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Konsernmodell
på visse vilkår
NVE vil ikke kreve fullt selskapsmessig skille
når en kraftprodusent ønsker å overta et
everk med nett. Som en hovedregel bør slike
oppkjøp kunne tillates om det samlede selskap
organiseres som et konsern med datterselskaper for ulike virksomheter. Men det stilles bestemte vilkår for å få konsesjon på nettet.
Side 2

vartisen
dammene
er i rute

Lite nedbør betyr
redusertforbruk
Midt i september var fyllingsgraden i landets magasiner lavere enn det som
noengang tidligere er registrert på samme tidspunkt.
Lite nedbør i høst og vinter
kan gi en ekstremt vanskelig situasjon da full utnyttelse av importmulighetene

Historisketilbakeblikk Sikrer mot
ras og flom
og aktuellkommentar

Også Vann & Energi markerer NVEs
75 årsjubileum. Det skjer gjennom en
serie artikler av tidligere og nåværende
toppledere i bransjen, og av næringsog energiministeren.
Artiklene gir historiske tilbakeblikk
- og ikke minst
synspunkter på situasjonen i dag, noen

De to store dammene i Svartisen-utbyggingener i
rute. Dam Holmvatn, som ses på bildet, mangler
nå ved sesongens slutt bare ca. 100 000 kubikkmeter stein og andre materialer av et totalt innhold
på 1,2 mill.m3.
Den langt større Storglomvassdammen trenger
enda en halv million kubikkmeter før målet er
nådd på 5,3 mill.m3. Det skjer i god før 1997-sesongen er over, sier Stein Evensen, byggelederfor
det store prosjektet.
- Værmessig har vi hatt en god sesong i år, og vi
har ikke hatt noen uforutsettehendelser.
Vannet magasineresfortløpende,og et fullt magasin bak dammene vil romme 3,5 milliarder kubikkmeter vann. Hvor lang tid oppfyllingen vil ta
avhenger av vannforbruketi kraftproduksjonen.
Se også bilde av den mektige
Storglomvassdammenpå midtsidene.

ikke kan forhindre at forbruket må reduseres betydelig, sier vassdrags- og
energidirektøren.
Han er ikke «glad» for
høye strømpriser, men sier
de er nødvendige på kort
sikt.
Sidene 3, 11 og 15

Underlig
«UFO»
Folk på sørlandske veier har
i sommer undret seg over en
ganske spesiellt farkost, beskrevet som en kombinasjon
av Skibladner og en skurtresker.
«UF0»-en til vanns er en
finsk konstruksjon og brukes til å fjerne krypsiv i
Otra.

Side 15

år etter at energiloven trådte i kraft.
Finn Graff er mester for tegningen
over, av en vanskelig balanserende men
likefullt smilende vassdrags- og energidirektør Erling Diesen.
(Tegning fra Lars Thues bok Strøm og
styring).

Bjørn Strømme styrer spakene på sin borerigg, høyt
oppe i brattfjellet nær villabebyggelse i Høyanger.
Der bygger NVE Anlegg
Region Vest i Førde en sikringsvoll mot snøskred og
flom.
Siste side

Grumwarme
børutnyttes
endamyemer
Grunnen under oss er et
stort varmelager.Det bør
vi utnytte i langt større
grad enn vi nå gjør, fremholder ingenlør Helge
Skarphageni Norges geologikeundersøkelse.
Hansier vi kansparestore
mengderstrøm, og oppnå
andrefordeler,vedå hente
opp grunnvarmen
Og den er der «til evig
tkl»
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NVE 1921-1996
Det vanner 75ogårelektrisitetssaker
siden de ulike statlige
ble samlet
organer
i ett som
forvaltningsorstelte med
gan. Det offisielle navnet var «Hovedstyret for Vassdrags- og
Elektrisitetsvesenet». Mange av disse organene har en lang forhistorie. Jeg viser til Bård Andersens bok om flomsikring i 200
år, og til hydrologene. som for lengst har feiret 100 års jubileum.
Ttrolig mye er skjedd i disse 75 åra siden NVE så dagens
lys, i storsamfunnet, med våre oppgaver og med måten
oppgavene har vært løst på. Fra 1921 omfattet vi både tradisjonell forvaltning og bygging og drift av kraftverk og ledninger.
Men aktivitetsnivået var lavt på grunn av de dårlige konjunkturene i mellomkrigsperioden. Under krigen ble flere anlegg satt i
gang - men ingen ble fullført!
å begynte alt å skje. Da NVE fylte 25 år, i 1946, hadde vi en
L.3kr aftproduksjon her i landet på ca. 10 TWh. Denne ble doblet hvert tiår fram til 1970, da kapasiteten var ca. 60 TWh.
Vannkraften skulle være lokomotivet i gjenreisningen av landet
og i velstandsutviklingen.
Det var meget bred enighet om
denne linja. I NVE fikk vi alt vi ba om av ressurser fra våre
myndigheter.
P1960-tallet
kom så vernetanken
vannkraftutbyggingen
har
foregått i på
et dagsordenen.
spenningsfelt Siden
mellom
vekst og vern. Dette har resultert i vern av 341 vassdrag eller
vassdragsavsnitt, med et kraftpotensial på ca 20 pst. av landets
totale. Ved de kraftverk vi har fått i de seinere tiår, er det tatt
hensyn til arkitektur, landskap og økologi på en helt annen måte
enn i tidligere tider.
0-åra ble dramatiske for NVE. De starta med Altastriden. De fortsatte med strid om NVEs organtsa198
sjon, der «bukk og havresekk»-argumentet
sto sentralt. Det
endte med at Statskraftverkene ble skilt ut, og NVE ble et rent
forvaltningsorgan. Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ble
til Norges vassdrags- og energiverk. I det lå en programerklæring om at vi i tillegg til vannforvaltningen skulle ha et forvaltningsansvar for all landbasert, stasjonær energivirksomhet.
Dramatikken
vari ikke
med det. med
En departemental
ning igangsatt
utred-1989slutt
konkluderte
en omorganisering
som var bra - og en nedbemanning på 20 prosent - som var
hard å gjennomføre. Den viste seg raskt å ha vært for omfattende. Oppgavene ble ikke mindre for NVE, de ble større.
rNet nye NVE, dagens NVE, kom på skinnene 1. januar 1991.
LDet
samme gjorde energiloven som har snudd totalt om på
mange tilvante forestillinger i eforsyningen. Lars Thue har i sin
bok «Strøm og styring» fortalt spennende om lovens tilblivelse
og virkning.
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99n-åra
er takket være denne loven ikke blitt mindre
kldramatiske
enn det foregaende tiar. Pa toppen av
dette fikk vi i 1995 århundrets flom, mens 1996 tegner til å bli
et av århundrets tørreste år. Begge disse åra har gitt NVE helt
spesielle utfordringer.
Uramover
mot årtusenskiftet står nye utfordringer i kø. I våre
«Strategier mot år 2001» har vi forsøkt å systematisere dem.
V Forvisjon
å leveer opp
til og
denne
måforvi en
i vår
forvaltning fortsatt
Vj"år
«Vann
energi
bærekraftig
tenke helhet, vi må tenke miljø og vi må tenke effektivitet. Og
så må vi handle deretter.

Konse- Ideelt bør vi kreve fullt skille når en kraftprodusent søker konsesjon på å
overta et everk med nett, altså en transaksjon som medfører økt vertikal integrering. Vi er likevel kommet til at slike oppkjøp - som en hovedregel - bør kunne
tillates dersom det samlede selskap blir et konsern med datterselskaper for de
ulike virksomhetsområder.
Det erklærte vassdrags- og energidirektør Erling Diesen i et foredrag for
Sør-Trøndelag Kraftselskap i Trondheim 23.septe-mber.
Han tilføyde at det da bør stilles
visse vilkår for å få konsesjon på nettet.
Blant vilkårene er at konsernet skal
omfatte et holdingselskap og datterselskaper direkte under dette.
Virksomhet, verdier og konsesjoner skal være i datterselskapene.
Disse skal ha eget styre, egne ansatte og egen ledelse.
Nettselskapet skal være en egen
juridisk enhet.
Alle nettfunksjoner skal være i
nettselskapet
uten annet enn
monopolfunksjoner.
Et flertall i styret for nettselskapet
skal ikke være ansatt i
konsernet.
- Det kan også komme på tale å stille
andre vilkår som kan bidra til et klarest mulig skille mellom monopolvirksomheten og den øvrige virksomheten, sa Diesen.

Ulik behandling av kunder
Han minnet om at NVE, etter at den
nye energiloven kom, har en kritisk
holdning til vertikal integrering.
- Den gir fortsatt muligheter for kryssubsidiering. Et nytt reguleringsregime fra nyttår vil redusere de økonomiske motivene for å flytte kostnader fra konkurranseutsatt virksomhet til monopolvirksomheten.
Men
vertikale selskaper vilfortsatt ha motiver for å favorisere egen produksjon og omsetning.
Ulik behandling av «egne kunder»,
det vil si kunder tilknyttet eget distribusjonsnett, og «eksterne kunder»,

de.
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Nei i Oppegårdsaken
Den første prøvesaken som gikk på
vertikal integrering, kom da Akershus Energiverk kjøpte Lørenskog
Energiverk i april 1994.
NVE hadde sterke motforestillinger,
men fant ikke tilstrekkelig grunnlag
for å avslå søknaden. Sakens utfall
kunne imidlertid ikke danne presedens.
Da Akershus
Energiverk
senere
gjorde avtale om kjøp av Oppegård
Energiverk, kunne det ses som en generell tendens til vertikal integrering.
I februar 1995 sa NVE nei til konsesjon, og dette avslaget ble senere
stadfestet av Nærings- og energidepartementet.
Men departementet sa også at Akershus Energiverk etter en omorganisering kan søke på nytt og ha godt håp
om et positivt resultat.
- Med departementets avgjørelse i
Oppegårdsaken er det gitt et meget
klart signal til elforsyningen hvilken
utvikling myndighetene ønsker. Senere har vi i NVE sagt nei til Oslo
Energis oppkjøp av Sauda med tilsvarende begrunnelse.

Effektiv nettdrift viktigst
Men vi sier ikke automatisk nei til

-

alle søknader som medfører vertikal
integrering, påpekte Diesen. VestAgder Energiverk er vertikalt integrert, men fikk i fjor ja til konsesjon

om å overta distribusjonsdelen
av
Flekkefjord Energiverk. Denne sammenslaingen åpnet en klar mulighet
for å effektivisere nettdriften i området, noe vi i denne saken anså som
viktigst.
Jeg nevner også at Narvik Energi
ville ha en konsernmodell med et
morselskap og flere datterselskaper
for de forskjellige virksomhetsområdene. Vi sa nei til denne selskapsdannelsen fordi vi mente at datterselskapene ikke kunne ha konsesjoner
når de ikke hadde egne ressurser til
til å oppfylle kravene som konsesjonen setter. Denne saken er nå til endelig avgjørelse i departementet, sa
Diesen.

Samdriftsfordeler
- Siktemålet
for everksorganiseringen er å oppnå en rasjonell energiforsyning med minst mulig bruk av
ressurser. Foruten å unngå vertikal
integrering er det viktig å utnytte
samdrifts- og stordriftsfordelene
i
bransjen.
Vi har i dag 200 distribusjonsverk
hvorav mange er små. Effektivitetsgevinster kan oppnås ved sammenslåing som gir rimeligere innkjøps-,
lager-, personell-,
og administrasjonsfunksjoner.
På nettsiden kan
stordriftsfordeler hentes ut gjennom
planmessig samordning av tilgrensende nett, f.eks. ved felles vaktordninger og ringløsninger.
Særlig for de små selskapene vil
samdriftsfordeler ha betydning.
Vi venter spent på everkenes initiativ
for å få til horisontal integrering i
større everksenheter. Her ligger det
et stort ansvar på eierne i tiden fremover.

Ny strategiplan for NVE
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Bidrag til avisen kan
sendes direkte til
informasjonskontoret
eller via de respektive
fagavdelinger
postboks 5091
Majorstua,
0301 Oslo

er eksempel på uheldige virkninger
av vertikal integrasjon mellom nett
og omsetning. I kraftmarkedet er det
svært viktig å sette rammer som vil
sikre konkurranse mellom de allerede etablerte produsenter, fremholdt
vassdrags- og energidirektøren.

NVE har i sommer fremlagt en ny
strategiplan,
«Strategier
mot år
2001». Planen omfatter åtte strategier med langsiktige
resul tatmål. Første strategi er å samordne
og øke innsatsen overfor planleggere og myndigheter
i kommuner
og fylker. Her er et av de langsiktige målene at behandlingen
av
konsesjonssaker
er
koordi nert
med planer etter plan- og bygningsloven.

Neste strategi gjelder bedre beredskap, sikring og tilsyn i vassdrag.
Blant de langsiktige målene står kart
over flom- og rasutsatte områder og
nye damforskrifter.
Tredje strategi er oppfølging av effektivitetskrav i energiloven.
To av de langsiktige målene her er
reorganisert nettvirksomhet og flere
kraftleverandører.
De neste strategiene gjelder en
videreutviklet miljøprofil
styrket forskningsinnsats
bedret kommunikasjon med publikum og beslutningstagere
bedret styring og ledelse
bedre utnyttelse av ressurser.
Et av de langsiktige målene innen
styring og ledelse er å få flere kvinner i leder- og rådgiverstillinger.
Ressursutnyttelsen
skal bedres ved
samarbeid mellom avdelinger, seksjoner og regioner.

Krav til NVE
Til første strategi, om samordnet og
økt innsats overfor planleggere og
myndigheter, knyttes følgende kommentar:
NVE må i større grad enn tidligere
sørge for at konsekvensene
av lokale tiltak blir vurdert i regional og
nasjonal sammenheng.

Enkelte andre kommentarer til rekken av strategier sier at
NVE skal følge med i forskning om
mulige helsevirkninger
av elektromagnetiske felt.
NVE må styrke sin informasjonsvirksomhet og bedre sin evne til
både å gi og motta informasjon.
NVEs ledere trenger regelmessig
oppdatering slik at de har tidsmessig
lederkompetanse.
NVE skal i sin mangfoldige organisasjon gi gode arbeidsbetingelser
til
alle ulike fagområder,
men også
hindre dobbeltarbeid og dårlig ressursutnyttelse.
Vassdrags- og energidirektør Erling
Diesen nevner i et forord noen av
grunnene til at det nå er utarbeidet
en ny strategiplan, til avløsning for
den forrige fra 1992:
Vi har vunnet mer erfaring med
kraftmarkedet og nettmonopolene i
denne tiden, vi har opplevd ekstreme naturkrefter i fri utfoldelse,
miljøproblemene er stadig i fokus i
forbindelse med energi - og vassdragsanlegg.
Vi har vurdert krav og forventninger
som er rettet mot oss-fra ulike hold,
og er blitt stående ved åtte strategier
med tilhørende
langsiktige
mål,
skriver direktør Diesen.
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Kraftsituasjonen
i Norgeframtilvåren1997
Av Vassdrags- og
energidirektør
Erling Diesen

Som følge av usedvanlig
lavt tilsig i de siste månedene, har landets vannkraftmagasiner svært lav
vannstand for årstiden.
Det er ingen kraftkrise
dag, men med lite tilsig
de kommende måneder,
vil det kunne bli problemer i Sør-Norge mot
slutten av vinteren. Usikkerheten med hensyn til
hvordan det vil gå er
stor. Med tilsig innenfor
det vi har erfart tidligere
år, kan utviklingen gå
flere veier. Mye nedbør
kan gjøre oss selvforsynte i vinter, og vi kan
opprettholde dagens forbruk. Lite nedbør kan
derimot gi en ekstremt
vanskelig situasjon, hvor
full utnyttelse av importmulighetene ikke kan
forhindre at forbruket
må reduseres betydelig.
For å forebygge en vanskelig situasjon er det
nødvendig å opprettholde høy import til SørNorge, dessuten er en reduksjon av forbruket
viktig.
Naturens luner er uforutsigbare. I
fjor hadde vi århundrets flom på
Østlandet. I år har vi så langt et
av de tørreste årene i dette århundre.
Vår elektrisitetsproduksjon
er
som kjent nesten 100 prosent

vannkraftbasert, og er derfor totalt avhengig av nedbør. Det er
mest vann i elvene i sommerhalvåret og størst forbruk av
elektrisitet om vinteren. Derfor
samler vi vann i magasiner for å
bruke det om vinteren når tilsiget
ikke kan dekke forbruket. I tillegg har vi mulighet til å importere kraft når vi har lite selv, og
vi kan eksportere når vi har mer
enn vi trenger. Men utvekslingsmuligheten mot utlandet er begrenset, og vår elektrisitetsforsyning er sårbar ved sviktende nedbør.
Problemer i sør
I Nord-Norge og Midt-Norge er
situasjonen innenfor det normale,
selv om magasinfyllingen er lavere enn i et gjennomsnittsår. I
Sør-Norge derimot, er det lite
vann. Med lite nedbør fremover,
kan det i verste fall gå mot en situasjon hvor vi kan få problemer
med å dekke vinterens forbruk
med de importmulighetene
vi
har. Kraftlinjene inn til SørNorge har begrenset kapasitet,
det gjelder både fra nord og fra
Danmark og Sverige.
Situasjonen i dag
Vanntilgangen varierer svært fra
år til år. Årlig tilsig i de vassdrag
som i dag benyttes til kraftproduksjon, har i sekstiårs-perioden
1931-90 variert fra 142 TWh i
det våteste året (1989). til 80
TWh i det tørreste året (1969). I
et middels år er det beregnet at vi
nå vil produsere 112 TWh. Innenlandsk totalforbruk i 1995 var
116 TWh, og vårt elektrisitetsforbruk er nå altså høyere enn
gjennomsnittlig
produksjonsevne.
Vanligvis kommer ca 40% av tilsiget i mai og juni, fordi vi da får
smeltevannet fra snøen som kom
om vinteren. Tilsiget i disse månedene er derfor svært viktig for
magasinfyllingen. I år var det lite
snø i fjellet, og tilsiget i mai og
juni ble det laveste i disse månedene som er observert på 60 år. I

juli og august var også tilsiget
under middels. Fyllingen i kraftverksmagasinene i Sør-Norge er
som følge av dette meget lav
sammenlignet med det normale
for årstiden.
Mandag 16. september var magasinfyllingen
i
Sør-Norge
51,7% eller 29,8 TWh. Dette er
vel 13 TWh lavere enn den laveste fyllingen som var registrert
i 80-årene. Det vil si mer enn 20
prosent av totalforbruket i SørNorge i perioden 1. september
1995 til 1. mai 1996.
Spørsmålet alle stiller seg, er om
det er, eller i løpet av høsten,
kommer nok vann i magasinene
til å forsyne oss med elektrisitet
over «vårknipa». Det vil si til
magasinene begynner å fylles
opp igjen med smeltevann rundt
1.mai neste år. Det er ikke i dag
vi har problemer med kraftforsyningen. Vi kan imidlertid få problemer mot slutten av vinteren
dersom det blir tørt i høst og
kaldt i vinter.
Utviklingen frem til neste vår
Ingen kan i dag si noe sikkert om
hvordan været og vanntilsiget
blir i de neste 8 månedene. For å
vurdere fremtidig utvikling for
tilsig til kraftverkene og magasinene, ser vi derfor på hvordan det
har vært tidligere.
Tidligere års data viser at tilsiget
om høsten har vært meget varierende i hele Sør-Norge. Hvordan
været blir utover denne høsten,
vil derfor være helt avgjørende
for kraftsituasjonen.
Følgende
eksempler illustrerer situasjonen:
Med gjennomsnittlig tilsig, må vi
i Sør-Norge importere og senke
forbruket i forhold til i fjor med
til sammen knapt 9 TWh frem til
1. mai. Det vil si over 1 TWh i
måneden.
Gjennomsnittlig netto import til
landet var på ca.0,9 TWh hver
måned fra mai til august. Det er
teknisk mulig å importere 15

Energlinnhold i magasinene
I Sør-Norge
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TWh til Sør-Norge i de 8 månedene vi snakker om her, men det
er ikke sannsynlig at det er praktisk mulig å få inn så mye. Rekorden så langt har vært juli med
1,4 TWh netto import. Men juli
er en spesiell måned med fellesferie og lavt forbruk i våre naboland. De ti første dagene i september var imidlertid netto import knapt 0,7 TWh, og fortsetter
det slik, vil vi kunne komme opp
i 1,3 TWh i september.
Hvis vi får gjenomsnittlig tilsig,
vurderer vi kraftsituasjonen i tiden fremover som anstrengt, med
behov for høy import i hele perioden og noe redusert forbruk.
Går vi som et annet eksempel, ut
fra det 6. tørreste året i perioden
1931-90, som var 1933/34, blir
situasjonen adskillig vanskeligere. Skulle tilsiget bli så lavt de
neste 8 månedene, må vi importere og redusere forbruket i forhold til i fjor med til sammen ca.
17 TWh. Dersom importen blir 1
TWh i måneden, vil vi da måtte
ha en forbruksreduksjon på ca. 9
TWh eller 15%. En kald vinter
gir lavt vintertilsig og et stort
oppvarmingsbehov. Dette vil øke
problemene. Går vi mot en slik
høst og vinter, er høy import, aktiv elektrisitetsparing
og enøk
helt nødvendig fra i dag.
Får vi virkelig høyt tilsig, med
mye regn i hele høst over hele
Sør-Norge, vil vi ikke behøve å
importere og sorgene er slukket
for denne gangen. Men akkurat
nå vet vi altså ikke hvordan tilsiget vil utvikle seg, og vi må derfor være føre var.
Vi må nå forbygge
Mange bekymringer er det ikke
nødvendig å bruke tid og krefter eller trykksverte - på, før de virkelig inntrer. Når det gjelder
kraftsituasjonen i år, er det imidlertid ikke slik. En framtidig vanskelig situasjon kan forebygges
ved å handle nå. Det viktigste er
å importere mye kraft i stedet for
å tappe fra magasinene, og samtidig senke forbruket. Det må gjøres inntil vi ser at det går den riktige veien. Venter vi med å importere og det ikke kommer tilstrekkelig nedbør, vil det være
for sent å ta igjen det forsømte
fordi linjekapasiteten til import
er for liten.
De vurderingene som er gjort av
NVE og beskrevet her, er basert
på dagens magasinsituasjon, fjorårets forbruk og sannsynlige tilsig frem til 1. mai neste år. Alle
som har oversikt over og innsikt i
kraftsituasjonen og er uten egne
økonomiske interesser i kraftmarkedet, er enige om de forholdene som NVE her beskriver.
Usikkerhetene ligger i tilsigsforholdene fremover, temperaturforholdene til vinteren og hvor
høy importen vil bli. Dessuten er
det usikkert hvor mye høye priser
og økt informasjon slår ut i redusert forbruk.
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Hva kan forbrukerne gjøre
Situasjonen er nå slik at det er
riktig å oppfordre alle til å tenke
over sitt elektrisitetsforbruk og å
vurdere overgang til andre ener-

giformer dersom de har anledning til det, så som ved, parafin
eller fyringsolje.
En del forbrukere har allerede
fått kjenne økningen av elektrisitetsprisene på egen lommebok,
og flere vil sannsynligvis få
merke økningene utover året.
Enøk og energisparing vil kunne
kompensere de økte prisene for
den enkelte. Dersom mange nok
slutter opp, vil det bedre kraftsituasjonen.
En rekke tiltak er enkle å sette i
verk, som å senke stuetemperaturen til 20 grader, lukke døren
mellom kalde og varme rom og
slå av lyset om natten og i rom
som ikke er i bruk. Vi bør lufte
kort og effektivt og tette trekken
rundt dører og vinduer. Juster
varmtvannsberederen til 65 grader og skifte utette pakninger så
ikke varmvannet
drypper ut.
Dessuten bør vi skifte til sparedusj og til sparelyspærer ute og i
kalde rom. Videre bør vi vaske
med fulle maskiner og montere
fotoceller på utelys og temperaturkontroll inne. Samlet anslås
det at gjennomføring av slike tiltak kan redusere en husholdnings
strømforbruk med opp til 20 prosent.
Elektrisitetssparing og enøktiltak
må igangsettes både hos den enkelte husholdingskunde, i bedrifter og i det offentlige.
Kraftprisene
For at forbruket skal reduseres og
importen holdes oppe, må prisene være høye. Organiseringen
av kraftmarkedet forutsetter at
prisene skal opp når det er lite
vann i magasinene. Det er selvsagt ikke populært å øke prisene
på noe, og kanskje spesielt ikke
på elektrisitet. Men dersom prisen til kundene holdes lav, vil faren for å komme i en underskuddssituasjon øke, noe som
ikke gagner noen.
Hvis det verste skulle skje
Energiloven gir hjemmel for at
«Departementet kan sette i verk
rasjonering når ekstraordinære
forhold tilsier det». Eventuell beslutning om rasjonering tas altså
av Nærings- og energidepartementet. Hensikten med kraftrasjonering er at tilgjengelig kraft i
en krisesituasjon blir samfunnsmessig best mulig utnyttet.
Iverksetting av kraftrasjonering
betyr tvangsmessige inngrep i
kraftomsetningen som bl.a. medfører at inngåtte avtaler blir satt
ut av kraft uten økonomisk kompensasjon.
Forutsetningen
for
slike tvangsmessige tiltak er at
det har oppstått ekstraordinære
forhold som kraftforsyningen
ikke er i stand til å håndtere med
vanlige virkemidler. Årsakene
kan blant andre være ekstrem tilsigssvikt, omfattende ledningshavarier eller store internasjonale
energi kri ser.
Målet for NVEs informasjon er
at vi skal komme helskinnet
gjennom denne vinteren frem til
snøsmeltingen begynner våren
1997. Helt sikre på at det går bra.
kan vi imidlertid ikke være. Ved
å starte strømsparing nå. kan
imidlertid alle gjøre sitt til å
drøye vannet i magasinene.
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Utviklingen av Elektrisitetslandet Norge, for å
bruke tittelen fra Johan
Vogts fremstilling av
NVEs historie ved 50-års
jubileet, har foregått i et
antall epoker preget av tidens tenkning, samfunnsforhold og personligheter.

De spesielle forhold
Anton Martin Schweigaard, en hovedtalsmann for den økonomiske
liberalisme, hevdet utrettelig at
«de særlige norske forhold» tilsa at
staten måtte ta initiativ og delta i
den nasjonale infrastrukturutbygging til beste for alle brukere. På
det elektrotekniske området var
pioneren Gunnar Knudsen, ingeniøren fra Gøteborg, politiker og
statsmann som ikke bare talte om
fossenes verdi og elektroteknikkens muligheter. men som selv
opprettet det første elektrisitetsverk i Norge ved Laugstøl Brug i
1885, ikke mange år etter de første
anlegg i Europa, men samtidig
med våre naboland.
Mulighetene for rimelig elproduksjon ved utnyttelse av fossekraften
og lagringsmulighetene i vårt hydrologiske system var erkjent av
mange, både i inn- og utland. Slutten av det forrige århundre er ofte
betegnet som de store fossespekuIngen advarte
lantenes epoke.
sterkere mot dette enn Gunnar
Knudsen som ivret for at det skulle
utarbeides en konsesjonslovgivning og at staten skulle sikre de
langsiktige interesser ved oppkjøp.
De første bevilgninger «for å
komme spekulantene i forkjøpet»
ble gitt i 1894, beskjedent i begynnelsen sammenlignet med de private oppkjøp som da var initiert
blant annet av Sam Eyde, men
også av fylker og kommuner. Men
det store omslag fant sted i 1907.
Frykten for store utenlandske oppkjøp hadde i 1906 ført til den første midlertidige konsesjonslov
(Panikkloven av 7 april 1906) og
statlige bevilgninger ledet til betydelige kjøp, blant annet innkjøp av
Nore-fallene i 1907 og senere
Tokke.

Konsesjonsloven
Den endelige konsesjonslov kom i
1909. Nå var Gunnar Knudsen
blitt statsminister og fremholdt
nødvendigheten av en generell
onsesjonslov også omfattende
norske borgere med blant annet
hjemfallsrett til staten etter 60 eller
80 år. Om elektrisitetens fremtid i
Norge uttalte han: «Og så er det en

å
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Storhetstiden
Evensen kalte rektor ved NTH,
Fredrik Vogt som sjef for Vassdragsvesenet (senere NVE). Dette
ledet inn i en pionertid og storhetstid for institusjonen, med fullføring av Glomfjord og Mår, bygging av Aura, Nedre Røssåga,
Rana-anleggene, Innset, Tokke,
Vinje og Songa. Statens andel av
de totale installasjoner var i 1965
økt til vel 30%, den kommunale
andel var økt til ca 50%, mens den
private andel var falt til 20%.

Finn Lied, tidligere forskningsdirektør og industriminister.

annen ting, som jeg vil fremholde,
og det er dette at elektriciteten,
som man nu med sikkerhet kan gå
ud fra representerer overordentlige
store samfundsgoder, foruden at
representere den kraft, som setter
fabrikker igang, som smelter våre
fjeld og danner grunlaget for en
mæktig metallindustri, vil blive lys
og varme i kanskje hvert eneste
hjem i landet.»

Det var i denne storhetstid for
langsiktig tenkning under Evensen. Brofoss og Vogt en dobbelt
målsetting. Først strøm til alle på
likest mulig og rimelige vilkår,
noe som i dagens terminologi kalles offentlige tjenesteforpliktelser
(Public Service Obligations P50), dernest proaktiv tilbud om
forsyning til kraftkrevende industriutbygging preget av langsiktighet. Ikke minst er langsiktigheten
og forutsigbarheten en forutsetning for de industrisamfunn som
skapes rundt den kraftkrevende industri, langsiktighet både i volum
og pris.

Prispolitikk
Fremsynetsepoke
Dette var fremsynets epoke med
kjøp av rettigheter i betydelig omfang og den første utbygging i statens regi fant sted med Nore.
Mørkfoss-Solberg og Glomfjord,
vedtatt av enstemmige Storting.
Det var infrastrukturtanken som
rådet, kraften som forutsetning for
velferd og industri. En proaktiv
politikk

Den døde hånd
Spekulantenesepoke

å

og i denne forbindelse av hurtigst
mulig utbygging av de ennå uutnyttede vannfall.

Av Finn Lied

Det forrige århundre var preget av
de store og fundamentale naturvitenskapelige og teknologiske gjennombrudd. ikke minst i den siste
halvdel av hundreåret på elektroteknikkens område. Norge stilte
relativt beskjedent når det gjaldt de
grunnleggende ytelser. men vårt
land hadde både på det politiske og
industrielle plan klarsynte ledere
opptatt av det nye, dets muligheter
og hvordan et lite land kunne bli
delaktig og gjøre seg nytte av
fremskrittene.

å

Mellomkrigstiden var preget av
økonomiske problemer og lav
økonomisk vekst som la en død
hånd over statens vannkraftutbygging, selv om påbegynte prosjekter
ble fullført. I 1940 var installert
effekt ca 2 GW og energiproduksjonen ca 10 TWh. Det skjedde
lite konkret under krigen selv om
storstilte planer ble utarbeidet i
tråd med Hitlers visjon av Norge
som energileverandør og produsent av metaller.

Frem til .1990 var det en allmenn
oppfatning at elforsyningen utgjorde en samfunnsmessig infrastrukturtjeneste som skulle levere
sine tjenester til selykost, alle kostnader tatt hensyn til. Den «grunnrente» som vannkraften realiserte
skulle komme forbrukerne til gode
ved rimelig strøm. Det var dog
klart at det produksjons- og distribusjonssystem som var resultatet
av den historiske prosess, ikke var
rasjonelt. En så for seg at i tillegg
til det statlige produksjons- og
transportsystem, burde en tilstrebe
en fylkesvis konsolidering i form
av et 20-tall vertikalt integrerte
produksjons- og distribusjonsverk.
Det statlige system skulle ha et hovedansvar i forhold til den kraftkrevende industri.
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etter
i NVE i travle utbyggingsår
Vogt, generaldirektør
Fredrik
Tegning av Finn Graff i boken Strøm og styring som
2.verdenskrig.
til 75-årsjubileet.
foreligger

Energilovenav 1990
Med energiloven av 1990 forlot
man uten noen dyptpløyende offentlig debatt den gamle infrastrukturtenkning til fordel for et
langt mere markedsbasert system.
En kan i prinsipp handle strøm
hvorfra en måtte ønske, markedet
bestemmer prisen og skal gi investeringssignalene. Det sosialdemokratiske Norge har internasjonalt
valgt en ekstrem løsning, gått
lengre enn liberalistene i noe annet
europeisk land. Men det er selyfølgelig riktig at vi ikke har noe
helt fritt marked, det må i sakens
natur være et regulert marked. El
er en høyst spesiell ferskvare, noen

må tross alt passe på både spenning og frekvens og styre lastfordelingen. Men denne siste skjer
ikke lenger ut fra ønsket om en nasjonalt sett optimal lastfordeling
hvor man til enhver tid kaller opp
de produsenter som har de laveste
bevegelige kostnader, nå søker alle
produsenter ved sine tilbud å optimalisere sin «bottom line». Det
gir ikke en nasjonal optimal ressursutnyttelse.

Samkjøringmed utlandet
Samkjøring med utlandet kan ha
sine fordeler. Norge må være interessant som effektleverandør
under høylastforhold i naboland

Fellesprogrammetsepoke
I de tunge mellomkrigsår var nok
mange av den oppfatning at staten
ikke ville bygge nye kraftstasjoner. Etter frigjøringen var det tvert
imot en allmenn oppfatning at det
nettopp var statens oppgave å stå i
spissen for kraftutbyggingen i vårt
land. I det politiske fellesprogram
het det: «Våre vannfall utbygges
planmessig for industri og alminnelig borgerlig behov under praktisk samkjøring mellom forskjellige anlegg». Her er det igjen det
proaktive, langsiktige helhetssyn
som preget tiden og politikerne.
To personer skulle med usedvanlig
fremsyn og dyktighet komme til å
stå i spissen for sterke statlige initiativ. Lars Evensen som banebrytende handels- og industriminister
fra 1945 til 1953. senere som fyl kesmann. og Erik Brofoss SOM nansminister og senere sjef for
Norges Bank. Evensen og Brofoss
var de fremste initiativtakere ti I en
politikk for hurtig industrireising

Skjerka
Kraftverket
serllerbuedanhnen

i 1930 og videre utbygget i flere trhm. Bildet
ble påbegynt
i Mandalsvassdraget
Energiverk.
1940. Foto fra Vest-Agder
ved Nåvatn der arbeidet startet sommeren

vi-
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For dem som slutter opp om markedsreformen ut fra en mer prinsipiell forståelse av markedet som en
overlegen
økonomisk
koordineringsmekanisme,
må slik konjunkturbestemte legitimitetskriser
virke
frustrerende.
Forbrukere
som går
inn for marked når prisene er lave,
og imot når prisene er høye, framstår som vaklevorne opportunister.
Det samme gjelder bransjefolk som
skifter holdning etter variasjonene i
kraftforetakenes inntjening.

Lars

Thue, ved avdelingen

far Øko-

nomisk historie ved HandelishØyskolen BL

Av Lars Thue
Høsten1996er markedsregimet i elsektorenunderpolitisk
press.Naturensog økonomiens konjunkturerhar sammen
skaptnye muligheterfor energilovenskritikere.Kombinasjonenav lav nedbør,en kald
vinter1995-96og økonomiske
oppgangstiderhar ført til
høyestrømpriserog trussel
om kraftkrise.Markedsreformenslegitimiteter svekket.
Energipolitikkens konjunkturer
For bare fire år siden var reformen
truet av helt motsatte forhold. Kombinasjonen av forholdsvis betydelige nedbørsmengder, en mild vinter
og forholdsvis lav økonomisk vekst
bidro til lave strømpriser.
Flere
kraftforetak fikk økonomiske problemer, og arbeiderpartiregjeringen
la i oktober 1992 fram et forslag om
å begrense markedsaduangen
til de
store kraftforbrukerne.
Forslauet
fikk imidlertid
ikke tilstrekkelig
støtte i Stortinget.

og eventuell retur av energien om
natten. Men etableringen av stadig
sterkere forbindelser mot Sverige
og Tyskland har igjen skjedd uten
dyptgående konsekvensanalyser.
Stadig sterkere forbindelser
vil
uvegerlig drive norske priser oppover, eventuell avvikling av svensk
k;ernekraft vil kunne gi et sjokk.
;7ihar tankelost importert det svenske kiernekraftproNem.
Er denne
politikk til forbrukernes fordel, og
hva med langtidsperspektivet i forbindelse med de isolerte industristeder? At kraftprodusentene vil
tjene er tvilløst. Men erfaringene
for forbrukerne i Storbritannia hvor
man var først ute med liberaliseringen, er skremmende.
Erfaringer
Erfaringene med det frie marked
med konkurranse på produsentsiden har tvilløst ledet til større effektivitet, men ellers er erfaringene
hverken i Norge eller Storbritannia
positive ut fra forbrukernes synsvinkel. I Norge er det skremmende
å konstatere at de nye mekanismer
ikke har utløst investeringer. Selv
under et normalår vil vi nå snart
oppleve energiunderskudd og til og
med effektunderskudd når de inngåtte eksportkontrakter blir gjort
gjeldende. De gamle pionerer ville
ha rystet på hodet. At Norge i en
tid preget av miljøbevissthet, selv
under et normalår, har gjort seg avhengig av energiimport taler ikke
til fordel for dagens politikere.

At de mer prinsipielle motstanderne
av markedsreformen
prøver å utnytte konjunkturskiftene,
er det
imidlertid ingen grunn til å moralisere over. I 1989-90 var det de prinsipielle tilhengerne av liberalisering
som utnyttet konjunkturene. Energiloven av 1990 hadde knapt vært mulig hvis ikke milde vintre, godt tilsig
ou forholdsvis lav økonomisk aktivrtet på slutten av 1980-tallet hadde
gitt inntrykk av en betydelig overutbygging. Bransjen hadde tilsynelatende ikke klart å tilpasse investeringene til etterspørselen.

I virkeligheten hadde bransjen faktisk redusert investeringene betydelig fra 1980 til 1990. Og i ettertid ser
vi at overkapasiteten
knapt var
større enn man må regne med i en
kapitalintensiv sektor der konjunkturer av mange slag innvirker både
på tilbud og etterspørsel.
De lange økonomiske
bølgene
Kortvarige konjunkturskifter
åpner
altså for energipolitiske initativ som
kan føre til langsiktige institusjonelle endringer - som markedsreformen i elsektoren. Men disse kortvarige skiftene er ikke alene om å påvirke mulighetene
for energipolitiske initativ og utspill. Dyperegående og mer lanusiktige
økonomiske og ideologiske konjunkturer
gir også rammer også for energipolitikken.

Elektrisitet er nok ingen vare som
epler og poteter. Den er en høyst
spesiell ferskvare som må produseres og forbrukes samtidig. Både
transmisjon og distribusjon skjer
ved naturlige

monopoler.

investe-

ringene tar mange r. for vannkraften opptil 10 år, å realisere. Den
type langsiktighet som her kreves
er ikke markedets styrke. Det kreves holdninger som ikke preges av
tertialregnskapene.
Liberaliseringen i EU
Hva så med de store planer innen
EU om å skape et stort felles marked med full konkurranse for el?
Etter 5 års lange diskusjoner i
kommisjonens regi, foreligger nå
et omforenet direktivforslag pa 33
sider. Det er i disse dager til behandling i Europaparlamentet. De
fleste som ikke har deltatt i den
lange prosess, vil nok ha problemer med å fane det hele. Det uttales en masse om fordelen ved det
frie marked. om konkurranse.
åpenhet, likebehandling etc. Men
dette til tross, tanken om et felles
europeisk forsyningssystem med
fri tredjepartadgang har ikke fått
tilslutning. Det er i realiteten overlatt landene å velge markedsordning, enten følge Norge med ekstrem liberalisme eller velge det
franske system med bibehold av
det statlige monopol (sole byer).
Som et tillegg har den franske
statsminister forsikret EdF at privatisering ikke vil komme på tale!

Forenklet kan vi i vårt århundre
skille mellom to lange, forholdsvis
stabile økonomiske oppgangsperioder og to perioder preget av økonomiske problemer og mindre stabil
vekst. Den første oppgangsperioden
varte fra 1905 til 1920, den andre fra
1945 til slutten av 1970-tallet. I
disse årene var det inntrykket av
økonomisk framgang som strukturerte politikken. De gode tidene la
til rette for en sosial fordelingspolitikk. Den økonomiske
politikken
var investerings- og produksjonsorientert. I den første perioden var sosialliberalismen
dominerende ideologi, først og fremst målbåret av
partiet Venstre. Den andre perioden
var preget av sosialdemokratisk ideologi målbåret først og fremst av
Arbeiderpartiet.
I årene fra 1920-40 og fra slutten av
1970-tallet til i dau, har inntrykket
av økonomiske pro'blemer og krise
virket strukturerende på politikken.
Det har vært større aksept for sosiale ulikheter, og det har vært lagt
stor vekt på sparing og effektivisering, ikke minst i offentlig sektor.
Liberalistisk ideologi med vekt på
markedsløsninuer har hatt stor gjennomslagskraft
- først og fremst
målbåret av Høyre.

NVE og konjunkturene

delig personale, kom konjunkturskiftet. Den store planen for landets
elektrifisering ble lagt til side. Ambisjonene for statens engasjement i
kraftutbyggingen
ble kraftig redusert. Før NVE var kommet skikkelig
i gang, ble det utarbeidet planer for
reduksjon i etatens bemanning. Statens kraftverk på østlandet ble forsøkt solgt, og ved en omorganisering i 1935 var det forutsatt at NVE
skulle ha en sterkt begrenset rolle i
norsk elforsyning.
Etter den andre verdenskrig kom
NVE til å bli et viktig redskap for
Arbeiderpartiets
industripolitikk.
Statskraftverkene
i NVE skulle
skaffe billig kraft til landets storindustri. Statskraftverkene
kom etter
hvert til å stå for nærmere 30 prosent av landets kraftproduksjon.
Etter utskillingen av Statkraft fra
NVE i 1986 ou vedtaket av energiloven i 1990, e'r NVEs rolle som regulatorisk organ for elsektoren både
blitt mer rendyrket og mer betydningsfull. Som sagt, kan energiloven dels ses som et resultat av både
de mer kortsiktige skiftene i nedbør,
temperatur og økonomi på slutten
av 1980-tallet. Men den må også ses
i sammenheng med det mer omfattende nyliberalistiske
skiftet fra
slutten av 1970-tallet. Dette skiftet
henger igjen sammen med de økonomiske problemene som ble synlige på denne tiden. Markedet som
økonomisk
koordineringsmekanisme fikk generelt en større politisk
legitimitet.

Stortinget vedtok å opprette Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen
på
slutten av den lange oppgangsperioden 1905-20. Staten hadde store ambisjoner om å engasjere seg i landets
elektrifisering. Det ble satt i gang et
storstilt utredningsarbeid
og blant
annet utarbeidet en egen landsplan
for elforsyningen.
Et omfattende
konsesjonslovssystem
var ment å
skulle gi staten virkemidler til å
kontrollere
utenlandske
investeringer i sektoren, hindre monopolisering, og legge til rette for en ønsket næringsutvikling.

En politikk som både er i samsvar
med de korte og lange konjunkturer,
har selvsagt størst mulighet til å lykkes. Hvordan er mulighetene for å få
igjennom en mer radikal endring av
markedsreformen høsten 1996?

Omtrent samtidig som Stortinget
vedtok å opprette NVE med et bety-

De kortsiktige konjunkturene synes
gunstige. Men fortsatt har en nylibe-

Kan markedsreformen
reformeres?

iL

«NVEs rolle som regulatorisk organ
for elsektoren er både blitt mer
rendyrket og mer betydningsfull"
skriver artikkelfolfatteren.
ralistisk ideologi et forholdsvis godt
grep på store deler av den politiske
offentlighet. De som ønsker et mer
forbrukervennlig
alternativ til dagens energilov, må derfor vise vel så
mye politisk kløkt som olje- og
energiminister
Eivind Reiten og
hans meningsfeller
la for dagen i
1990. Det blir nok ikke lett, men bør
heller ikke være umulig. I alle fall:
Både de korte ou lange konjunkturene vil bidra til en energipolitisk
spennende høst og vinter!

For markedsentusiastene m det
foreliggende direktiv fremstille
seg som et fikenblad, hvor prinsipper prises, men hvor alle ellers gjør
som de vil. Nå vil kommisjonen
kaste seg over gassdirektivet. La
det være sagt i god tid at etableringen av et spotrnarked for gass i
Europa. uten langsiktige kontraktpartnere mot Norge. som Ruhrgas.
vil være en nasjonal ulykke.
Ettertanker
Det er tankevekkende at det i
1990 skjedde en total endring
norsk elektrisitetspolitikk. Fra en
proaktiv og langsiktig politikk
etterkrigsarene, besiuttet det politiske system å gjøre Norge til et
foregangsland i liberalistisk retning. Og ikke den liberalisme
som samfunnsbyggeren Schweigaard representerte.
Noe langt
mere primitivt, lite egnet til å ivareta den langsiktighet som energiforsyningen krever. Vårt vannkraftbaserte kraftsystem er en viktigere del av nasjonalformuen enn
petroleumforekomstene. Hvis dagens miljøvurderinger er riktige,
vil verdien bare stige og stige.
Det må være et tidens paradoks at
vi inntil nylig hadde en statssekretær som ikke så noen innvending
mot salg av kraftstasjoner ut av
landet!

Her er nedre del til rørgaten ved Skjerka ferdig montert- og har senere gjort sin nytte i mange år. Et nytt Skjerka bygges, og rørene
skal ut av bruk etter pålegg fra NVE. Foto fra Vest-Agder Energiverk.

Det er nå på tide at vi med styrke
og klarhet samler oss om det som
ut fra alle hensyn er fornuftig; ef-

fektivisering, biobrensel og oppgradering av og nybygging av
vannkraft.
Det må være totalt

uakseptabelt
at
energilandet
Norge har gjort seg avhengig av
import av kjernekraft og kullkraft.
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annkraftlandet
Av Sigmund Larsen
Under en internasjonal
energikonferanse for
noen år siden ble jeg
spurt hvordan Norge
kunne være et rent vannkraftland. Vi har jo
ingen større vassdrag,
ble det hevdet.
Det er naturen som gir oss store
fordeler i forhold til de fleste andre land og som gjør det mulig å
basere vår elproduksjon på vannkraft: Stor midlere nedbør, høyfjell som strekker seg ut mot kysten og som gjør at vi har mange
bratte og høye fall. Og ikke
minst - vi har et stort antall høytliggende vann der vi kan magasinere nedbøren og fordele uttaket
over året.
Det er disse tre naturgitte forhold
som gjør at Norge er blitt vannkraftbasert.
Det hører også med til bildet at
våre vassdrag er godt spredt over
hele landet. Det har gjort det mulig å bygge ut i takt med forbruksøkningen i de enkelte områder,
og med relativt korte overføringslinjer.
Hvor stor kraftmengde vi kan få
ut av det norske vannsystemet
dersom vi utnytter alle tekniske
muligheter fullt ut, har vi ingen
pålitelig ov ersikt over. Det vi vet
er at avløpet fra Norges overflate,
pluss det vann som renner inn i
landet fra naboland, er beregnet å
representere i middel en potensiell energimengde på ca 550 milliarder kilovvattimer pr år regnet til
havets overflate, eventuelt til
riksgrensen for det vann som renner ut av landet. Vannfallenergien i dette avløp er det selvsagt
ikke mulig å utnytte fullt ut,
hverken teknisk eller økonomisk.
avhenger
Lønnsomhetsgrensen
blant annet av produksjonskostnaden for alternative energislag.

Sigmund Larsen, generaldirektør i
NVE fra 1975 til 1987. Foto NTB
Det at vi i Norge har et rent vannkraftsystem er selvsagt en enorm
fordel. Men det har den ulempe
avproduksjonsmengden
at
henger av nedbøren det enkelte
år. Den statistikk vi har for 60års perioden 1931 - 1990 viser at
årstilrenningen til kraftverkene
kan variere med inntil ca 50 TWh
fra det tørreste til det våteste året.
NVE har i alle år pekt på dette
forhold, og på nødvendigheten
av å ha en viss produksjonsreserve for å dempe virkningen.
Den situasjon vi har i år med
sterkt nedtappede magasiner som
følge av kald vinter og nedbørsvikt, er derfor noe vi må regne
med og som vil kunne inntreffe
år om annet i vårt vannkraftsystem. Om det vil ende opp med
rasjonering denne gangen, er det
ingen som vet før vi har vært
gjennom kommende høst og vinter.
Fram til første halvdel av 1960tallet var det praktisk talt full politisk enighet om vannkraftutbyggingen i Norge. Særlig i de første årene etter siste verdenskrig
ble arbeidet båret fram med entusiasme fra alle hold. Ord som
prognoser og kraftbalanse var
uinteressante. Det var om å gjøre

å få ny kraft på nettet raskest mulig.
Men etter hvert som de mest
presserende behov ble dekket og
den alminnelige velstand økte,
vokste det fram en stadig sterkere
interesse for natur- og miljøVi fikk en gradvis
spørsmål.
sterkere offentlig meningsbrytning ved at naturinngrep og milble tillagt stadig
jøvirkninger
større vekt sammenlignet med
den samfunnsmessige nytte ved
videre kraftutbygging.
Som følge av denne holdningsendring ble det utarbeidet og stortingsvedtatt en plan for vern av
vassdrag mot kraftutbygging.
De som gikk foran i arbeidet for
en verneplan, gjorde det i den tro
at vi ville få mer ro om den videre kraftutbygging. Slik ble det
ikke. Diskusjonen for og imot
utbygging av de ikke-fredete
vassdrag raste videre ut fra ulike
motiver. Dels var påstandene at
vi ikke trenger mer ny kraft, vi
kan i stedet dempe forbruksveksten gjennom energiøkonomisering. Rent teoretisk ser dette mulig ut, i praksis er det urealistisk.
Det nytter ikke å tvinge enøk på
folk. Energiøkonomisering i elforsyningen er en meget langsiktig prosess som må grundig motiveres.
I slutten av 70-årene valgte natur- og miljøinteressene en ny
innfallsvinkel i sin kritikk av
De
norsk vannkraftutbygging.
fornyet og forsterket en gammel
påstand om at vi ikke vet hva vi
gjør fordi vi konsesjonsbehandler
ett og ett vassdrag uten å vurdere
alle gjenværende i sammenheng.
Vi drev klattvis utbygging. Arbeidet burde i stedet foregå etter
en gjennomdrøftet samlet plan,
der alle interesser i alle gjenværende vassdrag var veiet mot
hverandre.
Eter hvert fikk tanken om en slik
samlet plan politisk gjennomslag
og spørsmålet ble tatt opp i Stortinget. Det ble utarbeidet og stortingsvedtatt en samlet plan for
gjenværende ikke fredete vassdrag.

«De kraftintensive bedrifter i vårt land har skapt ringvirkninger av aller stØrste betvdning». Her et bilde fra
Bremanger Smelteverk i Svelgen. Foto Harald Brynildsen

Når vi nå hadde en landsomfattende verneplan og en samlet
plan for gjenværende vassdrag
som arbeidsgrunnlag, måtte vi
vel få ro og saklighet i den fremtidige debatt. Slik har det ikke
gått. Vi vet ikke hvordan situasjonen ville ha vært uten disse to
planene, men ro og saklighet har
vi ikke fått med dem.
Vi opplever i dag en levestandard
som de eldre av oss ikke kunne
drømme om i vår ungdom. Det
har vi oppnådd ved å utnytte våre
naturressurser, ikke minst ved å
ta i bruk vassdrag for kraftproduksjon. Det er planmessig, velorganisert utnytting av denne naturressurs om har mye av æren
for den raske vekst i vår materielle velstand.
Gjennom nær hundre år har
vært et
vannkraftutbyggingen
meget viktig distriktspolitisk virMange utkantstrøk
kemiddel.
som ellers ville hatt det meget
vanskelig, er gjort levedyktige
har
ved at vannkraftutbygging
gitt arbeidsplasser og inntekter.
Tempoet i utnyttingen av våre rihar
melige vannkraftressurser
blant annet hatt sammenheng
med sterk satsing på kraftintensiv
industri. Det ble etter den annen
verdenskrig satset på en rask
oppbygging av en metallurgisk
industri i Norge, basert på vannkraft. Trass i andre handikap ga
det oss en industri som var konkurransedyktig på verdensmarkedet.
De kraftintensive bedrifter i vårt
land har skapt ringvirkninger av
aller største betydning. Det må
finnes bedrifter i et land hvor det
samles opp erfaringer som er å
lære av. Tyngdepunkter hvor det
løper inn impulser fra hele verden, og hvor det lagres kunnskap
som det dag for dag kan tappes
fra. Den kraftforedlende industri
har fremfor noen vært slike tyngdepunkter hos oss. Skal vi bestå
som industrinasjon må vi ha en
Rykker vi
tung eksportindustri.
teppet bort under bena på denne
industrien, kan jeg ikke se hva
man kan sette i stedet. Det må
være riktig fortsatt å utnytte den
fordel vi har i vår rimelige vannkraft til å styrke den kraftintensive industri slik at den blir i
stand til å operere med fortjeneste på verdensmarkedet også i
framtiden.
Vår vannkraftutbygging har også
gitt grunnlag for framvekst av

betydelig mekanisk og elektroteknisk leverandørindustri, både
for kraftverk, overføringsanlegg
og bruksapparater. Den elektrotekniske industri har utviklet seg
i takt med vår kraftutbygging og
Ved sine
elektrisitetsforsyning.
oppdrag til norsk industri har
elektrisitetsforsyningen bidratt til
å utvikle en næring som har internasjonal anerkjennelse og som
er av stor betydning for den interbransjen
nasjonaliseringsprosess
har vært gjennom. Dette omfatter blant annet maskiner, transformatorer, kabler og flere høyspente og lavspente serieprodukter.
Det har tatt hundre år å utvikle
Den
vår elektrisitetsforsyning.
har bidratt sterkt til vår velstandsutvikling, men det er neppe
noen annen teknologisk utvikling
som har gjort vårt samfunn så
sårbart. Det er derfor en lykke at
det samtidig er bygget opp en
elektroteknisk industri som kan
sikre den videre utvikling av
og yte
elektrisitetsforsyningen
som er
den beredskapsservice
nødvendig i de stadig mer kompliserte systemer.
Med de naturgitte forhold vi har i
Norge er vannkraft den overlegent gunstigste form for kraftproduksjon. Det er i dag ingen andre
som kan
kjente energibærere
konkurrere verken når det gjelder
miljøforhold, ressurser eller økonomi.
Til alle våre vassdrag med elver
og bekker, sjøer og vann knytter
det seg mange og ulike interesser. Vassdragene nyttes til kraftvannforsyning,
produksjon,
fiske, som resipient, transport,
forskning og undervisning, friluftsliv og rekreasjon. De utgjør
dessuten en særdeles viktig del
av landskapsbilde og miljø. Det
er derfor ikke til å undres over at
ulike brukerinteresser ofte kommer i konflikt med hverandre.
Konfliktene er særlig sterk når
vassdrag blir tatt i bruk for kraftKraftutbygging er
utbygging.
mer enn andre bruksformer egnet
for debatt fordi inngrepene er
konsentrert i store prosjekter, og
ikke minst fordi kraftutbygging
er den eneste form for større naturinngrep som er regulert ved
lov, slik at den kommer som
«sak» om konsesjon skal gis eller
ikke.
Jeg erkjenner at de lokale naturinngrep ved en vannkraftutbygging kan bli store og at en kraftut-
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Av Vidkunn Hveding
På den tid da jeg var en
forventning i min mors
mage ble også Hovedstyret
for Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen unnfanget og satt til verden.
Så vi kunne i grunnen ha
jubilert sammen, Hovedstyret og jeg.
Hovedstyret - ja for det var et Hovedstyre som ble opprettet ved
Stortingsvedtakene i mars og juli
1920, ikke et «vesen». Vesenet,
vassdrags- og elektrisitetsvesenet, var der fra før. Ordet «vesen» betydde i tidligere tider et
saksområde under en etat, ikke
etaten selv. Utenriksvesenet, for
eksempel, var alt som hadde med
utlandet å gjøre, det ble tatt vare
på av Departementet for utenriksvesenet.
Vassdragsvesenet var
alt som hadde med vassdrag å
gjøre. Det ble før 1920 tatt vare
på av to direktorater. Med elek-

trisitets-vesenet var det likedan,
det ble skjøttet av to administrasjoner.
Det man søkte etter i
årene før 1920 var «en ny ordning av Vasdragsvæsenets
og
elektrisitetsvæsenets administrasjon», og det førte altså til at man
opprettet en felles ledelse, et
«Hovedstyre» med tre direktorater, Vassdragsdirektoratet, Vannfallsdirektoratet og Elektrisitetsdirektoratet.
Hovedstyret var et navn som det
sto ærefrykt av blant unge ingeniører og ikke fullt så unge ordførere ut over landet, som skulle
bringe lys over land da annen
verdenskrig var tilbakelagt. Man
skrev til Hovedstyret med sine
planer og søknader, man reiste
inn til Hovedstyret, man fikk besøk i provinsen av tjenestemenn
ved Hovedstyret, ikke ved et «vesen». Og toppen på ærefrykt var
når «Hovedstyret selv» kom på
besøk eller befaring.
Så skilte vel begrepene seg etter
hvert, så etaten mer og mer kom
til å bli omtalt som Vassdrags- og
elektrisitetsvesenet,
mens Hovedstyret, som rett og riktig er,
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gikk over til å bli brukt bare om
det kollegium som var satt til å
lede etaten.
Inntil «vesen»
mange år senere igjen måtte
droppes som etatsbetegnelse, og
erstattes av «verk».
Skjønt, lede og lede: Da jeg kom
til NVE i 1961 sto det i instruksen, så vidt jeg husker, at etaten
ledes av et Hovedstyre med fem
medlemmer oppnevnt av Stortinget, og med en generaldirektør
som formann. Men det sto også,
stadig i følge min hukommelse,
at «generaldirektøren fatter avgjørelse etter eget omdømme,
unntagen i saker som etter innstilling skal av€Ijøres av høyere
instans». Altså, generaldirektøren som suveren leder. og Hovedstyret som et rådgivende, ikke bestemmende organ.
Slik var det også, men det hadde
nok sin meget naturlige forklaring; Som en del av statens forvaltning måtte NVE være ansvarlig overfor sin statsråd, som igjen
var ansvarlig overfor Stortinget.
Da gikk det ikke an at etatsjefen i
sin ledelse skulle være underlagt
et organ som også var oppnevnt

av Stortinget. Her måtte man ha
rene linjer.
Likevel er det ingen tvil om at det
var «selve» Hovedstyret,
de
valgte medlemmer, som hadde
den tyngste innflytelse på utviklingen i etatens sakSområde, gjennom sin innstillende funksjon i de
store vassdragsreguleringssakene.
Disse sakene ble naturligvis undersøkt og utredet av fagfolkene i
etaten, og et forslag til innstilling
ble lagt fram for Hovedstyret av
Vassdragsdirektøren, med assistanse fra alle de andre direktoratene. Men så la Hovedstyret selv
ned et utrolig stort og grundig arbeid i saken; befaring, ofte flere
ganaer, allmøter i distriktene og
diskUsjoner over mange lange
møter før en innstilling fra Hovedstyret for NVE kunne gå videre til departement og Storting.
Det Hovedstyre jeg møtte da jeg i
1961 kom til NNiE som generaldirektørens stedfortreder var en imponerende gruppe av sterke og
innsiktsfulle personligheter. Vervet som medlem i Hovedstyret
hadde prestisje blant stortingspolitikere, og partiene kunne nominere av sine mest solide og erfarne folk. Der var lagtingspresident og gammel industriveteran
Martin Smeby, og stortingsmann,
rnangeårig ordfører Nils Jacobsen
fra Arbeiderpartiet. Høyre stilte
med stortingsmann, senere stortingspresident Bernt Ingvaldsen.
Bondepartiet
med pressehøvdingen Hans Holten, og venstre
med den erfarne landbruks- og
fylkespolitiker Olav Benum. Detaljene i deres bakgrunn husker
jeg ikke lenger, men den kjennskap de til sammen hadde til vårt
langstrakte land og til folket som
bodde der var ganske enkelt fantastisk. Vi kom knapt til noen
gård eller til noe ordførerkontor i
en fjellbygd uten at en av dem var
gamle kjenninger, og toppen så ut
til å være de som hadde hatt tjenestetid i Stortingets samferdselskomite eller kirke- og undervisni ngskomite .

Vidkunn Hveding, generaldirektør i NVE 1968 til 1975.
diskusjon og evne til å arbeide seg
fram til et rimelig sammenfallende syn, så gikk denne folkevalgte gruppen godt utenpå oss
høye akademikere.
Men de var altså «bare» rådgivende. Den daglige ledelse lå til
generaldirektøren under instruks
fra departementet.
Men den mest spennende bruk av
«eget omdømme» gjorde jeg vel
helt i starten, da jeg som generaldirektør Roalds stedfortreder vikarierte for ham i sommerferien.
Første (og største) byggetrinn på
Tokke var ferdig og skulle feires.
Et hvert skikkelig bygg må ha et
kranselag, men hvor skikkelig
hadde vi råd og lov til å gjøre det?
Kraftverksdirektør Aalefjærs folk
kom opp med et forslag som jeg
syntes var realt og enda nøkternt.
Alle som hadde arbeidet på anlegget skulle få være med, det skulle
være fest på alle anleggsstedene.
Enkel servering - lapskaus til kr
8,- pr person kunne skaffes fra
Oslo Dampkjøkken. Statsminister og landsfader Einar Gerhardsen skulle tas i helikopter til to av
stedene. Hans tale ved middagen
på ett av dem skulle overføres på
høyttaler til alle de andre. Men,
hadde vi noe budsjett? Der var
det at «omdømmet» kom inn - ti
tnå gjøre det. Opplegget til ca.
24 000,- kr i tillegg til den direkte
innsatsen fra anlegget. er omtrent
så storslagent som om en ny enebolig skulle bli feiret med en fest
til vel 100 kroner (i datidens
penger).

Fra Tokke-utbyggingen - senere leiret med lapskausmiddag for alle til kr. 8 pr person.

Jeg kom til NVE fra Norges tekniske høgskole, hvor jeg en tid
hadde vært formann for Bygningsingeniøravdelingen, og dermed medlem av høgskolens
«styre», Professor-utvalget. Men
det ma jeg si at når det gjaldt evne
til saklig analyse, til produktiv

Det var sommer og ikke tid til
noen formell budsjettprosedyre.
Naturligvis måtte det bli påtalt etterpå av Riksrevisjonen, men det
måtte vi tåle. Et bygg må ha en
kranselag. ellers blir det aldri
noen lykke ved det!

bygging er med på å forme viktige deler av vår tids kulturlandskap. Men ved dagens utbygging blir det satset mye både
penger, allsidig kunnskap og aktiv oppfølging når det gjelder
forming og etterbehandling av
landskapet med det overordnede
mål at kulturlandskapet skal bli
levende. Jeg synes dette har lykkes ganske godt. og jeg ser med
glede tilbake på de anlegg jeg
har fått være med på å føre fram.
Hva har så vannkraften egentlig
betydd for Norge? Det er det
ikke så lett å få tallfestet eller
forklart på en måte som alle vil
godta. Uten vår vannkraft ville
Norge i dag ikke vært et av de rikeste land i verden, og hver enkelt av oss ville ikke hatt den
komfort og den avlastning for fysisk slit som kjennetegner vår
hverdag. Som vannkraftnasjon

en nær kontinuerlig energidebatt.
Og en energidebatt i vårt land
dreier seg i all hovedsak om
kraftforsyning. og da spesielt om
vannkraft. Det er for eksempel
typisk at den nye energiloven
ikke nevner andre energibærere
med ett ord.
Tidlig på 70-tallet dukket kjernekraften opp.
Nå skulle den
overta og spare resten av våre
vassdrag. Etter oppdrag fra Stortinget la NVE ut flere 10-talls
millioner i planlegging, inntil
eventyret ble stoppet.
På 80-tallet dukket naturgassen
opp. Nå skulle gasskraftverk erstatte videre vasskraftutbygging.
Igjen ble det lagt ut store beløp
til planlegging, og igjen ble planene lagt bort.
Bølgekraft og vindkraft ble også
prøvd.
Vannkraften står foreløpig alene

igjen. bortsett fra en håndfull
små vindkraftverk på nordvestlandet. Vannkraften vil dominere det norske elforsyningssystem også i framtiden.
Vår
vannkraftutbygging
vil bli ført
videre. dels ved nybygg, dels ved
opprusting av eldre verk. Etter
hvert som problemene med andre energiformer
blir bedre
kjent, vil vannkraften styrke sin
stilling. Eller for å sitere tidligere statsminister Odvar Nordi
fra hans tale ved åpningen av
Sima kraftverk den 17. juni
1980: «Kanskje må det ennå gå
en tid før vi fullt ut erkjenner betydningen av å ha rikelig tilgang
på en fornybar kraftkilde som
vannkraft.»
Norge vil også i fremtiden bli
omtalt som vannkraftlandet. En
karakteristikk vi kan være stolte
over.

sparer Norge milliardbelop hvert
år i forhold til nasjoner som må
produsere sin elektrisitet i varmekraftverk.
I dag møter vi stadig oftere den
påstand at vi ikke trenger mer
kraft. Vi kan hindre ytterligere
forbruksøkning
ved å skru
strørnprisen i været. Jeg har
ingen tro på en slik effekt. I et
land med vårt harde klima er lys
og varme så viktige trivselsfaktorer at det i alle fall ikke er her
vi skjærer ned først. For husholdninger og store deler av næringslivet representerer
energi
dessuten en beskjeden innsatsfaktor, mindre enn 5%. En undersøkelse NVE gjorde for noen
år siden viste da heller ingen klar
sammenheng mellom etterspørsel etter elektrisk energi til alminnelig forsyning og kraftpris.
Erfaringer i blant annet Danmark

der brukerne har fått oppleve virkelige prissjokk på elektrisitet.
bekrefter dette.
Et mål for Norge bor ære å
dekke mest mulig av vårt energiforbruk ved hjelp av fornybare
energibærere. Hvis vi ikke makter å dekke elektrisitetsforbruket
med vannkraft, pluss et mindre
tillegg fra vindkraft. bør vi som
supplement velge den energibærer som er billigst og som er miljømessig minst uheldig. Da peker gassen seg ut. Men også
gasskraft har sin pris. Blant annet fordi en del av gassens energiinnhold gar tapt gjennom varrneutslipp, og ved at skadelige
gasser sendes ut i atmosfæren. I
et langsiktig perspektiv må en
heller ikke glemme at om noen
10-år må gasskraften erstattes av
en annen energibærer.
De siste par 10-årene har vi hatt
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Jens Stoltenberg

Av nærings- og
energirninister
Jens Stoltenberg
11111~1
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Geografisk beliggenhet, klima og
topografi gjør Norge til et land rikt
på ferskvannsressurser.
Dette gjelder både overflatevann og grunnvann. Vassdragene gir grunnla.g,
for en rekke forskjellige bruksformål og har spilt en vesentlig rolle
for landets historiske utvikling

både økonomisk og på annen måte.
På grunn av den rike tilgangen på
overflatevann har grunnvannsressursen på sin side til nå blitt utnyttet i beskjeden grad.
Den tidligste bruken av vassdragene var naturlig nok knyttet til
vannforsyning. Senere har det utviklet seg forskjellige bruksformer
rundt om i landet. Mange steder
har fisket i vassdragene vært en
viktig biinntekt for mange og også
gitt et vesentlig bidrag til husholdningen. I områder med vannrike og
relativt stilleflytende elver og store
sjøer har fløting og ferdsel med båt
eller over isen hatt stor betydning.
Så var det også forvaltningen av
kanalvirksomheten
fra 1804 av
som
var forløperen til dagens
NVE.
Tidlig ble ogsa utnytting av selve
vannfallet vanlig i mange vassdrag, først til kvern- og sagdrift,
senere til vannkraftproduksjon.
I
mitt nærområde er Akerselva et illustrerende eksempel i så måte.
Vannkraftutbygging
er den utnyttelsesform som har spilt den største rollen for landets økonomi.
Ressursenes beliggenhet har hatt
en særlig betydning for vekst i distriktene gjennom lokal sysselsetting, økonomisk kompensasjon og
utbygging av infrastruktur.
Vannkraften er en viktig produksjonsfaktor i industrien. Den var en
forutsetning for dannelsen av det
norske industrisamfunnet i begynnelsen av dette århundret og for industriutviklingen i etterkrigstiden.
I underkant av to tredjedeler av
Norges nyttbare vannkraftpotensial er utnyttet, og kapitalen som er

Mot og dristighet kjennetegner norske kraftutbyggere - her på en spesiell
måte. Bildet er fra Nore-utbyggingen på 1920-tallet, med krqftverk og
Numedalslinjon.

nedlagt i utbygde kraftanlegg og
reguleringer utgjør en betydelig
del av landets nasjonalformue.
Vannkraftutbyggingen
har også bidratt til å utvikle norsk leverandørindustri innenfor elkraftteknologi.
Virksomheten har vært forankret i
hjemmemarkedet,
men industrien
har betydelige leveranser også til
andre land, og det satses stadig
gjennom forskning og utvikling på
denne bransjen.
Medaljen har også en bakside. For
det første representerer
vassdragene en trussel i seg selv, i form av
flommer, ras og isganger som kan
ødelegge store verdier. Vi har i løpet av et drøyt år sett eksempler på
alt dette.
Viktigere er vel likevel det trusselbildet som knytter seg til den
skade og fare som skyldes den
menneskelige påvirkning av ressursen. Blant de første registrerte
negative virkninger kan nevnes
rnudringseffekten
ved utslipp av
sagflis. Nærmere århundreskiftet
begynte en å utnytte vassdragene
for kraftproduksjon, og ny industri
medførte forurensning
av vassdrag.
Første del av dette århundret var
konflikten mellom kraftutbygging
og ferdsel/ fløting den mest fremtredende. Etter annen verdenskrig
skjøt vannkraftutbyggingen
fart
for alvor, og i 1950- og 1960-årene
pågikk en storstilt utbygging. Utbyggingene fant sted uten de store
protester, til tross for omfattende
konsekvenser
av inngrepene,
i
hvert fall sammenlignet med hva
som aksepteres i dag. Fra begynnelsen av 1960-årene kom miljøvirkningene av tiltak i vassdrag
mer i fokus. I 1970-årene og første
del av I 980-årene korn det til store
konflikter mellom bruk av vassdragene til kraftproduksjon og bevaring av vassdragene av naturvernhensyn. Allerede i 1960 oppnevnte Regjeringen en undersøkelseskomite
vedrørende
fredning
mot kraftutbygging. Dette var forløperen til det verneplanarbeidet
sorn Stortinget satte sluttstrek for i
1993 med Verneplan IV. Om lag
20 prosent av våre vassdrag er nå
vadg vernet mot kraftutbygging.
Problemer forårsaket av vannforurensning har også vært sentrale fra
1970-årene og frem til i dag. Påvirkningene i form av forurensning
skjedde mer gradvis, og resulterte i
at mange vassdrag mer eller mindre ble avskrevet som ødelagt som
drikkevannskilde,
leveområde for
fisk m.v. uten at dette skapte de
helt store konflikter. Pa dettTe området har imidlertid bildet endret
•eg. N4yndighetene forsoker nå å Et
kontroll med forurensningen.
og
adgangen til t bruke vass-dragene
stun resipient er sterkt begrenset.
1 dag opplever vi at det ikke fttre er
vannkvaliteten
som skaper konflikter. Behovet for vann til vannforsyning. jordvanning, l'iskeoppdrett m.v. innebærer i enkelte distrikter at vannforekomstene e ruti.strekkelige.
En del av de bruksformalene som
er aktuelle i dag lar seg forene.
mens andre i storre eller mindre utstrekning påvirker andre brukerinteresser. Konfliktbildet har endret
seg gjennom tidene fordi bruken
av vassdragene har endret seg. Det
samme er tilfellet med myndighetenes prioriteringer. Fra å være en
overflodsressurs har vassdragene i

Storglomvassdammen

ved Svartisen, så langt den er kommet i somme

dag langt på vei blitt et knapphetsgode med til dels sterk konkurranse mellom brukerinteressene.
På tross av landets fortrinn med
sine rike ferskvannsressurser,
går
debatten derfor livlig når det gjelder den fremtidige forvaltningen
av ressursen. Helsernessige krav
om rent vann i tilstrekkelig mengder, usikkerheten og sarbarheten
omkring den fremtidige kraftoppdekking, krav om bevaring av
vassdragsnatur for rekreasjonsformål og internasjonale forpliktelser
om bevaring av det biologiske
mangfold vil være viktige premisser i denne sammenheng. Utspillet
nylig fra Flomtiltaksutvalget
om

Kong Olav taler ved innvielsen
Tokkeverkene. Foto Arild Hinna.

flomdempning
som bieffekt
kraftutbygging har gitt ytterli
en dimensjon til debatten. Erk
nelsen av at ulike former for ut
ting ikke alltid drar i samme
ning gjor det viktig, men vans å gjøre de riktige prioriteringer
Som øverste vassdragsmyndi
har Nærings- og energideix
mentet et hovedansvar for for
ningen av denne viktige nasjo
ressurs. Forvaltningen utøves i
grad gjennom jubilanten
N
Dette må skje innenfor de ram
som er satt av Stortinget gjem
lover og overordnede planer.
gjering og forvaltning vil i
sammenheng være viktige prea
sleverandører gjennom forslac
ny lovgivning og utarbeiding
nye retningslinjer. Vassdragsn
dighetene er gitt en stor grac
fritt skjønn i enkeltavgjørelser
stiile store krav pa alle fory
ningsniva. Også viljen hos sent
mynd:gheter til a satse
forsk eing innen nye energifor
arbedret vannkrafttekno
med ar.ke na bedre utnytting
eldesterende' anlegg. vil sta sen
tiden fremover.
g.,„mingen med sitt konsesj
retti ze rammeverk angir hok
liMene
assdragsforvaltnin
StOrtingsvedtak om Samlet
for vassdrag og verneplanene
ter ogsa viktige rammer. Riksp
tiske retningslinjer
og arbe
med soneinndelinger for å sikr
differensiert forvaltning av de
nede vassdragene
setter vik
premisser for vassdragsmyndig
tene. men er samtidig verktøy
hjelp for tiltakshavere og pl
myndighet rundt om i komi
nene. En viktig debatt om kom
anseoppbygging innen vassdn
forvaltning på regionalt nivå
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er et av de siste store prosjektene i norsk kraftuthygging.

inne kommet i kjølvannet av
tte arbeidet.
erneplanene og Samlet plan legg ti 1 rette for en mer samfunnsav vassessig helhetsvurdering
agsressursene. Gjennom verneanarbeidet har Stortinget tatt
re på et representativt utsnitt av
)rsk vassdragsnatur. Samlet plan
r utarbeidet med tanke på å gi en
for konseioritetsrekkefølge
onsbehandling av enkeltprosjekog
r ut fra samfunnsøkonomiske
mfliktmessige vurderinger.
led de rammer som er lagt gjen)m dette planarbeidet kan jeg
ke se annet enn at tiden for de

ore utbygginger nå er forbi. Med
)en få unntak vil kraftutbygging i
ene fremover være knyttet til
indre nyutbygginger i tillegg til
wrusting og utvidelser i en rekke

issdrag.
ovgrunnlaget på vassdragssekto:n er gammelt og lite oversiktlig.
n rekke lovendringer er foretatt
ennom årene der hensynet til nye
rdioppfatninger er tillagt vekt.
ehovet for en ny alminnelig lov
Il vannressursene
har likevel vist
!g å bli mer oo- mer aktuelt ikke
inst av hensyn til (le bruks- og iner
som
resseomveltningene
:jedd i våre vassdrag de siste tiår.
gså økt bevissthet om verdien av
synligire grunnvannsressurser
ør behovet for en bedre lovreguring. Kartlegging av våre grunnmnsressurser viser at det vil være
.alistisk med en økning i grunninnsforsyningen fra 13 prosent i
ig til mellom 25-35 prosent om

)en år. Det heter i St.meld. nr. 46
988-89) Miljø og utvikling, at
yndighetene har som mål å ta i
.uk grunnvann i drikkevannsforming i større utstrekning. Det vis til at dette vil ha helse- og mil-

Foto Arne W. Farup.

jømessig gunstige effekter. Det er
derfor et viktig mål gjennom lovgivningen å hindre at denne ressursen forringes kvalitativt og kvantitativt.
Utviklingen innenfor ressurspolitikken generelt har gått i retning av
en sterkere vekt på ikke-økonomiske hensyn der begreper som
bærekraftig utvikling, ressursorier
entering og opplevelsesverdi
blitt viktige stikkord. Disse begrepene danner også naturlig grunnlaget for den nye loven om vannressursene som skal avløse vassdragsloven av 1940.
Det knytter seg spenning til denne
nye loven. Utvalget som står bak

sjon og økt press på utbygging i

1994:12 tok sikte på å lage en moderne lov der hensynet til regelforenkling og en bedre harmonisering
med annen lovgivning har vært
sentralt. Den nye loven vil fokusere sterkere på hensynet til allmenne interesser og være mer ressursorientert enn sin forgjenger.
inneholder
UtvalL,sforslaget
strengere miljøkrav for utnyttelse
av både vassdrag og grunnvann.
Det er videre foreslatt bestemmelser som setter de vernede vassdrag
inn i en lovmessig sammenheng.
Samtidig skal de vernede vassdrag
sikres mot andre typer inngrep enn
kraftutbyggi ng. Sist men ikke
minst legger lovforslaget opp til et
mer effektivt sanksjonssystem enn
det gjeldende lov kan by pa.
Jeg tar sikte på å legge fram en
proposisjon om ny vannressurslov
for Stortinget i løpet av 1997. Departementet må under lovarbeidet
veie ønsket om strengere miljøsom
krav opp mot kostnadene
dette vil medføre. Krav om økte
minstevannføringer vil for eksem-

andre vassdrag.
Etter krigen har vi vennet oss til at
vi i Norge har rikelig tilgang på
billig elektrisk kraft. Det kan vi
ikke gjøre lenger. For tiden bruker
vi mer kraft enn vi selv produserer
selv i år med normal nedbør. Det
tidligere
vi
kraftoverskuddet
hadde, er spist opp av veksten i
forbruket. Dette krever at vi nå
sparer mer kraft, ruster opp og utvider vannkraftsystemet
vårt og
øker bruken av alternative energikilder som bioenergi til oppvarming. Dette er tiltak som vil være
krevende, men nødvendige når vi
nå står overfor en ny energivirkelighet.
Stilt overfor slike utfordringer i tiden fremover må vi ikke tape av
syne behovet for en forsvarlig forvaltning av vassdragene. Hva som
er god vassdragsforvaltning vil alltid avhenge av øynene som ser.
Departementet har som hovedmål
og
å sikre en samfunnsøkonomisk
miljomessig forsvarbei forvaltning
av vann- og vannkraftressursene.
Jeg tar det for gitt at uthyggere,
grunneiere, lokale myndigbeter og
ulike interessegrupper også i fremtiden vil kjempe for å få støtte for
sine synspunkter. Strengere krav
og uttil konsekvensutredninger
vikling av hedre vitenskapelige
metoder for å kunne måle virkninger av ulike inngrep vil gi myndighetene et bedre heslutningsgrunnlag. Samtidig er det viknig at
saksbehandlingen ikke blir så tidkrevende at vi taper hovedmålsetningen for vassdragsforvaltningen
av syne. Med dette som rettesnor
vil det ligge godt til rette for en
samfunnsrnessig forsvarlig utnytfor
ting av vassdragsressursene

pel føre til redusert kraftproduk-

fremtiden.

utredningen og lovutkastet NOU
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NVEogeforsyningen
i enomstillingstid
Av Knut Herstad

I norskeforsyningsnakker man fortsattom den
voldsommeomveltningen
som ikrafttredelsenav
energiloven1. januar
1991medførte,bådefor
lederneog de ansattei
bransjen. Og, det er
både riktigog viktigå
Når dette er sagt, så må det også
snakkeom dette. Så vidt sies at ingen har betvilt nødvenundertegnedevet har
digheten av at myndighetene
ingennæringi moderne setter rammer for vår virksomhet, slik de også gjør det på
tid blitt utsattfor så
mange andre områder i samfunstoreendringer,uten å få net. Det er for eksempel full
noenform for overgangs- forståelse for at monopolvirksomhet må reguleres.
Men,
ordningeller tilvennings- eforsyningen
ønsket (og ønsker
tid. Berømmesskal der- fortsatt) regulering basert på det
for de kvinnerog menni jeg vil kalle soliditet. Bransjen
så derfor med bekymring på de
bransjensom tok utfor- relativt
små ressursene
som
dringen,red stormenav NVE hadde til sin disposisjon
og sørgetfor at norsk
for å gjøre en jobb som direkte
eforsyningtroliger enda påvirket everkets daglige drift,
dermed også årets resultat.
mer vital nå enn før «re- og
EnFO er fremdeles bekymret
volusjonen».
for at departementet
ikke vil
Det vi imidlertid tenker mindre
på, og derfor heller ikke snakker noe særlig om, er at omstillingen må ha vært minst like
stor for NVE. Fra å være et
myndighetsorgan
som nærmest
var en integrert del av en monopolistisk bransjes «broderskap»,
gikk man inn i en aktiv påleggende og overvåkende
rolle.
Etaten ble med andre ord på
mange felter en motpart i langt
sterkere
grad enn tidligere.
Denne nye rolle måtte helt klart
føre til konflikter av en art som
ikke tidligere var kjent. Eforsyningens
bedrifter,
både den
konkurranseutsatte
virksomheten og monopolvirksomheten,
skulle nå drive mest mulig effektivt og lønnsomt. NVE var
et av de sentrale (eller rettere
sagt det mest sentrale) organet
som satte rammer og begrens-

Som eksempler på tre sentrale
områder der NVE oppviser både
vilje og evne til å føre en god dialog er ny modell for regulering
av nettmonopol, det viktige arbeidet med nye damforskrifter
og arbeidet knyttet til flomberedskap og flomtiltak. Det vi i
bransjen i dag opplever i disse
sammenhengene
lover
godt,
også for det fremtidige samvirket.

ninger for virksomheten.
I den
nye markedsliberale iver var det
helt selvsagt at bedriftene ønsket størst mulig spillerom, med
minst mulig innblanding
fra
omverdenen.
Det måtte bli
«knuffing» av slike interessemotsetninger, og jeg tror at man
i ettertid kan si at man på begge
sider, i noe større utstrekning
enn hva tilfellet var, burde ha
forutsett dette, og dermed vært
noe mer mentalt forberedt.

være villig til å gi NVE de nødvendige ressursene for å løse
dagens, og ikke minst morgendagens, oppgaver.
Som med alt annet her i livet er
det nødvendig med noe tålmodighet for at ulike parter skal tilvenne seg nye virkeligheter.
Slik har det også vært med NVE
og eforsyningen i de drøyt fem
og et halvt år som har gått siden
D-dagen for energiloven.
Vi
har arbeidet oss frem mot nye
måter å samarbeide på, som
blant annet innebærer en dypere
forståelse for, og erkjennelse
av, de ulike roller/oppgaver
som vi har i den samfunnsmessig viktige sammenhengen som
norsk energiforsyning virker i nnenfor.
Sett med mine øyne er den helt
sentrale utfordringen for NVE at

Knut Herstad.
EnFO.

adm.direktør

i

de pålegg og forordninger som
bransjen blir stilt overfor oppfattes som relevante - at de har
rot i en hverdag som man kjenner seg igjen i. NVE må derfor
være kompetent og lyttende. Jeg
må her understreke at dette ikke
betyr at NVE i ett og alt skal
gjøre som bransjen sier. EnFO
har full forståelse for at NVE,
for å skjøtte de oppgaver som er
pålagt etaten, også må lytte til
og hensynta andre interesser i
samfunnet enn bransjens egne.
Det betyr imidlertid at vi må ha
en felles virkelighets oppfatning
som utgangspunkt for de ulike
områdene som NVE arbeider
på. Dette krever også sin innsats fra alle parter, og den er i og
for seg ikke ubetydelig.
Det er derfor gledelig for meg,
ved NVEs 75-års jubileum, å registrere at utviklingen har gått,
og fortsatt går, i riktig retning.
Selv om det nok også i dag er de
fleste bransjefolks oppfatning at
NVE er noe for detaljert i sine
retningslinjer for dette og hint
område, så er dialogen om de
store saker god.

Kåre Herstad vil ha konserndannelse i norsk eforsyning. Akershus Energiverk med stor kraftproduksjon
bl.a.her fra Rånåsfoss, og med ornfattende distribusjon, er en meget aktuell konsern-kandidat.

Selv om NVE-navnet rommer
både vassdrag og energi, så hersker det vel ingen tvil om at vannet er selve kjernen i det hele.
Vannkraften har vært, er, og
kommer også fortsatt til å bli, en
velsignelse for vårt land.
I
denne sammenheng står NVE i
dag som den sentrale, og meget
pålitelige leverandøren av hydrologiske data til bransjen. Det
både håper og tror jeg vil være
tilfelle også i fremtiden.
Vi er i Norge i dag underdekket
hva gjelder elektrisk kraft, selv i
et såkalt normalår.
Ny vannkraftutbygging vil derfor tvinge
seg frem.
EnFO deler NVEs
egen bekymring for at ressursene i dag er for små til effektivt
å behandle nye konsesjonssøknader. Vi får håpe at også samfunnet rundt oss får øynene opp
for at Norge har behov for en
rask og smidig konsesjonsbehandling - uten at det skal gå ut
over forsvarligheten og helhetsbetraktningen.
Nært tilknyttet energitilgangsproblematikken er også spørsmålet om effektiv flomberedskap og flomsikringstiltak. Uten
her å gå inn i detaljer i dette viktige, men meget omfattende problemkomplekset,
vil jeg bare
peke på det forholdet at bransjen
er fullt beredt til å samarbeide
med myndighetene på dette området, noe som også til fulle ble

demonstrert under de dramatiske
døgnene i pinsen i 1995. Vi regner også med at NVE, som representant for myndighetene, i
en fremtidig situasjon sørger for
at også kraftselskapene får dekket eventuelle tap som en flomsituasjon indirekte måtte føre
med seg i form av magasinreduserende manøvreringspålegg.
På ett område er EnFO i dag
fortsatt meget kritisk til NVE.
Det gjelder den restriktive holdning som etaten til nå har signalisert når det gjelder å gi konsesjon til det jeg vil kalle naturlig
konserndannelse i norsk eforsyning. Det er imidlertid mitt håp
at også NVE vil se at skal man få
til en utvikling i selskapsstrukturen i norsk eforsyning, bør den
være basert på frivillige ordninger - og det må da være bedre
at noe skjer, enn at en restriktiv
konsesjonspolitikk fører til fullstendig stillstand.
Jeg har i denne lille jubileumshyldesten til NVE valgt å være
åpenhjertig i tonen. Dette bør
leseren ta som et tegn på at det i
dag hersker et godt og åpenhjertig forhold mellom EnFO og
NVE. slik som det også var mellom bransjen og NVE i «gamle
dager».
Hele energibransjen i
Norge, og samfunnet for øvrig,
er tjent med, for ikke å si avhengig av, et vitalt oppegående
NVE.
Det er derfor EnFOs jubileumsønske at NVE til enhver tid får
muligheten til å skaffe seg de
ressursene som er nødvendig for
at etaten skal bli den aktøren i
videreutviklingen av norsk energiforsyning som NVE alltid har
vært, og som EnFO ønsker at
den fortsatt skal være.
Hjertelig til lykke med de første
75 viktige årene!

NVE er den sentrale og meget pålitelige leverandØren av
hydrologiske data til bransjen, skriver EnFO-sjefen. Her
brukes saltmålingsmetoden for å linne vannforingen i elva.
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Av PerToreJensenLund
I perioden januar t.o.m.
august gikk produksjonen av elektrisk kraft
ned med 7,7
i forhold
til samme periode i fjor.
Dette har sammenheng
med de siste måneders
lave tilsig. Til tross for
nedgang i produksjonen
og høy import er fyllingsgraden i landets magasiner pr. d.d. lavere enn
det som noengang tidligere er blitt registrert på
samme tidspunkt.
Produksjonen i årets 8 første
måneder var på i alt 72,1 TWh
mot 78,1 TWh året før. De siste
12 måneder er det produsert
117,2 TWh som er 0,5 % mindre
enn i samme periode ett år tidligere. Til sammenligning er midlere årlig produksjonsevne
for
det norske kraftsystemet beregnet til nær 113 TWh.
Ved inngangen til uke 38 (16.
september) var energiinnholdet i
landets magasiner 47,7 TWh eller 58,9 % av fullt som er hele
17 prosentpoeng under laveste
magasinfylling på samme tidspunkt for 10-årsperioden 198291. Ved inngangen til uke 38 i
1995 var fyllingsgraden 88,3 %.
Høyest fyllingsgrad hadde MidtNorge og Nord-Norge (område
3) med 76,6 %, mens Vest-Agder og Vestlandet (område 2)
hadde lavest fyllingsgrad med
49,2 %. For Østlandet og AustAgder (område 1) var fyllingsgraden 54,4 %. Den lave maga-

Ikke 66 kVledning fra
fra Kolset
til Inderøy
ikke funnet
grunnlag for å meddele
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk konsesjon for bygging og drift av en 66 kVkraftledning fra Kolset til
Inderøy, eller fra østerås
til Inderøy. Det er ikke
sannsynliggjort, sier NVE,
at sparte taps- og avbruddskostnader overskrider byggekostnadene.
I tillegg viser NVE til de
ulemper anlegget påfører
landskap og bebyggelse.
Disse ulempene medfører
etter NVEs vurdering at
sparte taps- og avbruddskostader klart bør overskride
byggekostnadene
før konsesjon kan meddeles.
NVE anbefaler at everket
vurderer forsterkninger i
22 kV-nettet.
NVE

har

sinfyllingen
har sammenheng
med svært lite tilsig de siste månedene.

FYLLINGSGRAD

I VANNMAGASINER , UKE 3 8 "
MEDIAN
1982-91

UKE 38FORRIGEENDRING
UKE

Kraftutvekslingen med utlandet
i årets 8 første måneder ga en
nettoimport på 3,2 TWh mot en
nettoeksport på 3,8 TWh året
før. De siste 12 måneder har det
vært en ubetydelig nettoeksport
mot 4,6 TWh i foregående 12månedersperiode.

OMRÅDE

Det innenlandske totalforbruket
i årets 8 første måneder var på i
alt 75,3 TWh mot 74,3 TWh året
før. De siste 12 måneder har forbruket vært 117,1 TWh, en økning på 3,4 % i forhold til
samme periode ett år tidligere og
over 4 TWh mer enn midlere årlig produksjonsevne.
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Bruttoforbruket i alminnelig forsyning har de siste 8 måneder
steget med 5,8 % i forhold til
samme periode i fjor. For siste
12-månedersperiode
er
økningen den samme, dvs. 5,8 %.
Den sterke veksten skyldes bl.a.
en kald vinter og forsommer.
Korrigert til normale temperaturforhold økte forbruket med
hhv. 2,9 og 3,4 % for de samme
perioder.

gjelder pr. første dag i uken.
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vært 29,6 TWh (brutto), en økning på 2,7 % i forhold til
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Forbruket av tilfeldig kraft til
elektrokjeler gikk ned med 31 %
i forhold til samme periode i
fjor. Nedgangen i forbruket har
sammenheng med det høye spot-
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som er nesten 9 % mindre enn i
samme periode ett år tidligere.
Gjennomsnittlig
spotpris
på
elektrisk kraft steg fra ca 19

Hydrologer
på kursi
Sjoastryk

Jun

Jul

Aug

øre/kWh i begynnelsen av året
til 33,5 øre/kWh i uke 37. Til
sammenligning var spotprisen i
fjor til de samme tidspunkter
hhv. 19,2 og 13,3 øre/kWh.

!"-

Hydrometriseksjonen
ved
Hydrologisk avdeling driver et
omfattende feltarbeid på elver
og innsjøer. Som et ledd i sikkerhetsopplæringen
reiste hele
seksjonen pluss regionkontorenes hydrologimedarbeidere
til
Sjoa i midten av juni, hvor det
ble arrangert kurs i sikkerhet og
ferdsel på elv. Kurset var lagt
opp i samarbeid mellom Norwegian Wildlife & Rafting A/S
(NWR) og vår egen bedriftshelsetjeneste.
I løpet av kursdagene fikk deltagerne øve seg i svømming og
flytestilling i stryk, i redning
med kasteline, bruk og manøyrering av båt i stryk og praktisk
førstehjelp.
NWR bidro med sitt omfattende sikkerhetsopplegg til en
god trygghetsfølelse i situasjoner mange opplevde som tøffe
og grensesprengende.
Det ble

• •
Stokken skal illustrere et tre. Personen i elva prøver å komme seg over stokken, men det er uhyre vanskelig. I sth strøm må man holde seg unna trær soill ligger ute i elva. Man blir lett trukket ned under
treet og kan bli hektet fast. Foto Oddny Stokholm.
også gjort nyttige erfaringer
med våre egne overlevelsesdrakter: man føler seg trygg,
man flyter godt, men de hemmer
bevegelsesmulighetene
noe når man skal svømme.

Våre egne gummibåter
også prøvd seg i et stryk
brandsdalslågen. Om de
gummibåtene (2-manns)
at de ble veldig puslete
sen».

fikk
i Gudminste
er å si
i «val-

Kurset ga stort utbytte for de
medvirkende,
og det vil bli
gjentatt med et noe annet innhold om tre år. I mellomtiden
skal det holdes kurs i vintersikkerhet (om halvannet år).
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Hvorforgrunnvarme?
Av Helge Skarphagen,

NGU

I Norge er det i dag ca
950.000 eneboliger, med anslagsvis 24 000 kWh i årlig
gjennomsnittsforbruk. Stadig flere dusjer daglig og
vil ha høyere innetemperatur. Av det totale energiforbruket til husholdningene
går ca 65-75 % til oppvarming av rom og varmt
vann. Tilsvarende høye verdier er det i tjenesteytende
virksomheter (eksempelvis
skoler, sykehus, hoteller,
kontorer osv.). Sist vinter
hadde vi kuldeperioder
med meget høyt innenlands
forbruk av elektrisitet.
Begrense effekttoppene
I tidligere nr av «Vann & Energi» er
det blitt fokusert på et økende behov
for og prising av effekt. For å få
godt betalt elektrisitet frigjort til eksport også i kuldeperioder, vil en
teknologi som begrenser effekttoppene være å foretrekke. Internasjonalt er det hovedsakelig tungregulert varmekraft, med et effektproblem. Det er ikke gitt at investeringer i gasskraft og effektaggregater gir best uttelling for å øke effektproduksjonen. I dagens norske energidebatt har det vært fokusert ganske ensidig på elektrisitetsproduksjon. Man burde heller diskutere
hvordan det norske behovet for
rom- og varmtvannoppvarming best
lar seg løse. Ønsket om å redusere
utslippene av CO2 mm., samt å begrense ressursforbruket kommer i
tillegg. Dette favoriserer andre løsninger enn å låse seg til panelovner
og elektrokjeler og kalle dette miljøvennlig oppvarming. I realiteten forbruker panelovner med elektrisitet
fra gasskraft ca 175% primærenergi,
og en oljekjele til sammenlikning
forbruker ca 120%. I USA hvor
elektrisiteten har fossilt opphav
(50% virkningsgrad), er man kommet til at grunnvarmebaserte
varmepumper er den mest miljøvennlige og hilligste rornoppvarmingen.
Dette fremgår av rapportene ti I EPA
(det amerikanske
forurensningstilsynet) og GAO (tilsvarer NOU).
Andre «Europeiske
vannkraftstormakter» som vi kan sammenlikne

oss med er Sveits. Østerrike og Sverige. De har alle offentlig støttet
grunnvarme-engasjementer,
noe
som er forståelig da det med vannkraft ikke er nødvendig å omdanne
fossilt brensel til elektrisitet, men
varmepumpene kan drives direkte.

Stor svensk innsats
Den svenske regjeringen bevilget i
perioden 1975-85 ca 450 millioner
kroner til varmepumpeaktiviteter,
dette har kastet av seg en årlig varmeproduksjon på ca 15 TWh hvorav
10 TWh kommer fra naturen (tilsvarer to små atomkraftverk). Hvert år
installeres ca 10 000 nye varmepumpeanlegg.
I tillegg gir det
mange arbeidsplasser.
Østerrike og Sveits har vesentlig
kortere fyringssesong enn oss, derfor vil en grunnvarmebasert
varmepumpe-investering
produsere
mer
varme her i landet. Med sterk økning av overføringskapasiteten
til
Europa, muligheter for svensk kjernekraftavvikling og stadig større etterspørsel etter lettmetaller, synes
jeg det ligger godt til rette for en
storstilet norsk satsning på hav- og
grunnvarme.
Grunnen
og havvannet
fungerer
som et stort naturlig solvarmelager.
Under ca 15 m terrengdyp er tempe-

raturen litt forenklet forklart lik årsmiddeltemperaturen til lufta på stedet. En brønnborer som arbeider effektivt, kan bore 20 000 m årlig.
Hvis vi legger vanlig ytelse for
Oslofjordregionen til grunn (45 W/
boremeter), tilsvarer dette i underkant av 1 MW varmeproduksjon/
årsverk. Varmen kan tas ut til «evig
tid» og er derfor fornybar.
Mange fordeler
Ved å benytte grunnvarmen og havvarmen i tilknytning til varmepumper er det en lang rekke fordeler:
Vanlig med 70 % strømbesparelse,
som frigjør strøm til eksport mm.
Reduserer dimensjonerende effektlaster på nettet og reduserer behovet
for nye effektaggregater.
Opprettholder tilnærmet full virkningsgrad i kuldeperioder, i motsetning til varmepumper som tar varmen fra luften.
Sommerstid kan overskuddsvarme
«dumpes» i samme system som avgir varme om vinteren, meget energiøkonomisk. Samme for kjøle-/fryseanlegg.

Primærenergibehov

Varmepumpekonstruksjoner
med
relativt stabil hav- og grunnvarmekollektortemperaturer
gir
bedre
virkningsgrad, lengre levetid, mindre vedlikehold og støy.
Gir øket handelsoverskudd fra krafteksport og kraftkrevende produkter.
Skaper arbeidsplasser
ved å dreie
kostnadene fra ressursforbruk
mot
mer arbeidsintensiv energiform.
Nasjonens innbyggere og næringsliv blir mindre sårbar for økede
energipriser.
Bedre inneklima ved at kostnadene
ikke er knyttet så mye til bruken,
men til investeringen Dette tillater
større luftutskifting.
Varig reduserte
fyringskostnader.
Velges det å investere i varmepumpe i stedet for utskifting av oljekjele eller -tank, eventuelt forsterkning av husets elektriske anlegg til
el.fyring, forbedres lønnsomheten
radikalt.
Til nå har sparepærer bare i liten
grad bidratt til ENØK i Norge, da
behovet for innelys (står for ca 11 %
av strømforbruket)
stort sett sammenfaller med fyringssesongen. Det
er tilnærmet likegyldig om varmen
tilføres fra glødelamper eller panelovner. Med varmepumpebasert
fyring vil sparepærer gi full uttelling.

Har ikke utslipp. Med øket vannkrafteksport vil dette bidra til reell
reduksjon av CO2 utslipp.
Tar liten plass, ikke større enn at en
4 kWh varmepumpe, er mindre enn
en oppvaskmaskin.
Moderne reguleringsteknikk gir enklere innregulering og høyere anbefalt dekningsprosent (ofte 100%) av
oppvarmingsbehovet. De enkleste
varmepumpene kan installeres etter
«gjør det selv»-prinsippet, det er
bare å knytte til vannvarmerørene
og sette inn støpselet.
Lite engasjement her
Med alle de gode bruksegenskapene
som det her er vist til, er det med beklagelse og undring artikkelforfatteren registrerer at det offentlige norske ENØK-miljøet
ikke har noe
større engasjement å vise til. Likeledes synes jeg det er underlig at brosjyren fra Norges forskningsråd og
NVE med oversikt over «Nye fornybare energikilder»
ikke finner
varmepumpeteknologien
verdig å
omtales til tross for at den er mer aktuell enn solvarme, som har lite for
seg i de mørkeste og kaldeste vintermånedene.
På offentlig hold er det i USA en
kraftig satsing på grunnvarme:

og systemløsninger
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E Gasskraftverk (q = 58%) -+ el. i varmepumper (COP = 3)
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Jørn Stene 1996-03-05

SINTEF

Energi

og Statens forurensningstilsyn tar
initiativ til en evaluering av de forskjellige teknologiene som er aktuelle for husoppvarming, og for den
saks skyld kjøling som blir stadig
mer vanlig. Det burde ikke forbause
om de kommer til samme resultat
som sine amerikanske kolleger.
NVE bør bidra med opplysningsarbeid, f.eks. ved å anbefale bevilgninger til demonstrasjons-varmepumpeanlegg ved alle landets yrkesog ingeniørskoler med VVS fag, der
det i tillegg bør avholdes gratis etterutdannelse for bransjen.

Ettereks los"on:

NVEkreverbedre
reimningsveier
i kraftstasjoner

Vessingfoss Kraftverk ble satt i drift i 1971, har en installasjon på
40 MW og en peoduksjon på 87 GWh.
Sikkerhetsavdelingen i NVE gjennomførte i sommer en befaring av
kraftverket og har deretter gitt pålegg om forskjellige vernetiltak.
De gjelder merking av rømningsveier, mer nødlys og flere redningsrom med luftforsyning og nødtelefon.
- Dette er sikkerhetstiltak for personellet, som er NVEs ansvar, sier
overingeniør Hans Otnes i NVEs havarigruppe til Vann & Energi.
Han tilføyer at befaringen også gjaldt andre kraftverk i Nea og at
det i rapporten bl.a. er påpekt mangelfull merking av rømningsvei.

Én enhet varme,
eks. 1 kWh

3

Department of Energy (DOE) har
støttet opprettelsen av Geothermal
Heatpump Consortium som har en
meget ambisiøs målsetting om å installere 400 000 grunnvarmeanlegg
årlig innen 2001. Man kan lett se for
seg hva dette vil bety for prisnivået
på slike anlegg de nærmeste årene.
Den utviklingen vi har hatt på virkningsgraden til varmepumpene de
senere år overstiger prosentmessig
godt hva gasskraftverkene har vist i
samme periode.
Er vi våkne for utviklingen her til
lands? Det er sterkt ønskelig at NVE

Den 3.juni inntraff en meget kraftig eksplosjon i Vessingfoss Kraftverk i Nea, tilhørende Trondheim Energiverk. Ingen personer kom
alvorlig til skade ved hendelsen, men materielle skader var betydelige.
Årsaken var funksjonssvikt i en 7,5 kV effektbryter i apparatrommet.

ved bygningsoppvarming

for ulike energibærere

Grunnvarme for husoppvarming. Ei mye brukt løsning
er plastslange-kollektorer
som går ned i brønnen. Kollektorwesken tilsvarer bilens kjølevæske. Løsningen er
meget driftssikker.
Den er brukt mange steder i landet, bl.a. i Oslo hvor
vanlige ytelser er 45 W pr meter borehull.

Ulykke må meldes
Otnes minner ellers om at de siste års uvær har medført omfattende
skader på kraftforsyningen, med strømbrudd og utkoblinger til
følge. Nett og andre kraftforsyningsanlegg er i tillegg påført skader
ved teknisk svikt eller bevisste menneskelige handlinger.
En egen arbeidsgruppe i NVEs sikkerhetsavdeling, havarigruppen,
gjennomgår og analyserer større skader og ekstraordinære hendelser i kraftforsyningen. Havarigruppen vil da avdekke svakheter ved
rutiner og anleggstekniske forhold. Erfaringene samles i egne rapporter som sendes til kraftforsyningen.
I et brev som NVE nylig har sendt alle enheter i Kraftforsyningens
beredskapsorganisasjon (KBO) blir det understreket at havarigruppen er avhengig av omgående melding om skade eller ulykke. Meldingen sendes til Sikkerhetsavdelingen i NVE, med overingeniør
Hans Otnes som kontaktmann.
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Pannt Luergi

Samarbeid
omvernavkulturminner

Skieggedat

,

.

Plakat til åpningen
sommeren 1994 av
Vestnorsk Industristadmuseum i Tyssedal, med støtte
fra NVE. Musèet er ledd i
et større prosjekt med sikte
på å utvikle lokalsamffinnet
gjennom
kultur- og reisetiltak.

NVE bør ikke bidra til
nyetableringer, men
styrke eksisterende institusjoner gjennom samarbeid. Det er en av konklusjonene i en nylig
fremlagt rapport om kulturminnevern og kunnskapsformidling i NVE.
Publikasjonen «Museer,
informasjonssentre og
NVE» gir forslag til retningslinjer for NVEs arbeid innenfor vern av
kulturminner.
Rapporten forteller om lokale
historielag og andre som er opptatt av verne kulturminner rundt
om i landet. De tar kontakt med

NVE, ofte regionkontorene, med
ønske om faglig og økonomisk
støtte. Sakene gjelder for eksempel slike minner som eldre dammer, fløtningsinnretninger, kanalanlegg og kraftstasjoner.
Gjennom et eget FoU-prosjekt
har NVE kartlagt nær 400 prosjekter og virksomheter som arbeider med vassdrags- og energitema over et bredt spekter.
Fra 1980-tallet har vi også sett en
rivende utvikling i etablering av
forskjellige typer musè er og sentre som likeledes ber om støtte fra
NVE.
Rapporten viser at ressursene er
utilstrekkelige, at det er hard konkurranse mellom tiltakene og at
samarbeidet ikke er formalisert.
Det forekommer stadig nyetableringer som kopierer eksisterende
tiltak.
NVE er som nevnt, kommet til at
etaten ikke skal bidra ti I nyetable-

ringer, men samarbeide med nåværende institusjoner i et begrenset antall. Forholdene ligger best
tilrette for et samarbeid med store
og mellomstore
virksomheter
som er etablert og som dekker en
eller flere av NVEs virksomheter.
Etter forslagene overfor departementet skal NVE ikke gå inn som
stifter eller eier i nye institusjoner. Innsatsen bør organiseres innenfor kulturminnevern og kunnskapsformidling gjennom et avtalefestet samarbeid med noen få
utvalgte musèer og sentre.
Det tas sikte på å starte et pilotprosjekt i en av NVEs fem regioner i 1997.
Rapporten påpeker at målet ikke
er å begrense innsatsen fra NVE
innen
kulturminnevern,
men
tvertimot å styrke og synliggjøre
den. Prosjektleder og forfatter av
rapporten er Toril Almenningen i
FoU-seksjonen, NVE.

Befaring av Nume alslagen
Av Astrid Brynildsen
I et tidligere nummer av Vann &
Energi ble omtalt NVEs planlagte
befaring av Numedalslågen som
ledd i etatens behandling av søknaden av september 1994 fra Statkraft
SF om ny konsesjon for fortsatt regulering av vassdraget. Reguleringene er kanskje best kjent som
Nore-reguleringene utført i forbindelse med statens utbygging av
Nore I fra 1928 og Nore II fra
1946-47. Det gjelder store reguleringer hvor Tunhovdtjorden er
oppdemmet 18,15 m og Pålsbufjorden oppdemmet og senket hhv.
12,5 m og 11,5 m. Halnefjorden er
regulert 4,0 m ved 2,0 m oppdemming og 2,0 m senking. S,amlet magasinsum er 687 mill.
I tillegg
overføres sideelvene Smådøla,
Økta og Borgåi samt Vierslafeltet i
Veig omfattende i alt avløpet fra

Fra NumeduIshigen
med merkestaven som viser ganske cuulre vannføringer.'
Foto Astrid Brvnildsen

270,2 km2. De tidligere regulerings- og overføringskonsesjoner
utløp 3. oktober 1994, og hele konsesjonsspørsmålet er nå oppe til ny
behandling.
Noreverkene gir en samlet årsytelse på 1290 GWh i et middels
år. Reguleringsvannet er etter hvert
også blitt tatt i bruk i syv elvekraftverk som øker ytelsen til 2304
GWh. Av elvekraftverkenes ytelse
eier Buskerud Energi A/S 51 c4:,
Drammens Kraft A/S og Vestfold
Kraftselskap til sammen 37 C/c,
Tønsberg Energiverk 11 C/c og
Kongsberg Energi I
Asker og
Bærum Kraftselskap har regulert
sidevassdraget Uvdøla og bygget
dette ut i Uvdal I og II med samlet
midlere årsytelse på 450 GWh,
samt Vrenga/Gjuva som produserer 78,8 GWIt i to kraftstasjoner.
Kraftselskapene utenom Statkraft
SF er medlemmer i Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB),
men det forhandles om en reorganisering av NLB med sikte på at Statkraft også skal bli medlem.
Saken vedkommer i det vesentlige
Buskerud og Vestfold fylker. Magasiner og overføringer ligger hovedsaklig i Nore og Uvdal kommune - noe av Pålsbu- og Halnereguleringen også i Hol kommune.
Eidfjord kommune i Hordaland er
berørt ved overføring av Vierslafeltet i Veig. En bit av Halnereguleringen tilhører også Eidfjord.
Vestfold fylkes del av vassdraget
omfatter en strekning på ca. 55 km
fra Hvittingfoss gjennom Lardal
kommune til Larvik. Den er lakseførende, og det fanges årlig i gjennomsnitt ca. 20 000 kg som gir elva
status som en av de beste lakseelver i landet. Det er vel kjent at dette
fisket har lange tradisjoner og er
særegent for så vidt som meget
gamle fangstmåter praktiseres ved
siden av at det er utviklet en betydelig turisme basert på et vel organisert stangfiske.
Selv om såvidt store reguleringer
har sine virkninger i de øvrige elvekommunene Rollag. Flesberg og
Kongsberg. fokuseres det i distriktsuttalelsene sterkest på skadevirkningene i øvre og nedre del av
vassdraget. Det gjelder bl.a. skjemmende nakne strender i magasin-

Røyrkjønnan i Pålsbåfjorden

- med nakne strender en tidlig augustdag i år. Foto Astrid Brynildsen.

områdene på grunn av manglende
fylling og tørrlagte elvestrekninger
ved overføringer og utbygginger
og kamp for best mulige vannføringsforhold for laksen i nedre del.
Det kommende manøvreringsreglementet for reguleringene er
blitt et hovedtema i konsesjonssaken. Det oppstår derfor en interessemotsetning for så vidt som laksen
hevdes å kreve meget oppgangsvann om sommeren, noe som forsinker magasinfyllingen og ellers
gir krafttap. Dette forhold gjorde
sitt til at NVEs befaring ble delt
slik at reguleringsområdene og
vassdraget ned til Hvittingfoss ble
befart 12. og 13. juni mens man utsatte nedre del til 14. august. Man
ønsket å se magasinene mest mulig
nedtappet mens lakseinteressentene ønsket å vise elva senere når
det var ventet stor aktivitet omkring laksefisket.
Befaringen innleder sluttbehandlingen av saken. Distriktsuttalelsene er kommet inn. De deler av
NVE som medvirker i sluttbehandlingen deltok og ledet befaringen
som fikk en meget god oppslutning
fra det berørte distriktet. Ordførerne i Nore og Uvdal. Rollag og
Flesberg ga lopende orientering
supplert med innlegg fra grunneiere og andre. For ovrig var fylkesmannen i Buskerud, Slumedalslagens
Fellesflotningsforening.
Numedals-Laugens Brugseierfore-

ning
representert foruten en stor
gruppe fra Statkraft SF.
Opplegget var en oversiktsbefaring
med helikopter over Halnefjorden
og terrenget omkring grunnet krav
om redusert regulering her, landing
ved dammen for orientering om
mulighet for bygging av fisketrapp
samt om fornminner i området.
Oversiktsbefaringen over vassdraget fortsatte med helikopteret til
Dagali. Deretter gikk man over til
bussbefaring langs Pålsbufjorden
og Tunhovdfjorden og utbyggingsstrekningen for Nore II. NVE med
følge fikk full uttelling når det
gjaldt å se de sterkt nedtappede magasiners skjemmende virkning på
telTenget. Det var ekstremt lav
vannstand som følge av liten vårflom og store uttappinger av hensyn til lakseoppgangen i nedre del.
Det ble også tid til et besøk i kraftstasjonen Nore I. Dagen ble avsluttet med et 2-timers åpent møte på
Rødberg. Møtet oppsummerte de
vesentligste synsmåter og krav som
er framkommet skriftlig. men nå
mot den bakgrunn som befaringen
ga.
Neste dag fortsatte bussbefaringen
langs vassdraget med stopp etter
onske - bl.a. gjaldt det flomutsatte
arealer i Rollag - og med orientering og besok ed de enkelte kraftverk.
Fortsettelsen a befaringen 14. august var lagt opp av Lardal og Lar-

.

vik kommuner som ikke hadde
overlatt noe til tilfeldighetene når
det gjaldt orientering om laks.
Også laksefiskets betydning i
denne del av vassdraget var et hovedmoment i fylkesmann Mona
Røkkes innlegg ved starten av befaringen. Under turen langs vassdraget ble det gitt innføring om de
spesielt gamle fangstformer på de
steder der disse fortsatt ble praktisert. Man fikk også sterkt understreket laksefiskets sentrale plass i
den pågående plan om utvikling av
turistnæringen i nærområdet til Numedalslågen.
Befaringen ble avsluttet med åpent
møte i Festiviteten i Larvik. Her
fikk NVE innlegg bl.a. fra fylkesordføreren i Vestfold. ordførerne i
Nore og Uvdal og Lardal. Forskjell
i syn på reguleringenes betydning
både positivt og negativt i øvre og
nedre del av vassdraget kom tydelig til uttrykk. Igjen dreiet det seg
om de forskjellige forslag til manøvreringsreglement som foreligger i søknaden og der søker. Buskerud fvlkeskommune og Vestfold
fylke hår forskjellige oppfatninger.
Det blir NVE som ma ta standpunkt til reglementet og en rekke
andre sporsmål som er reist i saken
ut fra det som er uttalt og pa grunnlag av det som ble observert under
befitringen. Saken ventes oversendt
Nærings- og energidepartementet i
lopet av hosten.
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Ved kongelig resolusjon
av 16.auguster det fastsatt nytt midlertidigmanøvreringsreglementfor
Alta kraftverk,gjeldende
for fem år. Spørsmåletom
en egen omløpsventiler
utsatt i påvente av nye
fiskeundersøkelser.

GeneralsekretcerTerje Kronen i Naturvernforbundet,og representanterfor andre miljøvernorganisasjoner,kom i sommer til NVE og overrakte sin uttalelse
om gasskraftverk til vassdrags- og energidirektør Erling Diesen personlig.
Foto Wenja Paaske.

Det er usikkerhet om årsaken til
nedgangen i laksebestanden som
gjør at Nærings- og energidepartementet i denne omgang ikke tar endelig standpunkt til tiltak for å opprettholde vannføringen nedenfor
kraftverket.
Men det forutsettes at Statkraft SF
finansierer ytterligere undersøkelser
i Sautsosonen, knyttet til vilkårene
for fisken. Det forutsettes også at
Statkraft i den nye perioden i sterkest mulig grad fortsetter arbeidet
med tiltak som kan minske antall utfall av kraftstasjonen.
En omløpsventil ville, etter to alternativer, koste ca. 40 eller ca. 22,3
mill. kroner.

NVE venter i løpet av høsten å
kunne ha sin avgjørelse klar i to
særlig viktige saker. Det er konsesjonssøknadenfra Naturkraft
om å få bygge to gasskraftverk
på Vestlandet og søknaden fra
Opplandskraftom utbygging av
øvre Otta.
I gasskraftsakenhar NVE myndighet til å gi konsesjon; i Øvre
Otta-saken avgir NVE innstilling til Nærings- og energidepartementet.
Naturkraft ble i sommer pålagt å
supplere sine konsekvensutredninger
på enkelte punkter, bl.a. CO3-utslippi
Norden og CO2-avgift.
NVE ba også om en ajourført vurdering av muligheter for å utnytte energi
fra gasskraftverk i eksisterende og
planlagte industrianlegg nær kraftverkene.
Enda et punkt er kloreringen i kjølevannsanlegget, frekvens og klormengder pr gang.
Naturkraft hadde frist til 2.september,
og det supplerende materiale ble sendt
høringspartene med frist til 1.oktober.
Som et ledd i konsesjonsbehandlingen
gjennomførte Sikkerhetsavdelingen i
NVE tidlig i september en studietur til
Nederland. Målet var gasskraftverk av
samme type som det er søkt konsesjon
for.
Avgjørelsen i denne saken skal etter
planen foreligge innen utgangen av
oktober.
Øvre Otta

Opplandskraft har i høst kommentert
høringsuttalelser til øvre Otta-utbyggingen. Et ledd i NVEs behandling er
å vurdere om konsekvensutredningene kan godkjennes. Før det skjer skal
utredningene foreleg2es Miljøverndepartementet (MD) i 'fienhold til planog bygningsloven.
Miljøverndeparternentetkan da be om
nye utredninger som eventuelt vil ta
noen tid.
Dette er første sak som behandles etter plan- og bygningslovens bestemmelser om konsei:vensutredninger,
ikke som tidligere etter vassdragsreguleringsloven. Etter lovendring gjelder fra 1.januar 1997 nye bestemmelser. Miljøverndepartementetskal fortsatt se programmet for konsekvensut-

redninger, men det blir slutt på ordningen med at de ferdige utredningene
skal forelegges Miljøverndepartementet.

Resolusjonen fastsetter ellers at manøvreringen skal skje i samråd med
en fiskerisakkyndig som er utpekt
av miljøvernavdelingen hos fylkesmannen, en person utpekt av Alta
Laksefiskeri Interessentskap, og en
issakkyndig fra NVE i vintertiden.
Forslaget om en sommerregulering
på 1,5 m er ikke tatt til følge. Vannføringen sommer og høst skal tilstrebes å være lik tilsiget. Konsesjonæren skal særlig ha for øye at naturlige vannføringsendringer opprettholdes i perioden fra 10. juni til
15. juli.

Uttalelser
om
gasskraftverk
Tidligerehar NVE mottatthøringsuttalelser til gasskraftverk fra en
lang rekke instanser,i alt 25.
Statens forurensningstilsyn sier
bl.a. at det ikke er dokumentertnoe
bidrag fra et norsk gasskraftverktil
å redusere veksten i de samlede
CO2-utslippenei Norden.
Direktoratet for naturforvaltning
fremholderbl.a. at planlagtenergiutnyttelseer uakseptabellav. Ved
58 prosent virkningsgradog en årlig kraftproduksjonpå 2,8 TWh fra
hvert kraftverkvil 2,1 TWhav gassens teoretiske energiinnhold gå
tapt gjennomutslipp.
Naturvernforbundet, Greenpeace,
Natur og Ungdom og Framtideni
våre hender går samlet imot bygging av gasskraftverk.Viktigsteargumenter mot prosjektet angår
drivhuseffektog klimaproblemer.
Miljøstiftelsen Bellona hevder at
Naturkraft på flere områder ikke
har oppfylt utredningspliktenog
anbefaler at søknadsbehandlingen
utsettesi påvente av ytterligereutredninger.
Naturvernforbundeti Rogalanduttaler at Naturkraftikke har oppfylt
utredningskravetvedrørende nettforsterkninger.Naturvernforbundet
i Hordaland tar avstand fra gasskraftverkut fra økte utslipptil luft,
og manglendeutnyttelse av spillvarmen.
Landsorganisasjoneni Nor«e vurderer de samfunnsmessige''konsekvenser av gasskraftverksom klart
positive og (le lokale miljøvirkninger som akseptable.LO fremhever at gasskraftverkenevil redusere
CO2-utslippenei Norden ved å redusere kraftproduksjonenfra kull.
Fylkesmanneni Hordalandviser til
at overordnedenasjonalemiljømål
tilknyttetgasskrafter avklarti Stortinget og tilrår konsesjonfor gasskraftverk.Det bør settes vilkår om
å utnyttespillvarme,om minst mulig utslipp og om en god landskapstilpasning.

Prøvetidkan forlenges
Departementet understreker at det
fortsatt er et overordnet mål å ta
vare på den verdifulle laksestammen i Altaelva. Det er viktig at
fremtidige undersøkelser blir konsentrert om Sautsosonen, den eneste

sonen hvor det er påvist nedgang i
laksebestanden.
Til spørsmålet om midlertidig manøvreringsreglement i enda en prøveperiode sier departementet at
dette er svært uvanlig. Men konsesjonsrettslig er det ikke noe i veien
for en slik løsning.
Departementet vil vente med å fastsette varig reglement inntil fiskeundersøkelsene er avsluttet. Prøvetiden settes til fem år, og i denne perioden bør fiskeforsøksanlegget i Talvik være i beredskap.

Alta kraftverk skal levere kraft på
regulermarkedet, av frykt for at
dette skal gi uregelmessig vannføring, og vil ha et forbud.
NVE har gått imot et slikt forbud,
og departementet deler NVEs syn.
Manøvreringsreglementet skal kun
ta hensyn til vannstand og vannføringer. Så lenge disse ligger innenfor reglementet, overlates disponeringen av kraften til konsesjonæren.
Departementet kan ikke se at det er
rettslig grunnlag for å ta inn et slikt
krav som er fremsatt, og kravet blir
avvist.

Nei til medregulant
Alta kommune, Norges Jeger- og
Fiskerforbund og Alta Laksefiskeri
Interessentskap har krevd at det
oppnevnes en medregulant som fortrinnsvis skulle være fra Interessentskapet. Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannen og Miljøverndepartementet mener at manøyreringen skal skje i samråd med fiskeinteressene.
NVE hadde i sin innstilling foreslått
at regulantens ansvar for reguleringen, og virkningene av den, ikke
deles opp.
Departementet sier det aldri har
vært inntatt vilkår om medregulant i
andre vassdragssaker. De rettslige
rammene for den praktiske drift vil
bli uklare dersom det i vilkårene bestemmes at ansvarsforholdet skal
deles mellom flere parter i et vassdrag der partene har såvidt motstridende interesser. Dette kan gjøre det
vanskeligere å oppnå enighet om en
kjørestrategi som sikrer en mest mulig effektiv ressursutnyttelse uten at
dette vil påføre laksebestanden unødige ulemper. Departementet har
derfor funnet at det hele og fulle ansvar skal tillegges konsesjonæren.
Det forutsettes da at Statkraft SF
legger opp en kjørestrategi i samråd
med utpekte representanter fra AltaLaksefiskeri Interessentskap og at
hensynet til laksen blir vektlagt i
størst mulig utstrekning.
Konsesjonær disponerer kraften
Miljøverndepartementet og fylkesmannen har stilt seg negative til at

«Klar seier
for Alta»
I Alta er departementetsavgjørelse oppfattet som en klar
seier for lokale interesser og
faglige miljøer.Disse har i fire
år kjempet mot Statkrafts forslag til nytt varig manøvreringsreglement.

Statsråd Jens Stoltenberg blir
omtalt som elveredder.
Mye av æren går til Alta ordfører Eva Nielsen for hennes
sterke engasjement i saken,
med et samlet politisk miljø på
hjemmebanei ryggen. Ordføreren sier i en kommentar at
det nye, midlertidige reglementet ivaretar hensynet til
miljøetpå en god måte.
Seierenvar langt fra noen selvfølge. «Statkraft og NVE har
motvillig blitt presset fra
skanse til skanse», skriver
Altapostenom saken.
Til våren skal det holdes en
konferanse om Altaelva, med
kjente personer innen forskning, forvaltning og politikk
som deltagere.

,

Fra området nedenfor kraftverket i Sautso, den eneste sonen i Altaelven hvor det er påvist nedgang i
laksebestanden. Fok) Ivar Hågensen, Finmnark Energiverk.
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Ulovlig utbygging ga nei til
konsesjon
NVE har avslått en søknad fra
Sor-Trøndelag kraftselskap om
konsesjon for ombygging av 66
kV-ledningena Strinda transformatorstasjon - Lilleby Smelteverk på strekningene forbi Lohove og Angelltrøa.
Behovet for ombygging er utløst av ulovlig oppførte bygninger i kraftselskapets ervervede rettighetsbelte (byggeforbudsbelte
Ansvaret for denne ulovlige
byggingen ligger hos Trondheim kommune og/eller de aktuelle utbyggere. Forholdene
må rettes ved at de aktuelle
bygninger fjernes eller endres.
En konsesjon etter den foreliggende søknad ville innebære at
ekstrakostnadene som følge av
den ulovlige utbyggingen måtte
belastes kunden, noe som åpenbart er uriktig, sier NVE i sitt
brev til Sør-Trøndelag kraftselskap.
Det tilføyes at dersom kommunen og/eller utbyggerne finner
det økonomisk forsvarlig, kan
de anmode kraftselskapet om å
søke ombygging på de aktuelle
strekningene. Finansieringen av
en slik ombygging må dekkes
ved anleggsbidrag fra Trondheim kommune og/eller de aktuelle utbyggerne.
NVE anser det som hensiktsmessig at en eventuell senere
søknad om ombygging først
sendes når finansieringen er avklart.
Det anbefales også at en eventuell fremtidig søknad inkluderer et alternativ med kabel.

Forferdet
over høy
strømpris

rinbitt
kampmotkrypsw
i Otra
En underlig farkost er observert
av meget troverdige personer i
Otra denne sommeren. Noen
har beskrevet den som en slags
UF0 til vanns, «en krysning
mellom Skibladner og en skurstresker»!
Teknisk sjef Bernt Blindheim i
Kristiansand Energiverk godtar
gjerne beskrivelsen,
men har
ingen problemer med identifikasjonen
- Det dreier seg om en finsklaget
maskin som vi har innleid for å
klippe krypsiv i Otra. Maskinen
har gått der i hele sommer og fått
omkring 1500 kubikkmeter av sivet på land, forteller Blindheim til
Vann & Energi.
- Vi vet ikke om dette utgjør noen
stor eller liten andel av alt som
finnes av dette planteslaget i elven. Men maskinen har iallfall
vist seg å være det hittil mest vellykkede våpen i kampen mot
krypsivet. sier Blindheim.
Har noe skyld
Han forteller at mange mener
energiverket er skyld i den sterke
veksten av den høyst uvelkomne
planten.
- Vi innser også at noe av skylden
kan falle på oss. Med høy vintervannføring i Otra hindres isen i å
legge seg på elva. Da fryser ikke
krypsivet fast - og det følger ikke
med nedover elva når isen går opp
igjen. Det kan være noe av forklaringen. Men vi tenker også på forsuring som en mulig årsak. Eller

34
Den særegne farkosten i Otra er en tur på land og legger fra seg nye mengder av krypsiv.
Foto Knut Gakkestad
-

det kan jo rett og slett være at en
planteart får en kraftig oppblomstring.
Om maskinen forteller Blindheim
at den er en stor pram med skovlehjul - nettopp som Skibladner. Et
transportbånd med en slåmaskin
forrest senkes ned i vannet og
klipper krypsivet.

Sivet går så med transportbåndet
til en lagringsplass bak på farkosten før den går til land med fangsten. Maskinen er den eneste her i
landet, men er velkjent i Finland
som har mye plantevekst i alle
sine vann og sjøer.
Sommerens jobb har kostet omkring en halv million kroner, og

mer vil det bli hvis maskinen skal
være i drift også utover høsten.
- Krypsivet er noen slimete greier,
noe griseri som er til stor ulempe
for badeliv og båtliv, og ikke
minst for fiske. Ikke noe festlig
bekjentskap, nei! konstaterer en
innbitt motstander av krypsivet.

å
'

Vassdrags- og energidirektør Erling
Diesen skrev påfølgende dag dette
svaret til Victor Fjellmann:
Energiloven ble vedtatt av Stortinget i 1990, og trådte i kraft
1.1.91. Hensikten med loven var å
få til en effektivisering av elforsyningen og en utjamning av prisene
på landsbasis. Middelet for å nå
disse mål var å innføre et fritt marked med konkurranse innen produksjon og omsetning av kraft.
Da loven trådte i kraft, hadde vi et
kraftoverskudd i Norge pga rikelig
nedbor. milde vintre, moderate konjunkturer og en viss overutbygging
av kraftverk. Dette førte til et fall i
prisene til forbruker. Det synes nå å
være glemt.
Stor forbruksvekst
Siden 1991 har det blitt bygget ut
lite ny kraft. Investeringer i nye
kraftverk er etter energiloven kom,
blitt risikofv1t. Tidligere var det
ikke så. Da kunne alle kostnader
veltes over pa forbrukerne, som var
tvunget til å kjøpe fra den lokale leverandør på de vilkår han bestemte.
I dag kan kunden skifte leverandør,
om han ikke er fornøyd med den lokale.
Gjennom de siste årene har vi hatt et
økonomisk oppsving i Norge som
har fort til en betydelig forbruksvekst, ca. 3 pst. pr år til alminnelig
forsyning. Dette tilsvarer ca. 2,5
TWh (milliarder kW11)eller ca. fire
«Altakraftverk» i årlig forbruksvekst.
Lite snø, tørr sommer
Spesielt for den dagsaktuelle situa-

sjon er det lave tilsiget med derav
følgende lave magasinfylling. Etter
at magasinene i Sør-Norge for ett år
siden var fulle takket være stort tilsig, fikk vi en kald og lang vinter
som tømte magasinene. Dessuten
kom det svæt lite snø i fjellene sist
vinter. Det førte til at de tomme magasinene ikke ble fylt igjen som
vanlig i forbindelse med snøsmeltingen. Så er situasjonen ytterligere
blitt forverret ved at sommermånedene har vært tørrere enn vi tidligere
har registrert. Vi har registreringer
fra og med 1931.
Den situasjonen jeg her har forsøkt
å beskrive, har på kort sikt følgende
virkning:
Lav pris forverrer
Mindre tilbud av kraft forer til høyere priser. Hoyere priser forer til at
folk prøver å redusere forbruket ved
å bruke strøm med mer omtanke og
ved a iverksette enøk-tiltak.
Høye priser forer også til at det blir
interessant for svensker og dansker
å selge strøm til oss. Alt dette vil
føre til at vi kan greie oss gjennom
kommende vinter uten at magasinene tappes helt tomme, noe som
ville sette nasjonen i en krisesituasjon. Dersom myndighetene i denne
situsjonen skulle tvinge prisene ned,
kan en slik krise inntreffe. De everk
50111 i dagens situasjon velger å
holde lave priser og skåne sine lokale kunder for dagens virkelighet,
bidrar til å forverre den nasjonale
forsyningssituasjon, idet lave forbrukerpriser fører til større forbruk
og raskere nedtapping av magasinene. Følgelig er det også grunn tilå
anerkjenne de everk som påtar seg

den upopulære jobben å sette opp
prisene.
Det er ingen grunn tilå anta at eforsyningen og myndighetene kunne
håndtert den aktuelle situasjonen på
noen annen måte, om ikke energiloven hadde eksistert.
Ikke mye å bygge ut
På lengre sikt kan vi se for oss følgende utvikling:
De høyere prisene har fått kraftverkene til å interessere seg for vannkraftutbygging igjen. Men det er begrensede kraftkilder igjen i landet.
De vassdrag som ikke allerede er utbygget eller vernet mot utbygging,
har et produksjonspotensial på ca 30
TWh på årsbasis. All erfaring tilsier
imidlertid at mye av dette aldri vil
bli tillatt utbygd. Det vil si at med
dagens forbruksutvikling vil alle
ikke-vernede norske vassdrag om få
år være regulert og lagt i rør. En videre forbruksøkning kan da ikke
lenger dekkes av vannkraft. Mest
nærliggende alternativ av noen størrelse er gasskraft. Her møter vi
imidlertid innvendinger pga CO2utslipp.
Forbruksavgifter
Det eneste virkemiddel som har tilstrekkelig gjennomslagskraft til å
påvirke denne utvikling, er varig
høyere kraftpriser, f. eks. gjennom
høyere forbruksavgifter. Tilsvarende avgifter måtte selvsagt legges
på bruk av parafin og fyringsolje.
Som De påpeker i Deres fax, vil
dette ha uheldige virkninger overfor
økonomisk vanskeligstilte grupper,
noe jeg er enig i. I den grad varig
høyere priser gjennomføres ved

høyere offentlige avgifter på energi,
burde noe av de økte statsinntektene
kunne brukes til å rette opp dette,
f.eks. ved høyere minstepensjoner
og barnetrygd.
Dette er selvsagt spørsmål som hører hjemme på det politiske plan.
Dersom de høyere energiprisene
også fører til mer omtanke ved bruken av energi og gjennomføring av
enøk-tiltak, slik at en kan greie seg
med mindre energi totalt, behøver
ikke den årlige energiregningen å
bli så mye høyere.
Ikke «glad»
De insinuerer i Deres fax at mitt
motiv for a anbefale høvere priser er
økonomisk vinning fo'r NVEs og,
egen del. NVE er en del av statsforvaltningen, et direktorat underlagt
Nærings- og energidepartementet.
NVE hverken produserer eller selger kraft og har således ingen økonomisk interesse av høyere priser.
Tvertimot er vi en relativt stor
stromkunde, som eier diverse bygninger. Når det gjelder meg personlig, er jeg fast avlønnet innenfor det
statlige' regelverk. Den personlige
virkning for meg av den aktuelle situasjon er en hel masse ekstraarbeid, dels på overtid, som jeg ikke
får betalt for!
La meg til slutt presisere at jeg ikke
er «glad» for de høye prisene. Jeg
mener bare at de er nødvendige for å
avklare forsyningssituasjonen på
kort sikt og som virkemidler for en
bærekraftig ressursforvaltning og
miljøpolitikk på lengre sikt.
Med hilsen
Erling Diesen
Vassdrags- og energidirektør
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- Snøenkommeroppefra
fjelletog har nåddhelt ned
til husveggender borte.
Fleregangerhar skredfaren vært så stor at husene
måtteevakueres,senestfor
to år siden.
Det fortellernoenNVE-karer mens de står og ser opp
brattelia i Sandvikaet
stykkeutenfortettstedeti
Høyanger.
Nå blir det gjort noe med
saken.Høyangerkommune
er byggherre,NVEAnlegg
RegionVestgjørjobben.
Tekst og foto:
Harald Brynildsen
Det bygges en skredsikringsvoll.
Og den blir langt høyere og kraftigere enn betongmuren som sto der
tidligere. Samtidig senkes bunnen
i elveløpet der den lille Jungeelva
går. Framtidige snøskred og flommer skal ikke få nærme seg husveggene i Sandvika. Både snømasser og flomvann vil bli styrt
utenom bebyggelsen i et utvidet
skredløp.
Strømlinjeformet
Jobben gjøres av NVE Anlegg ved
Region Vest i Førde. I en beskjeden brakkerigg rett under brattfjellet treffer vi avdelingsingeniørene Tore Hovland og Torbjørn

Sikringsvollen

nær villabebyggelsen

Strømseng. De forklarer at vollen
bygges opp av løsmassene som
ligger i skredløpet, eller som
sprenges ut i området. Vollen starter på kote 45 og skal gå opp til
kote 95. Lengden blir ca. 110 meter.
Deler av vollen mot skredløpet avsluttes med en tørrmur av blokkstein oppå en skjæring. Muren

i Høyanger

blir så høy som øverst på gravemaskingrabben

bygges av steinmasser fra sprengningsarbeidene.
- Skredløpet må være mest mulig
strømlinjeformet, påpeker Hovland. - Det må ikke være ujevnheter som kan føre til oppstuing av
skredmasser.
Hovland tar ikke for hardt i når
han sier det er god mosjon å gå
opp lia noen ganger i dagens løp.

til høyre.

Terrenghellingen er på det meste
40 grader. To gravemaskiner på
brede belter har vel ikke hatt så
med å
store vanskeligheter
komme seg på plass. Men hva
med den boreriggen der oppe,
enda mye høyere opp enn de andre
anleggsmaskinene?
- Den måtte nok få hjelp av graveBjørn
forklarer
maskinene,

Strømme som står ved borespakene og har praktfull utsikt til
fjord og fjell. Denne maskinen er
innleid, og sørger for borehullene
der det skal sprenges.
Den nye skredsikringsvollen skal
etter planen stå ferdig i november.
NVE Anlegg fikk oppdraget til en
anbudspris på 914.000 kroner,
eks. merverdiavift.

Kampenmot naturkrefter
«Midt under innspurten med
historikken om Flomsikring i
200 år opplevde vi det som vi
minst av alt hadde ventet, katastrofeflommen på Østlandet i
mai-juni. Aldri har så mange i
Norge vært innblandet i en naturskade, enten de selv var rammet eller de satt ved TV-apparatene og fulgte utviklingen fra
time til time.»

NVE på plass i rastruet område i Høyanger: Øverst avdelingsingeniøUnder formann
Torbjørn Strømseng.
rene Tore Hovland (t.v.) og
regionsjef Ivar Sægrov.
Magne Gjøen ( t.v.) og fungerende

Slik innledes en praktbok om sikringstiltak mot flom, ras og andre
naturskader her i landet gjennom
to århundrer.
Katastrofeflommen i fjor ble en alvorlig påminnelse om at vi fortsatt
står mer eller mindre maktesløse
når naturkreftene viser seg fra sin
farligste side. Vi må vurdere om
sikringstiltak i enkelte tilfeller kan
gjøres enda bedre, og vi må innrette våre rednings- og hjelpetjenester etter lunefulle naturkrefter,
sier forfatteren, Bård Andersen.
Han var i en årrekke avdelingsdirektør i NVEs Forbygningsavdeling (nå Vassdragsteknisk seksjon)
og har omfattende faglige og historiske kunnskaper om dette viktige innsatsområdet.
I et forord skriver vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen at
Bård Andersen i boken Flomsikring i 200 år har nedlagt et betydelig arbeid for å sikre og videreføre
denne kompetansen.
Det er hyggelig å kunne konstatere

Bård Andersen med sin innholdsrike
ring i Norge. Foto Wenja Paaske

at en slik viktig dokumentasjon foreligger samtidig med at NVE kan
markere sitt 75-års jubileum som
etat, sier Diesen.
Norsk historie
Bård Andersen påpeker selv at en
samfunnsgagnlig virksomhet gjennom snart 200 år, med alle sine
nyttige prosjekter, er relativt lite
kjent.
«Den foreliggende publikasjon
forteller litt om den historiske utvikling av administrasjon, bevilgningsordning og behandlingsmåte
for disse sakene. Det er dessuten

- og aktuelle

- bok om flomsik-

gitt en beskrivelse av enkelte spesielle tiltak som har vært og fortsatt er av betydning for samfunnet», sier forfatteren beskjedent.
En leser, fagmann eller ikke, vil
snart se at boken er meget innholdsrik og interessant. Den tar for
seg et spesielt samfunnsområde,
men er likefullt viktig og spennende norsk historie.
Både det faglige og det alment historiske er sterkt understreket gjennom et vell av fotografier og andre
illustrasjoner.
Boken er utgitt av Norges vassdrags- og energiverk.

