket. fewetar også
ring av bestående og fremti- sjonskrav kontra mer detalviSneite::inspeksjOner.;:::,srig
dige dammer.
jerte tekniske krav. Sikkernoe
nied t.anke på steinraS',
hetsavdelingen understreker
har :sett
Tradisjonelt har sikkerhetsar- at det på sikkerhetsområdet førbitidelSe:
ined jørdskjet:
beidet vært basert på teknis- der skadekonsekvensene for
,
ke krav til den enkelte kom- samfunnet kan være katastroponent i dammen og dens fale - ikke er snakk om noe
,
Stdr:«rptnerksornbet::tlokuk
omgivelser. Med nye meto- enten eller.
der for risikoanalyse vil vi Når vi i Norge har en landbavære i bedre stand til å vur- sert energiproduksjon som er
dere samspillet av kompo- tilnærmet fri for større ulyk(1.10abartrmfffmsr4he4Isie:E"'iitp.:>;:tLtf?:1:.i1Aflotar:
nenter, dammen som system ker, har vi grunn til å være
skal ynes d,et
, tnen er bygd
og dammen i et større vass- konservative i forhold til
d me
satn
_ folk tar
dragssystem.
d ro,
prinsipielle endringer i sikInnføring av risikoanalyse kerhetsfilosofien.

,
j#stri4Mtif40,,::
,
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blant annet vært særlig fokusert
på issituasjonen i de nedre
delene av Otta.
Strengkukleog mmima- Regionkontoret har j denne
situasjonen forsøkt å kartlegge
le snømengder
harført isforholdene
delvis fra dagtil
til at telenetterhvert
dag og har videre gitt råd til
hargåttuvanfigdypt.
kommuner om hvordan en best
kunne
takle situasjonen lokalt.
Svefidannelse
og kjøving
-Regionkontoret har i tillegg
bardessutengittsvært holdt pressen infor-mert om
storisproduksjon
i en
utviklingen og svart på ulike
faglige spørsmål faktisk til alle
rekkesmåvassdrag
tider. I perioder har
Hedmarkog Oppland. døgnets
media-pågangen minnet sterkt
Detteharigjenførttil
om forholdene under vårflomvannforsymngsproble-men!

Are Mobæk

•

•

merog lokaleoversvøm- Svært lite suø
melser.Vannfrabunn- Issituasjonen
i isgangsutsatte
frosnebekkeløphar
vassdrag i Østerdalen som Trymåttetfinnesegveipå silelva, Mistra, Folla og Atna
har imidlertid vært stabil helt
overflaten.
siden innfrysingsperioden i
Daglig oppsikt
- Dette er forsåvidt ikke en unormal 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 prekær. Dette har igjen medført
tildels dramatiske oppslag både
på tv og i dagsavisene. Det har

høst. Regionkontoret har heller
ikke vurdert situasjonen i tilknytning 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 samløpsområdet med Lågen.
Da knytter det seg adskillig
mer bekymring til hva som vil
kunne skje i snøsmeltingsperioden til våren når vårvatneti til-

Isoppstuving i Otta ved vegbrua i Otta sentrwn, januar 1996. Foto Are Moba*
løpselveng kanskje må finne forskudd.Mye kan skje fram til
andre veier enn sine normale vårsola igjen begynner å få
løp, som På dette tidspunktet makt, og foreløpig er det
vil være fulle av is.
eksepsjoneltlite snø på ØstlanMen la oss ikke ta sorgene på det faktisk helt til tjells. Flom
•

•

•

eller ikke flom, mediaflommen
rundt vassdragsnaturen vil uansett bli stor til våren da journalistene fremdeles har fjoråret i
frisk erindringt.

Ikke distriktsandelpå Avslagpåanleggsekstraordinæretiltak konsesjonstadfestet
GjøvikEnergiverk

Av Hallvard Berg
Ktimmunc
Tolga
Tynset
Folldal
Alvdal
Rendalen
Stor-Elvdal
Åmot
Engerdal
Elverum
Våler
Åsnes
Grue
Kon svin er
S ør-Odal

Stortinget
har bevilget
150
mill.kr til ekstraordinære
forbygningsarbeider
(post 33) som
følge av flommen på Østlandet i
mai/ juni. Etter et omfattende
arbeid med skaderegistrering og
planlegging av strakstiltak foretas en tildeling fra NVE til det
enkelte prosjekt. Det er en forutsetning at kommunene avgir
en garanti bl.a. for det framtidige vedlikeholdet. Det blir imidlertid ikke krevet distriktsandel
på disse ekstraordinære tiltakene. Tiltakene omfatter dels reparasjon av skader på eksisterende
flom- og erosjonssikringsanlegg, dels utbedring av nye skadetilfeller. Endring av dimensjoneringen av tiltakene, eksempelvis ved påbygging av flomverk i høyden, ligger ikke inne i
disse tiltakene.
Tildelingen fra NVE til enkeltprosjekt 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 kostnadsoverslagene er dessuten utarbeidet på et foreløpig stadium. Ved
nærmere detaljplanlegging
blir
derfor en del av kostnadsoverslagene endret.

kr
170 000,kr 1 015 000,kr 3 156 000,kr 4 520 000,kr 7 625 000,kr 6 656 000,kr 7 690 000,kr 910 000,kr 6 132 000,kr 400 000,kr 16 600 000,kr 9 100 000,kr
100 000 kr 3 360 000,kr 67 434.000,-

.

Sel
Nord-Fron
Sør-Fron
Ringebu
Ø er
Gausdal
Lillehammer
Lesja
Vågå
Sum..OpPlaudfyl ke

TOTALSUM pr. 31.12.95

kr 2 052 000,kr
53 000,kr 410 000,kr 8 217 000,kr 17 139 000,kr 3 000 000,kr 2 040 000,-

kr
101 000,kr
824 000,1.(f33:1
101 270 000,-

har
ikke fått medhold i en
klagesak som gjelder
66 KV kraftledning
Biri-Fåberg. Næringsog energidepartementet stadfester NVEs
avslag på energiverkets søknad om
anleggskonsesjon.

Totalvurdering

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

Departementet
har lagt til
grunn at hensynet
til samfunnsøkonomisk
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 avgjørende
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
knyttet til beredskap
og leveringssikkerhet
er tungtveiende
nok til til å forsvare at det
omsøkte anlegget gis konsesjon. Ozså på beredskapssiden må det skje en prioritering der kostnadene
vurderes
opp mot beredskapsmessige
fordeler.

syn, særlig behovet for sikker
strømforsyning
til Raufoss.
Anførselen
var støttet av fylkesmannen
i Oppland
og
Direktoratet
for Sivilt Beredskap. Statnett
SF, Oppland
Energiverk
og Gjøvik kommune mente konsesjon
bør
gis av hensyn til leveringssikkerheten
i Gjøvik-området.
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Sørkraft forventer
et snarlig ja til
dispensasjon
- Vi forventerat saksbehandlingenheretterikke
vil ta lang tid - og at vi får
ja til vår søknad om dispensasjon.
Det sier adm.direktør
Wilhelm Rondeel i Sørkraft AS etter at Administrasjonsdepartementet
nylig har bedt Konkurransetilsynetvurdere soknaden påny.

ressurser i fellesskap når målet
vårt er full integrasjon, sier Sørkraft-sjefen. Og han tilføyer at
det ville ha vært så mye mer
rasjonelt å gi en tidsbegrenset
dispensasjon som eventuelt kunne 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 medarbeidere, påpeker Rondeel.

Av Harald Brynildsen

Ber om ny vurdering

h

•

•

• •

•

-

Direktør Rondeel påpeker at det
er gått lang tid siden Sørkraft
søkte dispensasjon fra bestemmelser i den nye konkurranseloven for å kunne fortsette som et
salgsselskap.
I mellomtiden
har markedet
endret seg betydelig, med telefonhandel 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 mellom de fem deltagerne i Sørkraft
kan være, sier Rondeel.
at:frangatignåfrrter:.',: cii
Han understreker også det lang(tele
at NKI. ttr seg a inarkedsfø,
siktige mål for deltagerne, nem815
1,541ei6r
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I brevet fra Administrasjonsdepartementet til Konkurransetilsynet tidlig i januar henvises til
stortingsmeldingen
om organiseringen 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 stortingsmeldingen, ser positivt på
at det foretas endringer med sikte 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 vurdering av det relevante marked
enn hva Konkurransetilsynet
la
til grunn på det tidspunkt Sørkraft-saken ble behandlet. Vi
ber derfor om at Konkurransetilsynet på nytt vurderer dispensasjonssøknaden til Sørkraft AS
på bakgrunn
av Stortingets
behandling
av St. meld. 11
(1995-96)».

Nei til konsesjonssjonsREK0RD. Godkjenningfor
søknad fra Narvik Energi PRODUKSJON vassdragsanlegg
Narvik Energi A/S har fått avslag på sin
søknad om overføring av forskjellige
konsesjonerfra det konununaleselskapet
Narvik Energiverk.Etter grundig vurdering har NVE funnet at område-,
anleggs- og omsetningskonsesjon ikke
kan tildeles.
NVE tilrår overfor Nærings- og energidepartementet 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 datterselskaper. Alle de ansatte tilhører morselskapet, og adm. direktør er felles for morselskapet og datterselskapene. Styrene i
morselskapet og datterselskapene består av
de sammepersoner.
NVE har særlig vurdert de «tomme» datterselskapens skikkethet til å drive konsesjonspliktig virksomhet, samt konsesjonsmyndighetees muligheter til å følge opp virksomhetene, 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 sikkerhet, gjøre faglige vurderinger og beslutte
kjøp av tjenester til nødvendige tiltak.
Datterselskapene er ut fra denne vurderingen ikke skikket til å inneha de omsøkte konsesjoner.
NVE ser det heller ikke som noen løsning
at morselskapet gis konsesjon mens datterselskapene består som avdelinger. Dette gir praktiske og formelle problemer i
forholdet mellom konsesjonær og konsesjonsmyndighet, og mellom konsesjonær
og andre parter.
Alminnelige konsesjonsrettslige
prinsipper forutsetter at virksomheten reelt drives av dem som innehar konsesjonen.
Konsesjonsmyndigheten
skal ha et formelt grunnlag til å følge opp konsesjonsvilkår overfor de enhetene som etter selskapets organisasjon skal stå for den konsesjonspliktige virksomheten.
NVE finner det ikke forsvarlig å tildele
konsesjonene til morselskapet og samtidig la datterselskapene
formelt være
ansvarlig for driften. Det bør legges stor
vekt på å få til ryddige forhold på den formelle siden.

Prosjektering
og revurdering av vassdragsanlegg
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 rådgivende ingeniør eller anleggseier og er
knyttet til kompetansen
til firmaets
medarbeidere
innenfor
fagområdene
betongdammer,
fyllingsdammer,
stenge-/tappeorganer
og rør og flomhydrologi. Videre kreves det at firmaet
har et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem.
Ordningen er beskrevet i retningslinje
nr 7 i NVEs «Sikkerhetshåndbok
for
vassdragsanlegg».
Retningslinjen kommer 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 Sikkerhetsavdelingen
i NVE eller ved
NVEs regionkontorer.
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Vassdrags- og energidirektøren nedsatte i januar
1995 et arbeidsutvalg med oppdrag å utarbeide retningslinjer for gjennomføring av kraftrasjonering.
Utvalget er kommet til at lov og forskrift bør endres
slik at også ekstraordinære forhold i kraftforsyningen som tilsier innføring av kraftrasjonering håndteres 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 tvangsmessige inngrep i kraftomsetningen som bl.a. medfører at inngåtte avtaler blir satt ut av kraft
uten økonomisk kompensasjon,
for å sikre at tilgjengelig kraft
blir samfunnsmessig best mulig
utnyttet.
Forutsetningen for slike tvangsmessige tiltak er at det har oppstått ekstraordinære forhold som
kraftforsyningen alene ikke er i
stand til å håndtere med vanlige
Markedsbasert
virkemidler.
har eksponert
kraftomsetning
kraftforbruket for markedspriser
mer enn tidligere. Leveringssikkerhet for kraft er i større grad
enn tidligere blitt en funksjon av
betalingsvilje så lenge kraftmarkedene funksjonerer. Når ekstraordinære forhold føref til kraftknapphet som er så alvorlig at
markedstilpasningen ikke lenger
funksjonerer tilfredsstillende, vil
iverksetting av rasjonering komme på tale. Dette kan bl a skje
ved ekstrem nedbørssvikt og ved
store internasjonale energikriser.

Oppgaver for KBO
Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (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 utarbeidet beredskapsplaner m.v. for
ulike typer krise-/beredskapssituasjoner - herunder gjennomføring av rasjonering og prioritering ved effektsvikt. KBOs regionale og fylkesvise ledelse oppnevnes av NVE og bruker sine
fullmakter på vegne av myndighetene - og ikke på vegne av
egen bedrift - i en krise-/beredskapssituasjon.
Når sentrale myndigheter iverksetter erklært beredskap ved sikkerhetspolitiske kriser, aktiviseres KBO under NVEs ledelse.
Organisasjonen er gitt myndighet
og ansvar til å disponere alle tilgjengelige ressurser i kraftforsyningen, 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 rasjonering 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
rasjonering,
av
iverksetting
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 myndighetsorgan på vassdrags- og energisektoren og utgjør det øverste
ledelsesledd, samt er koordinator
og tilsynsmyndighet for KBO.
NVE har den nødvendige komfagområdene
innen
petanse
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 overordnede systemansvar og driftskoordinering kan ivaretas i alle
krisesituasjoner.
Etter departementets vedtak om
iverksetting av rasjonering vil
KBO aktiveres og gis de nødvendige fullmakter for gjennomføring av rasjonering i henhold til
forskrifter (Kgl.res.) og «Instruks
for KB0». I medhold av disse vil
KBO ha fullmakt til å styre produksjon og import og fordele tilgjengelig kraft til fordelingsverkene og større industribedrifter i
Forderasjoneringsperioden.
lingsverkene vil få fullmakt til å
gjennomføre rasjoneringen innen
sine konsesjonsområder som hittil, i samsvar med oppsatte
beredskapsplaner og prinsipielle
retningslinjer utgitt av NVE.

Fullmakter til Statnett
Rapporten skiller mellom akutte
kraftkriser som følger av linjehavarier eller havari av viktige syspå grunn av
temkomponenter
værforhold eller sabotasje, og
energiknapphet som utvikler seg
gradvis over tid. I det første tilfelle vil Statnett som systemansvarlig ha vide fullmakter til å
gjennomføre tiltak for å gjenoppså snart
rette systembalansen
som mulig. Slike tiltak kan være
påbud til produsentene og fordelingsverkene i det berørte området slik at systembalansen gjenopprettes midlertidig og koordinering 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 leveringsavtaler. Dersom utbedring av skader
og gjenoppretting av normal systemdrift tar mer enn noen få
dager kan iverksetting av rasjonering komme på tale for å redutap
sere de samfunnsmessige
som kraftkrisen medfører.

Forskjellige faser
Når kraftkrisen utvikler seg
gradvis over noen tid, som f.eks.
ved alvorlig tilsigssvikt over flere år eller ved uventet høy forbruksøkning i forhold til utbyggingsprogrammet for ny kraft,
finner utvalget det hensiktsmessig å skille mellom tre faser ved
økende knapphet på elektrisk
energi:
*Situasjoner som kan håndteres
av kraftforsyningen selv ved frivillige tiltak som sparekampanjer, tilbakekjøpsavtaler o.l.
*Situasjoner som kan håndteres
ved vilkår i everkenes leveringskontrakter.
*Situasjoner som i realiteten
fører til sammenbrudd i kraftmarkedene og som derfor bare
kan håndteres ved at myndighetene innfører rasjonering.

Knapphet og markedspris
Økende knapphet på kraft vil
medføre økende markedspriser.
Samtidig vil det meste av forbruket fortsatt i lang tid være basert
på langsiktige kontrakter som
ikke påvirkes av markedsprisene
på kort sikt. Dette betyr at markedsprisene kan stige til ekstreme høyder uten at totalforbruket
påvirkes i vesentlig grad. De
skjevheter i markedstilpasningen
som dette medfører vil kunne gi
grunnlag for at myndighetene
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griper inn med rasjoneringsvedtak for å begrense skadevirkningene. På denne bakgrunn
foreslår arbeidsutvalget at rasjonering bør kunne gjennomføres i
to faser.
I første fase oppheves alle leveringsavtaler samtidig som de etablerte 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 markedspriser vil de tilpasse seg til knapphetssituasjonen på optimal måte
for dem selv. Balanse i markedsprisen vil bety at markedet tilpasser seg optimalt i økonomisk
forstand.

Kvoterasjonering
Dersom kraftkrisen blir så alvorlig at fordelingsproblemene ikke
lenger kan løses ved politisk
kan
akseptable markedspriser,
myndighetene fastsette en rasjoneringspris (pristak). Dette betyr
at tilgjengelig kraft må fordeles
Prioriteved kvoterasjonering.
ringen som legges til grunn tar
hensyn til liv og helse, opprettholdelse av visse myndighets- og
sikkerhetsfunksjoner, infrastruktur og næringsvirksomhet slik at
verdiskapingen blir minst mulig
vil
Forholdene
skadelidende.
variere, og lokale myndigheter
bør trekkes inn ved beredskapsplanleggingen 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 forskrift.

Utvalget har bestått av Eivind
Kindingstad, leder, Kjell Thorsen, sekretær, Hans Olav
Ween, Hans Otnes, Erik Bollestad, Truls Sønsteby og Torfinn Jonassen, alle NVE.
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Tiltak som minsker skadene
Av Haavard Østhagen

måte har vært utsatt for betydelige inngrep.

De faglige resultatene fra Biotopjustering sprogrammet (19851994) er oppsummert i en popularisert 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 utviklingen 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 oppdyrkingsformål eller på annen

Naturlig foryngelse
Utsetting av fisk har mange steder vist å ha lite for seg. Mye av
den utsatte fisken dør allerede
den første vinteren, mens villfisken klarer seg bra. En forvaltningsmessig konsekvens av
denne kunnskapen er at vi nå
satser på å legge forholdene
bedre til rette for naturlig foryngelse fremfor å sette ut fisk.
Utlegging av egnet bunnsubstrat
for gyting, bygging av oppvekstkanaler, fjerning av vandringshindre, etablering av skjule- og overvintringssteder for
fisk av ulik størrelse er måter å
legge forholdene bedre til rette
for villfisken på. I en del terskelbasseng er det overproduksjon av fiskeunger. Disse ville
fiskene kan fanges og settes ut

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

Løsmasseterskel på Ekse i Eksingedalen, Hordaland. Terskelbassenget
Foto: Jan Henning L'Abèe-Lund

er et av verdens best undersøkte.

andre steder i det samme vassdraget der den naturlige produksjonen er for liten, f. eks. i regulering smagasinene.

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

Plantelivet
I prosjektet har vi også sett på
mulighetene for å bedre forholdende for plantelivet i reguleringssonene. Selv om noe kan
gjøres, har det vist seg vanskelig å finne frem til vegetasjonstyper som er tilpasset de store
og uregelmessige vannstandsvariasjonene en finner i mange
reguleringsmagasiner.
Biotopjusteringsprogrammet
var en videreføring av Terskelprosjektet. Programmet har
vært ledet av NVEs Natur- og

miljøseksjon (VN) med dr. philos. John Brittain som prosjektleder. Selve forskningsaktiviteten er utført ved universitetene,
Norges landbrukshøgskole og
frittstående forskningsinstitusjoner
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 tidsskrifter som bygger på resultatene fra programmet. Den samlede fremstillingen som nå er
utgitt er allerede etterspurt fra
utlandet, og det synes å være
behov for en engelskspråklig

•
Av Jim Bogen

Sedimentlaboratoriet
ved
Hydrologiskavdeling
utføreranalyserpå vann
og jordprøver.Mer oppdragsvirksomheti senere
år har medførtsterk
økningi analysevolumet,
fra ca 1000analyseri
1987til 14 000 i 1995.
Konsentrasjonenav
organiskeog minerogene
partikleri vannetutgjør
det størsteanalysevolumet, deretterkommer
partikleneskornfordeling og mineralsammensetningen.
Med den nye fløyen, som ble
innviet 21. desember, har laboratoriet fått bedre muligheter til
å analysere grovt materiale, dvs
jordprøver og prøver av det grove 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 heveeller senke seg under store
flommer, eller som en langtidsvirkning av vassdragsreguleringer.
Hjelper kraftverk
Vi får også bedre muligheter for
analyser av borkjerner fra innsjøer og elvesletter. En rekke
slike borkjemer har stått og ventet på tur for analyse. Dette gjelder bl. a. prøvene fra Storglomvatn-magasinet. Disse analysene
skal gi opplysninger om hvordan kjøringen av Svartisen
kraftverk innvirker på erosjon i
magasinet og partikkeltransporten gjennom turbinene.
Grunnvann og markvannsanalysene har også fått bedre forhold
i den nye laboratoriefløyen. Her
dreier analysene seg om å
bestemme hydraulisk ledningsevne og porevannets bindingskarakteristika - det vii si hvor
lett eller hardt vannet er bundet
til jordpartiklene. Slike analyser
har betydning i fiere sammenhenger, men i disse dager er de
særlig aktuelle for å undersøke
telenedtrengningen i jorda, og
telens innvirkning på drikkevannsreservoarene
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