Spenning før vårløsningen
Is og atter is - i de store elvene, som
Glommaher på bildet. Is i småelverog
mangfoldigebekker.Det har vært og er
ennå situasjoneni deler av Hedmarkog
Oppland.Så er spørsmålethva som vil
skje undervårløsningen.
Vinteren slipper taket, men hvordan?
spør isekspertenRandiPytteAsvalli en
artikkelpå midtsidene.
RegionsjefAre Mobæk i Hamar gleder
seg overideeltværde sisteukenei denne
issituasjonen:ganskehøye dagtemperaturerog frostom nettene.
- I solskinnetgår mye snø rett til værs,
og så fryserdet på igjenom natta.Det er
veldigbra for issituasjonen,sier Mobæk
og følerseg tryggpå vårsituasjonen.
Han er selvfølgeligklaroverat med godværet kommer det svært lite vann til
brønnerog magasiner.
FotoAre Mobak.
Sidene6-7

Hyttestrømmen
altfor kostbar?

SØrkraft fikk
sin dispensasjon

NVE: line skal
være mørk brun

Er det urimelig dyrt å holde seg med
strømpå hytta- fra everket?Noenmener
det og klagertil NVE på tariffen.
Vann & Energi tar opp emnet i et intervju med styreformanneni NorgesHytteforbund og med driftsingeniøreni Rauland Kraftforsyninslag.Knut Dyrstad,
NVE, drøfter myndighetenessyn på saSidene 5 og 12
ken.

SørkraftAS har - fra 1.april- fått dispenog
sasjonfra konkurransebestemmelsene
kan igjen ta fatt som en aktør i sluttbrukermarkedet.
Konkurransetilsynetsier det vil følge
virksomhetennøye.
En begrensningav konkurranseni markedetkan gi inndrattdispensasjon.
Side 9

Strømførendeline skal være mørk brun.
Isolatorene kan være brune, grå eller
svarte. Det sier NVE i konsesjonsvilkårene for nye kraftledningerhos LyseKraft
og Vesterålskraft.En mørklakkertlinetype vil minske virkningeneav 132 kVledningeni tettbygdeområder.Fordelene
som oppnås kan forsvsre ekstrakostnaSide 3
dene,sier NVE.

Strid om konsesjonskraft Flomvarsling blir
kraftig styrket

Nederste del av de gamle, smisveiste rørene på Nore 1 fjernes, og nye stålrør kommer på plass. Anleggsarbeidet går greit, men det er strid om konsesjonskraften. Foto Gunnar Skjeset.

NVEer i gangmed
en storstiltutbyggingav nyemålestasjonerfor vannstand
og vannføring,til
bruki flomvarslingen.En ekstrabevilgningpå to millionerkroneretter
flonuneni fjorgjør
det muligå anskaffe
70 nyeinstrumenter.
Denførsteer bygget
vedBreiborgvatn
øst for Sauda(bildet)OgsåGLBog
Statkraftbyggerut
sinenett.
FotoKjellDalviken
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NVE-regionsjefledet norsk
delegasjontil Enare-møte

melding og søknadene fra Naturgass A/S om å bygge og drive
Iforbindelse
gasskraftverk,
med
er enøk
Stortingets
igjen høyt
behandling
oppe på av
dagsorden
Regjeringens
i den offentklimalige energidebatt.
Energiøkonomisering eller enøk kan defineres som optimalisering av
den totale ressursinnsatsen - arbeid, kapital og energi - for å nå et gitt
mål. Eller sagt med andre ord, minimalisering av den totale kostnaden for å nå målet.
Når vi bruker begrepet energiøkonomisering og ikke det egentlig
bedre dekkende ressursøkonomisering, er det fordi vår oppmerksomhet spesielt er rettet mot bruken av innsatsfaktoren energi. Energien
kan være elektrisitet, fossile brensler eller andre energikilder.
Det hører nok dessverre til unntakene at vi innretter oss ressursøkonomisk optimalt, såvel privat som i arbeidslivet.
Hvis vi først og fremst er opptatt av å begrense energiinnsatsen, er det
tre faktorer som må være oppfylt:
Tilstrekkelige kunnskaper
Tekniske muligheter
økonomisk motivasjon
punktene, nemlig til informasjon og opplæring, og støtte til introduksjon
N
VE forvalteravdeenergieffektiv
teknologi
statlige bevilgninger
nyeto fornysominklusive
gjelder de
første
bare energikilder. Riktignok har den statlige innsatsen på disse områdene gitt målbare resultater, men når enøktiltak likevel ikke gjennomføres i ønskelig omfang, er nok utilstrekkelig økonomisk motivasjon en viktig grunn. Det gjelder i en viss grad innen arbeidslivet,
men først og fremst i husholdningene. Tross alt har de aller fleste av
oss, og spesielt de av oss som bruker mest energi, en ganske romslig
privatøkonomi. Det må være ganske mange tusenlapper å spare før vi
tar oss på tak og gjennomfører enøkinvesteringer. En varig realprishøyning på energi ville nok derfor satt større fart i enøkaktivitetene
rundt om i de tusen hjem. Spørsmålet er om vi virkelig vil ta den medisinen.
Men enøkpotensialet finnes ikke bare hos sluttbrukerne. Det hevdes
at mye kan hentes inn ved opprusting av gamle kraftverk og styrking
av ledningsnettet. NVE har en noenlunde god oversikt over disse sektorene.
Etter våre anslag ligger det fremdeles et potensial på ca. en TWh midlere årsproduksjon i ren opprusting av gamle kraftverk. En realisering
er avhengig av at eierne selv finner det økonomisk interessant. Etter
hvert blir det selvsagt teknisk og sikkerhetsmessig uomgjengelig
nødvendig å modernisere gamle kraftverk, men det vil skje over en
årrekke. Så har vi sagt at det er et potensial på ca.9 TWh i utvidelser
i forbindelse med modernisering. Men utvidelser krever konsesjonsbehandling etter vassdragslovgivningen, og er en omstendelig prosess. Nye bestemmelser om behandling også etter plan- og bygningsloven gjør ikke prosessen mindre omstendelig.
delingsnettene. Fra 1975 er nettapene for alminnelig forsyning
D
et aller meste
redusert
finner sted i tilsvarer
fra caav17overføringstapene
til ca 9 pst. Tapsreduksjonen
de lokaleca.
for-7
TWh ved dagens forbruksnivå. Som rene enøktiltak er det neppe særlig mer å hente i ledningsnettet. Noe tapsreduksjon vil vi fortsatt få
når ledninger likevel må fornyes eller forsterkes pga alder eller forbruksstigning. Etter energiloven er det for øvrig de totale kostnadene
til kraftoverføring som skal mimimaliseres, ikke ensidig tapskostnadene. En overinvestering for å redusere tap er derfor i strid med energilovens mål. Dessuten er det NVEs entydige erfaring at folk flest
ikke ønsker flere og større ledninger enn høyst nødvendig.

Protokollen underskrives av de respektive lands delegasjonsledere, med de Øvrige delegater stående
bak. Delegsjonslederne
er (fv.) Kotkasaari, Finland, Vitalij Mesjkov, Russland, og Aage Josefsen,
Norge.

Den store Enaresjøeni Finland- med et areal
Blåsjømed 3105 mill.m3).Det er Russlandsom
tre gangerstørreenn Mjøsa- er regulert2,36m regulererutløpetfra EnaregjennomKaitamellomkote 115,67og 118,03.Dettegir et rekoskikraftverkog dam. Tappingenvarierer
gulertmagasinpå hele 2584 mill.m3.(Til sam- over året innenforrammenpå 120 til 240 m3/s
menligninger Norgesstørstemagasini dag
i gjennomsnittpå døgnet.
har oppnevnt regionsjef Aage Josef- et tappeprogram for 1996 basert på
Av Aage Josefsen
Langs den russiske delen av Pasvikelven er det bygd fem elvekraftverk
mens det på norsk side er to kraftverk, Skogfoss og Melkefoss. Det er
altså kun norske og russiske kraftverk som utnytter vannet fra Enare.
Dette forhold medfører et kompleks
av flernasjonale interesser, og det er
formalisert gjennom en overenskomst. Overenskomsten om regulering av Enaresjøen ble inngått av de
tre berørte lands regjeringer i 1959,
og den avløste da en tidligere avtale
fra 1947.
Årlig holdes møte mellom delegasjoner fra Russland, Finland og
Norge om regulering av Enaresjøen.
Møtestedet veksler mellom de tre
land. I år var turen kommet til Russland, nærmere bestemt i Murmansk i
januar.
Nærings- og energidepartementet

sen, NVE Region Nord, som leder
for den norske delegasjonen. Det er
visstnok første gang at en NVEmedarbeider har dette oppdraget,
noe som kan ses i sammenheng med
ny energilov og et fritt kraftmarked.

Den norske delegasjonen besto av
fire medlemmer og en tolk. Vel
fremme i Murmansk - etter en tur
med Aeroflot fra Kirkenes - ble vi
mottatt av to representanter for
kraftselskapet Kolenergo. Dette selskapet er en kraftgigant på Kolahalvøya som eier de fem russiske
kraftverkene i Pasvikelven. Totalt
eier Kolenergo 18 vannkraftverk og
to varmekraftverk, men ingen atomkraftverk. Selskapet sysselsetter tilsammen 5 500 personer.
Forhandlingene foregikk hos Kolenergo og ble ledet av generaldirektør Vitalij Mesjkov. Hovedtema under årets møte var å komme frem til

Ansvarlig utgiver: Norges vassdrags-og
energiverk ved vassdrags-og energidirektørErling
Diesen og informasjonssjefWenja Paaske.
Redaktør: Harald Brynildsen
Grafisk framstilling,trykk og repro:
Indre Smaalenenes Ttykkeri
Opplag:2500 eks.

Det var innlagt besøk på et av kraftverkene mens protokollen ble klargjort til den formelle og høytidelige
undertegnelsen av de tre lands befullmektigede. Etterpå var det middag i beste russiske tradisjon med
god mat, mange taler og skåler.
Dagen etter fikk vi en fin omvisning
i Murmansk før turen gikk tilbake til
Kirkenes, denne gang med buss.
Fem timer gjennom det nordlige
Russland i strålende vintervær var
også en stor opplevelse og en verdig
avslutning på et vellykket opphold
hos vår nabo i øst.

Utvalg har vurdert
skatteberegninger

NVE arbeider ut fra den forutsetning at energiøkonomisering fortsatt
vil utgjøre et vesentlig element i norsk energipolitikk. Samtidig er vi
relativt nøkterne med hensyn til hvilke energimengder som årligårs
kan frigjøres med de virkemidler våre myndigheter hittil har villet ta
i bruk.

eår

forventet vannsituasjon og prognoser. I tillegg tar en hensyn til overenskomstens rammer og kraftverkseientes ønsker om tapping basert på
planlagte revisjoner på anleggene.
Norske og finske delegater orien-•
terte om flerbruksplan for Pasvikvassdraget og om undersøkelser av
fiskebestanden i Enaresjøen.

Bidrag til avisen kan
sendes direkte til
informasjonskontoret
eller via de respektive
fagavdelinger
postboks 5091
Majorstua,
0301 Oslo
ISSN-nr: 0803-7779

Kristian Lokke, travel leder av ekspertutvalg.

Med permisjon fra NVE har
avdelingsdirektør Kristian
Løkke ledet et utvalg som i
mars ble nedsatt av Stortingets finanskomite. I samråd
med Finansdepartementet og
Landssamanslutninga
av
Vasskraftkommunar, LVK,
skulle utvalget søke å avklare hvorfor ulike skatteberegninger har gitt forskjellige resultater. Utvalget
hadde frist til 15.april.
Foruten Løkke har utvalget
bestått av profesor Asbjørn
Rødseth og revisor Leif Jarle
Aase. Jan Slapgård, NVE,
var sekretær for utvalget.
I sitt arbeid har utvalget bl.a.
vurdert egnetheten til det datamaterialet som er lagt til
grunn for beregningene.
Et annet emne for vurdering
var den modellen og de forutsetningene som ligger bak
Regjeringens beregninger av
virkningene av forslagene i
Ot.prp. nr.23. Tilsvarende
vurdering skulle gjøres av de
modeller og forutsetninger
som LVK har bygget sine
beregninger på.

Stortingets
finanskomite,
ved sin leder Karl Eirik
Schjøtt-Pedersen, ba også
om en vurdering av usikerheten i anslagene for de
ulike skatteartene og for de
ulike skattekreditorene, og
hvor stort utslag endring av
ett parameter kan gi. Et siste
punkt i oppdraget gjelder
virkningene for enkeltkommuner og enkeltselskapar
basert på et tilfeldig utvalg.
Finanskomiteen forutsatte at
utvalget skulle gis adgang til
det datamateriale som er
innsamlet av Nærings- og
energidepartementet og de
modeller som er utviklet av
Statistisk Sentralbyrå. Komiteen oppfordret også LVK
til å gi utvalget innsyn i de
data som ligger til grunn for
landsforeningns
beregninger.
Utvalgets konklusjon er at
«departementets
beregninger har vært i samsvar
med god praksis på området
og er basert på et skjønn som
kan forsvares».
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Innstilling om Øvre
Otta klar i løpet av året
Av Astrid Brynildsen
På de åpne folkemøtene i
Skjåk, Lom og Vågå i februar om den planlagte
nye kraftutbyggingen i
Øvre Otta var det stort
sett fulle hus. Omkring
300 møtte fram til Skjåkmøtet, og på de andre to
stedene samlet møtene
60-70 deltakere.
NVE stilte med en relativt stor
delegasjon siden dette var den
første store utbyggingssaken etter at vi fikk energiloven. Saken
i
involverer flere avdelinger
NVE.
Samordnet behandling av vannog kraftkraftutbyggingssaken
ledningsssaken er her et vesentlig poeng.
Dette er også den første saken
hos oss som er kommet så langt
etter plan- og bygningslovens
bestemmelser om konsekvensutredninger.

Effektivnettvirksomhet
var emnefor en seminarrekkesom Enøk-og mari NVE
kedsavdelingen
gjennomførtei mars.Seminareneble holdti Tromsø,
Stjørdal,Bergenog Oslo og
haddealle stederstor oppslutning.Deltagerevar i
hovedsakeverksjeferog
deresnærmestemedarbeiderepå nettsidenog økonomi.Til seminareti Folkets Hus i Oslo 19. mars
møtteogså representanter
for Nærings-og energidepartementetog Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO.Samletble deltagerantallet270.
Foredragsholdere var avdelingsdirektør Jan Moen, rådgiver
Steinar Vikingstad og førstekonsulent Arne Martin Torgersen.

Orientering og diskusjon
I tillegg til de åpne møtene
hadde NVE møter med representanter for hver av kommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Det ble holdt i alt
sju informasjonsmøter og arrangert en befaringstur langs vassdraget i tiden 21-23. februar. De
fleste møtene ble ledet av vassdrags- og energidirektør Erling
Diesen.
Tema for møtene var behandlingen av konsesjonssøknadene,
for
og konsekvensutredning
vannkraftutbygging i Øvre Otra
og kraftledninger i Skjåk, Lom
og Vågå kommuner. NVE redefor saksbehandlingen
gjorde
orienmens konsesjonssøkerne
terte om utbyggingsprosjektet
og de konsekvensene dette vil
medføre.
Etter orienteringene kom det interessante spørsmål og kommentarer - og i kaffepausen gikk
diskusjonen friskt.
Befaring i august
I tiden fram til høringsfristen

ffilittiffink
Full konsentrasjon under møtet med Lom kommune i kommunehuset
Foto Astrid Brynildsen
20.mai venter vi uttalelser fra en
rekke berørte parter. Som et ledd
i den videre behandlingen av
planlegkonsesjonssøknadene
ger vi en befaring i øvre Ottaområdet tidlig i august. For oss
er det viktig å se områdene for

de omsøkte inngrepene, spesielt
de områdene som er sentrale i
tar
NVE
høringsuttalelsene.
sikte på å avgi innstilling om saken til Nærings- og energidepartementet i løpet av året. En
eventuell konsesjon for elek-

den 22.februar.
anlegg/overføringsledtriske
ninger mv. kan først gis etter at
konsesjonssaken om vannkraftutbygging er avgjort av Kongen
i statsråd.

Pålegg om
mørk farge på
kraftledninger

Fra seminaret på Scandic Hotel i Tromsø, det første i rekken av fire
seminarer med til sammen 270 deltagere. Foto: Knut Dyrstad.
Etter åpning ved Moen om erfaringer med dagens regulering,
redegjorde Vikingstad for erfaringer fra to år med regnskapsHan presenterte
rapportering.
også nøkkeltall for regional- og
i
(omtalt
distribusjonsnettet

Vann og Energi nr. 1.96).
Torgersens emne var Resultater
for
av effektivitetsberegninger
en analyse
distribusjonsnettet,
som omfatter 195 everk av 203
everk med områdekonsesjon.
Jan Moen drøftet i et avsluttende
foredrag
om
«Tanker
fremtidig regulering»,
tanken
bl.a.
om fellesnett
der flere netteiere reguleres under ett.

Tre foredragsholdere om effektiv nettvirksomhet: Rådgiver Steinar Vikingstad (t.v.),
avdelingsdirektør Jan Moen
og førstekonsulent Arne Martin Torgersen.

NVE har i to sakerom konsesjonfor kraftledninggitt
påleggom en bestemtfarge
på ledningenog på isolatorer.Strømførendeline skal
væremørkbrun.Isolatorenekan entenværebrune,
grå ellersvarte.
Det er LyseKraftog Vesterålskraftsom har fått tillatelsetil å byggeog drive
kraftledningerbl.a. på vilkår om fargebruken.
For å minske virkningene av 132
kV-Iedningen i de tettbygde områdene inn mot Sandnes (fra Forsand) anbefales å bruke en mørklakkert linetype på den 7,5 km
lange strekningen fra Levang
ved Skjelbreidtjørna til Tronsholen. Dette vil gi en ekstrakostnad
på ca.75 000 kroner. De fordeler
som herved oppnås kan forsvares, mener NVE. Samtidig anbefales mørk brune eller grå isloatorer.

Vesterålskraft har fått tillatelse
til å bygge og drive en 66 kV
kraftledning fra Frøskeland koMelrabben
til
blingsstasjon
i Sortland
transformatorstasjon,
og Øknes kommuner, Nordland.
Ledningen går gjennom et område som er vernet etter Verneplan IV for vassdrag. Ledningen
gir dessuten økt belastning i det
allerede belastede området Elvenes-Steinland.
Bruk av mørk linetype betyr her
en ekstrakostnad på ca.13 000
kr., en kostnad som etter NVEs
mening gir slike fordeler at den
kan forsvares.
Det er da fastsatt at strømførende line skal ha mørk brun
farge. Isolatorer skal være kompositt med grå, brun eller svart
farge.
Ved utskifting av liner og isolatorer på den eskisterende 66 kVtil
fra Frøskeland
ledningen
skal det benyttes
Melrabben
samme line og isolatortype som
for det nye anlegget.
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Folfatterne Per Einar Faugli (t.v. ), Jens Aabel og Jon Arne Eie intervjues av NRK i Førde.

Av Eva Bjørkum
Endelig er den kommet - boken
som gir en samlet oversikt over
alle våre 341 vernede vassdrag.
Her finner vi også en kort omtale med vekt på momenter som
i sin tid lå til grunn for vernet.
Elver og vann - Vern av norske
vassdrag, lyder titelen.
Forfattere er den tidligere NVEmedarbeider Jon Arne Eie og de
nåværende NVE-ere Per Einar
Faugli og Jens Aabel.

Med NVE som utgiver er boken
en innledning til NVEs 75-års
jubileum i år.

For alle naturinteresserte
Boken ble behørig presentert
ved en pressekonferanse i Førde
tirsdag 5.mars. Vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen var
til stede og anbefalte boken på
det varmeste.
Redaksjonssjef Morten Vegem
fra Grøndahl og Dreyers Forlag
berømmet de tre forfatterne for
høy faglig kompetanse og for

deres positive holdning og 21ød
for å få boken utgitt. Vegen-1uttrykte glede over å ha vært med i
et arbeid som for hans del startet
i 1991.
Redaksjonssjefen mente boken
bør ha appell til folk langt ut
over NVEs egne rekker. Den vil
være interessant for enhver som
ferdes i naturen, sportsfiskere,
jegere og ikke minst som et oppslagsverk for fagfolk og forvaltere.
Boken omtaler særegne og
sjeldne landskap, spesielt vakker
natur, egenartet fauna og flora,
kulturhistoriske minner og verdier for friluftsliv og rekreasjon.
I tillegg er boken rikt illustrert
med en rekke gode amatørfotografier - mange tatt av forfatterne. Vassdragsoversikten er
inndelt i fylkesvise kapitler,
hvert innledet med en oversikt
over fylkets vernede vassdrag.

prosent av landets van nkraftpotensiale. Ingen andre Iand enn
Norge har en slik verneplan.

En oppslagsbok
Per Einar Faugli sa at bokan var
ment som en oppslags- og
bruksbok for alle som er opptatt
av vassdrags- og naturforvaltning. Han mente at boken ikke
ville bli så fort «gammeldags»
fordi den inneholder fakta som
ikke endres så fort.
Erik Solheim fra Naturvernfor-

Bevisstgjørepå verdier
Jon Arne Eie sa at vannet er vår
viktigste naturressurs og påpekte
de store verdiene vi har i våre
vassdrag. Det er viktig å bevisst- Praktboken
om
gjøre folk på hvordan vi skal be- våre
vernede
handle og ta vare på vassdra- vassdrag er ledd i
gene, fremholdt Eie.
markeringen
av
Det tok Norge 20 år og fire ved- NVEs 75-årsjubitak i Stortinget for å få vernet 20 leum i år.

Andre byggetrmn ved Graelva
Region Midt-Norges omfattende
sikringsprosjekt i Skjølstadmarka i Stjørdal som begynte
sommeren 1992, er tidligere omtalt i Vann & Energi. Etter et års
pause startet arbeidet igjen ved
årsskiftet. Dette omfattende og
ambisiøse prosjektet tar sikte på
å sikre et helt bygdelag der det
bor ca 300 mennesker mot ulykker som følge av erosjon og ras.
Med jevne mellomrom har gårder og grender vært utsatt for
større og mindre raskatastrofer,
med dødsulykker til følge.
Over en strekning på mer enn
åtte kilometer i rasutsatte leire-

områder, og med avgreninger
oppover langs flere sidebekker,
skal utsatte deler av dalbotnen
løftes og elvekantene sikres slik
at områdestabiliteten forbedres
på en måte som gjør det tryggere
å leve og bo i området.
Prosjektet planlegges og utføres
i flere trinn der erfaringer fra tidligere utførte arbeider danner
grunnlag for planer og bevilgningsvedtak for neste trinn. På
den måten drar en nytte av erfaringer gjort underveis.

Stor lokalinnsats
Som første byggetrinn regnes

nå omkring tre kilometer av dalføret ved hovedelva fullført på
en måte som antas å gi god sikkerhet mot ras med utgangspunkt i elvas nærområder. Den
miljømessige siden ved arbeidet
som omfatter landskapsformer,
botanikk, fugleliv og fisk har
vært gjenstand for en like grundig planlegging og omtanke i utførelsen som den geotekniske og
stabilitetsmessige siden. Prosjektet har vært gjenstand for internasjonal oppmerksomhet og
har også fått mye omtale. Hittil
utelukkende positiv sådan.
Til nå er det brukt 150.000 m3

stein og 70.000 m3 leire og andre løsmasser til å sikre elvebreddene og bygge opp den nye
dalbotnen. Det har gått med ca
syv mill. kroner, hvorav Stjørdal
kommune betaler en fjerdedel.
Den lokale innsatsen er således
bemerkelsesverdig stor, og temmelig enestående, særlig når en
tenker på at prosjektet totalt er
beregnet å koste 30 mill. kroner
når det en gang står ferdig. Dette
vil neppe skje før om ti års tid.

Arbeidsmiljøutvalget
på besøk
Arbeidsmiljøutvalget ved VRM
var på befaring ved Gråelvaanlegget 18.03.1996. Under befaringen ble mange forhold diskutert, bl.a. utformingen av det
store steinbruddet og forholdet
til NVEs underentreprenører.
Det ble tatt en del bilder som viser arbeidenes art og særpreg og
maskiner som er i bruk. NVEs
maskinkjørere Olav Ramdal,
Torstein Kluken, Jørgen Mowinckel og Ottar Elnes, sammen
med en innleid dumperfører,
drev på med lasting og inntransport av steinmasser fra steinbruddet til øvre ende av forbygningsanlegget som i dag ligger
4,5 km ovenfor startpunktet fra
snart fire år tilbake.

Enda et lass stein til Gråelva
som allerede har fått 150 000
kubikkmeter
langs breddene.
Bildet er tatt 18.mars da arbeidsmiljøutvalget
besøkte anleggsstedet.
Foto Bjørn Sollid.

I I
bundet i Sogn og Fjordane syntes det er flott at NVE står som
utgiver av boken. Det forteller
litt om at verden går fremover,
mente Solheim. Han sa videre at
NVE har valgt - eller blitt pålagt
- en langt hyggeligere rolle nå
enn i tidligere tider, og takket for
utgi velsen av boken.
Felles for forfatterne er et ønske
om at vi alle tar bedre vare på de
store verdier vi har fått - natur,
elver og vassdrag.

,

kilin
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Flomvarslingi sterk utbygging
Takket være en ekstrabevilgning på to millioner kroner etter katastrofeflommen i fjor kan NVE i 1996
mer enn fordoble sitt antall målestasjoner for vannstand og vannføring i elver og sjøer.
Også GLB og Statkraft bygger ut sine stasjonsnett.
Den første nye NVE-stasjonen ble nylig tatt i bruk
ved Breiborgvatn øst for Sauda.
Av Harald Brynildsen
Hittil har Hydrologisk avdeling i
NVE hatt 50 automatiske målestasjoner rundt om i landet. I løpet av året kommer hele 70 nye
stasjoner i tillegg. De fordeles på
det ganske land, fra Agder i sør
til Finnmark i nord.
- I første omgang bygger vi ca.
30 stasjoner, etter en liste som
flomvarslingen har satt opp, forteller overingeniør Ola
Kjeldsen i avdelingens feltgruppe til Vann & Energi.
Det neste på listen er en stasjon
på Frya nord for Lillehammer,
og så følger de andre etter utover
våren og sommeren.
Til høsten bestilles og utplasseres ytterligere 35 måleinstrumenter. Dermed blir det godt
over hundre stasjoner ved årsskiftet. Enda en forbedring av
nettet er at utstyr skal fornyes i
noen av de nåværende stasjoner.
Også GLB fornyer
Dertil kommer at også Glommen og Laagen Brukseierforening anskaffer nye måleinstrumenter, og Statkraft vil gjøre det
samme.
- Vi kan knytte oss til dem, enten
lokalt eller til en sentral, og få
inn enda flere data, forklarer
Kjeldsen.
De fleste stasjonene står i uregulerte vassdrag og gir data som
flomvarslingen trenger til sine
beregninger. For å kunne sjekke
disse beregningene har vi også
enkelte stasjoner i store, regulerte vassdrag.

Daglig rutine er at stasjonene
blir automatisk oppringt mellom
klokken syv og åtte på morgenen, og siste døgns måleresultater hentes inn. Men hydrologene
i NVE-hovedkvarteret kan selvfølgelig ringe om igjen og få stadig nye måleresultater om situasjonen skulle tilsi det.
Nye målestasjoner er bra. Men
for å gi mer detaljerte flomvarsler må det også lages nye modeller der datamengden inngår.Det er et stort og krevende arbeid, understreker Kjeldsen. flydrologisk avdeling er styrket
med to nye stillinger i seksjonen
for vannbalanse.
NVE har også anskaffet en
ADCP (Acustic Doppler Current
Profilers) som gjør vannmålinger fra båt. I fjor sommer ble
slikt utstyr innleid fra Sverige.
Hydrologisk avdeling har aller- Denne flunkende nye målestasjonen for vannstand og vannføring - den første i en lang rekke nye stasjoede gjort de første målinger med ner - står ved Breiborgvatn øst for Sauda.
nyanskaffel sen.
Foto Kjell Dalviken
:

Nærmere
samarbeidom
flomvarsling
Avdelingsdirektør Ame Tollan opplyser at det i løpet av få
uker ventes undertegnet avtaler om nærmere samarbeid in-

nen flomvarsling mellom
NVE og Meteorologisk institutt, og med Glommens og
Laagens Brukseierforening.

- Også for hytteabonnenten
er det dyrt å være liten
Norges Hytteforbund er opptatt bruk, er det ikke særlig mange
av strømprisen for hytteabon- kroner å hente. Her som ellers
nenter. I vinter har et eget utvalg gjelder at det er dyrt å være lifremlagt en «Faktabeskrivelse ten, sier styreformann Helge
om kjøp og salg av elektrisk Gunby til Vann & Energi.
kraft til hytteeiere». Her forkla- - Men jeg vil tro det kan være
res bl.a. hvordan strømprisen er penger å spare dersom flere hytbygd opp av forskjellige ledd, teeiere slår seg sammen og etahvilke tariffer man kan velge
blerer et felles uttak. Da tenker
hva reglene er for å skifte kraft- jeg på en velforening eller en
leverandør - og hvor mye man hyttegrend som selv tar et initiakan spare.
tiv, tilføyer styreformannen.
Hytteforbundet har ikke frem- Han nevner i sammenhengen at
satt noe generelt krav til ever- Hytteforbundet for sin del ikke
kene om lavere strømpris. Tarif- blander seg i hva den enkelte
fene er såvidt forskjellige at for- velforenig driver med.
bundet ikke ser mulighet til å
vedta noen entydig resolusjon. Nye muligheter?
Engstelsen er at et utspill kan- - En annen ting er at vi på andre
skje vil medføre høyere strøm- områder kan se store endringer.
pris for dem som i dag slipper La meg nevne dette med telefon
relativt lett.
i fritidsboliger. For den skulle
man betale 2 500 kroner i tilFellesuttak
knytningsavgift. Men da utvik- Vi har hatt en gjennomgang av lingen hadde gitt oss mulighet
situsjonen på området hytte- til å kjøpe mobiltelefon for 1
strøm. Konklusjonen ble at med krone, ble denne avgiften fradagens system og med hyttea- falt. Kanskje kan vi oppleve noe
bonnentenes relativt lille for- lignende med strømmen også -

selv om solenergi ennå ikke er
et fullverdig alternativ til vanlig
elforsyning, sier Gunby håpefullt.
- Allerede i dag er det forbausende mange som bruker solenergi og propan på hytta. Enda
en mulighet er strøm fra en
vindmølle, hvis hytta står et sted
der det blåser bra.

Dyr strom,men..
Selv har Gunby grepet i lommeboka for å få strøm på ledning
fram til hytta - sammen med andre hytteeiere et sted på Vestlandet. 16 500 kroner pr snute
kostet det for tilkoblingen. Med en uforholdsmessig høy
fastavgift blir prisen ca.70 øre
kilowattimen, sier hytteeieren.
- Men jeg ser det som en absolutt fordel at det står litt varme
på i hytta, ganske særlig på
Vestlandet med alt sitt våte vær.
Gunby vet ikke hvor mange hytter som har «vanlig» strøm, men
antar det kan gjelde halvparten
av landets ca. 350 000 hytter.

Loggeren står vel forvart inne i et skap på veggen, nær mobiltelefon
og modem. Foto Kjell Dalviken

Nye retningslinjer
for «urene punkter»
Såkalte urene punkter i punkttariffsystemet har lenge vært omstridt og har ført til en rekke tvistesaker. Enøk- og markedsavdelingen i NVE kommer i nær
fremtid med et utkast til nye ret-

ningslinjer på området. Utkastet
blir sendt på høring til produsentorganissjoner og andre interesserte parter, med en frist på tre
måneder.
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Av Randi Pytte Asvall
I Sør-Norgehar vi hatt en
uvanligtørr og kaldvinter.Det
har værtlangvarigog sterk
kuldepraktisktalt uten noen
mildværsperioder.
Viderekom
snøensent,og det er fortsatt
uvanliglite snø (primoapril).
Dettehar som kjentført til
uvanligdyp tele, frosnebrønner og vanninntak,og mye is,
ikke barei elverog bekker,
menogså i terrengetutenfor
bekkefarene.

Bildet over er fra Rendalen, med en av mangfoldige
grøfter denne vinteren.
Under et bilde av kjøving i Rolla i Gudbrandsdalen.
Foto Randi Pytte Asvall

Vinteren er nå i ferd med å slippe
taket, men hvordan? Det
bestemmer været. Hydrologisk
avdeling har utarbeidet forskjellige scenarier for hvordan utviklingen vil bli vedrørende grunnvannsforholdene. Høyst sannsynlig kan det gå både vår og deler av
sommeren før vannet er tilbake i
de tørre brønnene slik at vannforsyningen blir normal. På dette
området må en regne med at vinteren løsner taket meget langsomt.
I vassdragene er situasjonen noe
annerledes, og det vil her være
langt raskere reaksjoner på endringer i værforholdene.
I uregulerte vassdrag er isdekningen og istykkelsen stor, og det
er lagret vesentlig større ismasser
i elvene enn på mange år. I de
større elvene der vannføringen
har vært tilstrekkelig renner elva
under et uvanlig tykt isdekke. Der
vannføringen har vært så liten at
vannet har sildret i et tynt lag over
elvebunnen, har det vært omfattende svelling og kjøvisdannelse,
det vil si at vannet har frosset på
stedet. Dette har ført til at mange
mindre elver og bekker er fullstendig fylt av is. Nivået på isoverflaten tilsvarer mange steder
høye flomvannstander.
Dette har ført til at mange har fått

Kjøving i Uvdalselva, øverst i Numedalelva. Det vil
si at isen har lagt
seg lag på lag - og
holder bjørkeskogen i et solid favntak.
Foto Randi Pytte
Asvall

en elv av is inn mot husveggen,
og elva renner ikke videre så
lenge det er kaldt, den bare vokser. Det vanlige tiltaket er å grave
smale grøfter i ismassene for å
samle vannet. Regionkontorene
har bistått med råd og praktisk
hjelp der forholdene har vært særlig vanskelige og akutte.
Når vinteren etter hvert slipper taket og solen varmer i bratte elveskråninger, kan det lett bli massetransport ut på isen. Steiner vil
kunne trille ekstra raskt og langt
på «iselvene». Mange slike elver

krysser veier, og kulverter og
bruer er allerede mer eller mindre
tettet med is. Massetransporten
representerer derfor en fare både
for veien og de veifarende. Kommunene er bedt om å være spesielt oppmerksom på slike tilfeller.
Blant de regulerte elvene er det
spesielt Nedre Otta og Glomma
nedenfor overføringen til Rendalen som har vært i fokus. I Otta
har elva åpnet seg, og forholdene
der er under kontroll.
I Glomma mellom Høyegga og
Rena ble vannføringen mer enn

fordoblet i ca.
19.januar som føl
ved Rendalen krafl
ført til omfattende
på strekningen fi
Koppang, og isty
økt med 0,5-1 m o
der. I dette omr
ganger vanlige,
foregår dette ute
store ismassene so
elva, gjør at det e
eventuell isgang i
og forårsaker ove
andre skader.

Grunnvann og tele - med lite nedb
Av Øystein Aars og Tor Simon
Pedersen
Teleforholdene har stått i fokus forbindelse med de noe usedvanlige klimatiske forholdene Østlandet har opplevet i høst og vinter.
Lite nedbør og sterk kulde har medført store problemer med
vannforsyningen i distriktene, og tørre gårdsbrønner er blitt en regel mer enn et unntak i det indre østlandsområdet.
Den tørre høsten førte til at grunnvannet sank sterkt i Østlandsområdet. Ved et fiertall av våre observasjonssteder var det midtvinters ikke tidligere registrert så lave grunnvannstander. Da
hadde det ikke så stor betydning at sterk teledannelse som følge
av barfrosten i stor grad forhindret nedtrenging av tilsig fra overflaten. Slikt tilsig var jo mangelvare! Derimot har teledannelsen
betydning ved at telen kan innsnevre tykkelsen på de vannførende
lagene. Det kan faktisk føre til oppstuvingseffekter, som inntrenging av vann i kjellere. Og det har vel sjelden eller aldri vært så
mye kjøving som i vinter.

Avhengigav nedbøren
Ikke så få vannforsyninger skjer fra borebrønner i fjell. Disse kan
være dype, og de utnytter vanligvis et grunnvannsmagasin i
sprekksystemet rundt den respektive brønnen. Skjer det ikke noe
tilsig av vann til dette magasinet, vil vannforsyningen reduseres

sterkt, eller t.o.m. stanse hvis sprekksystem
vann. Dette er skjedd med endel brønner i vint
Brønner som ligger nær en elv, slik at grunnva
fylles fra elven, klarer seg best. For de øvrige
fyllingen av magasinet ta til på den tiden da vå
fra mars til mai, svært ofte i april. Etter 1-2
vannsmagasinet fylt opp igjen.
En normal oppfylling også i år er naturlig no
børforholdene. Slik disse har vært i vinter og v
med lavere grunnvannstander enn normalt på
sommeren. Det betyr at risikoen for vannfors
sommeren er til stede. Det blir derfor ekstra
hva slags sommervær vi får i år!

Økt interesse
Interessen for tele økte dramatisk under kul
vannmangel som da oppsto på østlandet. Un
listikk førte endel journalister til NVE, som fa
leundersøkelser i utvalgte observasjonspunkte
en årrekke. Men etterspørselen etter slike data
grenset, og undersøkelsene er ikke blitt priorit
tignok med et unntak: NVEs utbygging av
vannsnett omfatter også måling av tele, med
mentering. Så fra syv av de åtte markvannsta
vi nå svært detaljerte registreringer.

Hvordanmålestelen?
Et telemål i Rana-området i Nordland. Det er bare toppen av installasjonen som er synlig. Foto ø. Aars

Den mest direkte måling er å grave seg ned ti
get. Dette er en ikke særlig praktisk, og slett i
tørvennlig metode. Vi bruker derfor et plastrø
sert vertikalt i bakken og står inne i et besky
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NVE gir råd og kan gi
Økonomisk bidrag

/

Av Are Mobæk
Langvarig kulde og lite snø
medførte uvanlig stor isproduksjon i vassdragene på Østlandet
denne vinteren. Verst er situasjonen i deler av Hedmark og
Oppland, og det knytter seg stor
spenning til hva som vil skje under vårløsningen.
Regionkontor øst sendte på ettervinteren en henvendelse til
samtlige kommuner i de to fylkene med en beskrivelse av
hvordan NVE som vassdragsmyndighet
oppfatter situasjonen. Samtidig har regionkontoret påpekt ansvarsforhold
og
kommet med en del praktiske
råd til hvordan det kan settes i
verk forebyggende
tiltak på
vassdragsstrekninger hvor ukontrollert
smeltevannsavrenning
kan skape problemer for ulike
samfunnsverdier.

Veiledning

fra
ariet
har
tel se
a til
her
mråårise år
De
;ret i
it en
opp
og

Dette vil avhenge av vannføringsforholdene i tiden som kommer.
Det er fortsatt små snømengder i
fjellet, men likevel store nok til at
sterk varme sammen med store
nedbørmengder, slik vi hadde i
fjor, vil kunne gi tilstrekkelig høy
vannføring til å utløse en isgang.
Vannføringen kan bare reduseres
ved å utnytte eksisterende magasiner. For øvrig vil forholdene
overvåkes slik at en eventuell isgangsfare kan varsles. Dette er
planlagt i regi av Glommens og
Laagens Brukseierforening.

En gunstig værutvikling i forhold
til isløsning i vassdragene er tidlig
og gradvis økning i temperaturen
uten vesentlige nedbørmengder.
Da vil vinteren slippe taket sakte
og pent med gradvis avsmelting.
Ved værforhold som gir raske
vannføringsøkninger, selv uten at
det blir store flommer, vil vinteren kunne miste grepet på kort tid,
noe som vil kunne medføre isganger og skader i forbindelse
med isløsningen.

ug sterk kulde
helt for
iet ettervil oppi starter,
grunnav ned)k regne
am mot
emer til
å erfare

-

og den
journaetatt telandet i
eget beRikt markt instruorge får

fylt med vann og tilsatt en indikatorfarge. Denne fargen (metylenblått) skilles ut ved frysing, og slik kan telefronten leses av på
plastrøret som kan trekkes opp for avlesing. Dette målerøret er
opprinnelig konstruert av en svensk ingeniør, Rune Gandahl.
Ved markvannstasjonene observeres jordtemperaturen i en rekke
dybder. Det samme gjøres med jordens elektriske motstand. Dette
gir en ganske nøyaktig registrering av når det opptrer tele i de respektive dybder.

Forholdene i vinter
På grunn av lave grunnvannstander og mange tørre brønner er det
kommet en rekke forespørsler til Hydrologisk avdeling. Bl.a. ble
vi allerede i slutten av januar bedt av Fylkesmannen i Oppland
om å utarbeide scenarier for tele- og grunnvannsforhold. Det var
dessverre ingen oppmuntrende rapport vi kunne gi. Grunnvannstandene ville fortsette å synke både i februar og mars. Det vil si,
i lavere strøk kunne i beste fall en bedring inntreffe ut i mars.

Regionkontoret
oppfordrer
kommunene til å ta koordineringsansvar for lokale tiltak, men
signaliserer samtidig at NVE
også vil kunne komme til unnsetning i spesielle situasjoner
blant annet på den økonomiske
siden for å dekke opp maskinleieutgifter for kommunene.
Inntil videre går regionkontorets
bistand stort sett ut på å veilede
kommunene på tiltakssiden både
pr. telefon og ved oppsøkende
virksomhet.
Etter hvert vil en imidlertid, avhengig av utviklingen,
måtte
sette hele regionapparatet i beredskap.

Hva skjer i Glomma?
Slik situasjonen vurderes, er det
primært bare for de små vassdra-

Regionkontoret har gitt råd til kommunene om tiltak for å holde
småvassdragene i sjakk fram mot våren. Mange steder er det gravd
grØfter i ismassene med gravemaskin pånlontert grØfteskuffe, som
her langs Hanestadveien i Rendalen.
gene som bekker, åer og mindre
elver hvor det er mulig å sette i
verk effektive forberedelsestiltak for vårløsningen. I de store
vassdragene må naturen bare gå
sin gang, og det knytter seg særlig spenning til hva som vil skje
i Glomma på strekningen nedstrøms Høyegga.

Rendalen kraftverk hadde turbinhavari i midten av januar, og
fram til verket ble satt i drift i
slutten av mars har en måttet
slippe unormalt mye vann nedover i Glomma. Dette har medført mye overvann på isen og
dermed unormalt stor isproduksjon. Mulighetene for en stor vårisgang er dermed til
stede, men om dette vil
skje er helt avhengig av
avsmeltingsforløpet.

Neppe storflom
Mange mennesker frykter storflom på Østlandet
også kommende vår. Foreløpig er det lite som tyder på at dette vil skje.
Snømengdene i nedbørfeltet til Glomma er ekstremt små denne vinteren, og den snøen som
finnes har generelt et
svært lavt vanninnhold.
Men, mye nedbør mot
vinterslutt og i avsmeltingsperioden kan selvfølgelig endre forutsetn ingene !

-

telelabservaer plasZøret er

Når det gjaldt teleforholdene skulle en vente svært dyp tele som
følge av den sterke kulden og lite snø. Litt overraskende var det
derfor at de observasjoner vi hadde registrert fram til i januar
viste relativt normale teledyp. Men telen fortsatte å krype nedover, og fikk etter hvert en anseelig tykkelse.
Fylkesmannen i Oppland ble etter eget ønske oppdatert i februar.
Antallet tørre brønner hadde fortsatt å øke, og media viste nå stor
interesse for scenariene fra NVE. En tørr og kjølig værtype fortsatte å dominere, og brønner fortsatte å gå tørre. Det gjorde for
øvrig også fiere av brønnene vi fikk observasjoner fra. Under
disse forhold var det en mager trøst at våre «spådommer» hadde
slått til!

Flomoppryddingsa rbeidet har bydd på varierte
oppgaver. Her ,foregår
sying av tettingsduk en
kald vintermorgen
på
øksna i Elverum kommune.
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Nye stålrør til Nore
Siden 1.marshar fire aggregaterved Nore 1 vært ute av drift.Men
like mangeer i full sving - mensanleggsfolkenebåde borerog
sprengerseg gjennomen to metertykk grunnmurog sprengerfjell
like i nærheten.Den nederstedelenav gamle,smisveistestålrører
borte.Nå monteresnye forgreningsrør.
- Det er jo en litt spesiell jobb,
særlig dette å sprenge så tett inn
på et anlegg som er i drift, sier
Gunnar Skjeset, byggeleder for
Noreprosjektet, til Vann &
Energi. - Vi går forsiktig fram, tar
de nødvendige rystelsesmålinger og har ikke hatt noe uhell. Fjellet
er for øvrig veldig solid og med
lite lekkasje.
Om de gamle stålrørene forteller
Skjeset at de er gode som nye å se
til med det blotte øye. Ikke rust i
det hele tatt.
- Men dåt forteller selvfølgelig
ingenting om hva som kan finnes
av tretthet og utmattingsforhold i
rørene, understreker byggelederen.
Det gamle stålet avhendes.
Selvom bare den nederste delen
av rørene fjernes, blir det 200-300
tonn å la en skraphandler ta hånd
om.

Rørtunnelpå plass.
Anleggsarbeidet foregår tett inntil stasjonsveggen
på Nore 1 - og tvers gjennom den to meter tykke
grunnmuren! Her skal de smisveiste rørene vekk og
erstattes i disse dager med nye stålrør.
Foto Gunnar Skjeset

Inne i fjellet ligger allerede tusener av tonn nytt stål, i form av et
460 langt rør med en innvendig diameter på hele 3,7 meter.
Det ga mer enn god nok klaring
mot taket selv for en høyvokst næ-

rings- og energiminister Jens Stoltenberg da han «prøvegikk» rørtunnelen en dag på ettervinteren.
Før vannet kommer til rørtunnelen
har det gått i en 215 loddrett sjakt,
fra kote 700, og derfra inn i en
slak fjelltunnel fram til rørtunnelen.
Den gamle rørgaten blir liggende
oppe på fjellet som hittil, med
unntak altså for den siste biten inn
mot stasjonsveggen. Den er et kulturminne, og Statkraft vil sørge
for det nødvendige vedlikehold.

Full stoppi noen uker
- Fire aggregater skal være i drift
fram til midten av august. Da blir
det full stopp i fem uker mens vi
forbereder og gjennomfører en
gjennomslagssalve som bringer
vannet inn på det nye systemet,
forteller Skjeset videre.
- Så kan produksjonen tas opp på
aggregatene 1-4 igjen med det nye
vannsystemet, mens vi bygger om
for de siste fire aggregatene. Rett
før jul får vi også en full stopp,
men bare kortvarig. Første uke i
januar blir det prøvekjøringer. Og
midt i januar skal alle de åtte aggregatene være på nettet.

Nærings- og energiminister Jens Stoltenberg
har besøkt Nore-anlegget og sett dimensjonen på rørtunnelen som avløser den utvendige rørgaten.
Foto Ståle Weseth

Konsesjonskraft også ved driftsstans?
forbindelsemed ombyggingenpå Nore 1 har
StatkraftSF varsleten prorata-reduksjon
av
konsesjonskraftentil Noreog Uvdalkommune. Kommunenprotesterer,og sakener
bragtinn for Nærings-og energidepartementet.
NVE ga i marsen uttalelsehvorkonklusjonen
er at pliktentil å leverekonsesjonskraftbestår også ved driftstansi kraftverkene.
Partenehar nylig kommentertdenneuttalelsen. På vegneav Noreog Uvdalkommune
skriveradvokatSteinErik Stinessenat han
gir sin fulle tilslutningtil de synspunkterNVE
har anført.
AdvokatHelgeMortenSvarvafastholder- på
vegneav Statkraft- sitt standpunkti tidligere
brevtil departementet.
Saken er omfattet med stor interesse i bransjen, og vi
gjengir her noen utdrag fra korrespondansen:
Statkraft gjentok i februar et tidligere varsel til Nore
og Uvdal kommune om nødvendigheten av å redusere
konsesjonskraftvolumet.
Det ble henvist til kontrakter mellom kommunen (og
andre parter) og Statkraft. Her heter det bl.a. at «Selgeren er fri for ethvert ansvar for skade og tap ved avbrytelser eller innskrenkninger eller mangler ved leveringen som følge av driftsavbrudd, svikt i selgerens
krafttilgang i henhold til faste kontrakter, samt streik,
lockout eller andre begivenheter som selgeren ikke
med rimelige midler kan forhindre».
Om leveringssikkerhet sier kontrakten at «Konsesjonskraften har samme leveringssikkerhet som fastkraft til alminnelig forsyning.»

Kommunenprotesterer
Advokat Stein Erik Stinessen bistår Nore og Uvdal
kommune. Han skrev straks til departementet og til
NVE og sa at kommunen anser varselet om leveringsstans å være klart i strid med gjeldende rett, og med
NVEs retningslinjer for konsesjonskraftlevering.
I sitt svarbrev til advokat Stinessen konkluderer NVE
på bakgrunn av retningslinjene (15.11.95):
«På grunnlag av det som fremkommer i rundskrivet
har Statkraft SF etter NVEs vurdering plikt til å levere

konsesjonskraft fra Noreverkene, selv om Nore I i en
periode er ute av drift i forbindelse med utskifting av
smisveiste rør. Men da det kan synes som om spørsmålet om leveringsplikt er regulert i en privatrettslig
avtale mellom partene, kan NVE i det foreliggende tilfellet ikke ta endelig stilling til spørsmålet om leveringsplikt under reduksjon i driften.»

Statkraftkreveravklaring
Neste skritt i saken var et lengre brev til departementet
fra advokat Helge M. Svarva på vegne av Statkraft.
Her fremholder Svarva at NVEs konklusjon vedrørende avskåret prøvelse er riktig, men at det generelle
rettslige utgangspunktet er uriktig.
Det er uheldig, skriver advokaten, at NVE i sitt rundskriv gir uttrykk for et standpunkt som i beste fall er
tvilsomt, og som etter advokatens oppfatning er uriktig.
Svarva sier det er behov for en avklaring, og påpeker
at departementet som overordnet forvaltningsmyndighet har et ansvar for at konsesjonsmyndighetens retningslinjer er korrekte. Statkraft ber derfor departementet om å ta stilling til leveringspliktens omfang og
eventuelt sørge for at retningslinjene fornyes.
Et vesentlig punkt i argumentasjonen er at uttrykket
deveringssikkerhet som fastkraft» begrunner opphør
av leveringsforpliktelsen - ikke det motsatte som NVE
anfører.
I sin konklusjon sier advokat Svarva at et pålegg til
kraftprodusenter om å levere konsesjonskraft ved en
driftsstans som konsesjonæren ikke kan forhindre, eller ved vannmangel, i realiteten vil være i strid med en
naturlig fortolkning av energilovens forutsetning om
samme leveringssikkerhet som for andre kraftleveranser. Et pålegg om leveringsplikt ved driftsstans vil under enhver omstendighet være i strid med rettsgrunnlaget for konsesjonskraften - en gitt konsesjon for et
konkret kraftanlegg.

NVE:riktigeretningslinjer
Departementet ba om en uttalelse fra NVE til brevet
fra advokat Svarva. Uttalelsen drøfter bl.a.lovgrunnlaget, historisk utvikling og beregningsmåte for konsesjonskraft.
I en NVE-publikasjon i 1992 står det at plikten til å levere konsesjonskraft knytter seg til et bestemt kraftverk. Til dette sier NVE i sin uttalelse at spørsmålet

om leveringssikkerhet aldri var satt på spissen da 92publikasjonen ble utgitt. I publikasjonen la NVE
standardkontrakten til Statkraft SF til grunn uten at det
rettslige grunnlaget for løsningen ble tilstrekkelig
gjennomarbeidet. Statkraft SF hadde ikke fulgt opp
kontraktene sine på dette punktet. NVE hadde dessuten liten eller ingen erfaring med hvilke problemstillinger som ville bli reist ved energilovens ikrafttredelse, og dermed heller ingen erfaring med løsningen av
disse aktuelle problemene.
Resultatet ble at NVE la til grunn en løsning på spørsmålet om leveringssikkerhet som NVE i dag mener det
ikke var rettslig grunnlag for på det tidspunkt da publikasjonen ble utgitt.
NVE mener at løsningen i veiledningen av 15.11.1995
er den juridisk riktige både i dag og i 1992.
NVEs konklusjon er som nenvt at plikten til å levere
konsesjonskraft består også ved driftsstans i kraftverkene.
Barei de tilfellene der det er klart at kraftproduksjonen
vil opphøre helt før konsesjonstiden løper ut, blir konsesjonæren fritatt fra denne forpliktelsen.

Må tilpassesnåtiden
Det påpekes at NVE i rundskrivet av 15.11.95 gjennomgående har bygget på det opprinnelige og grunnleggende prinsipp om at konsesjonskraft er kraft til
alminnelig forsyning, dog slik at leveringsbetingelsene
må tilpasses nåtidens kraftsystem og vårt samfunns
behov for kraft til alminnelig forsyning.
Dersom kraftverksspesifikke og kontraktsmessige betraktninger skal legges til grunn på den måten advokat
Svarva hevder, vil det endre våre grunnleggende forutsetninger for rundskrivet slik at de øvrige punkter i
rundskrivet som gjelder leveringsbetingelser må revurderes.
Skulle Nærings- og energidepartementet eller eventuelt en domstol likevel fastsette at leveringen av konsesjonskraft skal reduseres ved produksjonsinnskrenkninger, må man ta stilling til hvordan reduksjonen skal
foretas, sier NVE.
Etter NVEs oppfatning vil det i så fall bare være vanntap som følger av forpliktelser lenger ned i vassdraget
som kan gi grunnlag for reduksjon av konsesjonskraf-.
ten.
Departementet skrev 20.mars til partenes advokater og
ba om deres syn på NVEs uttalelse før det tas stilling
til en mulig endring av retningslinjene.
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Mer kunnskap om virkning
av menneskelige inngrep
Styringsgruppen for HYDRA-programmet hadde
12.mars sitt første møte. Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen gjennomgikk bakgrunnen for programmet, sammen med avelingsdirektørene Trond
Ljøgodt og Arne Tollan.
Det var søkt om midler til programmet før flommen i
fjor sommer, først og fremst for å undersøke om
bruksendringer og andre fysiske inngrep i og nær
vassdragene hadde ført til større risiko.
Styringsgruppen satte følgende
hovedmål for programmet: å utvide kunnskapene om sammenhengen mellom flom og flomskader på den ene siden - og naturgrunnlag og menneskelige
inngrep i vassdrag og nedbørfelt
på den andre.
Ut fra et forbedret kunnskapsgrunnlag skal det foreslås tiltak
for å forebygge skadeflommer
og redusere omfanget av flomskader på en kostnadseffektiv og
optimal måte.
NVE er oppdragsgiver for programmet som skal gå over tre år.
Fylkesmannen i Østfold Erling
Norvik leder styringsgruppen,
og programleder er Arnor Njøs,
Jordforsk i As.
Arbeidsgrupper
Programmets oppgaver er fordelt på forskjellige grupper, bl.a.
for Naturgrunnlag og arealbruk.
- Der ligger noe av hovedtanken
i programmet, nemlig å se på
menneskelige
påvirkninger
gjennom for eksempel drenering
og snauhogst, sier Njøs til Vann
& Energi. Ledere av denne grup-

4.

pen er Noralf Rye fra Universitetet i Bergen og Arne Grølund
ved Jordforsk.•
- Oddvar Lindholm fra Statens
forurensningstilsyn leder Tettstedgruppen som ser på overflateavrenningen fra hustak, veier,
flyplasser - alt som er lagt under
asfalt. Hvordan virker den veldig raske avrenningen i lokalområdene? Og hva kan flom
bety for renseanlegg og vannforsyning?
Flomdemping
Flomdemping og flomhandtering er emnet for en gruppe under ledelse av Dan Lundquist i
Glommens og Laagens Brukseierforening.
Det er viktig å få fram et helhetlig opplegg for flomdemping
og flomsikring. Gruppen bør
bl.a. vurdere virkning av langsiktige klimaendringer på bruk
av magasinene til flomdemping.
Gruppens arbeid vil for øvrig bli
påvirket av innstillingen fra
Flomtiltaksutvalget,
påpeker
Njøs.

s.WPAtj,
Styringsgruppen for HYDRA-programmet samlet til sitt første møte, i NVEs lokaler. Fra venstre rundt
bordet: Avdelingsdirektør Arne Tollan, forskningssjef Per Einar Faugli, begge NVE, rådmann Svein M.
Skaaraas, Hamar, avdelingsdirektør Trond Ljøgodt, NVE, programlederen Arnor Njøs, .filkesmann Erling Norvik, leder av stvringsgruppen, professor Ånund Killingtveit, Trondheim, landbruksdirektør Tor
M. Bratberg, i Hedmark og direktør Ola Skauge, Direktoratet for natutforvaltning, Trondheim.

Han er som kjent leder av dette
utvalget, og opplyser at innstillingen derfra vil bli avlevert i
slutten av juni i år.
- Utvalget kommer med konkrete forslag til forskjellige tiltak. HYDRA er mer et program
for forskning og utvikling som
vil gi et bedre beslutningsunderlag på viktige områder.
Risiko og miljøvirkninger
Nils Roar Sælthun, Norsk institutt for vannforskning, leder

•
Kjernekraft dekker nå syv prosent av verdens behov for primærenergi og utgjør vel 17
prosent av elkraftproduksjonen. I vestlige
land ser man stagnasjon i den videre utbygging av kjernekraft. I østlige land derimot er
utbyggingen raskt økende. Det gjelder land
som Kina, Sør-Korea, Japan, Taiwan, Pakistan og India.
Østen har til sammen omkring 75 kjernekraftverk i drift, ca. 20 under bygging, og 35
anlegg planlegges. Med alle disse anleggene i
drift blir det flere kjernekraftverk i Østen
enn i USA.
Det skriver Institutt for energiteknikk i sin rapport for
1995 om kjernekraftens status og utvikling, redigert av
Rolf 0. Lingjærde.
På kort sikt er det lite som tyder på videre utbygging av
kjernekraft i vestlige land.
Men mange land, særlig innenfor OECD-området, ser
på kjernekraft som en stadig
mer aktuell forutsetning for å
kunne møte målsettingen om
stabilisering av CO2-utslippet.

I august 1995 var det tilsammen i 30 land i drift 431
kraftreaktorer med en samlet
installert effekt på 337 GWe.
Slovakia har alene tre av de
10 nye anleggene som etter
planen settes i drift i 1996,
rundt om i verden. Ved årsskiftet 1994/1995 var 70
kraftreaktorer (16 700 MWe)
permanent avstengt, hvorav
15 i Tyskland —inkludert de
tidligere øst-tyske reaktorene. I Sverige var én reaktor
stengt, og i USA 16.

Kjernekraft i Kina
Rapporten tar særlig for seg
den sterke reaktorutbyggingen i Kina og viser at
kjernekraftkapasiteten planlegges økt med 12-15 GWe
pr. år de neste 10-20 årene.
Ifølge beregninger fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil Kina alene
stå for 20 prosent av den globale økning i energiforbruk
og elkraftkapasitet fram til år
2000 og inn i neste århundre.
Total installert elkraftkapasitet i Kina i dag er ca. 165
GWe. Kullkraf't dekker 70
prosent, resten dekkes av
vann-, gass- og kjernekraft.
Et mål på lengre sikt er 150
GWe installert kjernekraft.
Kina har inngått avtale med
Russland om kjernekraftteknologisk bistand til utviklingen av en serie russiske
trykkvannsreaktorer. Også
fransk og kanadisk kjernekraftindustri har store kontrakter med Kina.
Landet har selv betydelige
reserver av uran, og nylig er
det oppdaget nye forekomster i Indre Mongolia.

gruppen for Risikoanalyse og
miljøvirkninger.
- Her er oppgaven bl.a. å etablere standardiserte kostnadsfunksjoner for flomskade, for
bruk i kost/nytte-analyse for
flomsikring - og utarbeide anbefalinger om hvordan miljøkonsekvenser kan innarbeides i
kost/nytte-analyse.
Njøs minner om at NVE allerede
har stor fagkunnskap som kommunale planleggere bør ta i
bruk.

Enda en viktig del av HYDRAprogrammet er Datagruppen
som skal lage databaser fra tidligere flomskader av større omfang, og i det hele tatt samle all
kjent kunnskap.- Dette er en servicegruppe for alle de andre
gruppene som vil utnytte den til
sin modellbygging, forklarer
Njøs. Leder av Datagruppen er
Lars Andreas Roald, NVE.
Forskningssjef Per Einar Faugli,
NVE, er administrator for
HYDRA-programmet.

Seirkrafthar fått
sin dis ensas'on
Sørkraft AS har fra 1. april i

år fått den nødvendige dispensasjon for å kunne selge kraft.
Dispensasjonen er tidsbegrenset frem til 1. april 1999 da det
må søkes på ny.
— Det er et forbehold vi kan
leve med, sier direktør Wilhelm
Rondeel i Sørkraft til Vann &
Energi.
Han opplyser at Tor Einar
Ravnevand
i
Kristiansand
Energiverk er tilsatt som ny
daglig leder av Sørkraft. Rondeel går dermed tilbake til sin
stilling i SKK.
—Nå har vi frie hender til å etablere Sørkraft som en aktør i sluttbrukermarkedet, sier en meget fornøyd avtroppende direktør for gruppen av kraftselskaper i Sør-Norge.
De fem er Aust-Agder Kraftverk,
Kristiansand Energiverk, Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap,
Vest-Agder Energiverk og Vestfold
Kraft.
Ny vurdering
Konkurransetilsynet sier blant annet i sin nye vurdering av søknaden
at det anser det relevante marked for
engrosomsetning av kraft å være
Norge og Sverige.

I et norsk-svensk marked vil svenske Vattenfall være en dominerende
aktør med henimot 30 prosent av
produksjonen. Statkraft er markedets
nest største aktør mens svenske Sydkraft er tredje største. Til sammen
står disse tre for over halvparten av
produksjonen i de to land.
Eierne av Sørkraft vil i et felles
norsk-svensk marked stå for til sammen omkring fem prosent kraftproduksjon. Et samarbeid mellom eierne av Sørkraft vil isolert sett derfor
i liten grad påvirke graden av konsentrasjon i markedet. Konkurransetilsynet er dermed kommet til at dispensasjon kan innvilges.
Følger nøye med
Tilsynet er skeptisk til hvordan
samarbeid mellom vertikalt integrerte distribusjonsverk vil fungere
på dynamikken i småkundemarkedet. Likevel er tilsynet kommet til at
det ikke vil sette betingelser for småkundemarkedet i dispensasjonen.
Men utviklingen i dette markedet vil
bli nøye fulgt, og spesielt utviklingen i samarbeidet i Sørkraft.
Skulle det vise seg at samarbeidet
kan føre til sementering eller på annen måte begrensning av konkurransen i markedet, kan dispensasjonen
bli tatt opp til ny vurdering.
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Produksjon og forbruk økte sterkt
Av Per Tore Jensen Lund

Både produksjon og forbruk av elektrisk energi økte
sterkt i vintermånedene desember,januar og februar.
Produksjonen økte med 16,4 %, mens det kalde været bidro til at det innenlandske totalforbruket økte
med 13,8 % i forhold til forrige vinterperiode.
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Produksjonen i de tre vintermånedene var på i alt 39,8 TWh mot
34,2 TWh vinteren før. De siste
12 måneder er det produsert 126,2
TWh som er 11,9 % mer enn i
samme periode ett år tidligere og
3 TWh mer enn produksjonsrekorden fra 1995. Til sammenligning er midlere årlig produksjonsevne for det norske vannkraftsystemet beregnet til vel 112 TWh.
Som følge av en mild og nedbørrik høst fikk vi nesten fulle magasiner ved utgangen av oktober
1995. Den kalde vinteren, med rekordstor etterspørsel etter elektrisitet, førte imidlertid til sterk tapping av magasinene slik at fyllingsgraden sank til 42,8 % ved
utgangen av februar, eller bare 2
prosentpoeng over laveste fyllingsgrad på samme tidspunkt for
10-årsperioden 1982-91. Høyest
fyllingsgrad hadde Midt-Norge
og Nord-Norge (område 3) med
48,9 %, mens østlandet og AustAgder (område 1) hadde lavest
fyllingsgrad med 32,6 %.
Samtidig med at det er registrert
lite vann i magasinene, er det også
lite sne i tellet spesielt i SørNorge. Med normal nedbør er
derfor grunn til å forvente tilsig
godt under det normale i tiden
frem til høsten, slik at vi fortsatt
må regne med meget lav fyllings,

grad ved inngangen til neste vinterperiode. Mye nedbør i tiden
fremover, sammen med import av
kraft fra Danmark og Sverige, kan
imidlertid bedre kraftsituasjonen
noe.
Kraftutvekslingen med utlandet
ga en nettoeksport på 2,1 TWh
mot 1,1 TWh vinteren før. De
siste 12 måneder har nettoeksporten vært 7,3 TWh mot bare 1,1
TWh i samme periode ett år tidligere.
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NVE avga 14. desember 1995 innstilling til
Nærings- og energidepartementet om endret manøvreringsreglement for regulerin,g
av Tokkevann i Kragerøvassdraget. Reguleringen er av gammel dato for så vidt som
gjeldende reguleringstillatelse skriver seg
tilbake til kgl.res. 08.06.1899. Den omfattet 4,0 m oppdemming og 0,6 m senking i
forhold til bunnsvillen i den gamle Lundereid dam fra omkring 1864 og gir et magasinvolum på ca 150 mill m3.
Tillatelsen ble opprinnelig gitt til Kragerøvassdragets fellesfløtingsforening og endel
bruks- og fosseeiere i vassdraget. Denne
kombinasjonen av fiøting og bruksdrift
fungerte i vassdraget fram til 1972 da fløtingen opphørte og foreningen overdro
samtlige reguleringsrettigheter til Kragerøvassdragets Brugseierforening. I årene
1908 til 1958 ble kraftverkene Dalsfoss,
Tveitereid, Langfoss, Vafoss og Kammerfoss bygget ut til en samlet gjennomsnittlig
årsproduksjon på ca 75 GWh.
Som følge av denne utvikling ble magasinet etter hvert regulert utelukkende for å gi
mest mulig kraft til tremasseproduksjonen i
vassdraget, mens den i tidligere år foruten å
tjene fløtingen, også hadde vært tilpasset
en betydelig båttrafikk på strekningen Hoseidvann, Øvre og Nedre Tokke. Reguleringen gikk med andre ord med tiden over
fra å tjene oppsittere og bygdefolk temmelig direkte til å bli en ren regulering for
kraftverksdrift.
Reguleringen er så gammel at den ikke er
tilknyttet vanlige konsesjonsvilkår, dvs den
er heller ikke tidsbegrenset, men den har
vært underlagt et manøvreringsreglement
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store deler av kundemassen.
Forbruket i kraftintensiv industri
økte med 4,1 % i forhold til
samme periode i fjor. Økningen
har sammenheng med relativt
sterk vekst innen produksjon av
jern, stål og ferrolegeringer. De
siste 12 måneder har forbruket
vært 29,1 TWh (brutto), en økning på bare 0,3 % i forhold til
samme periode ett år tidligere.
Forbruket av tilfeldig kraft til
elektrokjeler økte med hele 22,9
% i forhold til samme periode i

fastsatt senest ved kgl.res. 12.05.1923.
Tokkemagasinet består som nevnt av flere
sjøer forbundet med trange sund. Det har
derfor vært endel konflikter opp gjennom
årene mellom regulant og oppsittere om reguleringsmåten og om reglementets forståelse. Særlig har det vært manøvreringen
under flom med høy vannstand i magasinet
som har avstedkommet uenighet. NVE og
departementet har vært aktive både med
hydrologiske utredninger og formelle fortolkninger av reglementsbestemmelser.
Dette forhindret imidlertid ikke at det i
årene etter 1930 verserte en omfattende
rettsak om bl.a. flomskadeerstatninger og
lovlig oppdemmingshøyde som endte i
Høyesterett i 1953. Resultatet for saksøkerne - grunneierne rundt magasinet - var
magert for så vidt som fiertallet i Høyesterett fant at kravet var foreldet.
Norsk Elektrokemisk A/S og A/S Vafos
Brug fikk 31.08.1990 ny konsesjon for erverv av utbygde fallrettigheter i vassdraget.

Under behandlingen av denne saken reiste
fylkesmannen i Telemark og Drangedal
kommune m fl krav om at konsesjonsmyndighetene måtte se på muligheten av å
treffe bestemmelser som ville virke til å
mildne skader ved reguleringen. Det ble
særlig pekt på flom- og erosjonsskader
samt et skjemmende landskap ved lave
vannstander gjennom sommertiden.
Departementet fant i samråd med NVE at
det var grunnlag for å ta manøvreringsreglementet fra 1923 opp til ny vurdering.
Det var med det i utgangspunktet gitt at behandlingen skulle resultere i en mer miljøvennlig regulering, men uten at dette ga seg
utslag i en vesentlig redusert reguleringsverdi for regulanten.
Saken ble først klar til sluttbehandling i
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fjor. De siste 12 måneder har forbruket vært 6,4 TWh (brutto) som
er 25,5 % mer enn i samme periode ett år tidligere. Den sterke økningen i elektrokjelforbruket har
sammenheng med at spotprisen
på elektrisk kraft i mesteparten av
1995 var lavere enn i 1994.
I forbindelse med den sterke veksten både når det gjelder produksjon og forbruk, er det viktig å
være klar over at 1996 er skuddår.
Korrigert for skuddårsdagen, vil
vekstprosentene reduseres med

Tokkemagasinet, endret
manøvreringsreglement
Av Oddvar Fossheim
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Det innenlandske totalforbruket
var på i alt 37,7 TWh mot 33,1
TWh vinteren før. De siste 12 måneder var forbruket 118,9 TWh
som er 6,4 % mer enn i samme
periode ett år tidligere og 6,6
TWh mer enn midlere årlig produksj onsevne.
Bruttoforbruket i alminnelig forsyning har de siste tre måneder
steget med hele 15,9 %. For siste
12-månedersperiode er økningen
på 7 %. Den sterke veksten skyldes først og fremst at vinteren
1995/96 var adskillig kaldere enn
forrige vinter. Korrigert til normale temperaturforhold økte forbruket med h.h.v. 6,9 og 3,5 % for
de samme perioder. Økningen i
det temperaturkorrigerte forbruket kan i hovedsak forklares ut fra
følgende:
- Sterk vekst i økonomien.
-Reell nedgang i elprisene for
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NVE etter omfattende distriktshøring og
beregninger over kraftproduksjon ved restriktive sommervannstander og innlagt
flomdempingsmagasin gjennom sommerog høsttiden. NVE la i avgjørende grad premissene for disse beregninger som ble utført som konsulentoppdrag for regulanten
av Ingeniør Chr. F. Grøner A/S. For Drangedal kommune fungerte Hydrologiservice
A/S som konsulent.
NVEs innstilling går bl.a. ut på at vintertappingen normalt skal avsluttes til I . april
og at vannstanden deretter raskt skal
bringes opp til 1,5 m under HRV. Det skal
ikke tappes under denne grense før 1. september bortsett fra når det i særlig tørre
somre blir nødvendig for å holde en minstevannføring på 4 m3/s i vassdraget. Den
øverste 0,5 m av reguleringshøyden skal
fungere som flomdempingsmagasin gjennom sommeren fram til 15. november.
september og oktober er flomdempingsmagasinet utvidet til å gjelde hele den øverste
meter av reguleringshøyden.
Restriksjonene på sommervannstandene
fører til en nedgang i kraftproduksjonen på
ca 3,5 GWh i middel pr år tilsvarende ca
4,1 % av dagens årsproduksjon. Høstens
flomdempingsmagasin kan i tillegg koste
noe over 1 GWh.
Forslaget til nytt manøvreringsreglement
hever de lave vannstander med inntil ca 1,5
m og sikrer en bedre magasinfylling i 4-5
uker for de lave vannstander og mer i de
ekstremt dårligste tilsigsår.
NVE følger i stor grad opp distriktets krav
til sommervannstanden i Tokkemagasinet.
Det framkom også et sterkt ønske om å redusere reguleringshøyden permanent, noe
som NVE imidlertid ikke fant hjemmel for
å anbefale imøtekommet.

ca. 1,2 prosentpoeng for vinterperioden og med ca. 0.4 prosentpoeng for 12-månedersperioden.
Gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft steg fra i overkant av
11 øre/kWh i begynnelsen av desember 1995 til omkring 23
øre/kWh i slutten av februar. økningen skyldes den kalde vinteren
med rekordstor etterspørsel etter
elektrisitet. Til sammenligning
var spotprisen til de samme tidspunkter ett år tidligere h.h.v. ca.
22,5 og 13 øre/kWh.

Sjfikabelopp

Foto
Steinar
Døsvik
Konsesjonsvilkårene
for
kraftledninger
krever at anlegg som
ikke lenger er i bruk
skal fjernes. Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap
(BKK) mener dette
også må gjelde for
sjøkabler.
På bildet ser vi kabelskipet «Stanelco»
i ferd med å hente
opp en av de tre kablene over Byfjorden
ved Bergen. Etter
mer enn tredve års
tro tjeneste i elforsy-

ningen tas kablene på
land igjen og skal
gjøre nytte for seg på
annen måte: olje,
kobber, bly og jern
blir tatt vare på ved
et
gjenvinningsanlegg i Trøndelag.
Til sommeren kommer en ny 132 kV
kabel over Byfjorden
til avløsning for de
tre 45 kV-kablene
som nå fjernes. Den
nye kabelen vil være
verdens lengste plastisolerte sjøkabel på
sitt spenningsnivå.
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NVE-rapport om
beredskapstiltak

iannditznergt

Her ufføres utvendige sikringsarbeider ved Bingsfoss under
de dramatiske flomdøgnene ved månedskiftet mai-juni i fjor.
Hvis flomvannføringen skulle bli som prognosene tilsa 2juni,
ville kraftstasjonen bli fylt med vann. Blant skadebrensende
tiltak var å demontere elektrotekniske installasjoner som
fjernkontrollanlegg og generatorbrytere, og demontering av

kabler og rør ned i generator/turbin-bulb for deretter å lukke
bulben ved gjensveising av alle åpninger. Som ekstra tetthetssikring ble det montert et røropplegg for tilførsel av luft
for å holde overtrykk innvendig i bulbene.
Foto Akershus Energiverk.

NVE har i en egen rapport sett
på beredskapstiltakene
som
ble iverksatt i forbindelse med
flommen i mai-juni i fjor.
Rapporten beskriver i tekst og
bilder en del av de praktiske
beredskapstiltakene
s 111
kraftselskapene iverksatte.
Beredskapsplaner og innsatsplaner var utarbeidet til et
nivå som gjorde det mulig å
etablere en beredskapsorganisasjon på kort varsel. Internt i
selskapene var man gjennomgående fornøyd med planene,
men samtlige vil følge opp
med oppsummeringsmøter for
å vurdere justeringer.
De
fleste hadde deltatt på NVEs
kurs og øvelser om beredskapsarbeid og krisehåndtering. Alle kraftselskaper ga
uttrykk for at det under flommen hadde vært god kontakt
til NVE.
Rapporten påpeker at kom-

munene var lite forberedt på å
møte en storflom, og de
manglet stort sett beredskapsplaner. Forsvaret utmerket seg
med innsatsvilje og med omfattende ressurser som - i samarbeid med kraftselskapene ble satt inn for å hindre og begrense flomskader.
Kraftselskapene
ga uttrykk
for stor tilfredshet overfor lokalsamfunnene med den samarbeidsvilje de viste ved å
stille alle tilgjengelige ressurser til rådighet døgnet rundt.
Det vil nå bli lagt vekt på å
lage en så komplett fortegnelse over aktuelle lokalleverandører av forskjellig materiell og utstyr som mulig.
NVE-rapporten (nr.34 1995)
er laget av Sikkerhetsavdelingen, v/Beredskapsseksjonen i samarbeid med rådgivende ingeniør Gunnar Brox.

God fredsberedskapvil
gi god krigsberedskap
Av John G. Martinsen

På grunn av samfunnets totale avhengighet av elektrisitet har myndighetene sett det nødvendig gjennom lovverket å sikre seg at de enkelte enheter innen
kraftforsyningen bygger opp den nødvendige beredskap mot skader og ulykker. Beredskapen skal
styrke leveringssikkerheten og gjøre eventuelle avbrudd så korte som mulig. Med hjemmel i lovverket
kan forvaltningsmyndigheten pålegge og stille krav
til gjennomføring av beredskaps- og sikringstiltak.
Det viktigste hjemmelsdokument
for beredskapsarbeidet i kraftforsyningen er energilovens kapitel
6, Beredskap. Det slås fast at
kraftforsyningen skal ha en beredskapsorganisasjon. I den plikter alle enheter i norsk kraftforsyning - produksjonsverk, fordelingsverk, vassdragsregulanter - å
være med.
NVE er bemyndiget til å pålegge
de nødvendige
sikringstiltak.
NVE skal også samordne beredskapsplanleggingen i fred og lede
kraftforsyningen ved krigsberedskap.

Generell beredskap
Energiloven utvider i vesentlig
grad rammen den tidligere lov fra
1948 om forsvarsmessig sikring
av kraftforsyningen la til grunn
for beredskapsarbeidet. og Den
tidligere loven gikk stort sett gikk
ut på bygningstekniske sikringstiltak mot krigshandlinger. Nå
omfatter beredskapsarbeidet ikke
bare beskyttelse mot krigshandlinger, men også mot skader som
ikke er menneskepåført, f.eks. de
som skyldes naturgitte forhold eller teknisk svikt, kort sagt hele
spektret av skader og ulykker
som kan ramme kraftforsyningen,
i fred som i krig.
Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) skal engasjere
seg når større skader/ulykke er
oppstått, ved at enhetene bistår

hverandre i arbeidet med å utbedre skader og skaffe tilveie reservemateriell. De regionale ledd regionsjefer og fylkesrepresentanter - har ansvar for varsling og
koordinering av hjelpearbeidet

Virket under flommen
Under storflommen
iverksatte
NVE høyeste beredskap ved de
berørte kraftselskaper og vassdragsregulanter. Takket være en
vel forberedt og øvet organisasjon og gode beredskapsplaner
ble det de fleste steder raskt etablert en beredskap som både
maktet å gjennomføre forebyggende tiltak og utbedre
skader
som oppsto. De regionale lederne
- regionsjefer og fylkesrepresentanter - ga fortløpende NVE rapporter om de skader og påkjenninger vassdrag og kraftanlegg
ble utsatt for, slik at sentrale
myndigheter hele tiden kunne
holdes informert om flommens
utvikling.

Bedre ressursutnyttelse
I forhold til den tidligere form for
beredskap i kraftforsyningen som i det vesentlige var innrettet
mot krig - har energiloven gitt
støtet til en annen type beredskapsarbeid. Under «slagordet»
God fredsberedskap vil gi god
krigsberedskap er det blitt mulig
å bygge opp en beredskap som
benytter ressursene på en meget

bedre måte enn tidligere.
Dette har gitt kraftforsyningsberedskapen en helt annen profil og
betydning enn tidligere. Beredskaps- og sikkerhetsarbeidet inngår nå som en naturlig bestanddel
i det enkelte kraftselskaps og
everks daglige drift. For å ta ett
eksempel:
En beredskapsplan var tidligere
svært ofte en nedstøvet og sikkerhets-gradert samleperm i bunnen
av kraftselskapets safe, som stort
sett inneholdt en dårlig ajourført
oversikt over selskapets personell- og materiellressurser. En beredskapsplan etter dagens krav
skal være en kort og konsis håndbok. Den skal alle med beredskapsansvar være godt kjent med,
og oppbevare klar til bruk. Når
noe skjer, går man inn i beredskapsplanen, finner ut hvem som
skal varsles og hva som må gjøres
for å få en innsats i gang.

Fremmer sikkerhet
Dette har også en klart forebyggende funksjon. Ved å tenke beredskap og sikkerhet under planlegging og gjennomføring
av
driften vil man også redusere risikoen for skader og ulykker.
Kraftforsyningsberedskapen
er
en av de mange virksomheter
som inngår i HMS-komplekset,
som også skal sikre de anstatte en
effektiv og trygg arbeidsplass.
Fra 1 januar 1995 er det innført
internkontroll på dette virksomhetsområdet. Formålet er at den
enkelte virksomhet skal kunne
systematisere og dokumentere
sitt arbeid innen de forskjellige
aktiviteter som omfattes av hovedbegrepet
kraftforsyningsberedskap. Dette vil bidra til at arbeidet blir bedre utført.

Ulykker vil skje
Vi hører enkelte kraftselskap besvære seg over de utgifter beredskapsarbeidet medfører. Det vises
gjerne til de økonomiske ramme-

betingelser som er blitt strengere
med energiloven.
Jeg tror dette mer er et spørsmål
om å rette inn den allerede etablerte organisasjon mot saksområdet på en bedre måte.
Har man råd til å la være? Hva da
når noe skjer? Jeg sier når, for fra
tid til annen skjer det skader og
ulykker i all menneskelig virksomhet.
Man har i hvert fall ikke lov til å
la være. Etter energiloven påhviler det alle ledd i kraftforsyningen å bygge opp en beredskap.
Uansett hvilke mål og rammebetingelser eierne setter for kraftselskapene, er de pålagt å gjennomføre samfunnsberettigede beredskaps - og sikringstiltak.

tned
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Forsvarsevne
Enkelte spør også: Er det nødvendig i dagens situasjon med avspenning og fred i vår del av verden å opprettholde en beredskap
for krig?
Hertil vil jeg svare:
Risikoen for krig er fortsatt en
hovedbegrunnelse for sivilt beredskap, og tiltak for å opprettholde den samlede forsvarsevne
vil fortsatt være en høyt prioritert
oppgave. Kraftforsyningen inngår som en viktig del av totalforsvaret, og bidrar sterkt til landets
samlede forsvarsinnsats.
Det er ikke mulig - hverken på et
teknisk eller økonomisk forsvarlig grunnlag - å bygge opp en
kraftforsyning som kan stå imot
alt som kan ramme den av skader,
menneskepåførte. tekniske, naturgitte. Men den kan gjøres så
motstandsdyktig at den ved hjelp
av en godt utbygget og gjennomtenkt beredskap kan rehabiliteres
innen en akseptabel tidsramme.
Og når det er snakk om tidsrom
for «akseptable strømavbrudd»,
må det tenkes i størrelsesorden
«noen få timer».
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Av Knut Dyrstad

NVE har i 1995og 1996mottattfiere forespørslerog klagerfra hytteeieresom
menerde betalerfor mye for overføring
av kraftende brukerpå hytta.Det er
også kommetklageoverat noen hytteeiere må betalemer for selve kraftenenn
hva de fastboendei sammekommunebetaler.Det siste gjelderkonsesjonskraftkommunersom har ønsketat en gunstig
konsesjonskraftpris
skal være et gode for
deresegneinnbyggere.
NVE har ikke funnet at dette er i
strid med gjeldende konsesjonsregelverk. Spørsmålet om dette
likevel er en ulovlig form for
prisdiskriminering må derfor avgjøres av Konkurransetilsynet.
Etter hva NVE forstår, gjør fritt
valg av kraftleverandør det lite
aktuelt å gripe inn mot denne
prisdifferensieringen.
Overføringstariffen for hytter og
andre mindre nettkunder er en
såkalt H4-tariff som består av et
fastledd pr. år og et energiledd
(pr. kWh). Mange klagere viser
til at de som hyttekunder må betale et høyere fastledd - og/eller
et høyere energiledd enn husholdningskundene som er knyttet til samme nett.
Det vanligste er at netteiere har
samme tariff for fritidsboliger
og husholdninger. Også fra hyttekunder i slike nett har NVE
fått henvendelser. Enkelte hytteeiere mener at et høyt fastledd
gir en urimelig høy overføringspris pr. kWh.
NVEs generelle krav
Etter NVEs retningslinjer skal
netteiere i H4-tariffen dekke
marginale tapskostnader gjennom energileddet og kundespesifikke kostnader (måling, avregning, abonnement og tilsyn)
gjennom fastleddet. I tillegg til
tapskostnader og kundespesifikke kostnader er det faste,
bruksuavhengige kostnader i
nettet som også må dekkes inn.
Netteier kan velge hvordan disse
restkostnadene skal fordeles på

fastleddet
og
energileddet i tariffen. Et relativt
lavt fastledd og et
høyt energiledd er
fordelaktig
for
nettkunder med lavt strømforbruk. Høyt fastledd og lavere
energiledd begunstiger de største kundene.
Et sentralt krav i NVEs retningslinjer er at tariffene skal utformes slik at inndekning av de
faste kostnadene i minst mulig
grad skal påvirke kundenes bruk
av nettet. Tariffutformingen bør
gjenspeile at en stor del av kostnadene i nettet er faste. Også for
en kunde med et meget lavt årlig
strømforbruk må det bygges og
vedlikeholdes nett helt fra kraftkilde fram til uttak med tilstrekkelige kapasitet til å overføre
kraft når denne kunden har sitt
maksimale effektutak.
Dette er forhold som generelt taler i mot å legge en altfor stor del
av kostnadene i energileddet. Innenfor de generelle krav til tariffer har NVE ikke funnet grunnlag for å fastsette en eksakt metode for å fordele kostnadene på
hhv. energi- og fastledd.
Bør hytter ha egen tariff?
Netteiere som har høyere tariffer
for hyttekunder enn for fastboende husholdninger oppgir
gjerne som grunn at hyttekundene er mer kostbare å forsyne
enn husholdningene. NVE aksepterer dette argumentet bare til
en viss grad. Et særtrekk ved
kostnadene i kraftnettet er en

høy andel av faste kostnader
som er vanskelig å henføre til
den enkelte nettkunde. Dette bør
få som følge at tariffene innen
hvert nettnivå
(spenningsnivå) baseres på en
viss grad av gjennomsnittsbetraktning for de faste kostnadene. Bruk av anleggsbidrag er
viktig for å oppnå at kunder som
er kostbare å knytte til nettet vil
måtte betale deler av dette selv.
Forskriften til energiloven sier
bl.a. at brukstid og leveringskvalitet er faktorer som er relevante
for overføringsprisen.
Etter NVEs oppfatning må en
inndeling av kunder på samme
nettnivå ta utgangspunkt i at forhold som brukstid eller uttatt
kvantum viser en betydelig og
gjennomgående variasjon mellom gruppene. Hyttekunder har
vanligvis et langt lavere årsforbruk av strøm enn husholdninger. Hyttenes bidrag til inndekning av faste kostnader gjennom energileddet blir derfor lavere enn for husholdninger.
Samtidig kan hyttenes maksimale effektuttak være høyt.
Brukstida blir dermed betydelig
kortere - og dårligere for nettet enn hva som gjelder for husholdninger. Det må likevel understrekes at det kan være store
variasjoner i brukstid, både for
hytter og fastboende.

Hensyn til variasjoner
Kortere brukstid for hyttekunder
kan etter NVEs oppfatning i
mange tilfeller rettferdiggjøre en
noe høyere tariff for hyttekunder
enn for husholdninger. En eventuell gjennomgående forskjell i
kundespesifikke kostnader kan
også tilsi en viss differensiering.
Netteier bør ved utformingen av
tariffene ta hensyn til at det er
store variasjoner i hytteeiernes
strømforbruk.
Noen av klagene NVE har fått
tar opp at et ekstra høyt energiledd for hytter gjør at hyttekunder med høyt forbruk og et uttaksmønster som nærmer seg
husholdningenes vil komme
spesielt dårlig ut. Mange slike
hyttekunder kan være et argument for at hyttetariffen ikke bør
ha et vesentlig høyere energiledd enn husholdningskundene,
og at en differensiering heller
bør gjelde fastleddet. Et høyt
fastledd for alle H4-kunder vil gi
mindre grunn til en vesentlig
differensiering av tariffene mellom fritidsbebyggelse og fastboende. Kunder med lavt forbruk
vil da uansett stå overfor en tariff som gir en høy overføringskostnad i forhold til overført
kvantum.
Anleggsbidrag
NVE har mottatt en rekke klager

Her går en 21 kV-ledning
langs
Møsvann,
mil etter mil i veiløst
område helt inn til Mogen. Ledningen forsyner et tyvetall fastboende på gårdsbruk
langs vannet,
og noen hytter. Til hver gård er
det en egen transformator.
Linjen
ble bygget i 1952 og skal fornyes,
men først kommer en ny linje på
strekningen Arabu-Valand.

fra hyttekunder som mener de
må betale urimelig mye i anleggsbidrag eller tilknytningsavgift. Særlig når et høyt anleggsbidrag kommer i tillegg til høyere tariffer for hytter enn for
husholdninger, kan dette føles
urettferdig.
NVE mener generelt det er riktig
å bruke anleggsbidrag for kostbare tilknytninger. Mange hytter
er kostbare å knytte til nettet på
grunn av lange framføringer,
noen ganger i vanskelig terreng.
Det er derfor ikke urimelig at
hyttekundene oftest må betale
mer i anleggsbidrag eller tilknytningsavgift enn husholdninger.
NVE mener at det ved beregning
av anleggsbidrag eller tilknytningsavgift må tas hensyn til at
de nye kunder også gir økte inntekter til nettet. Dette bør gi en
reduksjon i anleggsbidrag i forhold til tilknytningskostnadene.
NVE utarbeider nå retningslinjer
for bruk av anleggsbidrag og tilknytningsavg ift.

Ikke mange som klager

Godt å komme fram til en hytte der det har stått på en varmeovn!
Det mener iallfall mange hytteeiere, men langt fra alle. Av 350 000 hytter her i
landet antas omkring halvparten å ha innlagt strøm.

Rauland Kraftforsyningslag i Vinje, Telemark,
har omkring 2000 abonnenter. Drøye 1100 av
dem, nesten 60 prosent, er hytteabonnenter.
Da kommer det vel titt og ofte en klage til laget
over dyr hyttestrøm?
- Nei, egentlig ikke. Jeg vil heller si vi gjennom årene har hatt få reaksjoner fra hytteabonnenter. Og enda færre klager ble det etter at
disse abonnentene fikk sin egen representant i
styret for laget, sier driftsingeniør Åsmund
Brårmo.
- Men ikke dermed sagt at alle er fornøyd. De
som reagerer er abonnenter som nesten ikke
har noe forbruk og dermed får en relativt høy
pris pr kilowattime. Det har vi også stor forståelse for. Men kostnadene med å få fram strømmen er jo de samme for et lite forbruk som for
et større. Da må mye tas inn på fastavgiften,
sier Brårrno.
Han forteller at mange hytteiere nøyer seg med
200-300 kWh. Riktignok bruker noen mye
mer, både 7000-8000 og kanskje opp til 15000

kWh. Men snittet blir likevel ganske lavt når
altså en så stor del av hytteabonnentene har et
ganske beskjedent forbruk. For fastboende
abonnenter er fastavgiften 820 kroner. For hytteabonnentene er denne avgiften 1600 kroner,
og den går trinnvis opp til 2000 kroner, avhengig av forbruket. En hytteabonnent med et
forbruk som gir en fastavgift på 1600 kroner,
betaler da i alt 54,12 øre pr kilowattime.
- Tendensen er forøvrig at forbruket går noe
opp, forteller Brårmo videre. - Mange synes
det er godt å komme til en hytte med iallfall totre grader innenfor veggene når man kanskje
skal være der bare en helg.
Ellers hører vi gjerne fra nye hytteeiere at «nei
takk, strøm skal vi ikke ha på hytta!». Men så
kommer de gjerne etter et år eller to og har
skiftet syn på den saken, sier driftssjefen i
Rauland Kraftforsyningslag. Han legger til at
det kommer nye hyttefelter i kommunen. Og
han ønsker enhver ny hytteabonnent velkommen!

