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Hjelp av luftskip Skivebom!
De som har skutt på
energilovensom årsak
til den forbigående
prisstigningen, har
bommapå skiva. Med
det gamle omsetningssystemetfor kraft ville
vi med storsannsynlighet gått inn i en rasjoneringssituasjoni vinter, skriver vassdragsDette og energidirektørErNå er også luftskiptatt i bruk av norske vannkraftutbyggere!
miniluftskipetvar til god hjelp da øst-TelemarkensBrukseierfore- ling Diesen.
ning trengtebildertil en rapportom tiltak i forbindelsemed omsøkt
Mår-regulering.Bilderfra høyderopp til 70 meterble sylskarpe.
Foto EinarBerg.
Sidene6-7.

Statnett SF og kabelselskapene vil under et orienteringsmøte i Kristiansand 5.mai redegjøre
for nødvendig omfang og mulig utforming av
elektrodeanlegg som inngår i kabeiprosjektene
til utlandet.
NVE er arrangør og tror en orientering om status, med spesiell vekt på elektroanleggene, kan
være meget nyttig for politikere og administrasjon i berørte fylker og kommuner før de skal
avgi sine uttalelser i saken.
Statnett-sjefen Odd Arild Hoelsæter deltar selv
i møtet, sammen med toppledere i kabelselskapene.
Mer om «utenlandspakken» på side 4.

Samarbeid om flomvarsel
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Toppmøte om
elektrodeanlegg

—En stor dag, sa
vassdrags-og energidirektør Erling
Diesen(t.h.)da han
og adm.direktør
Jon Friis i Foreningen til Begnavassdragets Regunettopp
lering
hadde undertegnet
en avtale om flomvarsling.
Lengst nord i landet har NVE tidligere i april utplassert to automatiske
som
målestasjoner
Meget interessertevannkraftstudenter—tett som sild i tønne —i et
snøsmelFra venstreTraanDinh Sinh,Vietnam,Shrestna følger
NVE-laboratorium.
Manohar,Nepal, Joseph Joackim,Tanzania,Jan AhmedRiaz, Pa- tingen.
kistan, Wenhao Wu, Kina, og Haile Tefera Tewodros, Etiopia.

Siste side.
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Både produksjon av elektrisk
kraft og forbrukgikk sterktned
i årets første tre måneder.Innenlandsk totalforbrukvar da
10,6 prosent mindre enn i de
sammemånedenei fjor (søylediagrammet).Men norsk strømforbruk er trolig på vei til normalt nivå, meldte Statnett i en
pressemelding16. april. Utviklingende siste ukenetyderpå at
forbruketnærmer seg fjorårets
nivå. Strømforbruketvar høyere enn i førstekvartal1995.Og
den første aprilukeni år ga et
høyere totalforbrukenn samme
uke i fjor.
Side 10.
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Olje- og energiminster Ranveig
Frøilandreiser i
august til Skjåk
for med egne
øyne å se Tora'
(bildet)og andre
elver, vann og
høye fjell i utbyggingsområdet for Øvre
InnstilOtta.
lingen fra NVE
om konsesjon
for utbygginger
nå på begrenset
høring.
Side 5.
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Første statistikk over streimaybrudd

Lærdommen
fra i vinter
Det må på nytt handleom kraftsituasjonen.
Det så mørktut i fjor høst,med rekordlavmagasinfyllingi SørNorge. Det var nødvendigå redusere strømforbruketog få til
maksimalimport.Beggedeler klartevi. Så fikk vi heldigvisen
forholdsvissnill vinter.Nå kan vi konstatereat magasinenevil
holdefram til vårløsningen.
Hva har vi så lært av dennevinteren?
Vi har blantannetlært at informsjonog pris påvirkervårthandlingsmønster.Da mediafokusertesom sterkestpå det de kalte
«kraftkrisen»og mangeeverksatte opp prisene,skjeddeen hel
del. Salget av sparepærerog sparedusjergikk rett opp, og
strømforbruketgikk ned for første gang sidenkrigen.
Vedforretningenegikk raskt tomme. Oljeselskapenesservicefolk jobba seint og tidlig med fyringsanleggsom ikke hadde
vært i drift på mangeår, og oljesalgetgikk strykende.De høye
prisene i spotmarkedetlokket svenskerog danskertil å selge
kraft til oss - nestenalt det ledningenekunnetåle.
Noentrakkframminussideneved det som skjedde.Særligoljefyring, men også vedfyringmedførerutslipp som verken astmatikereeller miljøethar godt av. Strømmenvi importerte,var
atomkraftfra Sverigeog kullkraftfra Danmark.Minstepensjonisterog småbarnsfamilierfrøs fordide grådigeeverkenela påprisene.
Vi sto før vinterenoverforvalgetmellomulike onder.Da gjelder det å velgede minsteondene.Noe mer luftutslipper et mindre onde enn tommekraftmagasiner.Det sammekan sies om
importav atom-og kullkraft,spesieltnår vi tar i betraktningde
store mengdervannkraftvi i tidligereår har eksporterttil våre
naboer.Lave strømpriserhar i mange år vært ei «helligku» i
nordmennsoppfatning.Noenannenforklaringer det vanskelig
å finnepå de til dels sterkereaksjonenesomkom på de begrensede og kortvarigeprisstigningersom ble gjennomført.
Etter dennevinterenkan vi ogsåkonstatereat vårt relativtunge
kraftmarkedvirker- om ennå ikke fullkomment- bådei flomår
og i tørkeår.De somhar skuttpå energilovensom årsak til den
forbigåendeprisstigningen,har bomma på skiva. Med det
gamle omsetningssystemet
for kraft ville vi med stor sannsynlighetgått inn i en rasjoneringssituasjon
i vinter.
Vi har lært at vårt velsignede100prosentvannkraftsystemikke
er 100prosentsikkert.Det er en fordelå ha sterkeforbindelser
til nabolandene,både for oss og for naboene.Det er en fordelå
kunneta i bruk andreenergibæreresombiomasseog olje. Man
står stødigerepå flere bein enn på ett.
Endeliger det å håpe at den lærdommenvinterenhar gitt, om at
det går an å bruke energienmer effektivtenn vi hittil har hatt
for vane,ikke går i glemmeboka.
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Energiavdelingeni NVE fremla
i mars en statistikkfor avbruddi
leveringenav elektriskenergitil
sluttbrukeri Norge. Statistikken
gjelder året 1995 og er den første i sitt slag.
Hovedtalleneviser i gjennomsnitt pr rapporteringspunktfor
hele nettet 1,8 avbrudd, 3,5 timers avbruddstid og 0,4 promille ikke levertenergi.
Driftsforstyrrelserog planlagte
avbruddutgjordei alt 46,3 GWh
ikke levertenergi.
økonomisk ga dette et samfunnstap på 880 millioner kroner, sier sjefingeniør Martin
Nordbytil Vann & Energi. Han
er forfatterav NVE-publikasjon
Nr 09 1997«Avbruddsstatistikk
1995».
Leveringskvalitet og avbruddsstatistikk var emne for et seminar i
Mye kan gjøres
tidligere denne måneden, med (f.v.) Kjell Sand og Gerd KjØlle,
Det er ikke mulig å hindre alle NVE
begge EFI, og Martin Nordby som foredragsholdere.
avbrudd.Menmye kan gjørespå Andre medvirkende var Hans Olav Ween og Arne Martin Torgesen,
dette området innenfor en NVE.
Foto Sverre Sivertsen.
ramme på 700-800 mill.kroner,
tilføyerNordby.Hantror også at bruker. Denne utgis altså av ses i sammenhengmed tilgang
statistikken vil inspirere ever- NVE. Statnett SF, og EnFO tar på ny teknologi, for eksempel
nye målere med toveis kommukene til ytterligereinnsats for å seg av feilstatistikken.
For å sikre en god samordning nikasjon som gjør det mulig å
redusereavbruddene.
- Ennå godtarfolk flest at everk- mellomdisse statistikkeneer det forenlde og automatisereregiset må stenge strømmeni et om- opprettet en Referansegruppe treringsarbeidet.
råde en tid mens forskjelligear- for feil og avbrudd, et rådgi- Dagens rapporteringgjelder avbeiderpågår.Men hvor lengevil vendeorgan for myndigheterog brudd større enn tre minutter.
den tålmodighetenvare? Kun- bransjen.Gruppenskal også bi- Men vissekundegrupperblir pådene kan komme til å kreve at dra til en samordningav nordisk ført betydeligeulemperog kosteverket gjør noe aktivt for å feil- og avbruddsstatistikkpå nader også ved korte avbrudd.
NVE har anbefalt everk med
skaffestrømpå annenmåte,med alle nettnivåer.
et aggregatfor eksempel.Og vi NVE har ønsket å begrenserap- slike kunder å registrere korte
har AUS,arbeidunderspenning, porteringsomfangettil et mini- avbrudd, men foreløpig uten å
som også er en måte å unngåav- mum i første omgang.Tre typer rapporteredem til NVE. Obliganøkkeltaller spesifisert,nemlig torisk rapportering også for
bruddpå, fremholderNordby.
I publikasjonenblir det påpektat antall avbrudd, avbruddstid og korte avbruddvil bli vurdert.
NVE etter energilovenbl.a. skal ikke levertenergipr år. Dettegir
medvirke til kostnadseffektiv alene en betydeligmengde data Ett år er for lite
NVEpresisererat statistikkbare
nettdrift gjennom kontroll av å registrere.
Rapporteringener også begren- for ett år, 1995,er et altfor spinnettdriftenog krav til eierne.
Ordningenmed en årlig innrap- set til foreløpigå gjelde ned til kelt grunnlagtil å trekke geneportering av nøkkeltall for av- fordelingstransformator. Lav- relle slutningerom typisk levebruddtil sluttbrukerenvil gi ver- spent fordelingsnett omfattes ringspålitelighet for elektrisk
kan
difulle underlagsdatafor en ef- derfor ennå ikke av registre- energi.Avbruddsforholdene
ringsordningen.
variere svært mye fra år til år,
fektiviseringav nett-tjenesen.
bl.a. med skiftendeværforhold.
Senereutvidelser
Det trenges registreringerover
Samordnerstatistikk
Feilstatistikkhar lenge vært fort NVE regner imidlertid med at noen år for å få en rimelig bra
her i landet.Det nye fra 1995er rapporterinenetter hvert må ut- statistikk,blir det påpekt i den
at det i tillegger etablerten egen vides til å gjelde helt fram til nye publikasjonen.
statistikk for avbrudd til slutt- kundensinntak.Tidspunktetbør
IM•1,111 ME

Utreder kraftbalanse
fram til år 2020
Anne-Grete Strøm-Erichsen,
kommunalrådi Bergen,leder utredningen omkring kraftbalansen fram til 2020.
Seks øvrige medlemmerrepresenterer EnFO, Hydro, NBBL,
SSB, Naturvernforbundet og
LO. Innstillingenskal være klar
i løpet av et år.
Produksjon av vannkraft, omfanget av kraftutvekslingenmed
utlandetog forbruketi ulike sektorer er eksempler på sentrale
faktorer i energi- og kraftbalansen. Utvalgets utredning skal
være en grundig gjennomgang
av forskjellige alternativer og
kostnader ved nye, fornybare
energikilder. Utredningen skal
viderevurderehvordanog i hvilken grad energiforbruketkan begrenses, sier rejeringen om utvalgetsoppgave.
Andrepunkterer å se på potensialet for verdiskapningi energisektoren,og vurdereflere scenarier for bruk og tilgangpå energi
og kraft. Utvalgetskal fokusere
på grunnlagetfor og konsekvenser av ulike langsiktigeenergiog kraftbalanser.

Arbeidetvil danne grunnlagfor
en stortingsmeldingom sentrale
energipolitiske spørsmåle, sier
olje- og energiministerRanveig
Frøiland.
Som bakrunn for oppnevnelsen
er henvist til at det lenge har
vært stor interesse for de langsiktige rammenefor energipolitikken. En stram kraftbalansei
vinter har aktualisertønsket om
en bedre forståelsefor de utfordringene myndighetene står
overfor i utformingenav denne
politikken.

Vannressursloven
Ved kommende årsskifte
regner Olje- og energidepartementetå ha sluttførtsitt arbeid med proposisjontil Lov
om vassdragog grunnvann,i
dagligtale kalt Vannressursloven. Den skal erstatte
Vassdragslovenfra 1940.

- Vårt mål og håp er at Stortinget kan behandle saken i
vårsesjonenneste år, sier avdelingsdirektørHarald Solli
til Vann& Energi.
Solli nevner to av flere hovedelementer som OED nå
drøfter med andre departementer, nemlig minstevannføring og plan- og bygningsloven i forholdtil vassdragslovgivningen.MinstevannføUtvalget ble oppnevnt 18. april ring berørerbl.a. vannmengog har foluten lederen følgende der til jordbruksvanning,og
medlemmer:
drikkevannsanlegg som er
MaritLundteigenFossdal,avde- saker under henholdsvis
lingsleder i Energiforsyningens Landbruksdepartemenmet
og
Fellesorganisasjon.
Sosial- og helsedepartemeTor Håkstad, konserndirektøri
net.
NorskHydro.
Enda et viktig spørsmå1gjelPer EggumMauseth,adm.direk- der lovfestet vem av vasstør i Norske Boligbyggelags drag. Dette er foreslått i utLandsforening.
redningen fra august 1994.
Heidi Sørensen,leder i Norges Også miljøvernorganisasj
oNaturvernforbund.
ner går inn for slik lovfesKnut Veum, avdelingsleder i
ting.
Landsorganisasjonen
i Norge.
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mmenslutrungernesten umulig dag
Da energiloven ble innført i 1991, var målet å sikre
samfunnsøkonomisk og rasjonell utnyttelse av
kraftressursene, legge til rette for en sikker kraftforsyning og utjevne prisene til forbrukerne. For å
nå disse målene ble det foreslått en del virkemidler.

Ett av virketnidienevar å redusere antall elverk. Sammenslåmgen skulle være basertpå friDet. store rushet avsammenslutmnger har latt
vente på seg. Endring av selskapsform til aksjeselskap er
derimot saart landsomfattende.
Tar man utgangspunkti overgangen til aksjeselskap, og
NVEs
«effektivitetsdivisjoner,» ( fra undersøkelseni vinter) er jeg ikke sikkerpå at våre
kunder får rimeligere og sikrere kraftleveransei fremtiden.
Tidligere var de fleste elverkene i Norge kommunale.Målet
var å levere kraft til lav pris og
til en sikker kvalitet uten å forsøke å ta ut midler av tildels
kapitalsterkeelverk. Det var jo
heller ikke lovlig med den
slags skjult beskatning. Samtidig var det kanskjeikke så sikkert at krav til effektivitet, kundebehandlingog riktige investeringerhadde første prioritet.
Med nåridensslunknekommunekasser er det ikke lenger rimelige priser og sikker forsyning som kommeri førte rekke.
Nå er spørsmålethvor stor avkastning det kan bli på monopoldelen og hvor stort utbytte
som kan tas ut. I tillegg til utbytte hvert år er det også innført overskuddssbeskatning.
Resultatet er at eierne nå gjør
om en del av elverkenes egenkapital til ansvarlig lån, noe
soiritil en viss grad svekkerelverkenes soliditet. Skatt og uttak av overskudd gjør at egenfinansieringenblir svekket.
NVEs effektiviseringskrav er
helt på sin plass. Men dessverre
er det nok for mange teoretikere som utarbeider reglene.
Og som så mange ganger før:
det er ildce alltid samsvar mellom teori og virkelighetenute i
de lokale forhold.
Da nettariffeneble innført, var

eunmulisg.amme
nslutning nesten
Dertil kommer eiernes
umenter om at elverkene har så
store verdier at salgstanken
dukkeropp med jevne mellomrom. I mange tilfeller ødelegger også oppkjøp muligheten
til å få en geografisk fornuftig
enhet. Når man da vet at en
størreenhet er den mest fornuftige iøsningen for å oppnå en
rasjonell erthet,er det bittertat
slike argumenterskai ødelegge
prosessen. .
Hadde det vært nøytrale personer som vurdertesaken og tok
avgjørelsen, ville vi nok ha sett
at fiere elverk hadde fusjonert.

*,›
„

bl.a. nettets bokførte verdi utgangspt!nktfor fastsettelse av
avkastnmg.Med bakgrunni de
ulike prinsippersom var brukt
for grensedragningmellom investeringer og vedlikehold ble
det store forskjeller på fastsettelsen av nettariffene.
NVE ga åpning for justeringer
av åpningsbalansen.En del elverk benyttet seg av dette og
justerte slik at bokført verdi sto
samsvarmed de tekniske verdiene. Andre var av den mening at inntektenede tok inn på
nettariffen var store nok til å
drive forsvarlig, og ga dermed
avkall på økt avkastning. De
mente det var bedre at kundene
fikk lavere ptiser enn at eierne
fikk utbytte.
Nå er det ikke NVE sin skyld at
ikke alle elverkene behandlet
grunnlagetlikt. Men med innføring av de nye effektivitetskravene slår dette meget forskjellig ut.
Noen elverk starterfaktisk opp
med en del tiltak for å oppnå
rasjonell drift, både med sammenslutningerog bemanningsreduksjon. Disse elverkene
straffes da ved å bli plassert
blant de minst effektive. Årsaken er at de har pådrattseg en
del kostnader i en overgangsperiode i hensikt å bli mer effektive.

:

Adm.direktØr Steinar Gustavsen i Søndre Follo Energi as (SFE)
har de seneste årene gått i bresjen for en sammenslutningav flere
everk i Follo. Planer har wert lagt for et Follo Energi som skulle
omfatte de kommunale everkene i Vestby og på Nesodden, Follo
Energiverk AS (de tidligere everkene i Ski og Enebakk) og SFE
som er en sammenslutningav everkene i Ås og Frogn.
Follo Energiverk ville i vinter ikke lenger delta fusjonsforhandlingene, og planene gikk mer eller mindre i stå.
Men Gustavsen gir ikke opp!

Hvis målsettingenhaddeværtå
komme i «l.divisjon», kunne
nok mange fått dette til ved en
endring av regnskapsføringen.
Elverk som har investert mye i
distribusjonsnetteti senere tid, driftssikkerheten i nettet, og
har til dels store avskrivninger. avbruddsstatistikkengår i neDette drardem nedover i «divi- gativ retning.
sjonene». Men samtidig har de
meget små avbruddskostnader Med bakgrunni den ulike be- noe det hittil ikke er tatt hen- handlingenav regnskapog verdifastsettelse av nettet, oppstår
syn til.
Faren ved denne effektivise- vanskeligheter ved forhandringen, og elemes utbyttepoli- linger om sammenslutninger.
tikk, er en reduksjoni bevilg- Elverk som burde ha store geninger til investeringerog ved- vinster ved en sammenslutning
likehold. Da reduseres også blir ikke enige, på gmnn av til-

dels store ulikheterpå nettverdien og dermed forskjellige
overføringstariffer.
Diskusjonen går gjerne på eierandeleri det nye selskapet, og
subsidiering av nettariffenhos
dem som har den høyeste tariffen. I utgangpunktetmener alle
at deres verdier er for lave
forhold til nabo-verket. Disse
problemene i tillegg til styrenes og eiernes posisjoner gjør

Fritt kraftmarkedbetyr at kundene kan skifte leverandørgratis fiere ganger i året. For våre
kundervii dette være et fint tilbud. Det vil også skjerpe oss
som leverandører i kundebehandling, prisfastsetteise og
innkjøpsrutiner. Problemet er
at alt dette gir større kostnader
som igjen må betales av våre
kunder.
Hensiktenmed NVEs krav er å
drive et elverk rasjonelt og effektivt. Mange av kravene som
er kommet, medfører økte
kostnader for energiverkene.
økonomiavdelingen må avsette mye tid til rapporteringtil
NVE, kraftomsetningenkrever
størrekompetanse,markedsavdelingen må ansette fiere for å
e et marked i stadig bevegelse.
Da kan det spørres om de økte
kosmadene oppveier den innsparingen som effektiv omsetning og drift skulle tilsi.
Leserne vil antagelig tro at jeg
er imot energiloven.
Det er jeg ikke. Men jeg tror
det er viktig for dem som utarbeider kravene å se at verden
fortoner seg litt annerledes ute
ptikeelypelan.
sk rkene enn på det teore Energiloven er nødvendig, vi
trengte den vitamininnsprøytingen.
Men vi haret problem:selv om
de ansattepå elverkeneharinnsett at vi lever i en ny verden,
så er det lokale politikere som
har maktai styrene

Hafslundd mt ogsa agmannsretten
Også i Eidsivating lagmannsrett er Hafslund Energi
dømt til å overføre Bøhnsdalen Kraftverk i Andelva til
Akershus fylkeskommune.
Lagmannsretten sier enstemmig at den tidligere dommen i Eidsvoll herredsrett må stadfestes, og lagmannsretten kan i det vesentlige tiltre herredsrettens domsgrunner.
Dommen ble avsagt 21.februar.Ankefristentil Høyesterett er to måneder.
Saken gjelder fylkeskommunens bruk av forkjøpsrett
til vannfall i medhold av industrikonsesjonsloven.
(Sakens bakgrunn var omtalt i Vann & Energi nr.4/96)
Sikre samfunnskontroll
Lagmannsretten har som herredsretten tatt utgangspunkt
i at den historiske begrunnelse for konsesjonslovgivningen var å sikre landet kontroll med vannkraften som
ressurs. Lagmannsretten legger til grunn at dette fortsatt
er det gjeldende lovgivningspolitiske fundament for de
sentrale bestemmelsene om konsesjon, forkjøpsrett og
hjemfallsrett. Den naturressursen som i den enkelte sak

er objekt for bestemmelsene, er det fysiske vannfallet i
naturen. I nærværende sak er objektet det 19 meter høye
fallet i Andelva ved Bøhnsdalen.
Lagmannsretten påpeker at hovedspørsmålet er hvordan
industrikonsesjonslovens § 6 nr. 1 skal forstås.
Hafslund mener ordlyden må fortolkes slik at bestemmelsen spesifikt bare gjelder rene vannfall og ikke utbygde vannfall med kraftverk ettersom lovgiveren ikke
har presisert dette. Det finnes grunnlag for en innskrenkende fortolkning av bestemmelsen, hevder Hafslund.
Ikke gjennomslag
Lagmannsretten sier bl.a. i sine bemerkninger:
Med lovgiverens sterke ambisjoner om en lov som sikrer
maksimal kontroll med omsetning av vannkraftressursene, slik lagmannsretten oppfatter forarbeidene, kan
ikke retten se at det er grunnlag for en løsning av lovtolkingsspørsmålet som er basert på en isolert teknisk vurdering slik Hafslund langt på vei gjør. Lagmannsretten
finner at en innskrenkende fortolkning av § 6 nr 1 ikke
har tilstrekkelig materiell støtte i loven og dens forarbei-

der, og kan derfor ikke få gjennomslag.
Gyldig vedtak
Lagmannsretten er også uenig med Hafslund i en subsidiær anførsel om at fylkeskommunen ikke tok tilstrekkelige samfunnsmessige hensyn da den fattet vedtak om å
benytte forkjøpsretten. Å gi seg inn på en overprøving
av innholdet i argumentasjonen ligger utenfor hva domstolene kan gjøre ved prøving av forvaltningens frie
skjønn. Hafslund har heller ikke påstått at lagmannsretten skal gjøre dette. Lagmannsretten finner at fylkeskommunens vedtak er gyldig.
Hafslund må betale
Selv om saken antas å ha prinsipiell interesse, finner
ikke lagmannsretten særlige omstendigheter som bør
frita den ankende part fra plikten til å dekke motpartens
omkostninger. Hafslund er da dømt til å betale Akershus
fylkeskommune 92 440 kroner, og staten v/Olje- og
energidepartementet 43 000 kroner.
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Vassdragskonferansei Bergen:

Viktig møteplassfor
forskereog forvaltning

Domom avgift
ankesikke

SakenmellomStatkraftSF og
Hydro om hvordan produksjonavgiftenskalberegnesgår
ikke videre i rettsapparatet.
Partene er blitt enige om en
løsningsominnebærerat dommen i Oslo byrettfra januar i
år ikke blir anket.Dommener
da rettskraftig.
Dette gjelderi forholdetmellom Statkraftog Hydro,ikke
ningsseksjonenhar hatt ansvaret stor oppmerksomhet.Hydrolo- for andreStatkraft-kunder
som
for programledelsen av dette gisk forskning, HYDRA-pro- eventueltvil gå til sak.
Resultatfornudling
programmet. Jan Henning L grammet, det nystartede pro- Statkraft håper imidlertid at
er en viktig forutsetAbeé Lund tok opp problemene grammet Vassdragsmiljø ble byrettsdommengir grunnlag
rundtfastsettelseav minstevann- presentert.Hege Hisdal tok opp for enighetom produksjonsavinng for at vi mnen
føringer i regulerte vassdrag. spørsmålet om vannføringsfor- giftenogsåmedandrekunder.
forvahningen skal
Han fokusertespesieltpå viktig- holdene i de nordiske vassdrag Statkraftog Hydrovar på forheten av økologiske forhold i kunne indikere klimaendringer. håndblitt enigeom å velgeut
kunne ta i bruk nye
vassdragssystemet.EnFOs re- Spørsmåleter komplisertog hun noenkontrakter(Sunndalskonforskningsresultater.
presentantArne H. Erlandsenga vistetil at ulike metoderfor kva- traktene)for å få prøvdsaken
en oversiktover de vassdragsbi- litetssikringog trendanalyserer prinsipielt.Resultateti domNVE har i sin straologiskeprosjekterorganisasjo- nødvendige å gjennomførefør menskulleså gjeldefor de øvtegi for forskning og
nen har tatt ansvarfor. EnFO ar- konklusjonerkan trekkes.
rige kontrakterpartenei melbeider spesielt med fiskefor- Forskernepåpekteigjen økt be- lom.
utvikling påpekt
sterkningstiltak og problemer hov for mer forskningom kon- I byrettenble Hydrodømttil å
dette gjennom "fra
knyttettil begroingog forsuring klusjonene skal bli sikrere og betalesomtilleggi kraftprisen
i regulerte vassdrag. EnFO føl- klarere. Ikke uventet dette. For- den produksjonsavgift
som til
ny viten - til praktisk
ger opp disse prosjektene i et valtningenvar opptattav at for- enhver tid fastsettesav Storhandling". Konfersamarbeidmed forskningsrådet skerne måtte ta forvaltningens tinget, eller annen offentlig
og
NVE innenforEFFEKT-pro- problemer alvorlig. Forvalt- myndighet.
anser er et egnet megrammet. Forskningsseksjonen ningsrettetforskninger stikkor- Hydroble videredømttil å bedium til formidling
har utarbeideten egen posterfor det her. Men fra begge hold ble tale Statkraftca. 21,4mill.kr.
programmetsom ble presentert. påpekt viktigheten av å ha i
av kunnskap.
Seksjonssjef Per Einar Faugli
Det fremkom at EFFEN-pro- funksjonlange måleserierfor de
grammettotalt har hatt 380 mil- ulike fagparametre.Dette var et
kunnskapsstatus fra en rekke lioner kroner til disposisjon. klart innspill til den evalueAv Per Einar Faugli
forskningsfelt.Med tanke på de Miljødelenhar nyttet 43 mill. kr ringen som pågår i DN, SFT og
millioner av kroner samfunnet til sine 46 prosjekter.Forsk- NVEs regi når det gjelder prohar nedlagti dennefireårsperio- ningsrådethar stått for 45 pro- sjektet "Forskning-og referanDet relativt nyetablerte firmaet den kunne en kanskje ha ventet sent av finansieringeninnenEF- sevassdrag".
Fordeleneved reguleringav
FEN-Miljøog bransjen 42 proNorsk Natur Informasjon(NNI) mer relevanteresultater.
Aursunden overstiger ulemsent,
og
NVE
har
bidratt
med
13
Møteplassfunksjonen
er
viktig
i Bergen har tatt dette poenget Men bevares,her ble presentert
og invitertetil vassdragskonfer- svært interessantmateriale.Ha- prosent.Sluttrapportenefra pro- under slike konferanser.Forsk- pene, sier Olje- og energideanse i Bergeni mars i år. Rundt rald Sægrovfra Rådgivendebio- grammet forventes utsendt fra ere med ulik bakgrunn møter partementetog anbefalerforthundre forskere, forvaltere og loger as mente å kunne påvise forskningsrådeti løpet av våren. hverandre og de møter forvalt- satt regulering.Departementet
ningens aktører på de ulike ni- tilrår også at statsreguleringen
brukereav vassdragdeltok.Fire sammenhengernår det gjelder
år er gått siden energibransjen nedgangen av villaksbestanden NVEs FoU-plan 1997-2001ble våer og innen ulike sektorer. fra 1921nå overdrastil Glomog NVE hadde den siste store som skyldes helt andre årsaker presenterti konferansensinnled- Nye prosjektideerfødes og nye mens og Laagens Brukseierforening (GLB). Proposisjon
oppstår.
konferansenom inngrep i vass- enn kraftreguleringer. Opp- ningsforedrag. Dette ble fulgt samarbeidsopplegg
drag.
drettsnæringensyneså kunne ha opp av Direktoratetfor naturfor- Konferansen er ikke avsluttet. til Stortingetble fremlagtog
godkjenti statsråd4. april.
et tungt ansvarfor dagens situa- valtninggjennomto innleggom Det påhvilernå ArnoldHåland,
er 5,9 meNVE var sterkt involverti årets sjon. Stikkord var sykdommer vassdragetsplassinnennaturfor- dagligleder i NNI,et ansvarå få Reguleringshøyden
konferanse, som også ble pre- blant oppdrettslaks,og rømt laks valtningen.Stikkordeneher var ut konferanserapporteni nær ter. Kraftbidrageter beregnet
biologisk mangfold, delegering fremtid.Vi venter spent, og for- til 208GWhi året.
sentasjonsstedetfor det nettopp av sammeopprinnelse.
påpekerat vurfor lokal forvaltning,tiltak mot venter at den vil inngå i vass- Departementet
utgitte faghefte "Elva som ressurs. Bruk og vem av vassdragi Forskningsrådetsnettoppavslut- forsuringog ønskeom økt koor- dragsaktørenesbibliotek. Først deringenav skaderog ulemper
ved Aursunden-reguleringen
tede FoU-program EFFEN- dineringav FoU-innsatsen.Eta- når rapportenforeligger,kan vi
Sognog Fjordane".
bærerpregav at magasinethar
Gjennom et tjue-talls foredrag MILJØ ble presentert gjennom tens pågående FoU-aktiviteter si vel blåst og takk til NNI for et
vært regulerti lang tid. Virkble det servert resultater og flere faginnlegg.NVE v/forsk- innen vassdragssektorenble viet positivtinitiativ.
ningene av reguleringenhar
stabilisertseg. Ingen av høringsinstansenehar krevd at
reguleringen skal opphøre.
Skadersom er påpektgjelder
erosjon,fisket,klimaog forturistnæringen.
Departementet anbefaler at
«Elvasomressurs»er hovedtitelpå et vak- konsesjongispå ubegrensettid
kert hefte somJostedalenNasjonalparksen- til alle deltagere i reguleter har utgitti samarbeidmedNVE.
ringen,med mulighetfor å ta
Heftet fortelleri tekst og praktfullebilder vilkåreneopptil alminneligreom brukog vernav vassdragi Sognog Fjor- visjon etter 30 år. Vilkårene
dane.
skalivaretade forskjelligebrukerinteressene
i vassdraget.
Hovedemneneer brukenav vassdraggjen- Forslaget til manøvreringsnom tidene, hva som styrer akivitetene, reglementsier at vannføringen
vassdrags-og energiforvaltning,
vannkraft- fra Aursunden- somen hovedpotensialeti Sogn og Fjordaneog bruk og regel - ikke skal være mindre
vernav vassdrag.Hovedtyngden
av materia- enn åtte kubikkmeteri sekunlet er hentetfra NVE-publikasjoner.
Redak- det.
tør er OlianneEikenæs,NVE.
Foranog underflom skaltapHeftetminnerogsåom formåletmed Joste- pingenskjeetterbestemteretdalbreenNasjonalparksenter:
å gi informa- ningslinjer.Det heter bl.a. at
sjon med særligvekt på de særegnenatur- ved begynnende flom skal
og kulturforholdene
i distriktet.
dammensflomlukermanøvreres slik at avløpetikkeoverstiDet skjer gjennomforskning,undervisning gertilsiget.
og naturopplevelser.
Det skal påses at flomløpog
Senterethar etablertet nett av natur-og kul- tappeløpikkehindresav is elturstieri daleneomkring,bl.a. Glomsdalen, ler lignende,og at reguleringsErdalen,Briksdalenog Flostranda.
anleggeter i god standtil enFra 1.maitil 1.oktoberhar senteretdaglig hvertid.
Før Jostedalsbreen Nasjonalparksenter ble åpnet i 1993 hadde NVE Region Vesti4ørt store
åpningstid, men grupper kan reserveres
forbyggingsarbeider
- og bygd en bru - der Fosdøla renner ut i Strynevannet.
Foto Harald Brynildsen.
plassheleåret.

Aursundenreguleringpå
ubegrensettid
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NVE: Et viktig bidrag til kraftbalanse
ØvreOtta-sakener nå på ny høringi Skjåk,Lom og
Vågåkommuner,hos fylkesmanneni Opplandog i
fire berørtedepartementer.
Fristfor dennehøringen,som gjelder NVEsinnstilling i saken,har Olje-og energidepartementet
satt til
20.juni.
Det er lagt opp til en befaringi utbyggingsområdet
med olje- og energiministerRanveigFrøilandi dagene 12. og 13.august,får Vann& Energiopplysti
OED.
Underen pressekonferansei Lillehammerforrigemånedble det
kjent at NVEhar anbefaltkonsesjonfor utbyggingav Øvre Otta,
med kraftverkeneGlitra og øyberget.
Utbyggernementevilkårene« er
til å leve med»,men la til at planene ikke må reduseres enda
mer.
Naturvernerevar skuffet og tar
sterk avstandfra utbyggingen.

nene. Konsesjonfor høyspenningsanleggog overføringsledninger blir behandlet av NVE
etter at søknadenom kraftutbygging er avgjort.

Størrefordelerenn ulemper
Vassdrags-og energidirektørErling Diesen nevntei sin orientering at det er innhentethøringsuttalelser,holdtbefaringerog arrangerten rekkemøter.
- Etter en grundiggjennomgang
Høyesommervannføringer
av alle sider ved saken er vi
Utbyggingen vil gi omkring kommet til at fordeleneved ut1000 GWh til en rimelig kost- bygginger størreenn ulempene.
nad. Det er et viktig bidrag til Derfor tilrår vi konsesjon på
kraftbalansen i årene etter år overføring av sidevassdragog
2000,fremholderNVEi sin vur- på de to kraftverkene,sa Diesen.
dering.
Han understreketat konsesjonen
De største konfliktene knytter foreslås gitt med en rekke be- Adm. dir. Oddleiv Sæle i Opplandskraft (t.v.) og vassdrags- og energidirektør Erling Diesen i vennskaseg til redusertevannføringerpå grensningerog på en rekke vil- pelig dialog - like etter at innholdet i den omfattende Øvre Otta-innstillingen var gjort kjent. Foto: Erik
utbygningsstrekningeneog til kår som skal dempe skadevirk- Lindholm Hansen, GLT.
kraftledningen Skjåk-Vågåmo. ningene.
Ledningen er omstridt uansett Men NVE har ikke gått inn for Kraftledninggir konflikt
bygd lite vannkraft.Den romstrasèalternativ.
den mest omfattende begrens- Begge kraftverkenevil bli byg- lige balansen fra tidligere tider
For best mulig å bevare opple- ningensomer foreslått,nemligå get i Skjåk.Kommunenvil ha et er borte.Nå er vi selvforsynti ett
velsesverdienei dalen er det fo- sløyfe alle overføringeneav si- næringsfondpå 25 mill.kroner. av to år, ikke ni av ti som før.
reslått høye sommervannfø- devassdrag.Det ville føre til en Ut fra sammenligningmed hva Forbruksvekstenkom ikkei fjor.
ringer på flere av de synligeog for dårlig utnyttelseav de vann- somer gitt andrekommunerme- En spesiell magasinsituasjonga
mest attraktiveelvestrekningene kraftressurser som etter Stor- ner NVE at 15 mill.kr. er rime- prispåslag og sparekampanje.
Nedgangenfortsetter,men varer
i Føysa,Måråeog Glitra.
tingetsvedtakkan konsesjonssø- lig.
NVE anbefalerat elvene Blan- kes, erklærtevassdrags-og ener- Skjåk får også konsesjonsavgif- neppeevig, advarteNVE-sjefen.
ter, i likhet med Lom, Vågå og På spørsmål om når anlegget
kåe og Måsågrovetas ut av pla- gidirektøren.
Sel kommuner.
kan kommei gang sa han at deOm kraftledningenesa Diesenat partementetvil sende NVEs tilOrdfører Ola Svaet i Sel
for mange høringsinstansersy- råding(på over 300 sider)til høminneri et brev til NVE om
nes 300 kV-ledningenmellom ring i berørtefylker og kommu- at kommunen i fjor gikk
Øybergeti Skjåk og Vågåmo å ner. Så lages en stortingspropo- imot utbyggingav ØvreOtta
være mer konfliktfyltenn selve sisjon.
etter de fremlagte planer.
kraftutbyggingen. Konfliktgra- - Jeg tror ikke departementetsier
Begrunnelsenvar at slik utden er likevelikke så alvorligat nei til hele planen,bemerketDibygging også legger sterke
hele kraftprosjektetbør nektes. esen her. Han så ikke bort fra
føringer for utbygging av
stortingsbehandlingi 1998,men
NedreOtta.
«Ett minuttstillhet»
påpekte at: «Det bestemmerjo
Da det var åpnet for spørsmål, ikke NVE».
Kommunestyretba samtidig
ble det stille i salen. Så reiste
om at sammenhengenmelomsideren fra naturvern-benken
lom utbygging i øvre Otta
seg og sa at dette nok var «ett
og Nedre Otta måtte bli
minutts stillhet» etter hva man
grundigutredet.
nettopp hadde hørt om øvre
Ordførerenkan ikke se at en
Otta-utbygging.
slik utredningforeliggerog
En annen trodde stillheten
finnerdet sterktbeklagelig.
skyldtes et sjokk over det som
Sel kommunemener stadig,
lagt fram. Det ville være en
heter det i brevet,at en øvre
skam om utbyggingengår igjenOtta-utbyggingetter forelignom i Stortinget,sa naturvernegende planer i betydelig
ren.
grad kan forverre isforholHeidi Sørensen, leder i Naturdene ved Otta tettsted.Dervernforbundet,ville ikke si så
med kan en utbygging av
mye. - Dere vet hva hva vi står
Nedre Otta bli nødvendig,
for, sa hun, men spurteogså om
noe som vil medføre radivi ikke burde tenke på bedre utkale endringer av vassfønyttelse av den kraften vi allerringen i nedre del av Ottaede har før vi byggernytt.
vassdraget og deler av LåDiesen fremholdt at NVE må
gen, og således berøre Sel
forholde seg til gjeldendeenerkommunemeget sterkt.
gipolitikk.Han kunne ikke se at
Det er en betydeligsvakhet
den er endreti langtidsprogramved konsekvensutredningen
met. øvre Otta-prosjekteter dels
at ikke sammenhengenmelutbygging,dels utvidelse.Regulom utbyggingav Øvre Otta
lert vann har rent her i nesten
og Nedre Otta er nærmere
femti år uten å bli utnyttet.
analysert, fremholder Selordføreren. Han ber om at
Romsligbalanseer borte
NVE medvirkertil at slike
NVE lager ikke så mange progvurderingerblir foretatt.
nosernå. Et grovt anslager at to
Breveter sendti kopi til syv
prosentøkningi bruttonasjonalstortingsrepresentanter,fylprodukt gir halvannen prosent Heidi Sørensen, leder i Naturkesmannen i Oppland og
Glitra renner gjennom Bottensetrene - og skal fortsatt gjøre det nær- økning i elforbruket- med da- vernforbundet,
oppfordret
til
Regionrådetfor Nord-Gudmest urørt i perioden 15.juni-14.september.
Flomvann kan tas inn, gens energipolitikk.Med grønne bedre utnyttelse av den vannbrandsdal.
men ellers skal elven ha tilnærmet normal sommervannføring.
Foto skatterville bildet være et annet. kraften vi allerede har. Foto:
Harald Brynildsen.
Siden energilovenkom, er det Harald Brynildsen.

Sel er
bekymret for
Øvre Ottautbygging
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- Jeg leier
den i bånd
- Jeg leierden medmeg somen
hund i bånd. Og får sylskarpe
bildermed akkuratde motivene
jeg vil ha.
Sier Fredrik Andersson, fører
av miniluftskip og altmuligmann i det ganske nyetablerte
Oslo-firmaetHøydefotoAS.
Luftskipet er 6,5 meter langt,
drøye to meter bredt og fylt
med ren helium for å få best
mulig oppdrift.Under fotografering kan høyden over bakken
variere fra bilde til bilde, med
70 metersom det høyeste.
I et par tau ned fra luftskipet
hengeren braketttil å feste kamera på. Til kameralinsen er
det kobletet videoøye.Det oppfatter sammemotiv som kameraet ser, og videobildetgår i kabel ned til en monitorbakken.

P•

,

-Synliggjl
på meget

Styrerluftskipog kamera
- Monitorenhar en skjermsom
hele tidenviserdet bildetkameraet ser. Jeg dirigererluftskipet
som det passerbest, opp og ned
og til siden. Og jeg kan styre
kameraet360 graderog 90 grader, og zoome inn mot målet.
Så knipserjeg bildene. Veldig
enkeltegentlig,sier Andersson.
- På denne måten kommer vi
mye lenger ned mot målet enn
med fly og helikopter.Det gir To bilder fra Bråbekkhølen i Mårvassdraget bilder av høy kvalitet, med fra miniluftskipet og fotomanipulert på grun
mangedetaljer.
En annen side ved saken er at
luftskipet hverken støyer eller
forurenser. Været spiller ikke
så storrolle for selvemanøvreringen av luftskipet.Men selvfølgeliger det fint med sol når
vi tar bildene.

,

Markedinnenutbygging
Systemet er en kanadisk oppfinnelse som ble kjøpt av et
firmai USA.HøydefotoAS har
etpar år hatt rettighetene i
Norge og Sverige. Ganske nylig er rettigheteneutvidet til å
gjeldehele Europa.
Etter en forsiktig start i fjor
med høydebilderav privatboliger og industrieiendomser firmaet nå et videre markedi forskjellig utbygging,både vannkraft og veier. Høydefoto har
allerede hatt oppdrag for SAS
på Gardermoen,forteller Andersson, salgssjefog luftskipsfører i en og sammeperson.
Han nevner også planer om å
bruke et noe størreminiluftskip
til å sende levende bilder fra
store sportsarrangementerog
andre begivenheter, slik man
alleredegjør i USA. Det blir i
så fall med et 10,5 meter langt
og tre meter bredt luftskipsom
kan styresfra avstanderopp til
halvannen kilometer. Da går
ikke videobildene via kabel,
men som mikrobølger.
Miniluftskipet med kamera opphengt under «buken», og en
ledning som bringer videobilder ned til operatø.ren. Han
styrer både luftskip og kamera
inn mot ønsket motiv.
Foto Einar Berg.

- Vi var nok litt skeptisketil dette med sI
fotograferingfra miniluftskip.Men ettei
vellykket eksperimentvar skepsisen bo
fortellerdirektørNicolai østhus i øst-T
markensBrukseierforening.- Bildeneer
dig gode.
ØTB fikk i fjor laget en «Tiltaksplanfor 111
med en rekke fotografierav landskapsom
berørt av planlagte overføringer.Bildene
parvisog viser virkningenav forskjelligetill
- Ikke så sjeldeni en konsesjonsbehandling
vi en voldsom polariseringder motstande
snakker om «total rasering» mens utbygge
sier det er tale om «moderateinngrep».
En høringsinuttalelsetil en konsesjonssøk
bør byggepå best muliginformasjonom hva
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Tiernet som
Nicolai
Østhus:
ikk dukken
tiltakene
overdig

- Viktig å få
med smulene i
dagens system

Øst-TelemarkensBrukseierforeningvil i løpet av året
sende konsesjonssøknadfor
tilleggsoverføringertil Mår
kraftverk.En annensøknadi
år gjelderbyggingav ny reguleringsdamfor Tinnsjøen.
Overføring av Follsjøs avløp
nedenfor Bolkesjø til Grønnvollfoss nær Notodden er også
et aktuelt prosjekt i ØTB-regi.
Tilleggsoverføringene til Mår
er beregnet å gi en energiinnvinning på 45 GWh. Beregnede kostnader er nær 53
mill.kr, som gir en overføringskostnad på 1,17 kr.kWh.
Det skal sprenges en 3520 m
lang tunnel fra Kalhovd til Rosjå, med en avgrening på 340m
som tar inn avløpet fra Kalhovdbekken. Nye kraftlinjer
blir ikke nødvendig da eksistererende ledning fra Mår kraftverk til Mårvatn går like forbi
anleggsområdet.
Forutsatt at konsesjon blir gitt i
1998, kan anleggsarbeidene
n terskel og under med terskel. Bildene er tatt avsluttes i 1999.
mfattende målinger av elveprofilen.
Nåværende dam ved Tinnoset
oto Høydefoto A/S. Fotomanipulasjon IN'BY. er fra 1907 og regulerer Tinnsjøen fire meter. Dammen er
ikke tidsmessig, og NVE har
gitt pålegg om å bygge ny
dam.
ØTB vil sende konsesjonssøknad i to altemativer. Det ene
gjelder ny dam like overfor nåværende, det andre gjelder ny
dam to kilometer lenger ned i
elven.
Planene forutsettes at det på
østsiden av Tinnelva bygges
inn et kraftverksaggregat for å
utnytte det ni meter høye fallet
i dammen. Aggregatet yter 12
MW, og mildere årsproduksjon er beregnet til 57,5 GWh.
Samlede utbyggingskostnader
er ca. 213 mill. kr.

yggeren akter å gjøre for å bøte på ulempene.
urver og tabeller er bra. Men det er ikke alle
)m har trening i å lese dem. Fargebilder har en
annen gjennomslagskraft. Og jeg mener vi
fått synliggjort tiltakene på en meget trover[g måte i tiltaksplanen. Med en slik tiltaksrapprt å bygge på kan forestillingene hos høringststansene bli atskillig mer nyansert, sier Østus. Han tilføyer at dette også er en relativt bilg måte å visualisere virkningene av en utbyg[ngpå - i forhold til tidligere metoder.
Tiltaksplan for Mår» er utarbeidet av landmpsarkitekt Einar Berg i Oslo-firmaet InterARES, som altså fikk hjelp av Høydefoto til å
de nødvendige bildene fra et miniluftskip.

Brukseierforeningen
ønsker
primært utbygging etter alternativ 2, bl.a. fordi damtverrsnittet blir så bredt at flomvannføringer kan ledes over et
fritt overløp.
NVE har konkludert med at alternativ 2 er det sikkerhetmessige klart beste. Med konsesjonen gitt kan anleggsarbeidet
påbegynnes sommeren 1998
og være avsluttet etter drøye to
år (alt. 2)
Med overføring fra Follsjø til
Tinnelva og Grønnvollfoss
innvinnes ca. 15 GWh.
Vi må regne med at det vil skje
lite ny utbygging heretter. Da
har bransjen en viktig utfordring i å samle opp smulene i
det systemet vi har, sier ØTBdirektøren.
Forhåndsmeldingene for Mårregulering og Tinnoset-dam er
ute på høring, med frist til 30.
april. NVE har nylig arrangert
folkemøter om disse sakene og
hatt møter med lokale myndigheter.

Nordre Puttjern kan minne om et nedtappet reguleringsmagasin,
isleggingen i høst.

etter å ha sunket fem meter siden
Foto Tor S. Pedersen

Av øystein Aars
Det er vel få som harunngått å
leggemerketil striden mellom
NSB-Gardermobanen og entreprenøren, Scandinavian Rock
Group (SRG) om byggingen av
Romeriksporten, den 14 km
lange tunnelstrekningen på
Gardermobanen fra Stalsberg
på Lillestrømsiden mot Bryn i
Oslo.
Tunnelen går i grunnfjellsområdet på grensen mot det geologene kaller Oslofeltet, og krysser en rekke svakhetssoner
(forkastninger) i fjellet. Striden
står om i hvilken grad dårlig
fjell og vannlekkasjer kunne ha
vært forutsett.

Som et nedtappetmagasin
Det som ikke var forutsett var
virkningen i dagen over tunnelen, da denne nådde området
innenfor Lindeberg og øst for
Lutvann. Her ligger to små
tjem, Nordre og Søndre Puttjern. Tunnelen passerer ca 30
meter nordvest for det nordre
tjernet, omlag 160 meter dypere enn overflaten av tjernet.
Tjernets største dybde er

ukjent, men det har vært nevnt
15 meter.
I januar så skiløpere at tjemet
hadde unormalt lav vannstand.
I februar ble det klart at vannstanden hadde sunket drastisk,
hele tre-fire meter. Langs breddene hadde det dannet seg
sprekker, og breddene hellet
innover mot tjernet som da
minnet mye om et nedtappet
reguleringsmagasin.

Den første tiden etter 18.februar ble vannstander i tjernene nivellert, i Nordre Puttjern med få dagers mellomrom.
Der har også en automatstasjon
vært i drift siden 11. mars. Synkingen av vannstanden i Nordre Puttjem er nå ca to
cm/døgn, en centimeter mindre
enn tidligere under målingene.
Kraftig regnvær onsdag i
påskeuken stanset synkingen et
døgn, men så fortsatte den
igjen. Det skjedde til tross for
To oppgaverfor NVE
NVE kom inn i bildet etter en at NSB-Gardermobanen hadde
henvendelse til Vassclragsav- foretatt tetningsarbeider i tundelingen fra NSB-Gardermo- nelen.
banen, fulgt av en henvendelse
like etter fra Fylkesmannens Ukjentelekkasjeveier
miljøvernavdeling. Jeg de1tok Det er gjort geofysiske underved en pressekonferanse NSB- søkelser av tjemet, og det er tilGardermobanen hadde innkalt satt fargestoffi håp om å kunne
til 13 februar. Den foregikk avsløre lekkasjeveiene. Men
som en befaring i terrenget ved hittil har dette ikke lykkes.
Lutvann og Nordre Puttjern.
Midt i april vil Nordre Puttjern
NVE har to oppgaver i saken, være fem meter lavere enn ved
den ene som forvaltingsmyn- isleggingen. Men helt tomt blir
dighet for å ivareta samfunnets tjernet neppe på minst etpar
interesser gjennom Vassdrags- måneder ennå, selv om nedbøloven, den andre som et rent ren «mot nor'malt» fortsatt
oppdrag. Hydrologisk avdeling skulle utebli i Oslo-området.
ble engasjert til å registrere
vannstandene i Nordre og Søndre Puttjern.

Søker konsesjon for
kabel i Asker og Bærum
Energiselskapet Asker og Bæmm AS har søkt konsesjon for et
132 kV kabelanlegg fra Berger
transformatorstasjon til Hamang
innføringsstasjon. Kabelanlegget blir en oppgradering av nåværende 48 kV kraftledningsanlegg.
Som bakgrunn for søknaden anføres bl.a. at omtrent halvparten
av hovedfordelingsnettet i Asker
er ombygd til 132 kV i løpet av
de siste 15 årene. Full oppgradering til 132 kV er på kort sikt

ikke mulig da dette spenningsnivået ikke er tilgjengelig i Hamang.
Energiselskapet ønsker at 132 kV
forsyning etableres senest i forbindelse med utskifting av de 32
år gamle transformatorene i Hamang.
En kabelløsning forutsettes å
følge eksisterende veier på store
deler av strekningen. De naturmessige inngrep for den aktuelle
kabeltrasè blir relativt beskjedne
og ventes ikke å skape konflikt

med naturverninteresser, sier
Energiselskapet.
Selskapet ser heller ingen sikkerhetsmessige eller helsemessige forhold som kan ha negativ
innvirkning på omgivelsene ved
det aktuelle kabelanlegget.
Planen er å iverksette det omsøkte kabelprosjektet BergerHamang i år 2001-2002. Strekningen er 4,6 km. Pris pr kilometer er beregnet til 4,5 mill.kr.
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- Jeg lå inne i røretog skrapterust en hel uke. En
møkkajobb!
Men nå trorjeg røretskal holdei mangeår, sa en
stolt og gladAndreasWesselpå RotnesBruki Nittedal, en snøvåtformidddagi sluttenav februar.
Han ønsketmiljøvernministeren,
vassdrags-og energidirektørenog et åttitallsøvrigeinnbudtevelkommen til gjenåpningav RotnesKraftstasjon.
Gjestelisten
kunne forsåvidt minne
om tidligere
tiders store
begivenheter i norsk
kraftforsyning,
en
Tokke-åpning for eksempel. Her
var det imidletid tale om
et kraftverk
med en årlig
produksjon
på ca 1
GWh, tilsvarende
forbrukettil 30-40husstander.
Men Rotnes Kraftstasjonhar til
gjengjeldsin lange og hederlige
historie! Det første kraftverket
ble bygget alleredei 1907og ga
strøm til gårdsbruk, mølle og
sag. I 1940 var et nytt kraftverk
på plass, med stasjonen lenger
ned i fossenfor å få størstmulig
fallhøyde. Nittedal Energiverk
overtokstasjoneni 1980og drev
den i noen år - inntil flommeni
1987satte den ut av drift. I 1993
kjøpteRotnesBruk stasjonentilbake, og 5.desemberi fjor var
den påny i full sving.

Miljøvernminister Thorbjørn
Berntsen ville også slå fast at
småkraftverkenei Norge har en
naturligog viktig plass i vår nasjonaleenergiproduksj
on.
- Høyere strømpriser har gitt
økende interessefor å ta i bruk
små, gamle anlegg. De utnytter
lokal fornybar energi på en effektiv måte, ofte i nærheten av
gamleindustri-og bosteder.
Dette kan gi nytt økonomiskliv
til gamle småkraftverkog gjøre
dem til noe mer enn minnesmerker. Rotnes er et eksempel på
det, sa Berntsen.
- Vi har mange små kraftverk
som ikke er i drift. Her ligger et
potensialfor enda mer egenprodusert elektrisitet.Det vil gi et
positivt bidrag til den norske
kraftbalansensom for tiden er
hardt presset, fremholdtstatsrå- - Som å få en ny baby, sa Margret og Andreas Wessel på Rotnes Bruk
den. Og han la til at vannkrafter om å ha tilsyn med en kraftstasjon natt og dag.
en miljøvennlig og fornybar Det var de meget lykkelige for, etter et flerårig «svangerskap».
energikilde- den viktigstedelen
av et bærekraftignorsk energi- skjedent- ca 2,6 promille- i for- kategori 1, og etter en grundig
hold til totalproduksjonenpå ca konsesjonsbehandling.Noen av
system.
115TWh, sa Diesen.
de småkraftverk det nå søkes
- Til å dekke opp fremtidigfor- om, ligger i vernede vassdrag.
Beskjeden produksjon
I et innlegg om småkraftverke- ventet økning i kraftbebehovet Da kan tillatelsebare gis dersom
nes betydningsom energiprodu- vil bidraget fra disse kraftver- det ikke vil berøre allmenneinsenter beklaget vassdrags- og kene monnelite. Det måtte byg- teresser, herunder verneinteresenergidirektørErling Diesen at ges 1000 kraftverk som Rotnes sene. Det avgjørs av NVE etter
NVE ikke har fullstendigover- for å holde tritt med økningeni at fylkesmannenhar uttalt seg.
Prosjektersom ikke berører allsikt over disse verkene. Offisi- el-forbruket.
menne interessermå i dag bare
elle oversikter omfatter bare
godkjennes av vedkommende
kraftverkstørreenn 1 MW. Men Vurderer allmenne interesser
Lite - men nyttig!
Både den ganske nybaktekraft- det pågår nå en systematiskre- Mange småkraftverk utnytter kommune som byggesak etter
verkeierenselv og andre i for- gistreringogså av de minstever- bare en liten del av vannet som plan- og bygningsloven.
renner forbi. Det kan sikrejevn
samlingen påpekte at Rotnes kene, opplysteDiesen.
Forholdsvise høye kraftpriser,
Det foreliggendematerialeviser vanntilførseluten magasiner.
Kraftstasjoner et lite anlegg.
Men 1 GWher også noe. Og her at verkene under 1 MW har en Her må det nevnes at dette ikke lavt rentenivåog en avgiftsmesutnyttesen ressurssom er veldig samletinstallasjonpå ca 50 MW alltid er ønskelig ut fra NVEs sig favoriseringav småkraftverk
viktig for eiendommen.Det fin- og en årsproduksjonpå ca 300 oppgave som ressursforvalter. er viktigeårsakertil dagensforHvis vannet kan utnyttesbedre, midable interesse for slike annes mange landbrukseiendom- GWh.
mer i landetmed en slik ressurs! - Korrektetall er nok en god del vil vi prinsippieltforetrekkedet, legg. For den enkelte utbygger
høyere. Men likevel svært be- innen rammen av Samlet plan, vil mulighetenetil en hyggelig
ble det sagt.

Andreas Wessel (t.v.) forteller om utstyr
som ble anskaffet i 1940,
som «druknet»
i en flom i
1987, men som
nå er i full
bruk igjen. Tilhørerne
er
Statsråd Thorbjørn
Berntsen,vassdrags-og
energidirektør
Erling Diesen
og
Clarence
Yggeseth, spesialist på småkraftverk

ekstrainntektvære gode.
Heller ikke i en litt større
sammenhengskal man helt neglisjeresmåkraftverkenesbetydning, sa vassdrags-og energidirektøren.
Gunstigplasseringi netteter positivt gjennom bidrag til reduserte nettap, i enkelte tilfeller
også som en ekstra sikkerhet i
tilfelle for eksempel utfall av
overliggendenett.
Det siste er kvaliteter som bør
gjenspeilesi kraftprisenfra småkraftverkene.
Diesen lovet at NVE skal gjøre
sitt ytterstefor å få mengdenav
småkraftsaker raskest mulig
gjennom systemet. De er ikke
avgjørende for kraftbalansen i
landet,men har mangeandre
positiveverdier.
Komplisert
behandling

Trygve Ebbing, formanni Småkraftverkenes Forening, ville
håpe at dagens velvilje
overforsmåkraftverk
gjenspeiler
seg i handling. øverst
på en ønskeliste hadde
Ebbing en
enklerekonsesjonsbehandling.
- Vi synesden er frykteligkomplisert i dag, nesten en uoverstigelig terskel, sa formannensom
også tok til orde for visse støtteordninger.
Diesen kvitterte med å invitere
til et møte i NVE. - Vi skal
gjerne diskutere med dere om
det er mulig å forenkle prosessen, sa NVE-sjefen.
Hjemfallsretten en
anakronisme

Anders Kiær, styremedlem i
SmåkraftverkenesForening,tok
opp spørsmål angående konsesjonslovgivningenog hjemfallsrettentil staten.
Gjennom lovgivningenhar det
offentligevillet hindre spekulative oppkjøp av fallrettigheter
uten at utbygging ble foretatt.
Man ønsket utbygging av og
kontrollmed de størrevannkraft
ressursenesomvar av samfunnsmessigvesentligbetydning.Historisk økte den gjennomsnittlige
installerte effekten, særlig fra
sluttenav 1950-åreneog utover.
I fleretiår har denneeffektenligget rundt 40-50 MW uten at
grensen for erverskonsesjoner
endret,påpekteKiær.
Det har gitt en betydelig skjerpelse av konsesjonsloven fra
1917til i dag. Kiær tvilte på om
dette var bevisstfra myndighetenes side.
Han kornmenterteogså den nye
selskapslovgivningensom har
gitt mindre private utbyggereet
problem.Tidligerekunneto eller
flere gå sammen om utbygging
og drift uten konsesjonsrettslige
virkninger.Nå blir grunneierne
utsatt for konsesjon med fullt
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- Hjemfallsretten rammer spesielt mindre vannfallseiere, sa Anders Kiær, styremedlem i Småkraftverkenes Forening.

hjemfall
til staten etter f.eks. 60
år.
Dettekan ikke ha vært tilsiktet,
sa Kiær og minnetom at energiloven tilstreber et fritt energimarked.
Hjemfallsrettenvirker motsatt,
med økt offentlig eie og større
andel av kraftproduksjonenpå
statenshender.
Hjemfallsretten er en anakronisme og må fjernes, erklærte
Kiær.

Miljømessigegevinster står ikke i rimelig forhold til økt risiko i
driftsfasen—og en merkostnadpå 290 mill. kr —ved å føre Tysklandskableneinn Fedafjorden.Løsningenkan ikke forsvares, sier
StatnettSF og de to søkerselskapeneVikingCable og EuroKabeli
en utredning.Søkerneholderfast ved ilandføringpå Lista.
Utredningener gjortpå anmodningfra NVE og Vest-Agderfylkeskommune.Den alternativeløsningen,likestrømskablerinn Fedafjorden, er sammenlignetmed den ømsøkte Lista-løsningenhva angår
teknikk,trasva1g, konsekvenserog kostnader.En løsningmed kablenei land ved Feda vil samletmedføreca 77 km lengresjøkabler.
Landkabelover Lista unngås.
Forlengelsenav sjøkableneinn Fedafjordenvil på grunn av dybdeog bunnforholdene medføre betydelige anleggstekniske utfordringer, større risiko i driftsfasenfor at feil kan oppstå på alle kablene samtidig,og gjøre reparasjonav kablenevanskeligereog mer
tidkrevende.

Miljøgevinster

Ved den alternativeilandføringenav Tysklandskableneunngåsmiljøkonsekvenseri strandsonenog på land over Lista og langs likestrøms luftledningenvidere nordoveri Farsundog i Kvinsedalsør
for Feda. På strekningen Nørskår-Fedavil likestrømsluftledning
ved alternativløsningerstattesav elektrodeledning.Den vil ha lavere master og smalere byggeforbudsbelte.Antall hytter som må
rives reduseresfra fire til en.
Konsekvenserfor natur og brukerinteresseri sjø synes ikke å være
vesentligforskjellige.Slikenegativekonsekvenservil ved beggealternativervære små.
Konklusjonener likevelat de muligemiljøgevinsteneikke står i rimeligforholdtil økt risiko og kostnader.Dermedfastholdersøkerne
valg av løsningmed ilandføringav Tysklandskablenepå Lista.

Trang og dyp fjord

I utredningenpåpekesat deler av tras&n vil gå i den trangeog dype
Fedafjorden,på dybderned til 400 meter.Bunnforholdenevarierer
mye, med tre fjordtersklerog områdermed bløtere,finkornigesedimenterimellom.Bratte fjordsidergir risiko for undersjøiskeras og
begrenseravstandenmellomkablene.
På tre strekningeri Fedafjorden,over tilsammenca. 10 km, ligger

Dialog om
KU-program
Selv om man e mikro g
minikaftverk kan bygges
med miniznale konfrikter
forhold til miljøet, betyr ikke
det at alle slike kraftvelt ef
problemftie, fremholderseksjonssjef Knut Gakkestad
Vasdragsavdelingen,NVE.
Vi vurderer hvert enkelt
kraftveikmed hensyn til virkninget for miljøet, tørrleggingsgrad,fisk, landskapmm.
I mange tilfeller kreves ikke
egen
søknadsbehandling.
Men NVE kan likevel stille
kravtil for eksempelutførelse
og vannføringsforhold.
I vassdragsom er vernet mot
kraftutbygging vil det bare
unntaksvisbli akseptertat det
kanbygges nye mikro-og minikraftverk.Det må i såfall
dokumenteresat virkningene
for verneinteresseneog miljøet er helt ubetydelige, sier
Gakkestad.
Det arbeidesmed å effektivisere behandlingen.Men slik
den er i dag, skal NVE vurdere alle planerom mikro- og
i"nikraftverk.
Planene skal sendes til NVEs
hovedkontor,til aktuelt regionkontor, fylkesmann og tilkommunen.
Det er fylkesmannen og
NVE's regionkontor som i
første innstans vurderer om
det kreves en formell søknad
etter vassdragsloven. Men
den formelle avgjørelsen om
det kreves søknadsbehandling
avgjøresav NVE sentralt.
gen må sette I gang byggmg av mikro- eller minikraftverk før en slik vurdeting er giort, understreker
seksjonssjefen.
Vi har bedt energiverkene
om ikke å inngå avtaler om
kraftkjøpfør de har ratt bekreftet at de formelle sidene
ved bygging av slike kraftverk er i orden.

løsmassenei et så smaltbelte at kablenemå legges med innbyrdes
avstandpå 10-20m. Det tilsvarerminimumskravfor utlegging.Innstallasjonmed så kort avstand stiller større krav til utlegging.Den
vil gå saktereog krevespesialutstyr.Manmå regnemed størrerisiko
for feil på kableneog størrereparasjonskostnader,
sier søkerne.
Merkostnadeneved å føre Tysklandskablenetil Feda vil bli ca. 290
mill. kr. Det meste av merkostnadeneer knyttettil forlengelsenav
sjøkablene.Nedkortingav likestrømsledningerog landkablervil gi
kostnadsreduksjoner.
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Under møter med NVE i mars
fikk Saudaog Suldalkommuner
NVEs forslag til program for
konsekvensutredninger vedrørende to nye kraftledninger.Forslaget gjelder300 (420) kV-ledning Sauda-Liastølen og 420
kV-ledningNesflaten-Kvilldal.
Endelig KU-programblir fastsatt av NVE etter at kommunene
har uttalt seg, og etter eventuelle
merknaderfra Miljøverndepartementet.
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•
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Best mulig opplyst
Kraftledningene ble forhåndsmeldt av Statnett i fjor høst, og
har senere vært ute på høring.
NVE arrangertei oktober folkemøter i Sauda og Suldal, og
hadde også da møter med kommunene. Forslaget til KU-program er så utarbeidetpå grunnlag av høringsuttalelsene, og
NVEs egne vurderinger.
- Sikemålet var å få en dialog
med de viktigste høringspartene
før endelig KU-program blir
fastsatt.
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Del av «utenlandspakken»
De nevnte ledningsprosjektene
er siste del i den store «utenlandspakken» som gjelder kraftutveksling med utlandet.
En annendel av denne pakkener
300 (420) kV-ledning fra Kristiansand trafo til Evjeområdet,
som første parsell i ledningen
Holen-Bykle.
NVE vili nærframtidtreffe vedtak om dette prosjektet.Iløpet av
sommeren ventes søknad fra
Statnettfor den videre lednings-
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byggingeni Setesdalen.
Vestre korridor på høring
Vestre korridor,det vil si ny ledning fra Lista via Feda til Tonstad, er for tiden ute på høring.
Fylkesmann, organisasjoner og
andre har høringsfrist til 1juni.
Men for kommunene er fristen
GERMANY
satt til 1.september.Sirdal, Kvinesdal og Farsund kommuner
•
har krevd planprosess i henhold
THE
NETHERLAN
til plan- og bygningsloven.
NVEs avgjørelse i denne saken
vil ventelig foreligge i løpet av Omsøkte og alternative traseer for kabelprosjektene til utlandet. Kartskisse fra Statnetts utredning om
høsten.
likestrømskabler inn Feda,florden.
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beredskap før varflom
NVE har nylig drøftetsituasjonen med uvanlig
store snømengder fra
Sør-Trøndelagog nordover, og enkelte tiltak er
iverksatt. Siden tidlig i
april har to nye stasjoner
overført daglige måledata fra Finnmark.
Beredskapsansvarlige
hos fylkesmennenenordi
landet er minnet om at
plutseligsnøsmeltingkan
gi oversvømmelseog betydeligskade.
Samme påminnelse er
sendt teknisk etat i byer
og tettsteder.

Prognosekontoretvil i tiden
framoverogså gi meldingtil fylkesmennenei hele landet om situasjoneni vassdragene.Det kan
være aktueltå gjørehver uke, elleriallfallannenhveruke, opplyser overingeniørLars E. Pettersson til Vann& Energi.
Et varsel om en mulig utvikling må bli gjentatt så den ikke
går i glemmeboken.
Forestående snømelting og
vårflom ble diskutert under et
regionsjefmøtenylig, i tråd med
hva som ble anbefaltetter storflommeni 1995.Møtetga nyttig
informasjon begge veier, sier
Pettersson og understrekerbetydningen av lokalkunnskapen
man har ute ved regionkontorene. Slike møter vil bli holdt
vår og høst.
Snømengdene er særlig store
nord i landet,faktiskrekordstori

Tromsø.Da må man være forberedt på veldig mye vann i månedskiftet mai-juni da smeltingenkulminerer.
Isproblemene synes kanskje
ikke fullt så store denne våren
som i fjor, fordi det ikke har
vært like kaldt sist vinter. Men
dettekan endre seg.
Nye stasjoner

Overingeniør Kjell Dalviken
fortellerat de to nye målestasjonene i Finnmark står inne på
vidda og ved Sagafosspå kysten.
- Det er de to eneste stasjonene
med fjernoverføringav måledata
fra denne landsdelen som har
hatt en dårlig dekning,sier Dalviken. - Egentlig sto ikke disse
stasjonenepå programmetennå.
Men det måtte vi snu om på
fordi det er slike veldige snø-

Overingeniør Kjell Dalviken i seksjon for miljøhydrologi utenfor
den nylig utplasserte målestasjonen nær Masi Finnmark
Foto Mitchell Bitney.

mengdersom skal smeltedenne for automatiskog dagligoverføvåren. Finnmark har ikke vært ring av data til NVE-hovedkvarhelt uten målestasjonertidligere, teret i Oslo.
men altså ingenmed mulighet

Ny avtale omflomvarsling undertegnet
Regulantsamarbeidet i Drammensvassdraget
(RSD) og NVE undertegnet 18.april en samarbeidsavtale med hovedformål «å sikre en kvalitetsmessig tilfredsstillende flomovervåking,
flomvarsling og flomberedskap for Drammensvassdragets nedbørsfelt».

Et annetpunkt slår fast at RSD og NVE beggehar et ansvarfor å vurderebehovetfor dispensasjonfra manøvreringsreglementeneså snart det blir klart at eksisterende
reglementkan bli til hinderfor en ønsketflomdemping.
Prognosekontoreti NVE får anledningtil å plassere en
av sine ansatte i RSDs felles organisasjon(Buskerud
Energi) inntil en uke i året for å bli bedre kjent med
RSDs operativedrift. Det skal også holdesfelles beredskapsøvelserca. hvert annetår.

Avtalen er en oppfølgingav anbefalingenfra Flomtiltaksutvalgetom å etablere formelle samarbeidsformer Ingen flomproblemer nå
Før undertegningeni NVE-hovedkvarteretga RSD-utmellomNVE og vassdragsregulanter.
Tilsvarendeavtalervil kommemed andrebrukseierfore- sendingeneen orienteringom aktuellmagasinfylling,og
snømengder,i sine områder. Hva flomfare angår, var
ninger.
Under et punkt om utsendelseav prognoserog varsler konklusjonenentydig: Ingen problemer i retning av
heter det bl.a. at NVE og RSD til enhvertid vil samar- noen flomsituasjon- om ikke noe helt uforutsettskulle
beide om et størst mulig samsvari prognosegrunnlaget, skje.Isen er hellerikke noe problem.
og vil utarbeidefelles retningslinjerfor utformingenav Fra NVE ga seksjonssjefGunnar Atterås, sjefingeniør
øystein Aars og overingeniørLars E. Pettersson,korte
varsler.

orienteringerfra sine arbeidsområder,Bre og Snø og
Vannbalanse.
De kunne slå fast at det er langt nord i landetde virkelig
store snømengdenefinnesdennevåren.
SeksjonssjefKjell Repp har fra NVEs side vært ansvarlig for arbeidetmed den nye samarbeidsavtalen,
og ledet
møtetmed RSD-representantene.
Fra RSD møtte Kjell Tangnes,representantfor Dokkavassdraget/Opplandenergiverk,Johan Fredrik Ziesler,
styreformanni Foreningen til Hallingdalsvassdragets
Regulering/Oslo Energi Produksjon AS, Trond M.
Bjertnes,Foreningentil TyrifjordsRegulering/sekretær
Buskerud Energi AS, Jon Friis, adm.direktøri Foreningentil BegnavassdragetsRegulering,Jan-ErikBrattbakk, Foreningentil RandsfjordensRegulering/Ringeriks-KraftAS og Ole Sunnset,Foreningentil Tyrifjords
Regulering/Drammen
kraft.

Sterk nedgangi el-produksjonog forbruk
Av Per Tore Jensen Lund

Bådeproduksjonog forbrukav elektriskkraft gikk sterktned i åretstre
førstemånederi forholdtil sammeperiodei fjor.Produksjonengikk ned
med 25,1 %.Det innenlandsketotalforbruketvar 10,6 % mindre.Til tross
for dennesterkenedgangeni elektrisitetsforbrukethar det vært nødvendig
med høy import.
Produksjoneni første kvartal var i alt 27,9 TWh
mot 37,3 TWh i tilsvarendeperiode i 1996. De
siste 12 månederer det produsert95,4 TWh som
er 24,2 % mindreenn i sammeperiodeett år tidligere. Til sammenligninger midlereårlig produksjonsevnefor det norskekraftsystemetberegnettil
113,4TWh.

der. Selv om kraftsituasjonenhar bedret seg betraktelighittil i år, forventervi fortsattlav magasinfylling i tiden frem til vårflommen.På bakgrunn av snøforholdenei fjellet er det grunn til å
anta at fyllingsgradenved inngangentil neste vinterperiodevil ligge adskillighøyereenn på samme
tidspunkti 1996.
Kraftutvekslingenmed utlandet i årets tre første
månederga en nettoimportpå i alt 4,3 TWh mot
en nettoeksportpå 1,2 TWh i 1996. De siste 12
månedervar nettoimporten14,6TWh mot en nettoeksportpå 6,7 TWh i sammeperiodeett år tidligere. Nettoimportende siste 12 måneder er den
høyestenoensinne.
Det innenlandsketotalforbruketførterkvartalmånedervar i alt 32,2TWhmot 36,1TWhi 1996.De
siste 12 månedervar forbruket109,9TWh som er
7 ,7 % mindreenn i tilsvarendeperiodeett år tidligere og 3,5 TWhmindreenn midlereårligproduksjonsevne.
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I løpetavjanuar og spesieltfebruarog marsbedret Forbruket i alminneligforsyning gikk ned med
kraftsituasjonen
seg betraktelig
grunnet høy import, mildværog rikelignedbør.Ved inngangentil

uke 16 (14. april)var fyllingsgradeni landetsmagasiner 27,9 %, eller litt over laveste observerte
fyllingsgradpå sammetidspunktfor 10-årsperioden 1982-91. Høyest fyllingsgradhadde MidtNorge og Nord-Norge(område 3) med 32,5 %,
mens østlandet og Aust-Agder(område 1) hadde
lavest fyllingsgradmed 19,2 %. Vest-Agderog
Vestlandet(område 2) hadde en fyllingsgradpå
32 %.
Store nedbørmengderi både februar og mars har
ført til at det er forholdsvisbra med snø i fjellet.I
Sør-Norgeer det de fleste stedersnømengderomkring det normaleeller noe over. I Midt- og NordNorgeer snøforholdeneendabedremed snømengder godtoverdet normalefor årstidende flesteste-

10,9 % i forhold

til samme

periode

i fjor.

For siste

12-månedersperiodevar nedgangen på 4,7 %. i0000
Korrigerttil normaletemperaturforholdgikk forbruket ned med h.h.v. 5,3 % og 3,2 % for de
sammeperioder.Nedgangeni forbruketantas å ha 7500
sammenhengmed fortsattrelativthøy pris på elektrisk kraft, samt informasjonskampanjerfor å
dempeelektrisitetsforbruket.
Mye av nedgangeni
elektrisitetsforbruketer blitt kompensertved økt 5000
Apr
olje- og vedforbruk.

10000
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Forbruket i kraftintensivindustri gikk ned med
3,1 %. De siste 12 måneder har forbruket vært
29,1 TWh (brutto),eller en nedgang0,5 %.
Nedgangeni spotprisenhar sammenhengmed den bedredekraftsiGjennomsnittligspotpris på elektrisk kraft gikk tuasjonensomfølge av mye nedbørog mildværmed lav etterspørsel
ned fra 23,6 øre/kWhi begynnelsenav 1997 til i etter elektrisitet.Til sammenligningvar spotprisentil de samme
underkantav 12 øre/kWhi midtenav april.
tidspunkterett år tidligereh.h.v. 19,1og 25,9 øre/kWh.
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Database for prisendringer aktuelt
Konkurransetilsynet vurderer å gi alle everk pålegg
om fortløpendeinnmelding
av alle prisendringer og
pristilbud til en database.
En lett tilgjengeligoversikt
skal gjøre det enklere for
kundeneå vurderealternative leverandører.
Påleggetkan kommei allerede i år.

- Men la meg understreke at
Konkurransetilynet ennå ikke
har gjortnoe formeltvedtaki saken, sier førstekonsulentArild
Johanssontil Vann & Energi.
Foreløpighar vi arbeidetmed
forskriftentil et sliktpålegg.
Hvis vedtaket kommer, blir saken sendt på høring i bransjen,
hos forbrukermyndigheterog i
departement.Da er det mulig å
komme i gang i annet halvår,
menerførstekonsulenten.

Ny prisundersøkelse
Konkurransetilsynet
vil forøvrig
offentliggjøreen ny prisoversikt
tidlig i juni. Det gir kundenetid
til å områ seg før de neste gang
kan skifte leverandør, nemlig
7.juli. Byttefristen er tre uker
tidligere,16.juni.
Hovedpoengetmed denne undersøkelsen er hvilke tilbud
everkenehar til eksternekunder.
I den neste undersøkelsenkan
det også være aktuelt med en
kartlegging av prisene i egne
områder,uten at noe er bestemti
så måte.Men i en eventuelldatabase er det klart alle priser må Fra befaringen ved Faulevatn i Søtfold, Nordland, i august 1994.
være med, både lokale og eks- I forgrunnen (t.v.) teknisk sjef Olav Henriksen, Elkem Salten, Leif Arne Mendelsohn ved Elkems hoterne, poengterer førstekonsu- vedkontor og avdelingsdirektør Bjørn Wold, NVE.
lenten.
Han tør ikke ikke spå noe om resultateneav neste undersøkelse,
markedet kan jo endre seg betraktelig.
- Men vi håper den vil vise
mange everk med konkurransedyktigepriser,sier ArildJohans- - Vi er i gangpå Lakshola, bli en annenleverandøri Sveits,
son ved Konkurransetilsynets
Frankrikeeller Tyskland.
først med bru overNordavdelingi Kristiansand.
er blitt liten etterhvert.
fjordelvader avløpetkom- ViVerden
vil gjerne se på de utenlandmer.I mai vurderervi ansuk
ske tilbudene også, kommente,g.s._4...Y.k
budenepå innfartstunnel, rer Hermansen.
-

107 GWh fra Lakshola til jul i '99

På internett,tekst TV
Det leggesopp til at alle everk
skal gi oss løpendebeskjedbåde
om priser til lokale kunder, og
priser de kan tilby utenfor eget
nettområde. Konkurransetilsynet vil ha ansvar for å holde en
kraftstasjoneninne i fjellet
databaseoppdaterttil enhvertid.
og andrearbeider.Så tar vi
Dersomordningenblir iverksatt,
fatt på hovedjobbeni aukan publikumfå informasjonen
på internett, tekst-TV og muligust.Og vi skal værepå
gens på en kontofontjeneste.
nettetden 20.desember-99,
Man kan orientereseg om gjeldende tilbud og vurdereet leve- Konkurransetilsynetpåpekte i fortellerteknisksjef Olav
randørbytte,fortellerJohansson. mars at husholdningskunder
kan Hermanseni ElkemSalten
Han tror ikke dette blir noe spare opptil etpar tusen kroner i til Vann& Energi.
større apparatenn Konkurranse- året ved å bytte leverandør av Da har hjørnestensbedrifteni
tilsynetgreit kan håndtere.
elektrisk kraft. En prisundersø- Sørfold kommune i Nordland
kelse pr 10.mars viste at ti av de fått nye 107 GWh i året til dekStimuleretil konkurranse
15 størsteeverkenehar priser til ning av eget behov.
Hensiktener å stimuleretil yt- sine lokalekunder som ligger 2- - Med renter og det hele har vi
terligerekonkurranse.Vi ønsker 10 øre/kWhover de beste tilbu- en prislapppå ca.220mill.kr.Nå
å gjøre det enklere for forbru- dene somgis til eksternekunder. er vi likevel spent på hvordan
kerneå vurderealternativekraft- En husholdningskundemed et kostnadsestimatet vil stemme
leverandører.Slike resultaterså årligforbrukpå 20 000 kWhkan med anbudenevi får, sier Hervi allerede etter prisundersøkel- demed spare 400-2000kroner i mansen.
sen som ble offentliggjort i året ved å bytte til en rimeligere Han understreker at bedriften
mars.Det braktejo avismelding- leverandør.De 15 største ever- ennå ikke har gjort noe endelig
ene bud om. GjesdalEverkkom kene har 45 prosent av omset- vedtak om utbyggingen.Denne
best ut og har fått omkring1200 ningen til landets husholdning- beslutningen utstår inntil hele
nye kunder rundt om i landet. I skunder.
kostnadsbildeter klart.
mange everk ble det hektiskak- Konkurransetilsynet
er kritisktil - Men som sagt,vi byggerbru til
tivitet, til dels med ekstraordi- everk som ikke opplyser ny noen millioner og er i god
nære styremøterfordi man så at kraftpris til sine lokale kunder gjenge,tilføyerteknisksjef.
mange begynte å røre på seg. før fristen for bytte av leveran- Det blir installertett aggregatpå
BKKvar blant everkenesomre- dør går ut. Det er viktig å få økt 30 MW. Leverandør kan bli
duserte prisene, konstatererJo- mobilitet i husholdningsmarke- Kværner,som er den eneste akhansson.
det.
tuelle her i landet, eller det kan
-

Vil øke mobilitet
i husholdningsmarkedet

Utrederenergigjenvinning
ElkemSaltenhar ellersgjortforskjelligestudier av mulighetene
for å gjenvinneenergi fra ovnsgassen.Potensialether er fra 100
til 250 GWh,avhengigav teknologiskeløsningerog kostnader.
I dag går varmen i ovnsgassen
rett opp i lufta. Med en høytrykksturbin som drives av
steam, og en generator, kan
denne energien utnyttes. Utstyret må komme fra utlandet, det
lages ikke her i landet.
En løsning som gir 90 GWh er
beregnetå koste 120mill.kr.For
et slikt anlegg er det ikke nødvendigmed noen ombyggingav
smelteovnene.De enda «tyngre»
prosjekteneblir relativt dyrere,
kanskje50 prosent.
Et gjennvinningsanleggvil ha
to års byggetidog kan være realisert innen år 2000. Hvis det
kommer, vil anlegget være en
betydelig styrke for Salten Elkem, sier Hermansen.
Et annet poeng er at anlegget
ikke gir noen konflikt i forhold
til miljøverninteresser.
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Energi-bistand til Angola
Det angolanskeenergidirektora- oppbyggingen av institusjoner
tet er i kontraktsforhandlinger innen energiforsyningeni Anmed Norconsult om tre utvik- gola. NVE har bistått ved utforlingsprosjekter,med en samlet mingenav de tre prosjektene,og
til en
økonomiskramme på ca.12 sendt anbudsinvitasjonen
mill.kr. over en treårsperiode. rekkenorskekonsulenter.
Prosjektene er finansiert ved Fremtredenderepresentanterfor
midlerfra NORAD.
energidirektoratetkom til Oslo i
mars og haddeavsluttendemøter
Etter avtale er NVE rådgiver i med NVE og Norconsult om
oppdragene.
Kontraktenesom så blir underFra et møte mellom leder av skrevet,skal godkjennesav NOInternasjonalt kontor i NVE, Egil RAD.
Skofteland (t.v.) Angolas energi- Ett av prosjektenegjelderet sysdirektør Mario Fontes, hans tem for innsamlingav forskjelnære medarbeider Fransisco lige data til en informasjonsbase
Talino, Eivind Kindingstad, NVE, i energidirektortatet,bl.a. for
og Joco Baptista Borges som er vedlikeholdsmtiner.
visepresident i hovedstaden Lu- Norconsultskal også gi råd om
generellstyrkingav direktoratet,
andas everk.
og lage en strategiplanfor elforFoto Wenja Paaske syningenute i distriktene.

Re uradresse:

esvassdragsogenergiverk,
postboks
5091

I
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Vannkraftstudenter
fra
mangeland har besøkt
NVE,som ledd i en ukes
Oslo-oppholdmed mye
fagligorienteringog en
dag med sightseeing.Etter halvannetår ved
NTNUi Trondheimavslutterstudentenei sommer sitt to-årigeMaster
gradkurs i vannkraftplanlegging.Så reiserde
hjemtil land med rikelig
vannkraftå byggeut!
Formiddageni M29 var viet hydrologi, med emner som flomvarsling, sedimenttransportog
GIS. Da ble det også gjensyn
med seksjonssjef Kjell Repp.
Han har hver høst en ukes forelesninger i hydrologi for de
utenlandske vannkraftstudentene.
I dagenesom fulgtevar gruppen
på besøkbl.a. hos ABB National
Transformeri Drammen, Statkraft Engineering på Høvik, i
NORAD og hos Kværner
Energyi Nydalen.
KurskoordinatorHilbjørg Sandvik fortalteat årets gruppeer det
20.kulleti sitt slag, altså av studenter fra mange land med
vannkraft som studieemne i
Trondheim.

Laboratorieleder Jochen Schuster, her med en pose grus fra Mandalsvassdraget, står omgitt av vannkraftstudenter: fra venstre Jan Ahmed
Riaz, Pakstan, S.M.A. Azim, Bangladesh, Haile Tefera Tewodros, Etiopia, Ahmed Ishfac, Pakistan og Ara Memon Shamin, Pakistan.

Fra Afrikaog Østen
Gruppen består av tretten NORAD-stipendiater,fem såkalte
kvote-studenter og èn student
med et privat stipend. Alle har
utdannelsesom bygningsingeni-

ører, og de har noen års praksis
fra privat eller offentlig virksomheti hjemlandet.
Gjennom årene har mer enn
tredve land hatt studenter ved
vannkraftkurseti Trondheim.I
årets gruppe er Bangladesh,
Bhutan, Etiopia, Ghana, Japan,
Nepal, Kina, Pakistan, Sri
Lanka,Tanzaniaog Vietnamrepresentert.
Det er mange søkere til kursene

og skarp konkurranse.Opptaket
skjermye på grunnlagav karakterer, men også på den praksis
søkerne kan vise til. Alle har
stillinger å komme tilbake til med bindingstidfor et antallår.
- Studenteneser på kurset som
en mulighettil å fremmekarrieren i hjemlandet.Alle kommer
jo ogsåfra land med storemengder vannkraftå byggeut og med
en veldig underdekningav elek-

trisk strøm,påpektekurskoordi- å leve for. De har hybel på Monatoren.
holt, i likhet med andre studenter. Men veien hjem er jo svært
Vanligeeksamener
mye lenger.For de flesteblir det
I løpet av de to årene i Trond- ån tur hjem, om sommerenmelheim avlegger studentene i alt lom de to årene.Men det er helsyv eksamener,helt på linje med ler ikke bare ferie,da går mye av
andre studenter, og leverer en tiden med til å samle materiale
hovedoppgave.- De får ingen- fra hjemligevirksomhetertil den
ting gratis!
viktigehovedoppgaven.
Med stipendiethar utlendingene
omkring6000 kroneri måneden
den urbanhydrologiskearbeidsgruppen.
Overingeniør i NVE Rolf
Skretteberg var sekretær for
gruppen og redigerte sluttrapporten. Skretteberg døde i
1995.

Einar Markhus, her mellom avdelingsdirektør Arne Tollan (t.v.) og professor
Bøyum, har redigert NVE-publikasjonen «Anvendt urbanhydrologi».

emeritus iismund

Gladog stolt
Hydrologiavdelingensdirektør
Arne Tollan var både glad og
stoltover nyutgivelsen.
Rapportenhadde fortjent en
bedre skjebnei 1987.Nå fant vi
både tid og mulighet til å få
rapportenutgitt i en god form,
En stor innsats
sa Tollanog berømmetalle for- Han var den som sto for det fatternefor stor innsats.
dagligearbeidet.Han gjordeen Tollan ellers la til at NVE
flott innsatsbåde administrativt gjerne vil ha urbanhydrologi
og faglig. Vi vil minnes Rolf som et fast arbeidsfelt - hittil
med stor respekt, sa professør har dette vært «noe opp og
Bøyumundersammenkomsten. ned».
I et tilbakeblikkpå gruppensar- Forfattere til «Anvendturbanbeid nevnte Bøyum at davæ- hydrologi»er Rolf Skretteberg,
rende Norsk HydrologiskKo- TomasEidsmo,EinarMarkhus,
mite ønsket å fremme forsk- Oddvar Lindholm, Åsmund
ningen innen faget - også ur- Bøyum,Terje Noreideog Tore
banhydrologien.Og komiteen Semb. Publikasjonen er rediville ha forskningsresultatene gert av
Einar Markhus,i
ut til brukerne.Det ble laget et NVE. Den er til salgs for
forskningsprogramoverfem år, kr.120.
med start tidlig i 1983 og med
en økonomisk ramme på 4,3 Endaen ny utgave
Av dette var 1,6 Forfattereog utgivermenerdet
mill.kr.ulønnetegeninnsats.
er behov for en enda en fornyArbeidsgruppen var et ledd else om to-tre år. Intens forskmellomfinansieringskildene
og ning gir stadig nye resultater
oppdragstakerne.Gruppen be- somogsåbør kommemed. Innsøkte målestasjonerrundt om i spill til en senereutgivelsekan
eget land, og orienterteseg in- sendes Hydrologiskavdelingi
ternasjonaltved studiereisertil NVE.
Sverige,Englandog Tyskland. - Men publikasjonen skulle
I 1987 forelå verket som ble være bra slik den foreligger!
kah «Sluttrapport», og som lød en kommentarunder prealtsånå er avløstav en ajourført sentasjonen.
og utvidetpublikasjon.

Mye å læreom urbanhydrologi
«Anvendturbanhydrologi»,NVEspublikasjon
Nr 10 1997,er en oppdatert utgaveav sluttrapporten fra Urbanhydrologisk
arbeidsgruppei 1987.
Oppdateringengjelder
særlighydrologiskemodeller.

Publikasjonengir veiledningtil
kommunalteknikereog konsulenter innen vann- og avløpsteknikk.Den vil ogsåbli brukti
høyereundervisning.
På henimot 200 sider drøftes
delområder som korttidsnedbør, snø, urban overvannsavrenning, disponeringav overvann, flomskader og forsik-

ringsordninger.
NVE har siden i fjor redigert
den nye publikasjonen,og stått
for trykkingen.Utgivelsenble
markertmed en sammenkomst
i Hydrologiskavdeling13.mars
der de fleste av forfatternevar
tilstede, blant dem nå pensjonert NTH-professor Asmund
Bøyum.Han ledet i 1980-årene

