.;
,

.

"

4

•

vinden

Vindmølleparken på Vikna har gitt
gode resultater og skaper optimisme.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk vil
bygge flere og større møller som kan
være lønnsomme i kombinasjon med
vannkraft.
Foto NTE
Side 4

Ledningsutbygging er blitt
minst like kontroversielt som
utbyggingen av vassdrag. Vi
ser en klar interessekonflikt
mellom bygdefolk og miljøforkjempere. Det konstaterer
NVE-sjefen Erling Diesen i et
intervju med Vann & Energi
under øvre Otta-befaringen
tidlig i august.
Diesen påpeker samtidig at
minstevannsføringenstår sentralt i behandlingen av Øvre
Otta-prosjektet,en av de siste
store kraftutbyggingeri landet.
NVE prioriterer nye utbyggingssakerog skal være ferdig
med konsesjonsbehandlingen
av Øvre Otta innen årets utgang, med sin innstilling til
Nærings- og energidepartementet.
Utbyggerne Opplandskraft og
Tafjord Kraftlag ser frem til 1
ny TWh omkring årtusenskiftet.

Astri Svenkerud, konsulent fra Statnett på
trasevalg, orienterer om planene for innføringen til anleggene i Vågåmo.
Foto Harald Brynildsen.

Side 6 og 7

Kraftverk i
Namsen sikres
mot flom
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverkutføreri sommerbetydelige flomsikringsarbeider på kraftverkene Nedre
Fiskumfoss og Åsmulfoss i
Namsen. Grøndalsdammen
ved Tunnsjøflyeneblir forsterket.
En sterk pådriver var høstflommenfor to år siden som
slo ut Åsmulfoss.

Side 5

Får tappe
under LRV

Lav magasinfylling
Vest-Agder og Vestlandet (område 2) hadde tidlig i august en
fyllingsgradpå 48,5, den lavestei
landet. Samlet var energiinnholdet 45,6 TWh, eller 56,4 prosent
av fullt.
Blåsjø har under 50 prosent, og
Vatnedalsvatneter helt nede på
29.9 prosent. En av årsakene er
kravet om minstevannsføringpå
50 m7s.

Energiinnholdi magasinene
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Side 3

III

NVE har gitt Vann- og avløpsverketi Oslo tillatelsetil
å tappetre vann i Nordmarka
flere meter under LRV. Men
tillatelsen er gitt på strenge
vilkår. Det er både betenkelig og beklageligat en slik situasjonkan oppstå,sier NVE
om bakgrunnen for OVAs
søknad.

Side 2

Samarbeid om
flomvarsling
Christian Nielsen (60) falt 35 meter ned
gjennom en bresprekk - og kom fra det
med livet og helsen i behold.
Nå har breen også gitt tilbake alle eiendelene hans, etter 27 år.
Foto Bjørg Nielsen

Siste side

NVE og Glommensog Laagens Brukseierforeninghar
inngått en samarbeidsavtale
om flomvarsling.Hensikten
er å sikre en god flomberedskap, flomovervåking og
flomhåndteringi Glommaog
Gudbrandsdalslågen.

Side 11

Nærings- og energiminister Jens Stoltenberg har mottatt rapporten «Tiltak mot flom» fra utvalgets leder Arnor Njøs og takker for jobben.
Vann & Energi bringer på sidene 9 og 10 et fyldig sammendrag av utvalgets anbefalinger.
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Flomtiltaksutvalgethar talt
annsminne»har aldri vært særliglangt.Myetyderpå
at i en verdender informasjoner blitt underholdning
og teknologiog myndigheteneforventeså løse alle
«
problemer,er detteminneblittkortereennnoengang.Alleredenå
tar man fram igjenplanerom boligbyggingpå områdersom for
bare et år sidensto undervann.
leofsen»i friskt minne.Regjeringensatte ned et utvalgfikk
Det
fjorårets
etteri NVE
- like
Flomtiltaksutvalget
«Vesstadighar
somstorflom.
er oss
odt da at det ikkebare
G
til oppdragå utrede hva som kan gjøres for at samfunnetskal
være bedre forberedtpå en framtidigstorflom.Utvalgetsutredning foreliggernå som NOU 1996:16,Tiltakmot flom. Det må
slåsfast at utvalgethar gjorten kjempejobbpå imponerendekort
til utredningenhar vært storehos de mange
tid. Forventningene
sompå forskjelligmåteble berørtav flommen.For oss i NVEsto
det klartalleredetidligunderflommenat dennehendelsenmåtte
få følgerfor vår framtidigevirksomhet,langt utoverden umidog opprydding.
delbarekrisehåndtering
Bådesomet resulflomvarslingog vannføringsprognoser.
om
har vi forlengst
en delinnstilling
overveielser
utvalget
egne
avga
og ut fra
i november
av denne
llerede
tat
A
besto
gjennomførten del forbedringer.De nye varslingsrutinene
sin førsteprøveunderåretsvårflomi Nord-Norge.
sekretærerog har også foreståtten rekke delutredninger
at
samtidigmedto
ett utvalgsmedlem,
har pågått
Dettemed
utredningen
utvalget.
fra til
har bidratt
VEoppdrag
på
N
NVERegionøst på Hamarhar behandletomlag500 skadesaker.
Mangeinnenetatenhar ståttpå utoverdet en medrimelighetkan
forvente.Likevelhar en del andrevassdragssakermåttettåle en
vissforsinkelse.

Strenge vilkår for
å tappe under LRV
Vann- og avløpsverketi Oslo
kommune(OVA)fikk 13.august
tillatelsefra NVE til å tappe tre
vann i Nordmarkafra 6 til 8 meter under lavesteregulertevannstand, LRV. Tillatelsen gjelder
til 31.desember1997 og er gitt
på bestemtevilkår.Ett av vilkårene er at det snarest mulig
iverksettessparetiltakfor ytterligere reduksjoner i vannforbruket, et annet at OVA straks utnytter mulighetene for maksimalt kjøp av vann fra andre
kommunerog vannverk.
NVE påpekerat de omsøktetiltakene i Nordmarka er svært
omfattendeog har så store negative virkningerfor de almeneintereser i vassdragetat man bør
anstrenge seg for å unngå å
komme i en situasjon der en
nedtappingunder LRV må foretas. Det er både betenkelig og
beklagelig at en slik situasjon
kan oppstå,sier NVE i et brev til
OVA.

Fordelenestørst
Fordeleneved det omsøktetiltaket er at det minskersannsynligheten for at en meget streng
vannrasjoneringskal rammeprivate husholdninger, offentlige
institusjoner og næringsvirksomhethardt.
Tappingav magasinenei Nordmarka under LRV har store negative miljømessigevirkninger.
NVE mener likevel at slik tapping kan tillates fordi fordelene
ved å unngåen muligvannforsyningskrise anses større enn
ulempeneog skadene.
De tre vannene er Gjerdingen,
Helgerenog Haldoa.De kan tappes inntil 7, 8 og 6 meter under
LRV.
Flerekrav til OVA
Foruten vilkårenesom er nevnt
ovenfor, krever NVE at det
straks igangsettes planlegging
av permanenteeller provisoriske
ledningsanleggsomkan øke for-

naturligehendelsersomdet ikkeer praktiskmuligog helmot. Utseg fullstendig
å sikre
riktig
økonomisk
ler ikkehar
er
at flommer
sinetilrådinger
for
lagt til grunn
tvalget
u
og tilvalgetshovedmålhar derforværtå pekepå sammenhenger
tak som kan bidra til å redusereskadenefra flom. Stor vekt er
følgeliglagt på tiltak i de tettestbefolkededeler av landet.En
langrekkeav disseforslagenemå NVEta tak i. Vi må forberede
oss på en vesentligstrammereprioriteringav bevilgedemidlertil
tiltak.Bare langsGlommaforeflom-og erosjonsforebyggende
liggerdet kravom tiltakfor over 100millionerkroner.I tillegger
i Trønvi i sommerigjenblitt minnetom at kvikkleireområdene
delagogsåtrengerstoremidlerfor ytterligeresikring.
flomtunnelene.Forslagom storetunnelanlegger gjennom
skephar alltid
NVE
miljøer.
av ulike
framsattsom
de såkalte
er vært
diskutert,
mye
har vært
t av tiltakene
E tidene
tisk til slikegiganttiltak.Det er derformed tilfredshetvi noterer
at utvalgetfrarår enhver videre utredningav flomtunnelerfra
Glommanordfor Elverum,Mjøsaog øyeren, bådeav miljømessigeog økonomiskegrunner.Det er med minstlike stortilfredshet vi registrererat utvalgetsflertall- alle unntattFinansdepartementetsrepresentant- går inn for flomlukeri hele Solbergfossdammensbredde, slik at de gamle omløpstunnelenemed lite
kan støpesigjenen gangfor alle.
drifssikkertlukearrangement
gangenfor å kunnegjennomføres.Det blir derforspenvil følge
økning i ressurstilmyndigheter
vil kreve stor
hvordanoverordnede
forslagene
å se
Mange nendeav
opp utvalgetstilrådinger.Vi skali alle fall gjørevårt for å vedlikeholde«mannsminne»om dissespørsmålene.
Utsyn fra Engabreen, med Engavannet nærmest og Holandsflorden
utenfor. Foto Harald Brynildsen.
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Hva skyldes den høye konsentrasjonenav slam i Holandsfjorden og Nordfjorden,noksånære
naboer til Svartisenog det nye
kraftverketder?
Det har miljøhydrologeri NVE
hatt i oppdragå klarlegge.Nå er
rapportenpå det nærmeste ferdig og blir ved månedskiftet
overlevertoppdragsgiverensom
er StatkraftEngeneering.
- Undersøkelseneble foretatt i
mai og i begynnelsenav juni i
fjor. Isen lå to meter tykk på
Storglomvatnmagasinet. Vi
trengteet hull på lx1 meterfor å
kunneta opp prøver.Vannetvar
200 meterpå det dypeste.Da ble
det en gansketungjobb å sveive
opp prøvene, forteller forsker
Jim Bogensom ledetgruppenav
miljøhydrologer.
Det har vist seg at en god del av

materialetkommerfra fem-seks
isbreer som kalver direkte ut i
magasinet. Det kommer også
materiale fra de forskjellige
overføringenetil magasinet,
bl.a.densåkaltesydoverføringen
som omfatterEngabreen.
Breene og overføringeneventes
å gi en høy og varig sedimenttilførseltil kraftverketsinntak.
Bakgrunnenfor oppdrageter at
det i 1994 ble observerten stor
sedimentbelastningog blakking
av vannet i de nevnte fjordene.
Det skjedde etter at Svartisenkraftverketvar kommet i drift.
Deltagernei undersøkelsenevar
foruten Jim Bogen Hans Christian Olsen, Truls Erik Bølsnes
og Margrethe Elster. En kanadisk forskerkom også til Glomfjord og Storglomvatnetforå se
og lære.

fra andrekilsyningskapasiteten
der.
OVA skal gjennomføreoppfølgendeundersøkelserfor å dokuav tilmentereskadevirkningene
takene,og fremleggeen plan for
avbøtendetiltak. OVA kan bli
pålagt å rette opp miljømessige
skaderav nedtappingen.
OVA plikter å overvåke vannene kontinuerlig.Hvis det kan
medførefare å oppholdeseg i et
område, må OVA øyeblikkelig
iverksettetiltak for så langt som
muligå hindrealmenferdsel.
Magasineneskalfyllesopp igjen
så snart tilsigsforholdenegjør
det mulig.
Søknadentil NVE gjelder også
en fase 2 som omfatter enda
flere vann, blant dem Katnosa
og Maridalsvannet, eventuelt
gjeldendefra 1.oktoberi år.
NVE tar ikke stilling til denne
fasen før OVAhar sendtrapport
om hvilke sparetiltak som er
gjennomført,og har besvartflere
andrespørsmål.
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FYLLINGSGRADI VANNMAGASINER,UKE 321)
UKE 32FORRIGEENDRING
UKE
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Av Per Tore Jensen Lund

Median
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Ved inngangentil uke 32 (5. august)var energiinnholdeti landetsmagasiner45,6 TWh
eller 56,4 % av fullt som er hele 11,9 prosentpoengunder laveste magasinfyllingpå
sammetidspunktfor 10-årsperioden1982-91.Ved inngangentil uke 32 i 1995 var fyllingsgraden86,6 %.HøyestfyllingsgradhaddeMidt-Norgeog Nord-Norge(område3)
med 73,1 %,mensVest-Agderog Vestlandet(område2) haddelavestfyllingsgradmed
48,5 %.For Østlandetog Aust-Agder(område1) var fyllingsgraden50,9 %.
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Blåsjø under 50 prosent
- Grått og kaldt vær i sommer. Men
det er jo ikke kommet særlig mange
millimetre ut av det, iallfall ikke i
Blåsjø. Fyllingen er nå, midt i august, mindre enn 50 prosent. Vi må
sette vår lit til høstmånedene,
sier
produksjonssjef Oddvar Huseby ved
Statkraft-sentralen
i Sauda til Vann
& Energi. - Noe kan rette seg hvis
det som normalt kommer 500-600
millimeter nedbør i løpet av høstmånedene. Eller helst litt mer!
Huseby nevner at det har vært pumpet lite vann fra Lauvastøl og Sandsavatn til Blåsjø denne sommeren.
Kraften er istedet solgt til en god
pris i døgnmarkedet,
omkring 30
øre. Dette salget utgjør riktignok

bare en mindre del av produksjonen,
men har sin betydning når prisen er
så høy.
- Fyllingsgrad under 50 prosent er
litt uvanlig. Men Blåsjø er et flerårsmagasin og skal jo nettopp brukes i
slike situasjoner. Jeg ser ikke for
meg noen katastrofe.
Men det kan lett bli behov for noen
flere TWh hvis vi får en kald vinter og hvis det blir unormale snøforhold
enda en gang, sier produksjonssjefen i Sauda.

Ned til 29,9 prosent
Ingeniør Gunnar Tjensland i Kristiansand Energiverk må konstatere
at vannstanden i Vatnedalsvatnet er

Boligområde er
sikret mot ras
'

gått enda noe ned i løpet av de første
ukene i august, fra 30,2 til 29,9 prosent.
-For å holde en minstevannsføring
på 50 m3/s i bunnen av vassdraget
har vi kjørt vintervann helt oppe fra
toppen, sier Tjensland.
Vatnedalsvatnet rommer 1150 millioner kubikkmeter vann, men er nede
på 335,5 mill.m3. Det er ikke uvanlig omkring 1. mai, før snøsmeltingen er kommet i gang. Men
Tjensland tror neppe det tidligere
har vært så lite vann i magasinet på
denne tiden av året.
Energiverket søkte om å få redusert
minstevannsføringen,
men fikk avslag.

Av Aage Josefsen
NVE Region Nord har siden høsten 1994 til i sommer vært delaktig i et spesielt oppdrag like utenfor Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Sammen med kommunen
og Noteby har vi sikret et boligområde ved Sandnes.
Langs bekkedalene i Sandnesområder har det tidligere gått endel
mindre leirskred. Kommunen engasjerte geoteknisk konsulent for
å vurdere situasjonen i området da
det også ble oppdaget store setninger på bolighus i selve boligfeltet som over en strekning på ca
700 m ligger inntil Sandnesbekken. Området langs Sandnesbekken ved boligfeltet besto i stor
grad av kvikkleire. Selv ubetydelige
inngrep
kunne
medføre
kvikkleireskred og i verste fall utrasing av 20-25 bolighus.

Vekt på landskapet
I samarbeid med Noteby utarbeidet vi en plan for å stabilisere og
sikre forholdene langs Sandnes-

bekken mot ras, og etablere stabile
og miljømessig
godt tilpassede
nye bekkeløp. Målet var også å
gjøre området langs Sandnesbekken til et positivt element for folk i
området.
Det skulle anlegges en stabiliserende motfylling av morenemasser med god drenering i bekkedalen. Massene skulle fylles over
hele dalbunnen med opp til 3 meters tykkelse. Bekkeløpet ble etablert på toppen av fyllingen, og
den landskapsmessige
siden ble
vektlagt i utførelsen (se vedlagte
figur). Sandnesbekken har i planområdet
en
dimensjonerende
flomvannføring
på 6 m3/s, og
bunnbredden på det nye bekkeløpet ble ut fra dette variert mellom
3 og 4 meter.

blert nye gangstier med gangbruer. Kostnadene beløper seg totalt til ca 5 mill kr.
Det ble med utgangspunkt
i de
ekstremt dårlige grunnforholdene
langs Sandnesbekken stilt strenge
krav til anleggsutførelsen.
NVEs
egen anleggsenhet (NVE Anleg,g
Region Nord) ble med utgangspunkt i sin erfaring fra lignende
anlegg i kvikkleireområder
engasjert som ansvarlig hovedentreprenør. Lokale maskiner og lastebiler
er dessuten i stor grad innleid til
utførelsen.
Anlegget har vært meget interessant og nyttig. Teknisk sikring og
miljøtilpasning,
koordinert
med
kommunens utbedring av avløpsnettet, har vært en utfordring. Så
langt må det kune sies at resultatet
er blitt meget bra. NVEs anleggsgjeng i Finnmark med Gunnar Pedersen i spissen har utført et samlet anlegg, all ære til dem.
I løpet av ettersommeren er gresset kommet opp, og etter noen år
vil vi også se skog her. Folk har
fått et fint tur- og friluftsområde
og bruker det!

En utfordring!
Det er transportert ut over 30.000
m3 morenemasser, nytt bekkeløp
er etablert mest mulig naturlig.
Overskuddsmasser
er brukt til
landskapsforming,
jordmasser
kjørt inn, ny avløpsledning
lagt
gjennom området, og det er eta-
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Folk i området ved Sandnesbekken utenfor Kirkenes har fått et fint
tur- og friluftsområde - i tillegg til sikring mot ras.
Foto Knut Gakkestad.
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Vindturbinene
påVikna
skaper
optunisme
kan også gjøreslokalteller sentralt.
Turbineneer av danskfabrikat,type
Vestas/DWT med horisontal aksVindturbinenepå Husfjellet ling. De har hver tre vridbarevinger
og rotordiametre på henholdsvis
i Vikna, i alt fem enheter,er
34,8 og 39 m for de to turbingrupblitt et landemerkei dette
pene. De vridbare vingene gir muligheterfor å innfangevindenergien
området i Nord-Trøndlag.
De står der som et synlig re- på en optimalmåte.Rotorenehar en
omdreiningshastighetpå om lag 30
sultat av de forundersøkelser rotasjonerpr minutt.
Av Erling Solberg

som ble foretatt på begynnelsen av 1980-talletog det
introduksjonsprogramfor
vindkraftsom ble drevet av
NVE på oppdrag fra Nærings- og energidepartementet i perioden 1989-1993.Produksjonsresultatenefra
dette anlegget, som utgjør
Norges første vindkraftpark,
har så langt innfrkld alle
forventninger.

Vindparkanleggetbestår av to ulike
grupperav vindturbiner:
Gruppe 1: Tre turbinenheter,hver
med nominell ytelse på 400 kW,
idriftsatti oktober 1991.
Gruppe 2: To turbinenheter,hver
med nominell ytelse på 500 kW,
idriftsatti august 1993.
Året 1994var det førstedriftsårmed
fullt utbygget anlegg, nominell
ytelse på 2,2 MW. Driftsresultatene
fra dette anleggettåler sammenligning med de fleste vindkraftverki
verden.
Driften av anlegget har dog ikke
vært problemfri. De fleste feil og
problemersom har vært rapportert,
har årsak i tekniskeforholdsom har
latt seg utbedreetter hvert.Det gjelder problemer med styresystemet
for turbinene,skaderved lynnedslag
og/ellerdirektekomponentsvikt.
Høy brukstid
Genereltregnes en oppnåddbrukstid på 2500 timer/årfor et vindkraftverk å være megetbra. Det er derfor
bemerkelsesverdigat anlegget på
Vikna kan utvise en brukstidsom i
middelfor alle år liggerpå vel 3000
timer og ikke i noe år har vært lavere enn 2850timer.
For å belyse dette nærmerenevner
vi at den samledevindgenererteelproduksjoneni IEA-landenei 1995
var på hele 7,49 TWh fordelt på en
effektinstallasjonpå 4,2 GW.Ny installasjon i 1995 var på hele 850
MW. Om man her regner med at
bare rundthalvpartenav den nye installasjonenga produksjonsbidragi
1995,blir det vanskeligå få høyere
brukstid for disse installasjonene
enn rundt 2000 timer/år i middel.
Det må derfor være en brøkdel av
vindkraftverkenei verden som kan
oppvise bedre produksjonstallenn
anleggetpå Vikna.
Automatiskdrift
Anleggetovervåkesfra NTEsdriftssentali Steinkjerover telefonnettet.
Start og stopp av vindturbinene
skjer automatisk i avhengighetav
vindforholdene,men start og stopp

Det kreves en vindhastighetpå 4
m/sek(lettbris) for at vindturbinene
skal starte. Avgitt effekt øker med
vindhastigheteni 3.potens.Full produksjon oppnås ved en vindhastighet på om lag 14m/sek(stivkuling).
Ved vindhastighet25 m/sek (storm)
blir påkjenningeneså store at turbinene må koplesut og stanse.
Kostnadstall
Investeringenefor vindkraftparken
lå totalt på rundt 11 500 kr/kW installerteffekt. Dette må regnes som
meget høyt, men her inngår også
nettilknytning og en kostbar anleggsvei opp til høydeplatåethvor
vindturbineneer lokalisert.Med en
kalkulasjonsrentepå syv prosent,
økonomisklevetid 25 år og årlige
vedlikeholdskostnader
på to prosent
av de direkte investeringer,ligger
energikostnadene i området 40
øre/kWh.Dette regnes å være betydelig høyere enn produksjonskostnadenefor ny vannkraft.Bedriftsøkonomisklønnsomheter i dette tilfellet sikret ved at NVE har gitt
rundt 50 prosent investeringsstøtte
over vindkraftprogrammet.
Norskevindkraftmuligheter
Vindkraftpotensialetpå norskekysten er betydelig.Et typiskårsmiddel
for energiinnholdeti vinden i dette
området (regnet som bevegelsesenergi) utgjør ca 3500 kWh/m2.
Dette gjelder for et areal som står
vinkelrettpå strømningsretningen.
I
praksis vil bare om lag en tredel av
denne energienkunne omdannestil
nyttbar el med moderne vindturbiner. Som et resultat av de undersøkelser som er foretatt,er det anslått
et mulig utbyggingspotensialfor
vindkraft langs norskekysten på
hele 12 TWh,tilsvarendeen effektinstallasjonpå rundt 5000MW.
Størst interessei Norge knytter seg
til innpassingav vindkraftsom tilskudd i liten skala langt ute i fordelingsnettet.Nyttenav en slik innpassing er gitt både av den energien
som produsereslokalt og de reduserte nettap som følger av den lokale kraftproduksjon.Vindkraftens
konkurransevilkårer imidlertiddårligere i vårt vannkraftbaserteforsyningssystem enn i land med termiskeproduksjonssystemer
og høye
variable driftskostnader. Kostnadene for elektrisitetlevert fra vindkraftverkhar nå i lang tid beveget
seg gradvisnedover.De senestesignalene fra produsenterav store turbiner indikerervesentligekostnadsreduksjonerfor slike enheter. Hvis
utviklingenfortsetteri sammespor,
vil det gi muligheterfor gjennombruddfor vindkraftenskonkurranseevne på et eller annettidspunkt.

Gode driftsresultater
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1992
1993
1994
1995

8,1
7,7
7,2
7,9

ti)
a.) ccf

47
43
37,6
38,6

(3,78)
(4,84)
6,26
6,89

Kvinner og guder
Vi kjører utover Vikna en fin sommerdag, med
utsyn til blå sjø og frodiggrønne marker, med rådyr i sprang over jordene og en høy himmel
over. Svein Martinsen, avdelingingsbestyrer for
NTE på Kolvereid, forteller om vindmølleparken. Han har vært med fra starten av, i planarbeid og forberedelser før parken kom i drift i
1991, og fra dag til dag i årene som er gått.
- Nøye oppfølging må til, enda mer enn i et vanlig kraftverk, understreker Martinsen. - Flere
vindmøller gir en driftsmessig fordel. Vi kan
sammenligne, og ser det hvis èn av møllene ter
seg annerledes enn de andre.
Ennå på avstand står vindmøllene som lyse og
slanke utropstegn

mot himmelen. Men Trym er sannelig stor nok
når vi har stanset ved foten av tårnet og ser 40
meter oppover mot de tre møllebladene. Den andre av de to største møllene har også gudenavn,
Njord. Tre møller har navn etter kvinner: Barbro
var en kvinne som levde her på 1600-tallet og
som ifølge overleveringen ble brent som heks.
Sjy-Sara er en historisk skikkelse med ry som en
sterk og livskraftig kvinne, selv fisker og småbruker etter at mannen omkom på sjøen. Rikke
er den tredje, i sin tid grunneier der vindmøllene
står.
Når Martinsen har låst opp en solid hengelås og
åpnet en ståldør, er det et par skitt bort til instrumentpanelet. Der kommer det stadig frem nye
tall, og Martinsen må konstatere med et smil:
- Akkurat nå trekker vindmøllene strøm fra nettet. Vindstyrken er bare 2,9 eller 3,6 sekundmeter. Og det er ikke nok
til å holde de 29 omdreiningene i minuttet bladene skal ha,
hele tiden. Men når vinden
øker litt på, tar det ikke lang

Avdelingsbestyrer Svein Martinsen peker på det lille vinduet som
viser vindstyrke og andre målinger. Foto: Harald Brynildsen.

tid før møllenehar gitt tilbake
den strømmende brukte, forsikrerMartinsen.
I en vakthyttepå Husfjelletligger en gjesteboksom kan fortelle om mange besøk fra nær
og fjern. Og det kommer stadig flere som vil se vindmøllene på nært hold - sammen
med utsynettil øyer i tusentall,
Sør-Gjeslinganog andre.

Satser videre pa vindkraft
Nord-TrøndelagElektrisitetsverk har tro på vindkraft
- i kombinasjonmed vannkraft og vil satse videre på
denne kraftkilden.Nye planer ligger på bordet og ventes iverksatt allerede i 1997.
Da skal det bygges en vindmølle som gir 1,5 megawatt,
tre ganger mer enn de største
nåværende.

NTEser de to kraftkildenei kombinasjon:
Vi menerdet kan være interessant å byggeut vindkraftsom et
supplement til vannkraft. Ikke
som noen konkurrent,poengterer
Haarberg.- Prisenpå vannkraftvil
også stige,bl.a. fordidet er i dag
er så mangehensynå ta som gir
høyere utbyggingskostnader.
I en miljøsammenheng
kanjo nevnes at lokalbefolkningen i Vikna
er veldig positiv til vindmølleparken og har utnyttet den som en tu-

ristattraksjon.
Norskdelproduksjon?
Kan noe av utstyretlages her i
landet?
Danskeneer kommetlengst,og
det er demvi har handletmedhittil. Men vi har også signalisert
overfornorsk industriat den bør
kommepå banen.Deter muligheter for iallfallå lage deler til en
vindmølle.BedriftenFosdalenIndustri er interesserti ståldelen,
selvetårnet,og har søktommidler
til et prosjekt.Detskalnoetil for å
kommeetter her, med midlertil
forskningog med erfaring som
Hva med lønnsomheten?
- Utbyggingsprisenvil være under bareskikkeligeordrerkan gi.
Vi har et prosjekt om å utvide
vindmølleparken til et nytt område, nemlig Hundhammerfjelleti
Nærøy som er nabokommune til
Vikna. Der pågår det nå vindmålinger, forteller utbyggingssjef
Fredrik Haarberg i NTE til Vann
& Energi.
Den ene vindmøllen til neste år
er en start. På lengre sikt ser vi for
oss en ny vindmøllepark med
samlet produksjon på minst 10
megawatt. Da trenger vi altså syv
enheter på 1,5 MW.

30 øre, men fortsatt høyere enn for
ny vannkraft. Det gir et behov for
tilskudd - og vi har følere ute om
bistand til prosjektet, sier Haarberg og mener at statlig støtte er
det mest nærliggende. - Får vi noe
tilskudd, er vi beredt til å gå på.
Det gjelder å ta vare på kompetansen vi har nådd, og å komme videre.

Prosjekti Indonesia
Norske leverandører vil ikke
minst være velkommen til utenlandske prosjekter som vi tar del
bl.a. på indonesiskeøyer.Derer

det tale om hybridanleggmed
bådedieselaggregat
og vindkraftfordi det enten blåser mye eller
ikke i det hele tatt. I oktoberskal

vi være med på et seminarder
bortefor å kommei inngrepmed
utbyggingsplanene,
fortellerHaarberg.
- Tilbake til Vikna. Hvor mye
strømlagerde femvindmøllene?
- 6,89 GWh i 1995, 19 prosent
over prognosert middelsårsproduksjon.Det blåsernemligfriskt
derute!
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Bedre flomsikring i Namsen
Noenanleggskarerstår side om side og ser i samme
retningnedoverfossestryket.De virkerspent.Er det
skjeddnoe, kanskjeet uhell underarbeidet,noe alvorlig?
Neida,karenesmilerjo fra øre til øre. De unnerseg
bare et lite avbrekki jobbenfor å dele lykkenmed
en laksefiskerlangtder nede ved elva. Han haler
fangsteni land akkuratnå.

Oddmund Flønes leder flomsikringsarbeidene i Namsen og på
Grønndalsdammen.

Tekst og foto:
Harald Brynildsen.
Så er det på'n igjen. Flomsikringsarbeidene

her på Nedre Fiskumfoss

kratverk i Namsen skal være unnagjort til høstregnet kommer, omkring 20.september.
Det samme gjelder Åsmulfoss
kraftverk etpar mil lenger opp i
Namsen. Og det gjelder Grønndalsdammenved Tunnsjøflyene.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
(NTE) bruker denne sommersesongen 30-35 mill. kroner på tiltak
som skal sikre mot 1000-årsflommen.
I oktober 1994 kom en tilnærmet
1000-årsflom.Da steg Namsen så
mye og så brått at Åsmulfosskraftverk ble satt under vann og ødelagt. Gjenoppbygging og enkelte
utvidelserkostet sine 25 millioner.
Og det ble 10 millioner i tapt produksjon, som det ikke var forsikret
mot. Hendelsen var en kraftig på-

driver for flomsikringsarbeidene
som nå gjennomføres.
Nye beregninger fra de seneste
årene har også gitt større verdier
for flomvassføringenn det som tidligere lå til grunn. Flomoverløpene har da vist seg for små til å
kunne avlede dimensjonerendeavløpsflom. Dermed må avledningskapasitetenover dammeneøkes.
NTE har under planleggingenhatt
nær kontakt med NVE Region
Midt-Norge.Alle planer er forelagt
NVE til godkjennelse.
- Vi har påpekt enkeltemangler,og
hva det bør gjøres noe med. Alle
våre anbefalingerer imøtekommet
fullt ut, sier overingeniør Dag
Bachke ved NVE-regionen til
Vann & Energi.
På Nedre Fiskumfosser ett av tiltakene å bygge et såkalt labyrintoverløp. Dammen skal ikke lenger
stå som en rett strek over elva, men
gå i et siksak-mønster. Det vil
gjøre overløpet mye lengre. Idèen
kommer fra Spania hvor man er
særlig langt fremmepå dette området. Her i landet har Helgeland
Kraftlagvært først ute med et labyrintoverløp,på Dam Dalevatn.
- Foruten det praktiske ved labyrint-løsningentrorjeg det vil ta seg
fint ut når vannet flommer over,
sier Bakke.
Fint å skue er også en skumhvit
foss i forrykende fart over fjellet.
Her gikk anleggsfolkenetørrskodd
over i går, men mye regn det siste
døgnet har gitt en helt annen vannføring. Namsen er rask på labben i
så måte, skjønnervi.
Nå må vi klatre noen stiger opp og
noen ned for å kommetil den andre
bredden. Der kan vi hilse på en
enslig laks som står inne i et akvarium øverst i stor fisketrapp. Den
venter på hjelp til å komme helt
opp i elva over fossen.
-Vi må bære laksene det siste stykket, på grunn av en fangdam vi
byggerfor anlegget,forklarerOddmund Flønes,NTEs byggelederfor
flomsikringsarbeidene.

Dammen ved Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen er i sommer en travel arbeidsplass for mannskaper
fra Statkraft Anlegg. Det u«øres omfattende sprengningsarbeider på begge sider av dammen. Nåværende massivdammer med overliggende gangbane og søyler i overløpsseksjonene fiernes helt. Istedet
får vi landets andre og hittil lengste labyrintoverløp. Sikringstiltakene omfatter også en ny luke ved vestre damfeste (til venstre for kranbilen på bildet) Det blir en 5 x 3,5 m stor klappeluke. Nedre Fiskumfoss
er fra krigens dager. Kraftverket har en installasjon på 39 MW og en produksjon på 240 GWh.

-1<g:

Ved iismulfoss kraftverk blir det i tillegg til nåværende damkonstruksjon laget et nytt lukeløp, i forlengelse på vestsiden mellom dam og jernbanelinje. Her installeres en segmentluke med målene 25 x 4,8 meter. Før den nye luken kommer på plass, skal mye sprengningsarbeid være unnagjort både oppstrøms i
magasinet - for selve lukekonstruksjonen - og nedstrøms på vestre side av elva. Som bildet viser i forgrunnen, er det boret for nye ladninger. Under høstflommen i oktober 1994 trengte vannet inn i kraftverket og gjorde skader som det kostet titalls millioner kroner å utbedre. Installasjonen er 12 MW, produksjonen 74 GWh.

Nedre Fiskumfoss slik den vil fremstå etter sommerens ombygging, med landets hittil
største labyrintoverløp.
Tegning Liv Bjugan, NTE.

Grønndalsdammen ved Tunnsjøflyene tilfredsstiller ikke dagens krav og er i sommer
under ombygging. Damtoppen blir halvannen meter høyere, fra ca.16 til 17,5 meter, i
fire meters bredde. Og den ca. 250 meter lange dammen får på hver side nye lag av
solide materialer fra et steinbrudd i nærheten.
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Ikkemuliga gjørealletillag
Minstevannføring
sentralt
Så tilbake til landskapet i Vågå,
Lom og Skjåk.
- Det er jo så vakkert at du får
klump i halsen. Det gjør såvisst
ikke saken enklere.
Alle sideelvene er vesentlige
momenter i dette landskapsbildet. Stortinget har allerede grundig drøftet hvordan vi skal disponere vannressursene i Ottadalen. Fem store sidevassdrag er
vernet, nemlig Bøvra, Skjøli,

Erling Diesen på be aring i øvre Otta: - Minstevannsføring
tralt.

Tekst og foto:
Harald Brynildsen
Tre dager til ende har vi vært på
befaring i Øvre Otta. Mange
mennesker kjørte i en stor buss
langs elver og vann, eller i mindre busser der seterveien krevde
det. Vi ruslet gjennom skogen
og hørte bjelleklang. Og vi stabbet oss nedover bratt lende til
den herlige Høgfossen som slett
ikke alle i Skjåk har sett, knapt
nok hørt om.
Noen tok syymilsstøvlene fatt, i
form av helikopter, for å studere
trasemuligheter i dal og til fjells.
Himmelen var vidunderlig blå,
solsølvet blinket i alt som renner.
Men så er tiden inne for nøkternt
å veie alle inntrykk og fakta, ta
hensyn til det ene og ikke
glemme det andre. Det er ikke så
enkelt.
Vassdrags og energidirektør Erling Diesen ledet befaringen fra
NVEs side. Han sier det slik:
-Ingen utbyggingssaker er lette i
dag. Vi kan iallfall straks konstatere at her er det ikke mulig å
gjøre alle til lags!
Mye tyder også på at saker som
gjelder ledningsutbygging er
blitt minst like kontroversielle
som vassdragsutbyggingen.

En omfattendesak
øvre Otta er i det hele tatt en
veldig omfattende sak. Her
dreier det seg om en av landets
siste store kraftutbygginger. Jeg
ser bare Sauda av de gjenværende som er i den samme størrelsesorden, omkring 1 TWh.Vi
har forresten ikke fått noen konsesjonssøknad om Sauda ennå,
innskyter Diesen. De andre aktuelle prosjektene er i GWhklassen.
-

Utenom Svartisen, som naturligvis var stor, må vi ganske langt
tilbake i tid for å finne noe tilsvarende til øvre Otta. Meråker
var en betydelig utbygging men nesten ukontroversiell, med
lite ledningsbygning. Ren plankekjøring sammenliget med
Melfjord som vi syntes var et
dårlig prosjekt, både miljømessig og økonomisk. NVE frarådde konsesjon, men Stortinget
mente som kjent noe annet.
Konsesjon ble gitt også for Beiarn og Nord-Rana, uten at noen
utbygging er påbegynt der.

er sen-

Mange mindre prosjekter har
vært gjennom konsesjonsbehandling i min tid som som leder
i NVE. De fleste er gått igjennom, men vi har også stoppet
noen. Nå på 90-tallet gjelder vel
sakene i første rekke opprusting
og utvidelser, med delvis statlig
bistand, påpeker Diesen.

Stridom ledninger
Han kommer tilbake til striden
omkring kraftledninger:
- Ledningssakene er blitt de
store nå. Vi fikk et tidsskille med
behandlingen av Fana-Kollsnes prosjektet, og resultatet det fikk.
Jeg har kalt dette med kabling på
landsbygda en kursjustering, eller kanskje noe enda sterkere.
Det skulle etter Stortingets mening legges mer vekt på miljø og
mindre på det økonomiske i ledningssaker. Det må vi følge opp,
slår NVE-sjefen fast. - Men vi
må heller ikke ta helt av med å
påføre elforsyningen utgifter.
Stortinget sa også at man ikke
må glemme kostnadene. Dette
gir vanskelige avveininger. Vi
har dem bl.a. i ledningsutbyggingen i Sør-Norge, i forbindelse med utvekslingsavtalene
med utlandet, og i øvre Otta-saken.

sene ønsker seg ledningene
lengstute på fjellkantenmot dalen,de bør kryssebeiteområdene
minst mulig.Hvis nye kraftledningerskalfrem,kan ikkebegge
parterbli tilfredsstiltfulltut, slår
Diesenfast.

Enavde
sistestor
norsk
vannkra
utbyggi

Grundigbehandling
- Vi har hatt forhåndsmelding
medhøringog møter.Vi har fått
konsesjonssøknadmed konsekvensutredning.Så denne befaOstri,Tundraog Finna.Det øv- ringenog nye møtermed folkerige er åpnet for konsesjonsbe- valgteog folketellers.Alt ialt en
handling.I denne omgangener veldiggrundigbehandling.
det nestenikkesnakkom regule- Jeg har tidligereuttalt at konseringer. Derimot gjelder søkna- sjonsbehandlingen
skalværeferden betydeligeoverføringer,og dig fra vår sidei løpetav året,og
dåt kan være like kontroversielt. det holderjeg fast ved.
Å føre vann fra et vassdrag til et Det er i tråd med hva departeannethar alltidvaktstrid.
mentethar bedtom, nemligat vi
Jeg kanjo ikkesi noe somhelsti prioriterernye kraftutbyggingsdag om hva konssjonsbehand- saker slik at de blir ført fram
lingenvil føretil.
utenunødigeforsinkelser.
Nå er vi i et stadiumfor interntå Dette vil jeg tro er uttrykkfor en
tenkefritt og uforpliktende.Det vurderingav tilgangenpå elekenestejeg kan konstatereer at trisk strøminnenlandssammenher - som i andre elver - står lignet med forbruksutviklingen.
spørsmålet om minstevannsfø- Vi er jo alle bekymretfor kraftring sentralt,sierDiesen.
situasjonenog følger spentmed
fra uke til uke. Men vi tror også
Interessekonflikt
at markedsmekanismene
kan ta- Under befaringenhar vi også kle en situasjonmed svikti eltilmøtt en klassisk interessekon- budet, tilføyer vassdrags- og
flikt: lokalsamfunnet vil ha energidirektøren.
kraftledningen ut av syne, ikke
nede i dalen og bygda. Miljøfol- Proposisjontil Stortinget
kene sier at ledningen må gå
sammen med andre inngrep i naturen, som veier og jernbane.
Uberørt natur må forbli uberørt.
Disse motsetningene møtte vi
klart og tydelig her. Representanter for fylkesforvaltning og
verneorganisasjonervil ha fjellet
og fjellsidene fri for kraftledninger. Bygdefolket setter seg
imot ledninger nede i dalen. Her
kommer også hensynet til villreinstammen inn. Reininteres,

Etter avsluttet konsesjonsbehandling sender NVE sin tilråding i øvre Otta-saken til Nærings- og energidepartemenet.
Derfra går saken ut på høring til
en del instanser, deriblant de berørte departementer. Det utarbeides en proposisjon som oversendes Stortingetfra Kongen i statsråd. Vanligvis reiser også stortingskomiteen, eller deler av
den, på befaring til utbyggingsområdet.

Besøksa
oppleveis
Øyberget kraftstasjon er tenkt som
et besøksanlegg. Etter planen skal
kraftverket fra starten av få en utforming som gir de besøkende størst

mulig opplevelse uten å komme i
veien for daglig drift.
Enda en attraksjon i vente er en opplevelsesløype fra turiststedet ved
Dønfossen opp til kraftverket, noen
hundre meter.
I utbyggingsområdet finnes fangstgroper og andr•, kulturminner fr
steinalder og and gamie.dåger.
idè er at unge kvi er langs 10
forteller oni dagligii ' hver si

Fokuspå elforbruk
Vi må bare registrere hvor kontroversielt det er å få frem nye
prosjekter. Det gjelder gasskraft
som det gjelder vannkraft, og
altså ledningene. Slik jeg ser det
må den logiske konsekvensen
være at vi retter større oppmerksomhet mot forbruket av elektrisk strøm. Finne kraftigere virkemidler for å dempe veksten i
etterspørselen. Bedre opplysning
til forbrukerne om effektiv energibruk er ett virkemiddel. Et annet virkemiddel er skikkelig
økonomisk motivasjon for å
gjennomføre sparetiltak. Med
det mener jeg høyere strømpriser
gjennom økt forbruksavgift, sier
vassdrags- og energidirektøren.
-Hvor stor økningen bør være tør
jeg ikke si. Vi får prøve oss
fram. Men hvis vi vil ut av alle
konflikter med nye anlegg, har
jeg ikke noe annet råd.
En del av slike økte avgifter
måtte brukes til å bøte på sosiale
skjevheter, for eksempel overfor
minstepensjonister og barnefamilier som vil føle en høyere
strømregning sterkt. Men de
fleste av oss har god råd til å betale.

To herrer i tankefull positur like ved Tora, en av sideelvene som
utbyggeren vil ta inn. Herrene er vassdrags- og energidirektør ErIMg Diesen (t.h.) og og hans nærmeste medarbeider i vassdragssaker, avdelingsdirektør Bjørn Wold.

Kartskissen er hentet fra brosjyren Glitra

kyhI
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Satserpa vannkraft
Hvorfor bygge ut øvre Otta?
Adm.direktør Oddleiv Sæle i
Opplandskraft sier blant annet:
Etter økningen i alminnelig forbruk de seneste årene har vi allerede et lite kraftunderskudd i
et år med middels tilsig.
Alt tyder på at forbruket vil
fortsette å øke. Selv om alle arbeider for å bruke elektrisk
energi mer fornuftig, er vår vurdering at vi etter årtusenskiftet
trenger mer kraft.
Den må komme gjennom im-

port, ved bygging av gasskraftverk, eller ved en fornuftig videreutvikling
av det norske
vannkraftsystemet.
Ved behandlingen av Samlet
Plan og Verneplan IV våren
1993 ble utnyttelsen av Øvre
Otta-vassdraget
- slik det er
planlagt i Glitra Øyberget-prosjektet - frigitt for konsesjonsbehandling.
Vi mener en fortsatt satsing på
ren norsk vannkraft er det riktige.

Sideelvertas inn
Sjefingeniør Willy Nordheim i Opplandskraft (t.h.) orienterer om utbyggingsplanene og forteller at hele utbyggings)mrådet ligger innenfor Skjåk kommune. Det gjelder også halvparten av ledningsanleggene. Med unntak for enkelte
Yrivate utparselleringer forholder utbyggeren seg til èn grunneier, Skjåk almenning. Til venstre på bildet overingeiiør Astrid Brynildsen, saksbehandleri NVE for den store kraftutbyggingssaken.
Videre ses adm.direktør Finn Terje
Vielsen i Tafjord Kraftlag, informasjonssjef Inge Møller i Opplandskraft og Skjåk-ordføreren Hans Krogstad.

g og Vakkerog lite
Øype påvirket natur
r å la de besøkende møte
r gjennom 5000 år.
vil bli lagt på vannets bruk
ing til alle tider.
m en slik opplevelsesløype
idere i et utvalg der både
mmune,
turiststedet
ved
n og Opplandskraft
er
munen og andre ser gjerne
ldige gjennomgangstrafiktr:und
åre

Skjåk almenning er langt den største
i landet, like stor som Vestfold fylke
eller fire-fem ganger Oslo. Almenningen utgjør hele 95 prosent av
arealet i Skjåk kommune.
Her er
fjell og atter fjell, breer, hundreder
av vann og mange elver. Og mye
skog, furu og bjerk.
- En vakker og lite påvirket natur.
Den har vært vel tatt vare på, sa almenningens bestyrer Stig Aaboen til
flokken på øvre Otta-befaring.
Ottadalen villreinområ
e gis det
arlig om.kring 400 felling
latelser.

Det felles også elg, hjort og rådyr.
Fiskemulighetene
er
noenlunde
brukbare. Man får ikke de store fiskene i almenningen,
men kvaliteten
er fin, forsikret bestyreren.
Ved et ganske moderne sagbruk i
Bismo blir omkring 15 000 m3 tømmer til panel og gulv.
Almenningen
har gitt sin egen høringsuttalelse i utbyggingsaken.
Et viktig punkt er at skogbruket blir
minst mulig berørt av nye kraftledninger.

Opplandskraft
og
Tafjord
Kraftselskap står sammen om å
søke konsesjon for utbygging
av Glitra og øyberget. Selskapene kjøpte fallrettighetene
i
øvre Otta med sideelver i 1967.
Selskapene vil nå utnytte fallet
fra Breidalsvannet og Raudalsvannet i to kraftverk, men uten
at magasinene i de to vannene
blir endret. Noen sideelver skal
ifølge utbyggingsplanen tas inn,
deriblant Tora, Føysa og Glitra.
Også sideelvene Vulua og Måsågrove kommer inn på tunnelen fra Tora og Føysa.

Ved den nedre enden av Heggebottvannet blir det etter planen
bygd en dam som hever vannstanden fire meter. Vannet går
herfra i en ny tunnel ned til Øyberget kraftverk som bygges i
fjell rett øst for Dønfossen.
Arlig produksjon blir ca 1 TWh,
65 prosent sommerkraft og 35
prosent vinterkraft. Totalkostnaden er ca. 2 milliarder kroner,
inklusive
linjenett
til 250
mill.kr.
Samlet lengde på tunnelene blir
36 km. Byggetiden er beregnet
til tre år.

Det må bygges kraftledninger fra
de nye kraftverkene. Fra Glitra
kraftverk er det planlagt en ca 12
km lang 132 kV-Iedning til øyberget kraftverk ved Dønfossen.
Fra øyberget til Vågåmo bygges
en ca 58 km lang 300 kV-Iedning. Utbyggeren påpeker forskjellige alternativer, på fjellet
eller i dalen.

Det er også planlagt en 66 kVledning
fra det nåværende
Skjåk I til øyberget. Hensikten
er å knytte produksjonen i Skjåk
I og strømforsyningen i bygda til
hovedledningen.
Den nåværende 66kV-ledningen
fra Sjåk I til Vågåmo kan da rives.

Redusertvannf
Utbyggeren har fremlagt resultatene av konsekvensundersøkelser på en rekke områder. Det er
ikke tale om store konsekvenser
for klima, dyr eller planteliv.
De negative konsekvensene gjelder i første rekke opplevelsesverdien i det aktulle utbyggingsområdet. Alvorligst er virkningen av en sterkt redusert
vannføring på den utbygde elvestrekningen. Otta får sterkt redusert vannføring fra Breidalsvatnet til Pollvatnet og fra Heggebottvantnet til nedenfor Dønfos-

sen. Også i flere sideelver blir

vre Otta, utgitt av Kraftlaget Opplandskraft.

vannføringen
sterkt redusert,
blant dem Tora og Føysa (nedenfor inntak).
Om fisken har ekspertene sagt at
den er liten og vokser sakte i den
delen av vassdraget som blir utbygd. Prøvefiske ga en gjennomsnittsvekt på 70-80 gram. Reduseil
er negativt for
fisket.
Utbyggeren påpeker forskjellige
tiltak for å redusere skadevirk- Eva Skjåkødegård,
talskvinne
ningene. Minstevannsføring
er for setereiere og hytteeiere, gikk
nevnt først, deretter bygging av sterkt imot å ta vannet fra Glitra
terskler og andre tiltak som gir som renner like ved Botnsæstørre vannspeil.
trene. Det samme gjør NaturSteintipper skal innpasses best vernforbundet og «Vern øvre
mulig i terrenget.
Otta».
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Under flommen på Østlandet i
juni -95 ble svenske spesialister
innleid for å utføre vannføringsmålinger med instrumentet Accoustic Doppler Current Profilers, ADCP.
I NVE så vi nytten av å bruke
slikt utstyr, og det ble besluttet å
kjøpe en ADCP. Tre ansatte ved
Hydrologisk avdeling reiste til
Sverige på kurs. I vår var vi klare
til å starte målinger på egen hånd.
Forst gjorde vi endel testmålinger
i Glomma og Dranunenselva. Resultatene ble sammenlignet med
målinger gjort med tradisjonelt
utstyr og med kraftverksdata. Resultatet viste god overensstemmelse mellom målingene.
Av Geir Gautun

Stoiflommen i Finnmark ga mulighet til å prøve ADCP-en under realistiske forhold. Her setter observatør Nils Olav Eriksen ved Polmak målestasjon (t.v.) og Geir Gautun ut båten med måleutstyret på
Tana den 6.juni. Vannføringen ble da målt til 1740 m3/s.

Hydro Aluminium
forhåndsmeldte i mai en ny 300 kV-Iedning fra Borgund til Øvre Årdal.
meldingen blir det påpekt at
strømforsyningen i Indre Sogn allerede i dag er presset, med små
marginer til leveringsstans. Det er
behov for sikring av kraftforsyningen til Årdal Metallverk og til
den alminnelige forsyning i Indre
Sogn.
Aluminiumverket har i dag et årlig
elforbruk på ca 3 TWh. For å sikre

fremtidig produksjon ved Årdal
Metallverk må anleggene moderniseres og utvides. Innen år 2000
er det behov for ytterligere 1
TWh, heter det i forhåndsmeldingen.
Hydros anlegg i Årdal krever en
kraftforsyning av høy kvalitet
og regularitet. Kortvarige forstyrrelser i strømforsyningen gir
driftsproblemer, økt miljøbelastning og produksjonstap. Langvarige avbrudd medfører betydelige
økonomiske, tekniske
og
miljømessige belastninger.

«Vi mener ledningen bør komme seg til fjells så fort som

mulig»,ble det sagt underfolkentøtet i Borgund.
Her står tårnet på Borgund stavkirke mot fjellpartiet der
en ny 300 kV-ledning foreslås å gå rett opp.
Foto Harald Biynildsen

Tosidig
forbindelse
I forhåndsmeldingen
sies det videre at en
ny 300 kVledning
mellom
Borgund og
Øvre Årdal
vil gi Indre
Sogn tosidig forbindelse til hovednettet.
Dette anses
som beste
løsning.
Forsyningen til
Årdal Metallverk kan
da opprettholdes både
ved et transformatorhavari i Fortun og ved
feil på forbindelsen
FardalLeirdølaFortun.

Det er fremlagt tre hovedalternativer for trasevalg. Hydro Aluminium prioriterer et alternativ (1.0)
som i prinsippet tar korteste vei
over høyfjellet mellom Borgund
og øvre Ardal. Traseen går raskt
opp fra Borgund. Av en samlet
lengde på 30 km vil 23 km i gå
høyder over 1000 meter. Enkelte
områder er skredutsatt, men ved å
plassere mastene på rygger i terrenget vil traseen kunne legges rimelig skredsikkert.
Kostnadene er beregnet til ca 87
mill.kr. for Alternativ 1.0, og til
97 og 105 mil.kr. for de andre to. I
forhåndsmeldingen vurderes Alternativ 1.0 til ikke å ha vesentlig
større negative konsekvenser enn
de andre hovedalternativene.
Konsekvensutredning
På åpne folkemøter i Øvre Årdal
og i Borgund sist i mai ga NVE
orientering om den videre behandling av forhåndsmeldingen. Det
ble også holdt møter med folkevalgte og administrasjon i Årdal
og Lærdal kommuner og med representanter for fylkesmann og
fylkeskommune. Under møtene
ble det tatt opp en rekke spørsmål
om virkningene av en ny kraftledning i området, bl.a. hva den vil
bety for et villreinprosjekt som er
igangsatt. Andre spørmål gjaldt
mulig innvirkning på helse og muligheter for kabling, kulturminner,
mastetyper og urørt natur.
Forhåndsmeldingen er ute på høring med frist til 1.oktober. NVE
skal deretter ha nye møter med
kommunene og fylket om det nærmere innhold i et program for å utrede konsekvensene av ledningsutbyggingen. Det ferdige utredningsprogammet blir forelagt Milj øverndepartementet.
Søknaden fra Hydro Aluminium
om å få bygge 300 kV-ledningen
ventes å foreligge innen årets
slutt. Selskapet har som mål å
kunne sette ledningen i drift i oktober 1998.

Til flom i Finnmark
I slutten av mai i år gikk flomalarmen igjen. Denne gangen var det
varslet storflom i Finnmark, og vi
fikk muligheten til å prøve utstyret
under realistiske forhold. Jeg reiste
til Finnmark og målte flomvannføringer både i Tana og Neiden. Under vårflommen i år ble det målt
over 2000 m3/s.
Det har forekommet størreflom tidligere. Men på grunn av isgang har
det ikke vært tilrådelig å måle vannføringen med vanlige målemetoder.
Høyeste målte vannføring fra tidligere år er ca 850 m3/s.
Neiden oppnåddevi enda bedre resultater. Siden målestasjonen ble
opprettet i 1911, har det ikke vært
størreflom i denne elven. Vi brukte
ADCP-en da flommen kulminerte.
Det ble målt ca 530 m3/s. Høyeste
vannføring målt med vanligutstyr
var ca 150 m3/s. Dette har betydning for datakvaliteten,
særlig med
tanke på flomvannstander.

isgang var det mulig å utføre arbeidet.
En annen fordel er at resultatet fra
målingene kommer frem på dataskjermenså snartbåten med ADCPen har krysset elven. Ved tradisjonelle metodermå det en del punchearbeid til, i tillegg til en mer tidkrevende måleoperasjon før resultatet
kan legges på bordet.
Begrensninger
Måleutstyrethar også sine begrensninger. Ved ekstremt høy sedimenttransporti elven, slik det var under
95-flommen, kan ADCP-en få problemer. Utstyret har vanskeligheter
med å skille mellom bunn og «teppet» av sedimentersom beveger seg
langs elvebunnen. Det blir da målt
lavere vannføringenn det i virkeligheten er. Problemet søkes løst gjennom samarbeid mellom eksperter i
flere land.
Andre ulemper ved utstyret er høy
innkjøpspris, og noe komplisert
bruk. Dessuten må utstyret behandles med forsiktighet. Tradisjonelt
måleutstyrtåler røffere behandling.

Flere oppgaver
ADCP-en ble primært anskaffet
med tanke på vannføringer under
flom. Resultatet fra slike målinger
vil fortløpende bli brukt i modeller
som prognosekontoret benytter.
Dessuten er resultatene svært nyttige til å kalibrereog kontrollereeksisterende vannføringkurver både
ved vanlige målestasjonerog kraftverk. Dette blir en prioritert oppgave fremover.
ADCP-en kan også brukes i andre
sammenhenger.Vi har bl.a. fått forespørsler om å måle strømningsmønsteret i Drammenselva for å
finne ut hva slags kreftersom virker
på forbygninger i elven like ved
Drammen sentrum. Det forsvinner
masse fra elvebreddene under flomStøre sikkerhet
mer.
Fordelen med det nye utstyret er Statkraftønsker å kontrollereen teouten tvil sikkerheten. Under tradi- retisk modell de har laget for å finne
sjonelle målinger følger båten en ut hvordanavløpsvannetfra et kraftstålwire som er spent over elven. verk fordeler seg i Suldalsvann.UtMed en ADCP kan man kjøre sik- slippspunkteter i bunnenav vannet.
sak over elven for å unngå isflak, Det som kanskje er viktigst i tiden
trær og hus som kommer flytende fremover er å fortsette testingen av
uten at dette påvirkermåleresultatet. utstyret, særlig nå i startfasen, og
Under målingene i Tana ble dette klarlegge alle de mulighetermåleinprøvd med storthell. Selv understor strumentethar.

Tilskuddfra NVE
til fjernvarmeanlegg
NVE har gitt Gardennoen
Fjernvarme AS konsesjon for
bygging av et fjernvarmeanlegg
tilknyttet Oslo Lufthavn,Gardermoen.Det er også gitt et tilskudd på 2,5 mill.kr.fra NVE
for å fremme bruk av bioenergi i
fjernvanneanlegget.

til bioenergianlegget. Fordi man
oppnår moderate varmepriSer
sammenlignetmed kostnadene
fjernvarmedistribusjon, er prosjektet til å begynne med ikke
beregnet å være bedriftsøkono-

misklønnsomt.
Tilskuddetfra NVE er i første

Planen er at Gardermoen Fjernvarme i første omgang skal forsyne varmebrukere på det sen-

rekke gitt for å fremme utviklingen av et marked for bioenergi i Norge. Anlegget skal
trale flyplassområdet. Innen også benyttes til demonstrasjon
2005 focventes årligeleveranser for mulige kjøpere av bioenergiav ca 50 GWh varmeenergi,60 anleggog andreinteresserte.
prosentav energienvil være ba- NVE har samtidig gitt Oslo
sert på biobrensel,restenfra ol- LufthavnAS fjernvarmekonsejekjeler. Sammenlignet med sjon for å forsyne tre

varmeforsyningfra Iokaleoljekjeler vil utslippenetil luft bli
omtrenthal~.

gendeenergibrukere
fraflyplassens vanneanlegg. OsIo Luftstden a
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Flomdempendeeffektav regulering
Flomtiltaksutvalget kom allerede i fjor med en delutredning som anbefalte forskjellige tiltak innen beredskap og flomvarsling. Anbefalingene, og oppfølgingen av dem, er tidligere omtalt i Vann & Energi.
I det følgende gjengis hovedpunkter i utvalgets diskusjon av tiltak i vassdrag for å redusere flomrisikoen, og andre tiltak.
I kapitel 8 drøfter utvalget vassdragsreguleringenes betydning i
en flomsituasjon, deriblant adgangen til å fravike et manøvreringsreglement. Det er også sett
på mulighetene for ytterligere
reguleringer i vassdrag med lav
regulerinsgrad, med sikte på
flomdemping.
Vassdragsreguleringer har generelt gitt større magasineringsevne i nedbørfeltet, noe som reduserer flommene. Størrelsen på
magasinet i forhold til nedbørfeltet og flomvolumet er avgjørende for vassdragsreguleringers
potensielle flomdempende effekt. Virkningen er sterkest lokalt rett nedstrøms magasinet.
Men reguleringer vil også ha en
gunstig flomdempende effekt videre nedover i vassdraget.
Flomdempende

effekt

Etablering av reguleringsmagasiner vil dempe flommer, spesielt vårflommer, selv om reguleringen primært tar sikte på å ivareta
kraftproduksjonsformål.
Ved utbyggingen av vannkraftressursene i Norge er det ikke
tatt spesielt hensyn til flomdemping ved fastsettelsen av størrelsen på eller plasseringen av reguleringsmagasiner. Dette er hovedsaklig styrt av i hvilken grad
forskjellige prosjekter er funnet
økonomisk utnyttbare og i hvilken grad disse har stått i konflikt
med miljøhensyn og andre berørte interesser. Flomdempingen
ved eksisterende reguleringer er
mest en positiv effekt av utbyggingene.
Tilstrekkelig hjemmel

Vassdragsreguleringer forutsetter tilleggskonsesjon. Et manøyreringsreglement

gir rammebe-

tingelser for driften av regulerinsanleggene.
Vassdragsmyndighetene har i
dag tilfredsstillende hjemmel for
å gi tidsbegrenset pålegg om og
tillatelse til å fravike manøvreringsreglement i konkrete flomsituasjoner.
Ved bruk av vassdragsregulering til flomdemping er det i utgangspunktet regulanten/konsesjonæren alene som i forhold til
berørte interesser har ansvaret
for manøvreringen.
I tilfelle der vassdragsmyndighetene overtar eller gir pålegg
om manøvreringen, overføres
ansvaret til vassdragsmyndighetene. I slike tilfeller kan i tillegg
vassdragsmyndighetene bli ansvarlig for eventuelle tap og utgifter hos regulanten.
Bedre flomprognoser

For å legge forholdene bedre til
rette for flomdemping ved bruk
av vassdragsreguleringer har utvalget forskjellige anbefalinger
som går på nye krav til utforming av dammer og tappeløp, og
manøvrering og drift av reguleringsanlegg.

Utvalget anbefaler at regulantene bedrer sine muligheter til å
prognosere flommer. Det kan
gjøres ved bruk av operative
prognose- og simuleringsmodeller og opplegg for beregning av
snømagasinet. Det bør fastsettes
en plikt for regulantene til å
varsle vassdragsmyndighetene
om kritiske flomsituasjoner. Utvalget anbefaler videre at regulantenes tappestrategier i større
grad enn i dag tar sikte på demping av flommer.
For å oppnå nødvendig fleksibilitet i ekstremsituasjoner anbefaler utvalget at vassdragsmyndighetene vurderer bestemmelser i
manøvreringsreglementet som
er til hinder for en optimal manøvrering ut fra flomdempingshensyn. Utvalget anbefaler også
at mulighetene for å fastsette
krav om buffermagasin for
bedre demping av sommer- og
høstflommer utredes nærmere.
Styre flomavløpet

Fra Solbergfoss under 95-flommen.
Foto: Fotonor AS.

og for å dekke flommer av forskjellig karakter. Både mulighetene for tilleggsreguleringer i
eksisterende magasiner og nye
utbyggingsmuligheter er vurdert.
De vassdrag som er trukket frem
er ikke ment å ekskludere muligheter for ytterligere reguleringer
med sikte på flomdemping i andre vassdrag eller ved andre prosjekter. Utvalget har heller ikke
tatt sikte på å gi en uttømmende
prioritetsliste.
Det understrekes at bruk av
vassdragsreguleringer til flomdemping må vurderes i forhold
til altemative tiltak og underlegges de samme kost/nytte-vurderinger der de samlede samfunnsinteresser trekkes inn.
Utvalget mener å kunne konstatere at det i de fleste vassdragene
man hargjennomgått finnes prosjekter som er interessante ut fra
et flomdempingsperspektiv.

Når det gjelder krav til utforming av dammer og tappeløp,
kan
vassdragsreguleringers
flomdempende effekt økes både
ved at magasinkapasiteten og
tappekapasiteten økes. I tillegg
kan man øke flomdempingsmulighetene ved at forholdene legges til rette for å styre flomavløpet, slik at man oppnår en mer
kontrollert bruk av kapasiteten i
magasinet når vannstanden nærmer seg dimensjonerende flomvannstand.
Flomtiltaksutvalget anbefaler at
NVE utreder mulighetene for å
gjøre bruk av manøvrerbare
flomløp og/eller benytte tappekapasiteten i dammers bunntap- 10 prosjekter
peløp. Hensikten er å oppnå en Gjennom Stortingets behandling
mer kontrollert utnyttelse av ma- av verneplanene I IV er det fastgasinkapasieten når vannstanden lagt at det ikke er grunnlag for å
nærmer seg dimensjonerende foreslå reguleringstiltak i vervannstand og/eller en bedre mu- nede vassdrag. Når det gjelder
lighet for forhåndstapping under Gaulavassdraget og Trysilvassflom. Utredningene bør ta sikte draget, viser utvalget til at flompå å kartlegge damanlegg hvor sikringstiltak for de mest flomslike tiltak ut fra en kost/nytte- utsatte områdene i disse vassdravurdering kommer gunstig ut gene bør vurderes innenfor ramsammenlignet med alternative mene av differensiert forvaltflomsikringstiltak i vassdraget ning og rikspolitiske retningslinnedstrøms.
jer for vemede vassdrag.
Utvalget har bare funnet grunnGlomma og Lågen sentralt
lag for å fremheve enkeltproUtvalget har utredet mulighe- sjekter i Glomma og Lågen.
tene for ytterligere reguleringer Med vekt på geografisk plassemed sikte på flomdemping i ring i Glomma og i Lågens nedGlomma og Lågen, Trysilelva, børfelt - og på demping av vårDrammensvassdraget, Jøl stra- flommer i Glomma og somvassdraget, Daleelva (Høy- mer/høstflommer i Lågen - har
anger), Gaulavassdraget, Driva- utvalget fremhevet 10 forskjelvassdraget og Bardu/Målselv- lige prosjekter med varierende
vassdraget.
konfliktgrad i forhold til berørte
På bakgrunn av de spesielle bruker- og verneinteresser. Utflomproblemene og den lave re- valget anbefaler at de av proguleringsgraden har det stått sjektene i Glomma og Lågen
sentralt for utvalget å undersøke som er nye, eller inneholder nye
mulighetene for ytterligere regu- elementer, blir vurdert etter den
leringer i Glomma og Lågen. De adgangen Stortinget har gitt i
øvrige vassdragene har Flomtil- Samlet plan til å foreta administaksutvalget valgt ut på grunnlag trativ klarering for konsesjonsav flomutsatthet, med sikte på å behandling uavhengig av rullefå en god geografisk spredning ringen i Samlet plan.

Utvalgets flertall anbefaler at det settes inn to luker i dammen.
Utvalget gir i følgende tabell opplysninger om lokal flomdempingseffekt,
status i Samlet plan og utbyggingsøkonomi for reguleringsprosjekter i

Stattw

imieritiøst Samlet iaii økunom klasse
Tunna/
Savalen

50

Kategori I

2

Nytt

1

Burua/
GlommaStorsjøen

140

Storsjøen i
Rendalen

300

200

Nytt

1

OsensjøenØstre Æra/
Vesleflisa

20

200

Kategori I/
Delvis nytt

1

100

50

Kategori I

1

Storsjøen i

Odalen

Ser man på flomdempingen for større deler av vassdraget, vil prosjektene i
Glomma (bortsett fra Storsjøen i Odalen) justert for samlagringseffekt
dempe en vårflom med gjentaksintervall på 50 år med 0,5 meter ved Stai (ca
10 prosent av vannføringen)
og 0,5 meter ved Elverum (ca 17 pst.) Tilsvarende vil en høstflom bli dempet med 0,5 meter i Elverum ( ca 21 pst.
Reguleringsprosjekter i Lågen:

-

tQsitkt
Rudalsvatnet

125

Nytt

1

Joa Aura II

125

100

Kategori I/
Delvis nytt

1/4

Bygdin

10

100

Kategori I/
Delvis nytt

5

Vinsteren/
Heimdalsvatn
(IBygdin)

30

75

Kategori I/

2

Delvis

nytt

Justert
for samlagringseffekt
vil prosjektene
i Lågen dempe
en
sommer/høstflom i Lågen med gjentaksintervall på 50 år med 0,5 meter ved
Losna (ca 18 prosent av vannføringen). Tilsvarende vil en vårflom bli dempet med 0,2 meter (ca 6 pst.)
Følgende tabell viser samlet flomdempingseffekt
Glomma og Lågen:

for de 10 prosjektene

i

Vårflom
ROrndemping
liøstflom•
Flomdempmg‘.
Referanse
,
•Vannstan$4»nnføringyannførmg YannStand
AlannfMw Vannførffig,
. m3ls
• In3tal!,
Stai

1650

175

0,5

1025

Elverum

2650

450

0,5

1675

350

0,5

Losna

2225

125

0,2

1925

350

0,5
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Mjøsa er i dag regulert med 3,61
meter, men på grunn av tappesvikt blir Mjøsa sjelden tømt.
Det er ikke mulig å øke avløpet
fra begynnelsen av februar. Utvalget har vurdert et prosjekt
som innebærer en økning av avløpskapasiteten i Mjøsa slik at
magasinet kan tappes ned før
vårflommen. Prosjektet forutsetter en tilleggssenking av Mjøsa
på 1,75 meter, noe som vil gjøre
det mulig å redusere vannstanden i Mjøsa betydelig og samtidig redusere flomvannføringen i
vassdraget nedstrøms Mjøsa.

Pumpevanntil Vorma
NVE har i en utredning foreslått
at avløpskapasiteten økes enten
ved at det anlegges en dam ved
Minnesund og at vannet pumpes
fra Mjøsa og ut i Vorma, eller
ved større kanaliseringsarbeider
i Vorma. Det er usikkert om slik
kanalisering kan gjennomføres,
og den er antagelig svært kostbar. Dessuten vil man med en
pumpeløsning og dam ved Minnesund
kunne
opprettholde
vannstanden i Vorma.
En tilleggssenking av Mjøsa på
1,75 m vil gi et tilleggsmagasin
på 700 Mm3. Simulert med
vannføringer
som ved 1995flommen, og en pumpekapasitet
på 400 m3/s, ville prosjektet ha
redusert kulminasjonsvannstanden i Mjøsa med 1,32 m og kulminasjonsvannstanden
i Øyeren
med 1,47 m.
Netto energiproduskjon
er beregnet til 162 GWh pr år som
vinterkraft.
Beregnet
utbyggingskostnad er 325 mill. kr. eller kr. 2/kWh. Prosjektet ligger i
økonomiklasse
I . Det har ikke
vært vurdert i Samlet plan.

Fylkesmennfrarår
Fylkesmannen
i Hedmark har
fremholdt at prosjektet vil ha
meget store negative konsekvenser for naturvern,
friluftsliv,
jord- og skogbruk og vannforsyning.
Fylkesmannen i Oppland viser
til at flere mjøskommuner arbeider aktivt for å få til en sikrere
årlig fylling av Mjøsa i sommerhalvåret. Mjøsa pumpe vil klart
være et skritt i feil retning for en
slik målsetting, sier denne fylkesmannen.
Fylkesmannen i Akershus har
sagt at en kanalisering av Vorma
vil ha meget store negative konsekvenser for berørte bruker- og
verneinteresser i Vorma.

Trysilvassdraget
Trysilvassdraget er vernet mot
kraftutbygging.
Vassdraget er
helt uregulert og har i nyere tid
opplevd flom i 1934, 1966 og
1967. Innbygda og Nybergsund
er blant steder som særlig blir
rammet. NVE har i en ny rapport
vurdert mulighetene for etablering av reguleringsmagasiner
bl.a. i Rogen, Sølensjøen, Engeren og Femunden. Slike magasiner vil kunne gi en betydelig
flomreduksjon. Reduksjonen er
beregnet til 200 m3/s i forhold
til høyeste ukemiddel under vårflommen i 1967.
Kraftutbygging i Trysilvassdraget kan ifølge tidligere planer gi
en produksjon på 896 GWhpr
år, ved Heggeriset og Trysil
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kraftverk. I tillegg vil reguleringene øke produksjonen med
14 GWh i de eksisterende kraftverkene Sagnfossen og Lutufallet. Utbyggingen er beregnet å
koste 1525 mill.kr. som gir investeringskostnaden
kr. 1,68 pr
kWh.
Fylkesmannen har vurdert konsekvensene av regulerings- og
utbyggingsplanene for landbruk
og miljø. Den foreløpige konklusjon er at slike inngrep vil ha
meget store negative virkninger
for naturvern, friluftsliv, vilt,
fisk og kulturminnevern.
For
jord- og skogbruk og for vannforsyning vil virkningene være
middels negative, og små for
vern mot forurensning.
Med bakgrunn i vassdragets vernestatus anbefaler fylkesmannen
at det ikke gås videre med planene i Trysilvassdragt.
Flomtiltaksutvalget
har
for
Gaula og Trysilelva, som er vernede vassdrag, vist til at flomtiltakene vurderes i de mest utsatte
områdene innenfor rammen av
differensiert forvaltning og rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

Omløpstunneler/ flomluker

IPP#1

ring, drift og vedlikehold kan
plasseres hos regulanten.
For den fremtidige løsning av
avløpsforholdene
ved Solbergfoss anbefaler utvalgets flertall
innsetting av to luker i dammen.
Det vil gi mulighet for en forbedring av flomforholdene i Øyeren ved de største flommene da
også skadepotensialet er betydelig. Flertallet mener tiltaket kan
forsvares rent økonomisk, men
det er nødvendig å se tiltakene i
Solbergfoss i sammenheng med
andre tiltak i nordenden av Øyeren.
Mindretallet, utvalgets representant for Finansdepartementet,
finner ikke at nyttesiden av de
forskjellige flomavledningsløsningene er tilstrekkelig analysert. Spørsmålet må utredes videre før man fatter en beslutning, sier mindretallet.

Bedreflomverk
I et eget kapitel

om flomsikrings- og erosjonstiltak drøfter
utvalget byggemåte, dimensjonering og saksbehandling. Erfaringer fra 1995-flommen
gir
grunnlag for forslag til forbedringer av anleggene.
Magasinene
på innsiden
av
flomverk kan ved hjelp av luker
benyttes til flomdemping. Men
utvalget peker på stor usikkerhet
omkring den praktiske effekten
av tiltakene og vil ikke anbefale
etablering av slike magasiner i
eksisterende flomverk.
Erfaringene fra 1995-flommen
tilsier en revurdering av dimensjoneringskriteriene
for flomsikringstiltak. Der større bebygde
områder eller viktig infrastruktur kan bli rammet, synes det rimelig å ha sikkerhet mot flommer med 200-500 års gjentaksintervall, sier utvalget.

I kapitel 9 har utvalget vurdert
bruk av forskjellige tunneler i
Glomma og Lågen til flomdemping, og spørsmålet om å erstatte
omløpstunnelene
ved Solbergfoss dam ved utløpet av øyeren
med nye luker i dammen.
En forslagspakke fra SINTEF
om å lede vekk vannmengder
ved hjelp av overføringstunneler
fra Glomma
ved Elverum,
Mjøsa og Øyeren til Oslofjorden
er vurdert. På grunn av utbyggingskostnadene og miljøulempene i Oslofjorden fraråder utvalget videre utredninger
av
disse forslagene.
Etter forslag fra NVE har utvalDet anbefales at vassdragsmyndighetene vurderer en forankget fått utredet bruk av tunneler
for å øke avløpskapasiteten ved ring av endringsforslagene
i
egne retningslinjer for bygging
Sarpsfossen og redusere flomproblemene ved Sarpsborg. Ut- og drift av flomverk. Utvalget
valget ser det som viktig å sikre har ikke funnet grunn til å endre
flomavledningskapasiteten
ved på praksis med at eiendomsretSarpsfossen. En eventuell om- ten til flomverk tilligger eieren
av grunnen der flomverket liglegging av jernbane- og veibru
over Sarpsfossen bidrar også til ger.
Utvalget mener det bør skje en
at flomproblemer rundt Sarpsfossen må vurderes nøye. Av fo- innskjerping
av kommunenes
religgende tunnelalternativer sy- rapporterings- og vedlikeholdsrutiner. NVE må styrke sine
nes særlig en omløpstunnel
rundt dagens Sarp kraftverk og kontroll- og veiledningsrutiner
ute i distriktene. Det anbefales
en kraftverkstunnel på vestsiden
av Sarpsfossen aktuelle - ut fra også konkrete pålegg om teknisk
kompetanse i den lokale tilsynskostnader
og flomavledning.
funksjonen. NVE bør sørge for
Forslaget om flomsikringstiltak
for Sarpsfossen bør utredes av jevnlig kursing og øving av loNVE i samarbeid med kommukalt personell med ansvar for
nen, NSB, Vegdirektoratet
og flomsikringsanlegg.
For å sikre at de mest lønnkraftverkseierne.
somme

Solbergfoss
Driftsforholdene for omløpstunnelene ved Solbergfoss dam er
ikke tilfredsstillende.
Videre
bruk av tunnelene forutsetter en
omfattende
ombygging,
kostnadsberegnet til 20 mill.kr. En
ombygging vil imidlertid aldri
bli en fullgod teknisk løsning.
Utvalget påpeker at en gjentetting av grinden ved flom ikke er
usannsynlig. Innsetting av flomluker i eksisterende massivdam
vil gi et moderne, fullverdig
flomløp. Man oppnår også den
fordel at ansvaret for manøvre-

eller

av andre

grunner

viktige prosjekter blir gjennomført, anbefales at NVE i sterkere
grad er aktiv i å identifisere sikringsbehov og prioritere disponeringen av ressurser i forhold
til hvor behovet er størst.

Svakheteri loven
Etter utvalgets vurdering er en
fornuftig brilk av flomutsatte
områder et av de viktigste virkemidler for å holde samfunnets
sårbarhet for flom på et forsvarlig nivå. Det er ikke gitt at det vil
være samfunnsmessig mest gunstig å fastlegge en svært restrik-

Fra Nybergsund sentrum, øst for Trysilelva. Utvalget mener det kan
gjøres forskjellige tiltak uten at det går på tvers av vernesituasjonen.
Foto: Fotonor AS
tiv arealutnytting i flomutsatte
områder. Et viktig siktemål for
utvalget har vært i større grad å
trekke flomskadeproblemer inn i
vurderingsgrunnlaget
for arealdisponeringer. Det kan gi grunnlag for en mer optimal samfunnsmessig utnyttelse av flomutsatte områder.
Plan- og bygningsloven
kan
være vel egnet til håndtering av
flomspørsmål. En svakhet ved
denne loven er imidlertid at systemet i stor grad baserer seg på
at kommunene selv er oppmerksomme på at et område er flomutsatt. En annen svakhet er at det
ikke foreligger standarder som
kan gi veiledning for hva slags
konsekvenser det skal ha for arealplanlegging og byggesaksbehandling at et område er flomutsatt.
Utvalget anbefaler en generell
innskjerping
av kommunenes
kartlegging av flomutsatte områder i arealdelen av kommuneplanen.
Kommunenes plikt etter planog bygningsloven til å konsultere NVE som sakkyndig instans
i saker som berører vassdrag bør
innskjerpes.
NVE må gjennomføre informasjonstiltak overfor kommunene,
og gjennomgå egne rutiner for
behandling av saker etter planog bygningsloven. Det må fastsettes veiledende retningslinjer
for byggesaksbehandlingen
som
angir akseptabel flomrisiko for
ulike typer bygg og konstruksjoner.

Redusereerosjonsskader
Utyalget mener det er særlig
grunn til å se på områder med
fare for store erosjonsskader.
Restriksjoner på dyrking av avgrensede områder med fare for
flomløp av flomvann kan etter
utvalgets mening vise seg svært
kostnadseffektivt. Tilplanting av
gras eller skog i slike områder
kan gi god erosjonsbeskyttelse
for innenforliggende
åkerarealer. Også redusert jordarbeiding
og restriksjoner på valg av vekster kan bidra til reduserte erosjonsskader.

Forskningsoppgaver
Flomtiltaksutvalget

har identifi-

sert enkelte konkrete områder
for forskning og utvikling. En
del av disse områdene anses riktig å ta med i forskningsprogrammet Hydra som er igangsatt
av NVE.
Områdene er bl.a. å øke kunnskapene om virkningene av reguleringer, flomverk og og arealbruk.
En annen forskningsoppgave er
å lage et vurderingssystem eller
en
manøvreringsmodell
for
Glomma-Lågenvassdragene
i
området Kongsvinger-Odal-Nes
og Mjøsa i forhold til øyeren.
Enda et område er å vurdere
ulike faktorers betydning for
usikkerheten i tilsigsprognoser.
Siktemålet er å øke presisjonen
for tilsigsprognoser under snøsmel ti ng.

Bemanningsøkning
I et avsluttende kapitel sier utvalget at forslagene vil ha økonomiske konsekvenser ved økt
ressursbehov
til arealplanlegging i kommunene og oppfølging i NVE. Behovet for bemanningsøkning i NVE til flomvarsling, tilsyn med flomverk og
behandling av saker etter planog bygningsloven er anslått til
mellom 9 og 13 årsverk. I en
oppbyggingsfase
blir det i tillegg behov for 1/2- 1 årsverk pr
vassdrag som skal omfattes av
kvantitativ flomvarsling.
De foreslåtte tiltakene utgjør 50
mill.kr. til produksjon av flomsonekart og 48 mill.kr. til ombygging av Solbergfoss. Utgifter
til økt sikkerhet ved flomsikringstilak, heving av dimensjoneringsgrunnlaget
for flomverk
og økt sikkerhet for tettsteder er
avhengig
av omfanget,
og ressursbehovet
må utredes nærmere.
Utvalget konstaterer at de foreslåtte tiltakene innebærer en
markert styrking på flere områder i samfunnet for å redusere
sårbarheten mot flom.
Utvalgets mindretall, Odd Rune
Heggheim, tilrår i en særmerknad at det skaffes budsjettmessig
dekning for utvalgets forslag
ved at bevilgningen over NVEs
budsjett til flom- og erosjonstil-

tak reduseres.
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Samarbeidsavtale
mellomGLBogNVE
Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) inngikk i

s,P1.4%',i:,•
•
Studieturen etter EFC-konferansen i Lillehammer gikk i både regn og sol. Her fra en stopp på Sogne-

juni en samarbeidsavtale med
NVE om å sikre en kvalitetsmessig god flomberedskap,
flomovervåking og flomhåndtering av Glomma og Gudbrandsdalslågen.
Avtalen sier at både GLB og
NVE har et ansvar for å vurdere dispensasjoner fra manøvrering sreglementene
så
snart det blir klart at eksisterende reglementer kan bli til
hinder for en ønsket flomdemping.
NVE meddeler skriftlig overtakelse og avgivelse av manøvreringsmyndighet for Mjøsa
og Øyeren.
Ekstraordinære manøvreringer
eller tiltak utover manøvreringsreglementene som NVE
pålegger regulant/kraftverkseier, bekreftes skriftlig med
henvisning til hjemmelsgrunnlaget. Utøvelsen av NVEs pålegg forestås av GLB.

Øktkunnskap
omfjellområder
Under mottoet"Restoration of MountainWatersheds" gjennomførteden
europeiskeskogkommisjonen (EFC) i FNs organisasjon for ernæringog landbruk (FAO)sin 20. arbeidssesjonunder møte på
Lillehammeri tiden 1 - 5.
juli 1996. Møteneavholdes
hvert annet år etter at det
første møtet fant sted i
Frankrikei 1952. Norge
har vært arrangøren gang
tidligere.Det var i 1972 da
Oslo var møtested.
I tillegg til de faste medlemmene,
som er de europeiske nasjonene, inviteres gjeme observatører fra
fjerne oversjøiske land og utviklingsland. Denne gangen var deltakelsen stor med representanter fra
hele 25 land, bl.a. Nepal, Laos,
China, India, Sør-Korea, Japan,
Chile, Venezuela, Tunis og Ma-

rokko. Foruten våre nordiske naboland var de sentrale vest-europeiske
landene Frankrike, Spania, Italia,
Tyskland, Østerrike og Sveits sterkt
representert. Gledelig var det også
med representasjon fra sentral- og
østeuropeiske nasjoner som Tsjekkia, Polen, Romania og Latvia.
Temaer på møtene tilpasses til en
viss grad interesser i arrangørlandet,
men svært mange emner er i utgangspunktet gitt gjennom resolusjoner og oppfølging av vedtak i tidligere konferanser i Rio, Strasbourg
og Helsingfors. Kort fortalt innebærer disse resolusjonene at land
som slutter seg til baserer sin utvikfing av fjellområder og tilstøtende
arealer på en bærekraftig utnytting
av skog og andre verdier. Det innebærer også økt kunnskap om økologi generelt og varig utvikling av
økosystemer i f.jellområder.
Fokus er satt på å bevare og gjenoppbygge stedegen vegetasjon til
beste for flomavrenning og sikring
mot snøskred og ras. Viktig er det
derfor å fremme intergretert forvaltning av alle aktiviteter i nedbørfelter
med sårbar fjellskog og verneskog.
Under konferansen ble det foretatt
halvdags befaringer til Gausdal

vestfjell/-Dokkfiøyvann og OL-anleggene med fokus på miljøprofilen
av OL-utbyggingen.
Faglig ansvarlig for arrangementet
var NVE, Norsk Institutt for Skogforskning (NISK) og Statskog. Teknisk ansvarlig for gjennomføringen
var NVE med Lillehammer Arrangement som sterk støttespiller. Finansiell støtte ble gitt fra Næringsog energidepartementet, Landbruksdepartementet og Utemiksdepartementet.
Etter konferansen ble det gjennomført en 4 dagers studietur hvor 43
deltakere fra 19 land var med. Turen
gikk opp Gudbrandsdalen, over
Sognefjellet til Fjærland, over Sognefjorden med båt, videre til Voss,
Odda og Ullensvang for å ende i
Oslo via Haukelifjell og Telemark.
Hovedansvarlig for studieturen var
Arve Tvede og Morten Skau med
god støtte fra NVEs Region Øst og
Region Vest. Turen ga rikelig anledning til å oppleve det beste av
norsk natur. Faglige problemstillinger var særlig erosjons- og sedimentasj onsprose sser, flomsikringer,
snøskred og isbreutvikling.
Neste møte vil trolig finne sted i
Tsjekkia i 1998.

Prognoser og varsler
Avtalen sier videre at NVE har
ansvaret for utsendelse av
prognoser og flomvarsler som
er utarbeidet på grunnlag av
prognoser fra Meteorologisk
institutt og GLB. Dersom
NVEs prognoser avviker fra
GLBs prognoser, er ikke GLB
forpliktet til å følge dem i sin
driftsstrategi medmindre NVE
skriftlig pålegger GLB dette.
GLB står ellers fritt til å publisere egne prognoser til sine
medlemsverk og eventuelle
andre som ber om prognosene.
NVE og GLB vil til enhver tid
samarbeide om et størst mulig
samsvar i prognosegrunnlaget
og vil utarbeide felles retningslinjer for utformingen av
prognoser og varsler.
GLB står ikke ansvarlig for

endringer som NVE gjør i
prognoser utarbeidet av GLB,
eller eventuelle disposisjoner
som NVE fatter på grunnlag
ev egne prognoser.
Samarbeid om målinger
Under større flommer vil NVE
og GLB samarbeide om måling av vannføringer, og innsamling av relevant dokumentasjon.
Prognosekontoret i NVE gis
anledning til å utplassere en av
sine ansatte i GLB inntil en
uke i året for å bli bedre kjent
med GLBs drift.
NVE og GLB vil arrangere
felles beredskapsøvelse ca.
hvert annet år. Kostnader ved
øvelsen deles likt mellom
GLB og NVE, og eventuelle
andre medararrangører. Etter
øvelser og større flommer holdes evalueringsmøter.
Beredskapsnivåer
Avtalen gir enkelte definisjoner, bl.a. av uttrykket grunnberedskap. Det er ordinær tilstandsovervåing med døgnvakt hele uken (hvilende
hjemmevakt utenom ordinær
arbeidstid).
Utarbeidelse og utsendelse av
generell
landsomfattende
vannføringsprognose skjer rutinemessig to ganger pr uke.
Lav beredskap gjelder når det
er fare for flom/stor flom, og
Høy beredskap når det med relativt stor sikkerhet vil bli stor
flom.
Stor flom er definert som
vannføring med minst 10 års
gjentaksintervall.
Samarbeidsavtalen
gjelder
inntil videre. Den er undertegnet av vassdrags- og energidirektør Erling Diesen og GLBs
administrerende direktør Pål
Mellquist.

Hafslundpalagta overføreBønsdalen
tilAkershus
HafslundASA er ved
dom i Eidsvollherredsrett pålagt å overføre
eiendomsrettentil Bønsdalen Kraftverkmed
rettighetertil Akershus
fylkeskommune.Kjøpesummenskal fastsettes
ved senere avtale eller
skjønn.
Hafslundtapte saken
fullstendigog må betale
motpartenssaksomkostninger.De utgjør kr. 82
630 til fylkeskommunen
og kr 51 000 til Staten
ved Nærings-og energidepartementetsom hjelpeintervenient.
Dommenble avsagt
18.juni,og ankefristen
er to måneder.

Høsten 1992 la Mathiesen Eidsvold
Værk ANS (MEV) ut sine fem
kraftverk langs Andelva til salgs for
75 mill.kr. Akershus Energiverk
fant prisen for høy. Det gjorde også
Hafslund, men forhandlet om en lavere pris og inngikk i april 1993 avtale om kjøp for 52. mill.kr.
Bønsdalen faller inn under konsesjonsloven, og Hafslund søkte ervervskonsesjon etter industrikonsesjonsloven.
I februar 1994 ga Nærings- og energidepartementet Hafslund beskjed
om at staten ikke ville gjøre sin forkjøpsrett gjeldende. Det ble minnet
om at fylkeskommunen etter industrikonsesjonsloven har en subsidiær
forkjøpsrett.

- AEVer i området
I april samme år vedtok fylkestinget
å benytte denne forkjøpsretten.
Hensikten var «først og fremst å
sikre en samfunnsmessig rasjonell
forvaltning av de lokale vannkraftressursene.» Det var ikke økte fortjenestemuligheter eller ønsket om å
forhindre konkurranse som lå til
grunn for å benytte forkjøpsretten,

erklærte fylkeskommunen. Det ble
også påpekt at AEV er tilstede i området mens Hafslund ikke har noen
annen virksomhet der.
Ved regjeringens resolusjon i januar
1995 ble vedtaket i fylkeskommunen om å benytte forkjøpsretten approbert. Dette innebar at Hafslund
ikke fikk ervervskonsesjon.
Hafslund holdt på at det ikke foreligger noe gyldig vedtak om utøvelse av forkjøpsrett og ville ikke
forhandle med fylkeskommunen om
overtagelse. Etter dette anla fylkeskommunen sak ved Eidsvoll herredsrett, med senere tilslutning av
NOE.

- Hjemlerikke forkjøpsrett
Retten, ved sorenskriver Bjørn Unneberg, ser det som et bærende hovedsyn hos departementet og fylkeskommunen at konsesjonsplikten
er sammenkoblet med forkjøpsrett.
Man må ikke gjøre seg skyldig i
bokstavfortolkning eller fortape seg
i spissfindigheter.
Hafslundpå sin side anførte prinsipalt at industrikonsesjonsloven ikke
hjemler forkjøpsrett til utbygde

vannfall. Dette fremgår helt klart av
lovens ordlyd, der kraftverk bare er
nevnt under bestemmelsen om
hjemfallsrett, hevdet kraftselskapet.
Hafslund gjorde også gjeldende at
vedtaket om forkjøpsrett er ugyldig
fordi det er tatt utenforliggende hensyn. Det kommersielle har diktert
fylkets beslutning, hevdet Hafslund.
- Må tolkesprinsipielt
Retten kom til at saksøkeren og
hjelpeintervenienten må gis fullt
medhold. Retten er enig i at lover av
en slik prinsipiell natur som industrikonsesjonsloven i særlig grad må
tolkes med nettopp det prinsipielle
som rettesnor.

sjonsplikt for vannfall. Alternativet
til å gi konsesjon burde ikke bare
være å nekte konsesjon, det måtte
også være utbygging, men i samfunnets regi. Forkjøpsretten kom som
en uunnværlig og integrert del av
systemet, sier retten.

- Sakligvedtaksprosess
Til Hafslunds subsidiære anførsel
om at fylkets vedtak er ugyldig sier
retten at den finner saksforberedelse
og vedtaksprosess både saklig og
betryggende. Retten tar avstand fra
en anførsel, eller hentydning, fra
saksøkte om at fylkets utsagn ble
omredigert etter at man hadde mottatt et brev fra Hafslund. Dette må
være en smule overvurdering av
egen pedagogisk påvirkningskraft,
sier dommeren.
Saken var etter rettens mening ikke
så tvilsom at det forelå fyldestgjørende grunn for Hafslund til å la den
komme for retten. Dette gjelder såvel de prinsipale som de subsidiære
anførsler. Det kan ikke legges den
vinnende part til last at det kom til

Bortsett fra det estetiske har et
vannfall ingen verdi uten som kraftkilde. Når vannfallene så belegges
med konsesjonsplikt, må det være
qua kraftkilde, det vil si produksjonsfaktor på linje med jord, skog
og bergverk. Stortinget har også villet sikre styringen av tempo, omfang og til en viss grad også beliggenheten av den grunnleggende sak, det skyldtesprimærtHafslunds

produksjonsfaktorenergi.Med dette vegring mot å etterkommeplikten
formål for øye innførte man konse- til å overdratil fylket.
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- Sekken, soveposen,
taukveiler og klær. Alt lå
der, liksom oppå et
bord. Det var som breen
sa «værsågod, her har
du tingene dine tilbake
og takk for lånet!» Da
kunne jeg ikke være forbanna på breen. Alt var
på plass, til og med et
brev jeg skulle ha postet.
Nå har kona omsider
fått brevet, sier Christian Nielsen og ler. Men breen brukte jo 27
år på den postgangen!
Harald Brynildsen
Han er den tidligere NVE-mannen som overlevde å falle 35
meter ned en bresprekk på Lodalsbreen, en arm av Jostedalsbreen. Det er et fall femten meter høyere enn NVE-bygget i
Middelthuns gate 29!
For noen uker ferierte Nielsen
på Kreta, langt unna norske isbreer med farlige sprekker. Men
plutselig kom synet av dette
landskapet til den greske ferieøya. Det var da en NRK-reporter
i Sogn og Fjordane hadde fått
Nielsen på telefonen og spurte
om han husket den 24.april
1969. Reporteren fortalte om
funnet som nettopp var gjort på
breen og sa at «det hadde du vel
aldri trodd».

Her ligger
get i breen
egen hjelp.
nes den nå
Foto Bjørg

det alt sammen, tauverk, klæsplagg, en ødelagt ryggsekkmeis. Christian Nielsen står litt tankefull og ser på tingene som har ligsiden en aprildag i 1969, 27 år. - Jeg tok tingene ut av sekken for å finne noen skrubolter. Tanken var å komme meg opp med
Så fant jeg soveposen, krøp nedi den og sov i åtte timer til jeg hørte et helikopter. Kjeven var knust så jeg kunne ikke snakke, min60-årige bergenseren.
Nielsen

- Jo, nettopp det hadde jeg faktisk regnet med, svarte jeg, for-

- Den har jeg strikka! forkynte fru Bjørg Nielsen straks hun så genseren mellom de andre tingene på ishaugen.

teller den nå 60-årige bergense- ken. Da de dagen etter faktisk
ren til Vann & Energi. - Det der fant tingene mine, da meldte det
hadde jeg regnet litt på og tenkt seg en nok mistanke hos kursat om en tyve års tid kunne ting- deltagerne om at her var det juks
ene komme frem igjen. Derfor og fanteri, noe breførerne hadde
ble jeg ikke så overrasket da laget til. Men det var jo slett
NRK-mannen fortalte om fun- ikke juks, sier Nielsen og ler
net. Men du vet, jeg var jo veldig igjen.
spent på å få se igjen sakene Han mener breen må ha ført
mine. Joda, der lå de alle sam- med seg tingene i en lengde av
men! Nøklehanken med alle nø- to til tre kilometer.
klene, toalettposen med tannbør- - Det spørsmålet tror jeg vi skal
få nærmere avklart. For en av
ste, tannkrem og solkrem.
Samt lommeboken! I den lå det kollegene mine i NVE, Hans
noen gamle tikronesedler, etpar Christian Olsen, har merket av
kronestykker med hull i og med på kartet der jeg falt ned i sprekkvittering for overnatting og fro- ken. Han var med på breen den
kost på Fossheim for kr. 40. Re- gangen, og slet sammen med
kesmørbrød til 1,50. Rent vittig fire jostedølinger for å få meg
å se. Det er gått noen år, konsta- opp igjen. De sto også hele natterer den nåværende løypein- ten igjennom og frøs mens jeg
spektøren i Skiforeningen, med ble hentet av helikopter og kom
område mellom Holmenkollen til lege, først i Jostedalen også i
Lærdal.
og Kikut.
Nielsen har fått høre at lomme- Nå synes den tidligere breforboken fikk en særlig betydning. skeren det er svært hyggelig at
Brefører Lars Njaastad og en an- de gamle tingene hans blir tatt
nen brefører var en julidag på tur vel vare på av bremuseet i Jostemed et stort brekurs, fra sin base dal.
på Fåbergstølen. Og så snublet - Hjemme ville de ha blitt ligde mer eller mindre i en medtatt gende i en skuff. På museet får
ryggsek, en sovepose, tauer og de fin plass i en monter, såvidt
andre ting. Hvem eide dem? Det jeg skjønner. Alt unntagen det
meldte seg et annet spørsmål brevet til kona, da. Det får hun
også: Kunne det ligge et om- ha selv. I brevet hadde jeg forresten fortalt om en kvitrev som
kommet menneske i nærheten?
- Men i lommeboken fant de kom til oss på Steinmannen,
navnet mitt, og så var den saken hytta vi bodde i. Reven ville
oppklart. Njaastad kjente godt også ha en matbit, og det fikk
til hendelsen fra 27 år tilbake. den jo. Etter to dager satt vi og
Han hadde faktisk fortalt histo- spiste middag sammen!
rien til kursdeltagerne kvelden i Christian Nielsen har vært på
forveien, om den utrolige flak- breen også etter hendelsen i
sen jeg hadde som overlevde 1969. Det ble noen «strøjobber»
fallet 35 meter ned i bresprek- etter overflyttingen bra Brekon-

toret den hydrologiske avdelingen, før han gikk til Skiforeningen i 1975.
- Jeg har vel ikke vært så engstelig, akkurat. Men jeg har en veldig respekt for breen. Om du er
aldri så rutinert så kan du risikere å komme bort i en sprekk.

Bjørg Nielsen får hjelp med isbroddene av brefører Lars Njaastad før turen opp til stedet hvor

breen hadde lagt fra seg Christian Nielsens eiendeler.

