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Krisemaksimering

Uro i grendene

EnFOsreaksjonerpå kravenetil effektivnettvirksomhetminner
sterktom krisemaksimering.
Kritikerneskyverarbeidstakerneforan seg i et forsøk på å slippe lettereunna, skrivervassdrags-og
energidirektørErling Diesen på lederplass.Ikke bemanningen,
men avkastningenmå være salderingspostså lenge nettvirksomhetenikke er fullt effektiv.
Side 2

Totaltsett er det bra at energibransjenmå sette fokus på kostnader og inntjening.Men vi må være oppmerksommepå at det er
forskjellpå å bygge linjer i store byer og i spredt befolkededistriktskommuner,
påpekerfylkesordføreri HedmarkSiri Austeng
som gjesteskribenti Vann& Energi.Det er storuro om selskapene
kan opprettholdeen god forsyningssikkerhet
til alle grender.
Side 3

Nye veier for mer kraft

Gamle rør blir krafthistorie

Årets flom
god test
på bedret
beredskap
Flommeni 1997var
en god test på tiltak
som byggerpå erfaringenefra 1995flommen.Flomvarslingeni NVE og administrativerutiner
er forbedret.NVE
fikk prøvdut beredskapsoppleggeti
praksis.

Foto: Sverre Sivertsen.

Mer elektriskkraft trengernye veier å kommefram
på. Men hvor skal de gå? OrdførerAndersMathias
Larseni Kvinesdal(t.v.)vil at alle tre kablenetil kontinentetskal føres inn Fedafjorden.Her i diskusjon
med vassdrags-og energidirektørErling Diesen under en befaringpå et planlagtlikeretteranleggi Feda.

Det er sværtpositivt
at all beredskapshåndteringkoordineres gjennomfylkesmannen,fremholder
prosjektlederHallvard Berg.
Side 5
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Foto: Nils Tore Augland.

Da NVE i 1993 kom med pålegg om å skifte ut smisveisterør,utløstedet investeringeri milliardklassen.
Store beløp er brukt til rene sikkerhetstiltaksom etterkommerpålegget. Enda mer er brukt til omfattende prosjektersom ble "tatt med på kjøpet".Ombyggingav Fløyrlikraftstasjonved Lysefjordenvil gi
langt størreproduksjonenn i dag med sammevannmengde.
Side 8

i aml høyderigjen

Møsvannliggerblank
og blå en tidlighøstdag,
medså myevannsom
det normaltskalvære
på dennetiden.3. septembervarvannstanden
916,8meteroverhavet.
Da mangietikkemer
enn drøyehalvannen
meterfør Møsvanner
full. Med1064millioner
kubikkmeterer M0svannlandetstredjestørste magasin,ikkei vannmengdemeni energi.
Offisiellerapporterfortellerogsåat fyllingsgradenfor landetsmagasinerpr.18.august
var80,3prosent.I fjor
på sammetid varfyllingsgraden57,2prosent.
Foto: WencheMessel
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Flonmeidingengir nye oppgavertil NVE

Mer effektiv nettvirksomhet
Da kraftomsetningenetter 1991skulledrivesi konkurransepå
rent forretningsmessigbasis, kunne ikke myndigheteneutelukke at everkeneville skjele til sammedriftsfilosofiogså for
den monopolbasertenettvirksomheten.Det kunnei så fall blitt
dyrt for forbrukerne.
Følgelig ble det innført en statlig monpolkontrollmed NVE
som kontrollør.Vi sto over for et nybrottsarbeidda vi skulle
innføre denne kontrollen,for å beskytteforbrukernesinteresser.
Vi valgteen såka1tavkastningsregulering.
Netteierneskullefå
dekket alle kostnadertil investeringer,drift og vedlikehold.
Bare avkastningenpå nedlagtkapital la vi et tak på. Dette ga
forbrukerneen viss beskyttelse,men ga ikke netteiernesærlig insitamenttil effektivisering.En kritikerav ordningensa med en liten overdrivelse- at reguleringsmodellengaranterte
full avkastningpå såvelhistoriskesom framtidigefeilinvesteringer! Selv blant netteiernevar det mange som ønsketå få til
en reguleringsmodellmed sterkeremotivasjontil effektivisering av virksomheten.
Ordningenvi innførtefra 1.januar i år, imøtekommerdettehesynet. På basis av netteiernesegne regnskapstallfor 1994-95
har vi deflnertet tak for inntektenpå nettvirksomheteni 1997.
Vi har da korrigertfor inflasjonfra 94-95. Vi har gitt to prosentenheterrisikopåslagpå avkastningenmot tidligereen prosentenhet.Vi har videresagt at om det gjennomføressammenslutninger av flere nett, beholder det sammensluttedeselskap gevinsteni den forbindelse.Til slutt har vi satt et generelt effektiviseringskrav
på to prosentførste året.
Ikke alle netteiereer imidlertidlike effektive,noe vi har dokumentert gjennommålinger.Fra 1998 vil vi derfor differensiere effektiviseringskravet.
De nett vi har målt som mest effektive, vil forsatt få det generellekravet på to prosent.De mindre effektivevil, etter et høringsdokumentvi har sendtalle berørte, få et krav på inntil seksprosent.
Dette har skapt en del røre. Mens noen netteieremener kravet er rimelig,har andre- anførtav EnFOsnettdirektør- kommet med reaksjoner som sterkt minner om krisemaksimering. Det hevdes at gjennomføringav våre krav vil medføre
masseoppsigelser.
Jeg vil hevde at inntektstakeneer satt ganske romslige, og
effektiviseringskravene
er ikke større enn det som alleredeer
gjennomførti mer effektive,sammenlignbarenett.
Kritikerneav våre forslag skyverarbeidstakerneforan seg i et
forsøk på å slippe lettere unna. Men det er ikke bemanningen som skal være salderingspostennår budsjettene for
1998settesopp. Det må opprettholdesen bemanningsom sikrer en forsvarligleveringskvalitet.Det er avkastningensommå
være salderingspostenså lenge nettvirksomhetenikke er fullt
effektiv.Mindreeffektivenett kan ikke kalkuleremed det enkelte har kalt "normalavkastningen"
på 8,3 prosent.

Flommenvåren 1995har
definitivtsatt sine spor.
Mangefikk hjemmene
sine satt undervann og
NVEsregionkontorpå
Hamarholderfortsattpå
med reparasjonsarbeider.Sidenflommener
det gjennomførtreparasjonerfor vel 120 millioner kroner,og ennå gjenstår arbeidfor 30 millioner kroner.

-I tillegg til at NVE nå er pålagt
å saumfare lokale arealplaner,
har vi fått i gang et prosjektmed
flomsonekartlegging, opplyser
Wold.Det betyr at det skalutarbeides flomsonekart ved alle
flomutsatte vassdrag. Disse vil
vise hvilke landområdersom vil
være utsatt for flom ved forskjelligevannføringer.NVE vil
Avdelingsdirektør Bjørn Wold
legge mye ressurser i dette de
Også i NVE sentralter det blitt
neste fire til seks årene. Når de
foretattendringerog ompriorite- sydd sammenen enhetligbered- viktigste vassdragene er kartringer som følge av flommen.- skapsplanfor hele etaten.
lagt, vil det fortsattvære en perFra å være et litt traust forvaltmanent oppgaveå vedlikeholde
ningsorgan, er vi i mye større Flommenhar utvilsomthatt be- og oppdatereflomsonekartene.
grad blitt en aktiv beredskaps- tydning for NVEs arbeidsform
etat. Forventningeneog kravene og bruk av ressurser.
Vedlikehold av flom- og erotil NVE er nok størreenn de har -Det er blitt bedre samarbeidog sjonssikringsanleggligger i dag
vært tidligere, sier avdelingsdi- bedre forståelsepå tvers av av- lokalt hos kommunene.Av storrektør Bjørn Wold i Vassdrags- delingeneog særlig i forholdtil tingsbehandlingengår det fram
avdelingen,men det er også ev- regionkontorene,fortellerWold. at Stortingetønskerat NVE skal
nen og viljen i etaten, fortsetter Internt er arbeidsrutinene på overta dette ansvaret. -Dette er
han.
flomvarslingssidenlagt om og ikke noe vi ønsker, sier Wold. etatensinformasjonsoppgaver
er Selv om vi innser at vi må inn i
IfølgeWoldhar NVE fått et helt blitt prioritert.
større grad enn tidligere,mener
annet beredskapsansvar etter
vi at det er viktigat hovedansvaflommenog er blitt bedt om å gå NVEs oppgaveroverforomver- ret ligger i lokalsamfunnet.
inn på nye felter som rådgivning denen har også endret seg. Eta- Dette er imidlertidikke avklart
overfor lokale myndigheterog ten har i større grad begynt å
tilføyer han og fortsetdeltagelse i arealplanleggingi samarbeidemed regulanter når ter, - det blir spennendeå se hva
kommunene.-Dessverrehar vi det gjelder flomvarslingog har som blir prioritert i kommende
foreløpigikke nok ressursertil å også fått inngrepi det sivilebe- budsjetter.Regjeringenhar selv
gjøredette systematisk,beklager redskapsapparat. Dessuten vil sagt i sin melding til Stortinget
han.
det bli tatt størrehensyntil flom- at "det er viktig at de nødvenproblematikken under konse- dige grunnlagsinvesteringene
-Men,vi har endeligfått en skik- sjonsbehandlingav vannkraft- foretas nå, før erfaringene fra
kelig beredskapsplanfor flom, prosjekter.
flommeni Østlandsområdetvåfortsetter avdelingsdirektøren.
ren 1995 glemmes, og slik at
Tidligere har NVE hatt dette Woldkan viderefortelleat NVE samfunnetstår best mulig rustet
sentralt, men den har ikke om- er i ferd med å forandrepriorite- til neste gang vi blir konfrontert
fattet regionkontorene.Nå er det ringene av forbygningsvirksom- med en alvorligflomsituasjon".

Strømbrudd

Blir strømmenborte,kan
du få en kompensasjon
på 15 kronerper kilowattimedersomNVE får
gjennomslagfor forslag
til justeringerav gjelSå må man etter hvert se på alle kostnadskomponenter,også
lønnsutgiftene.Få benekterat det også er innsparingsmulighe- denderegelverk.

ter der. Men det betyr ikke masseoppsigelser.Det finnes smidigeremåterå reduserebemanningenpå over tid.

MensEnFOog enkeltenetteieremenervi er for strenge,anklager Forbrukerrådetsdirektøross for å være for snillemot netteierne.Det fortellermeg at vi har truffetnoenlunderiktig.

Bidrag til avisen kan
sendes direkte til
informasjonskontoret
eller via de respektive
Ansvarlig utgiver: Norges vassdrags- og
fagavdelinger
energiverk ved vassdrags- og energidirektør Erling
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heten. Det vil bli viktigere å
skjerme områder med betydningsfull infrastruktur. Tettbygde områderfår stadighøyere
prioritet på bekostningav jordbruksområder.

rimeligere strømregning
fektivitetog lønnsomhetsettes i
fokus.

-Vi er kommetmed forslagetom
kompensasjon nettopp for å
sikre oss at everkeneopprettholder en tilfredsstillendeleveringssikkerhet, sier rådgiver Ketil
Grasto. -Blir forslagetgjennomført, er det bare en sikker levering
som kan hindre at everkene
Gjennomsnittligbrukervi 2,5 ki- må utbetale
summer til
lowattimer i timen. En times kundene.Dettestore
forslaget
er utvilstrømbruddkan gi en kompensasjon på 37,50 kroner. Kompensasjonener vesentlighøyereenn
den prisenforbrukerenmå betale
for levert strøm, fordi erstatProfessor Kåre liøeg ble i
ningen ska1gjenspeileulempen sommer valgt til det prestisjeved å være uten strøm.
tunge vervet som president

Ikke-levert strøm i 1995 utgjorde 46,3 GWh som var 0,4
promille av totalforbruket. 40
prosentav dette var planlagteutkoplinger, mens 60 prosent
skyldtes driftsforstyrrelser.En
kompensasjontil strømkundene
vil utgjøre4,5 prosentav everkenes samlede inntekter. For en
husholdningmed forbruk på 20
000 kWh per år, vil et avbrudd
på 0,4 promille gi 120 kroner i
kompensasjon.

den internasjonale damorganisasjonen ICOLD. Høeg er
professor ved Universitetet
Oslo og er teknisk ekspertrådgiver ved Norges Geotekniske
Institutt. Hviegvar tidligerevisepresident i organisasjonen,
og har fått det ærefulle vervet
fram frain til år 2002.
ICOLD er en forkortelse for
Internasjonal Conference on
Large Dams og har til oppgave
å samle og bearbeide kunnskap om planlegging, bygging,
drift, sikkerhet og miljø ved
store dammer. ICOLD startet
som en ren teknisk organisasjon i 1928, men har gjennom
de siste årene utviklet et bredere engasjement, særlig mot
miljø og sikkerhet.
I dag er det registrertnærmere

NVE innførtefra nyttår nye regler som setteret tak på everkenes
inntekter for overføring av
strøm.Dette gir et krav til effektiviseringog motiverertil lavere
kostnader.Fra bransjeholder det
blitt pekt på at NVEs regelverk
kan svekkeleveringssikkerheten 40 000 store darnmeri verden,
og kvalitetenpå elnettet når ef-

somt til beste for forbrukerne,
sier han.
Kompensasjon foreslås innført
for sentral- og regionalnettene
fra 1.januar 1998og vil bli vurdert innført for distribusjonsnettene fra 1999.Forslageter ute på
høring til alle landetsenergiverk
og aktuelleinteresseorganisajsoner med høringsfrist15. september.

hvorav om lag 320 i Norge.
Disse dammene dekker ulike
formål fra kraftproduksjon,
drikkevann,vanningosv, og er
en vesentlig forutsetning for
bosetting, vekst og utvikling i
store deler av verden.
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Av Siri Austeng

Som fylkesordføreri et
stort flott innlandsfylke
som Hedmark-er hovedutfordringenå sikreog
utviklenæringslivet,
tryggebosetningeni utkanteneog motiverefor
nytenkningog omstilling.
Hvordankan vi ta i bruk
hele fylketvårt, samtidig
som vi har respektfor de
grunnleggendeverdier
som liggeri uberørtnatur.Det er de brillenejeg
har på meg nårjeg vil
peke på tre utfordringer
for Distrikts-Norgenår
det gjelderenergiforsyningen.
Offentligeierskap
I Norgehar vi en sterk tradisjon
med et offentligeierskaptil våre
energiselskaper. Bakgrunnen
var at kommunerog fylkeskommuner tidligere hadde oppdekningsplikt for sine innbyggere.
Med energilovenhar ikke kommuner og fylker oppdekningsplikt, men selskapenehar leveringsplikt i sine konsesjonsområder. Jeg mener dagens eiere
har en klar tanke for å sikre sine
innbyggerestrøm, uansett hvor
de bor, mer enn å tenke avkastning på sin kapital. Selv om vi
har nye rammebetingelserfor
energiforsyningen,og vet at avkastningskravog markedstilpasning får en større plass i styrerommene og eiermøter, mener
jeg at eieme er bevisst på at elforsyningenhar en utroligviktig
rolle i hele det norske samfunn.
Til tross for et markedssystem
må vi i energisektorenha en ekstra langsiktig planhorisont.Jeg
mener et offentlig beslutningssystemivaretardettepå en bedre
enn et privat.
Jeg vil særlig framheve betydningen av et offentlig eierskap
over den infrastruktursom ligger i sentral-,regional-og distribusjonsnettet.Med et markedssystem for krafthandel,tror jeg
markedsmekanismenevil regulere tilgangenpå kraft. Det vil si
at får vi lite kraft vil prisene gå
opp, og forbruketned. Sist vinter var et bilde på denne utviklingen. Da er det å sikre at alle
innbyggerei Norge har et nett
som kan føre strømtil dem som
må stå i fokus.Regelverketi dag
åpner for salg til private av nett
på en helt annen måte enn for
produksjonsanleggene,
hvor staten har hjemfallsretthvis salget
til privateoverstiger33 prosent.
Med et offentligeierskapsom vi
ser i dag vil også strukturprosessene forankres i kommuner og
fylkeskommuner,og det er etter
mitt skjønnhelt avgjørendefor å

sikre at verdiene blir værende
der de er bygget opp. Utfordringener at vi som eiere utvikler en eierforståelsefor de nye
rammebetingelser.Denne prosessen er i gang. Vi leser stadig
om omorganiseringerog en ser
en debatt om hvordaneierrollen
skal utvikles.I åreneframoverer
det viktig at denne debattenløftes enda mer ut av administrasjonenog styrerommeneog inn i
kommunestyrer og fylkesting.
Dette til tross, det har festet seg
et inntrykk hos meg at mange
sentrale aktører framstiller lokale eiere som kommunaleråtasser, hvor profittjag og rene
kommersielle interesser overskygger alt. Min erfaring er at
kommunale og fylkeskommunale eiere enda er for lite opptatt
av å stille avkastningskravtil
sine selskaper.Samtidigskal vi
være oppmerksommepå at uttak
av overskuddfra energiverkene
er investeringeri offentlig sektor. Ressursenegår, nå somtidligere,med til å byggeut velferdssamfunnet,som skole, helse og
veier. Eller som de har gjort i
Trønder energi, der eierne har
bestemt at overskuddi kraftomsetningenkan brukestil å bygge
ut linjenetteti områderdet ikke
er mulig å få lønnsommelinjer
på grunnav for lite forbruk.
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Sakenfra Engerdal illustrererat
energiloven er en sentraliserende lov. Det blir med de rammebetingelservi nå ser for oss,
med nytt nettregimeog mindre
marginer i kraftomsetningen
vanskeligå utvikle et linjenettet
til alle deler av landet.Det er nå
viktig at vi motvirkerde sentraliserendevirkningervi ser med
energiloven.
Samla plan og verneplan
1V/Behovfor mer energi
Debatten om energiforsyningen
var sterk i vinter med knapphet
på energi, og dermed høye priser. Situasjoneni Norgenå er at
vi i et middelårprodusereromtrent like mye elektrisk energi
som vi forbruker.økning i energiforbruketer på ca. 3 TWh i
året. Problemstillingenfor oss
som nasjon blir hvordanvi skal
dekkeet økendeunderskuddpå
kraft. Alternativene er mange,
ENøK, bioenergi, vindmøller,
import, gasskraft eller vannkraftutbygging.Med unntak av
ENøK er det miljøulemperog
konfliktermed alt, mens det har
vist seg vanskeligå gjennomføre
ENØK-tiltaksom monner.
Det er viktigat vi har sterkevirkemidlertil å utviklenye fornybare energibærerei Norge. Her
må det enda store ressurser til.
Fra mitt ståsted i skogfylket
Hedmark er det særlig interessant hvordanvi kan utviklemer
bruk av bioenergi.Det er et stort
potensial,selv om vi enda har et
stykke å gå. Men vi skal være
klar over at det er ikke bare miljømessige fordeler med disse
nye energibærerne. Selv med
dagens vindmølleteknologimå
det til ca. 700 vindmøller pr
TWh, med de miljøulemperdet
medføreri landskapet.

Ulønnsommelinjer
Dagens gjesteskribent Siri Austeng fremhever som fylkesordfØrer i
Byggingav linjer er kostbartog Hedmark betydningen av offentlig eierskap i sentral-, regional- og
investeringenmå sees på lang distribusjonsnett. Austeng er nyvalgt styreleder i Energiforsyningsikt.Med energilovenog det nye ens Fellesorganisasjon, og styreleder i Hedmark Energi AS samt i
nettregime går diskusjonenom Kraftlaget Opplandskraft. Foto: Harald Brynildsen
hvordan dette vil slå ut for disNår selskapenemå sette fokus ning av 22 kV høyspentnettettil
triktene.
Det er derfor med en viss inter- på kostnader og inntjening, er området. Slik energilovener i
esse jeg leser at det selv i sen- det ikke til å undre seg over at dag, kan selskapet trolig fritas
tralnettetreises spørsmålom an- menneskersom bor grisgrendter for leveringsplikttil et slikt hytleggsbidrag.DagensNæringsliv urolig.Personligtrorjeg selskap teområde. Ved Stortingets be14. august skriverat kostnadene og eiere vil strekkeseg langt for handlingav regionalmeldingeni
med forsterkningav nettet i for- sikre strømforsyningtil fastbo- vår var det fastboende og næbindelse med legging av sjøka- ende og næringsliv.Tross alt er ringslivStortingetvar opptattav I denne sammenhengtror ikke
jeg vi kommerutenomen videre
blene til kontinentet som skal strømlivsnervenvår. Totalt sett måtte sikresforsyning.
utbygging av vassdrag. Storstartei 1998, er så storeat det er er det bra at energibransjenmå
behovfor en fordelingav ekstra- sette fokus på kostnaderog inn- Infrastruktureni selve hytteom- tingethar da også åpnetfor dette
kostnader.Bakgrunnenfor dette tjening, men vi må være opp- rådet skal dekkesav utbyggeret- gjennombehandlingenav Samer NVEs inntektsreguleringsre- merksommepå at det er forskjell ter de retningslinjerfor tilknyt- let Plan og VerneplanIV i 1993.
gime og de effektivitetskravsom på å bygge linjer i store byer og ningsavgift som gjelder. For- Stortingethadde her en omfatspredt befolkede distriktskom- sterkningenav høyspentenkan tende gjennomgangav alle norstillesder.
muner.Derformå storsamfunnet etter dagens regelverk dekkes ske gjenværendevassdrag. BeHvordan virker energilovenog ta et større ansvar for vedlike- gjennomanleggsbidrag. Det er tydelige vannkraftressurserble
nytt nettregime for forsynings- holdetav distriktsnettet.
imidlertidikke bare å velte disse varigverneteller båndlagt.Storsikkerheteni distriktene?Ut fra
kostnadeneover på hytteeieme, tinget gjorde det klart at Samlet
debatten vi har sett den senere En problemstilling er forsy- for da blir hyttenefor dyre.
Plan og Verneplan IV skulle
tid er det ingen tvil om at det er ningssikkerhet,en annen er om
være Stortingetsstyringsverktøy
stor uro for om selskapeneklarer det mulig å bruke elforsyning Problemstillingenblir da, hvor- for videre vannkraftutbygging.
å opprettholdeen like god forsy- mer aktivti distriktspolitikken.I dan skal gapet mellom mulig Det er med spenning jeg ser
ningssikkerhetut til alle grender Hedmarkhar vi nå en aktuellsak inntjening og kostnadene dek- fram til om dette blir det styi årene framover. Allerede i hvor energiforsyningen kan kes? Fra mitt ståsteder det mest ringsverktøyet det er ment å
Ot.prp. 43, 1989-90,var regje- være med, eller legge bremser riktig med en deling mellom være, for jeg tror ikke vi komringen klar over at det ikke ville på en ønsket utviklingi Enger- flere parter. Utbyggerne må mer utenom at de vassdragene
være muligå opprettholdeet lin- dal kommune. Engerdal er en dekke noe av kostnadene,men som ble plasserti kategorien får
jenett uten å gå inn for stats- stor kommunei areal, men med det må gis en reell mulighetfor en reell vurderingfor utbygging.
støtte. Regjeringen signaliserte bare 1700 innbyggere, det er denne typen næringsutvikling.
da klart at de ville opprettholde bare 0,8 innbyggerepr kvadrat- Kommunenmå også betale for I årene framover vil vi få en
Men til spennendedebatt i og om elforden praksis som var fra 1938, kilometer. Landsgjennomsnittet infrastrukturkostnadene.
om å "yte tilskuddtil utbygging er ca 13.Med en sværtbegrenset slutt trorjeg vi må få en ordning syningen. Skal vi klare alle de
og vedlikeholdav fordelingsnet- næringsstruktursatser Engerdal der det er mulighet for å søke utfordringervi står overfor, er
tet i områdermed særligvanske- på turisme,og da spesielthytte- statsstøttefor endel av beløpet. det viktig at vi har en klar opplige forsyningsforhold".Interes- turisme.I den forbindelseønsker
fatningav hvilkerollervi spiller.
sant i den sammenhenger det at de å etablere et nytt hyttefelt Det er mulig at dette ikke alene Samtidig er det utrolig viktig
statsstøttener redusert fra 275 som en del av sin næringsutvik- må gå over Olje- og energide- med god dialog og kommunikamillioner kroner i 1986 til 20 ling. For å levere tilstrekkelig partementet, men hva med et sjon. Slik utviklingengår, er det
millioneri 1997.Potten er nå så mengde strøm til dette feltet samarbeidmed Næringsdeparte- ingensomhar monopolpå sannliten at det ikke betyr noe i den trengs i tillegg til fordelingsnet- mentet og Kommunal- og ar- heten,men mangesomhar noe å
tet i hytteområdeten forsterk- beidsdepartementet.
store sammenhengen.
bidra med.
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Kabelforbindelsermøter sterk motstand
Av Sverre Sivertsen
Da NVE sammen med Statnett, Viking Cable og EuroKabel i august gjennomførte en sluttbefaring for
de planlagte kabelforbindelser til Tyskland i Farsund, ble det fremført sterke motforestillinger mot
ilandføring av kablene og bygging av elektrodeanlegg på Lista. - Vi kan ikke finne en eneste positiv
virkning av anleggene for lokalsamfunnet, sa kommuneplanlegger Johan Martin Mathiassen og fikk
følge av mange av de frammøtte på folkemøtet i rådhuset etter befaringen. Han viste til en innstilling fra
et tverrpolitisk utvalg i kommunen som skal behandles i bystyret før kommunen sender sin endelige høringsuttalelse til NVE.
Det var ikke mange godord å
høre da NVE anført av vassdrags- og energidirektør Erling
Diesen og representanter fra utbyggerne gjennomførte en befaring i de aktuelle områdene i
Farsund kommune. Et syttitalls
personer deltok på befaringen
som var innledningen til NVEs
sluttbehandling av saken.
-Et slikt anlegg hører ikke
hjemme her på Lista. Det får
greie seg med ett arr i ansiktet,
sa
kulturkonsulent
Astrid
Waage, under befaringen i landskapsvernområdene hvor kabelen er tenkt ilandført. Hun viste
til den allerede harde belastning
området er utsatt for gjennom
utbyggingen av aluminiumsverket. Lengst gikk veterinær og
grunneier Trygve Jensen da han
grep megafonen og lovet sivil
ulydighet og sperring av gravemaskinene. -Takk for at dere

kom, men jeg skal love dere
kamp, avsluttet han.

Elektrodeanlegg
Også de omsøkte alternativene
for elektrodeanlegg utenfor
Bugdøy og Kaldvika i Spind
skapte store diskusjoner. Bugdøy er et av de mest benyttede
friluftsområdene i kommunen,
og folk frykter utslipp av klorgass og halogenforbindelser som
kan ha skadelige virkninger på
livet i havet. Prosjektleder Arve
Strandem i Viking Cable viste til
undersøkelser blant annet fra tilsvarende anlegg i Sverige og
Danmark som ikke kunne påvise
skadelige utslipp. Han mente at
kritikerne tar utgangspunkt i det
verst tenkelige tilfelle. -På grunn
av muligheten for at vi kan få en
bipolløsning, kan det bli tale om
elektrodedrift i under fem prosent av tiden, sa han. Han under-

streket også at man rent teknisk
kan styre utslippene av klorgass.

Heller til
Fedafjorden
Befaringen ble avsluttet med et
folkemøte i rådhuset hvor om
lag 80 personer - grunneiere,
hytteiere, andre berørte, politikere og representanter fra kommune, fylkeskommune, fiskerimyndigheter og miljømyndigheter - var til stede. Ord som voldtekt og overgrep svirret i luften.
Plansjefen i Vest-Agder fylkes-

kommune viste til at denne utbyggingen var så konfliktfylt at
den beste løsningen ville være å
legge begge kablene inn Fedafjorden, hvor kabelen til Nederland allerede er planlagt. Et forslag som også Kvinesdal kommune går inn for. Hvorfor har
ikke NVE bedt søker om tilleggssøknad på dette alternativet, ville han vite. Seksjonssjef
Arne Olsen sa at NVE ikke har
anledning til å kreve en slik tilleggssøknad, men kan anmode
utbygger om en slik løsning.
Dette har vi ennå ikke tatt stilling til, sa Arne Olsen, og viste

Blandet mottakelse i Kvinesdal
Nettforsterkningene som
en følge av de to tysklandskablene og kabelen
til Nederland får blandet
mottakelse i vertskommunen Kvinesdal, mens
Sirdal hilser kraftutbyggerne velkommen. I Kvinesdal, som etter planen
både får en ekstra høyspentledning og et likeretteranlegg i Feda, ble
det understreket at kommunen primært ønsket
alle tre kablene lagt inn
Fedafjorden.
- Vi får nokså mye båndlagt areal og uheldige estetiske virkninger, og blir
på mange måter sittende
igjen med regningen, sa
ordfører Anders Mathias
Larsen under befaringen.
Kollega Torjus Kvæven i Sirdal
kommune understreket at han
hadde gode erfaringer med
kraftutbyggerne. - Kan vi spille
på lag med utbyggerne, fører det
ofte til gode resultater for kommunen, sa han og viste til at et
enstemmig formannskap hadde
gått inn for å gi konsesjon. I Sirdal er det snakk om å plante ei

ny masterekke mellom Tonstad
og øksendal i tillegg til dagens
to 300 kV-linjer. I tillegg skal
den ene av 300 kV-1injene oppgraderes til 420 kV. -Vi tar det
for gitt at strømretteranlegget

blir liggende i øksendal og ikke
i Tonstad, sa han.
Statnett og kabelselskapene presenterte interessante planer for
bruk av kjølevann fra et anlegg i
Øksendal både til veksthus og til

det planlagte Sirdal Tresenter. I
tillegg skal veien inn oppgraderes for 15 millioner kroner.
Dessuten følger et kombinert
riggområde/industrifelt med på
kjøpet.

Lang navneliste mot anleggene
Kabelselskapene ønsker å bygge elektrodeanlegg i Breivika i Flekkefjord kommune. Både lokale hytteiere og fiskarlaget rettet kraftig kritikk mot etableringen og under et folkemøte i rådhuset fikk NVE
overrakt en liste med 1340 underskrifter mot anlegget. F.v. ordfører Sigmund Fjoslid, formann i
Flekkefjord Fiskerlag, Roy Nilsen og NVEs direktør Erling Diesen. Foto: Sverre Sivertsen.

Kablene skal graves ned her på
Husebysanden og føres enten til
Buland eller øyna hvor det skal
bygges muffestasjoner. Adm.direktør Thor Weibye orienterer.
Foto: Sverre Sivertsen
til at NVE ikke har startet sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden ennå.
Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen, som ledet møtet,
kunne love tilhørerne at alle
synspunkter ville bli tatt med i
NVEs sluttvurdering som han
regnet ville være klar i løpet av
hø sten.

Skjønner noe
av kritikken
Administrerende direktør i
kabelselskapene,
Thor
Weibye, er ikke forundret
over kritikken som reises
mot de omsøkte anleggene
og har ikke problemer med
å se at de berørte lokalsamfunn får lite igjen for utbyggingen. - Men vi vil
gjøre alt vi kan for å minimalisere skadevirkningene,
og vi vil strekke oss langt i
å tilpasse oss lokale krav i
den videre prosess, sier
han.
Han venter nå på en lovende rapport om muligheten for å anvende bipolare
løsninger med flatkabel
som kan redusere behovet
for elektrodeanlegg. - Færrest mulig anlegg med
minst mulig utslipp er vårt
mål, sier han og tilbakeviser kritikken om at Viking
Cable og Euro Kabel har
til hensikt å bygge kjemiske fabrikker i sjøen.
Det blir jo dessuten en sak
for SFT som skal konsesjonsbehandle utslippene,
sier han.
Seksjonssjef Arne Olsen i
NVEs energiavdeling sier
at NVE nå venter på de
siste høringsuttalelsene fra
berørte kommuner. Han
regner med at NVE vil ha
en avgjørelse klar i løpet
november måned.
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Av Hallvard Berg

Storeområderi Nord-Norgeopplevdei vår stor eller
ekstremflom, det vil si flom med gjentaksintervall
henholdsvisover 10 eller 100 år.Det var de storesnømengdenemed opp til 160 prosentav normalsnømengde,som la grunnlagetfor den spesiellesituasjonen. Skadenepå flom-og erosjonssikringsanlegg
som
følge av flom og isgangi 1996og 1997er beregnettil
om lag 47 millioner kroneri Nord-og Midt-Norge.
Beredskapskostnadene
i NVE så langti 1997beløper
seg til om lag tre millionerkroner.NVE er nå stilt i
en megetvanskeligbudsjettmessigsituasjonog dersom det ikke tilføresekstraordinæremidler,vil det ta
minst 10 år før skadeneer utbedret.
Flere steder ble veier og bruer
stengt eller ødelagt og enkelte
stederskulledet ikke mye til før
liv eller helse kunne vært truet.
Mest kritisk var det i dagene
omkring 10.-12. juni, da sterk
varme og intens snøsmeltingga
ekstrem flom i flere vassdrag.
Heldigviskom det ikke nedbør
av betydning.Det kunne ha gitt
flommen og skadene et enda
størreomfang.

flom. Betydelige nedbørmengder i østlige strøk på østlandet
ga stor flom i sidevassdragtil
Glomma og Trysilelva tidlig i
mai.
•

I månedsskiftet juni/juli kom Overtopping av flomverk i Eibyelva i juni 1997. Foto: Gunnar Pedersen
meldinger om "flom som i
1995" i Gudbrandsdalslågen.
Nedbør og sterk smelting ga dret gjennomtilføringav ressur- positive tilbakemeldinger fra gang med stor isgang i flere
også stor flom i Bøvra, Otta og ser, utvidelse av stasjonsnettet fylkesmenn og kommuner på vassdrag,blant anneti Tana.
Sjoa. Til tross for stor flom er og forbedringav administrative etatens beredskapsmessigeinnrapporterteskaderpå sikringsan- rutiner. Inngrepetmed det ordi- sats i vårflomperioden.Fortsatt Det gjenståret betydeligetterarNVE etablerte i flomperioden legg i dette områdetså langt be- nære beredskapsapparatet er gjenstår likevel arbeid med ut- beid for å oppnå en tilstrekkelig
lav beredskapved regionkonto- skjedne.På grunn av den store også betydeligforbedret.NVE vilding av NVE som operativ sikring og miljømessig avslutrene for Midt-Norgeog Nord- vannføringeni Gudbrandsdals- regionalt og sentralt fikk prøvd varslings-og beredskapsorgani- ning av strakstiltakenesom ble
i praksis sasjon.
dennomført i flomperioden.
Norge.Beredskapensentraltble lågen steg vannstandeni Mjøsa ut beredskapsopplegget
Flere steder kan skadenebli beogså trappet opp ut over den lø- faretruende raskt. En stund så og det vil bli gjennomførtevalutydelig forverret dersom det
pende beredskapenved progno- det ut til at vannstandenville eringsmøter med flere fylkes- Betydeligetterarbeid
komme opp i et nivå 0,5 meter menn.NVE ser på det som svært I flomstørrelsekan situasjoneni kommer flom av betydningfør
sekontoret.
over det som defineressom ska- positivtat all beredskapshåndte- Nord-Norgesammenliknesmed en får utbedret skadene.Det vil
degrense. NVEs pålegg om å ring koordineres gjennom fyl- flommen på Østlandet i 1995. bli nødvendig med en svært
Krisetiltak
øke
avløpskapasitetenfra Mjøsa kesmannen.Dette bidrar til god Skadene som oppstod var hel- streng prioriteringav tiltakene,
NVE hadde et godt samarbeid
til
det
maksimale, førte til at oversiktover situasjonensamti- digvis mer beskjedne,noe som hvor nyanleggvil måttevike for
med regionaleog lokale bereddig som operative og skadebe- særligkan tilskrivesat det totale nødvendigereparasjonsarbeider.
skapsmyndigheter.Flere steder vannstanden kulminerte bare grensende
tiltak skjer koordi- skadepotensialet i flomutsatte Oppfølging av stortingsmelfire
centimeter
over
denne
skamåttekrisetiltaksettesi verk for
nert.
For
NVEs
vedkommende områder er mindre. Påkjen- dingen om flomtiltakmed hendegrensen.
å hindre store ødeleggelser.Det
er dette spesieltviktigved situa- ningen på flomsikringsanleg- syn til oppgraderingav eksisteble blant annet gjennomførtforsjonersomi år, da beredskapsar- gene
anlegg lar seg i realiteten
sterkningstiltakpå flomverk i NVE som beredskapsetat beidet
blir likevelstor i en slik si- rende
i
en
hektisk
periode
foreikke
gjøre
i dennesituasjonen.
Eibyelva(Alta) og Stabburselva Etter flommen i 1995 er NVE gikk i flere fylker samtidig. Så tuasjon. Nord-Troms og Finnmark
opplevde
dessuten
en
lik(Porsanger) under dramatiske defmert som en beredskapsetat, langthar NVE også mottattflere
nende situasjoni 1996,også den
omstendigheter.Dette reddet en med forventningerog krav fra
campingplass,et nasjonalpark- våre omgivelsersom langt oversenter,flere gårdsbruk,kraftlin- går den situasjonvi tidligerehar
jer og hovedvegerfra megetom- hatt. Det går klart fram av Flomfattendeskader.I Porsanger-om- tiltaksutvalgetsrapport og serådet var flommen så stor at nere stortingsmelding og bevannstanden ved overløpet til handling i Stortinget at det nå
kraftverksdammenved Gagga- forventesat NVE, både sentralt NVE og Det norske meteorologiske institutt prognosetjenesten.På sikt regner Kjell Repp med
vatn, om lag fire mil oppe i og regionalt,til en hver tid har (DNMI) har inngåtten samarbeidsavtalesom in- at det også kan bli aktueltå leveretjenestertil reLakselva-vassdraget,var tilsva- god oversiktover aktuellevass- nebærerat NVE skal få bedre tilgang til meteoro- gulanterog kraftverkseiere.
rendeberegnetoverløpved 1000 dragssituasjoner,at vi raskt kan logiske data for sine vannføringsprognoserog
årsflommen. Flomskadene på opptre som rådgiverefor regio- flomvarsler.Avtalener en oppfølgingav tilrådingeksisterende sikringsanleggog nale og lokalemyndighetersamt ene i stortingsmeldingenom tiltak mot flom, som
blottlagte elvemeler/brufunda- om nødvendigdelta i aktiv ska- Stortinget behandlet før sommerferien.Avtalen
har en årligøkonomiskrammepå om lag tre mliiiment er vurdert til rundt fem deforebyggendeinnsats.
oner kroner.
millioner kroner. I Midt-Norge
var det særlig i Driva og Gaula Flommen i 1997 utgjorde i så
måte en god test av de tiltak som Avtalenbetyr blant annet at omfattendemeteoroflommenvar stor.
er gjennomførtpå bakgrunn av logiskeprognoserfor ventettemperaturog nedbør
Det var flere flomepisodervåren erfaringene fra 1995-flommen. gjøres tilgjengeligefor NVEs prognosetjeneste.
1997, med stor eller ekstrem Flomvarslingeni NVE er forbe- Slike data er avgjørendefor at NVE ved hjelp av
sine matematiskemodeller skal kunne utarbeide
bedreog mer treffsikreflomvarsler.

Samarbeid skal bedre flomvarslene

Elnettetkan medrelativtenklemidlerutnyttestil teleformålog
åpning av telemarkedetfor fti konkurransegir energiverkene
økte inntjeningsmuligheter.
NVE stiller seg positiv til en slik
utuyttelseså lenge den ikke går på bekostningav strømkundenes behov.
NVE har i et høringsutkaststilt forslagom at 80 prosentav inntektenesom televirksombetenmå betale for å lele elnettet,skal
kommestrømkundenetil gode.

-Nåreverkenebrukermonopolkapitaltil å skaffeseg en ekstrafortjeneste,bør dette kon3meforbrukernetil gode i form av lavere pris på overføringen, sier førstekonsulentSveinIvar Haugom, ved Enøk-og markedsavdelingen.
-Dessutenhar vi foreslått at everkeneog deres eiere får beholde20 prosentav leienintektene.

I tjenesteninngår blant annet kvantitativevarsler
overprognosertnedbørog temperaturfor 86 vassdrag samt temperatur-og nedbørobservasjoner
for
99 stasjoner.
DNMI skal også levere 2-dagersvarsler for 120
stederog og 7-dagersvarslerfor 15 steder,såkalte
meteogrammer. Snødybdeobservasjonerfra 25
stasjonerer også aktuelt.
Ifølge seksjonssjefKjell Repp er avtalen en formalisering av allerede eksisterendeavtale, men
med en god del nye tjenester.Felles kurs og øvelser inngårogså i samarbeidet.
Det norskemeteorologiskeinstituttog NVEvil videre samarbeidenærmereom hydrologiskforskning og FoU-virksomhet.En del prosjekterer allerede startet innen rammen av Hydra-prosjektet
og dreier seg først og fremst om forbedringerav

Hydrolog Hege Hisdal og seksjonssjef Kjell Repp
håper på å lage enda mer treffsikre vannfØringsprognoser og flomvarsler gjennom det utvidete
samarbeidet med Det norske meteorologiske institutt. Foto: Sverre Sivertsen.
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Støtte til bioenergi
For 1997 ble det bevilget 50 millionerkroner til prosjekterinnen b
energiover statsbudsjettet.Det er NVE som forvalterdissemidlene.
NVE har nedsatten gruppesom blant annetvil se sparingvil også være tiltaksom må vurderes.- Det grunnenfor satsingener at myndigheteneønskeren størreintroduksjon
på hvorfor,hvordanog i hvilkengrad nye, forny- hevdes ofte at det satses for lite på ny, fornybar bioenergii det norskeenergimarkedet.
bare kilderbør hjelpesfram. Måleter å gi råd om energi,sierrådgiverHaraldBirkelandsomer koorhvordan fornybareenergikilderkan bidra til en dinatorfor den nedsattegruppensom blant annet NVE har til sammenmottattrundt 100 søknaderfra 80 ulike søkere.'
miljøvennligog kostnadseffektiv
energiproduksjon. vil gi en vurderingav langsiktigeutviklingsmulig- sammener totalinvesteringenefor disseprosjektene710 millionerkron
heterfor nye, fornybareenergikilder.
og det er søkt om støttefor om lag 195millionerkroner.Når det dispo
Til nå har mye av den offentligeinnsatsenvært retble beløpeter 35 millionerkroner,må mangebli skuffetover avslagpå
tet mot forskning,utprøvingog introduksjonav Gruppenvil også vurdereom en bør støtteenkelt- søknad.Hittiler det gitt tilsagnom snaut25 millionerkroneri støttetil
ulike energikilder.En del teknologier utviklet,ut- teknologiereller gjøre noe genereltmed priser og prosjekter.
prøvdog tilgjengeligpå markedet,menlite benyttet avgifter.- Det erjo storeforskjellermellomde ulike
i praksis.Spørsmåleter nå om det bør gjørestiltak fornybareteknologierog de fortjenerikke nødvenfor bioenergitil 0:
for å bidra til at disse energikildenefår bredere digvisden sammetype støtte,påpekerBirkeland. Det er blant annetgitt støttetil et forbrenningsanlegg
EnergiNett AS, som supplementtil den eksisterendefjemvarme-prodt
praktiskanvendelse.
sjonenved forbrenningsanlegget
på økern i Oslo.Detteanleggetbenyt
Førsteutkasttil rapportvil foreliggefør nyttår.
p.t.
avfall,
olje
og
el
som
energikilder.
Den årligeenergiproduksjonen
Vind,bio og varmepumper,er de energiteknologier
som synes å være mest konunersielttilgjengelig, Vann& Energiviseri det følgendeat norskindustri bioenergivil etter beregningenebli 120GWh.
men arbeidetvil også berøresol, bølgerog hydro- nå kommersterkeremed i utnyttelsenav nye, forgen. Siden flere kilder hovedsakeliger relaterttil nybareenergikilder.Men samtidigbyggervi også I Fredrikstadskal det etablereset biokraftverk,som både skal selge el
nettet og damp til industrikunderi nærområdet.Årlig energiproduks
varmeproduksjon,
blir det riktigå vurderevannbå- ny vannkraft!
fra bioenergier beregnettil ca 80 GWh.
ren varme, herunderfjernvarme.Enøk og energi-

Nå kommerogså norskindustritungtmed i utbyggingen
av vindkrafther i landet.Kværnerkonsernet
er i gang
med å overføresin vindkraftteknologi
fra datterbedriften KværnerTurbinAB i Kristinehamntil en av Kværner-bedriftenei Norge.Tilbudbasertpå oppdatertog tilpasseteksisterendeteknologivil kunnegis i løpet av inneværendeår for monteringnesteår, opplyserkonsernet.

Storeenheter
-Kværner Turbin har helt siden
1975hatt et betydeligengasjement
innen området vindkraft. Den
grunnleggendefilosofienhar vært og er - å satsepå store enheter.Det
vil si aggregatstørrelserpå 2 MW
og oppover, sier direktør Rolf
Kvamsdali KværnerASA til Vann
& Energi.

tisk gjennomgangav komponentvalg, og selve byggingenav vindaggregater.Hensiktener å redusere
kostnadeneytterligere,øke energiutbyttet og redusere negativemiljøvirkninger,som støy.

også vært i kontaktmed flere g
neiere som planleggervindmø
park på Lindesnesfor å få avk
ningpå ellerslite anvendeligear
ler.

Disse aktivitetenevil bli ledet og Stortvindkraftpotensial
utført av KværnerASAs enhet for - Vindkraftenmed sin variere
teknologiutvikling.Det videremå- produksjonsprofiler avhengiga
let er energipriser i området kr. nett for å komme opp i maksi
I samarbeidmed svenskekraftsel- 0.20/kWh. Kværner håper innen energiproduksjon.I så måte
skaperog svenskemyndigheterble utgangenav neste år å kunnegi til- Norgemed sine betydeligearea
det i 1983bygdet 2 MW-anleggpå bud på vindkraftanleggmed slik ny gode vindforholdog ikke minst
vannkraftmed store magasine
Nåsudden på Gotland. Det var i teknologi,sier Kvamsdal.
særlig potensial som en betyd
drifti fem år og ble så i 1993avløst
av et anlegg på 3 MW. Et tilsva- Han understreker sterkt betyd- vindkraftnasjon,sier direktør
rende anlegg kom i gang også i ningenav samarbeidmed kraftpro- Kvamsdal. - Det er en fordel
Nord-Tyskland,og begge er stadig dusentereller andre aktøreri ener- Norge helt fra begynnelsen
i drift. Vindmøllenehar rotorblad gimarkedet,og fortellerat Kværner satse på store enheter og de
som er laget av kullfiberforsterket alleredehar vært i kontaktmed nå- utnytte tilgjengelige arealer
værende og fremtidige vindkraft- mulig. En vindkraftparkbåndl
plast.
produsenter.Det gjelder blant an- ger bare en prosent av arealet
net Nord-TrøndelagElektrisitets- hvert enkelt aggregat er opti
Ned mot kr. 0,25/kWh
verk med sin vindmøllepark på plassert. Hensiktsmessigeare
- KværnerTurbin har videreutvik- Viknaog med planerom videreutkunne være en knapphetsfa
let sin vindkraftteknologipoengte- bygging på kysten. Kværner har vil
selv
i Norge.
rer Kvamsdal.-Basertpå et forbedret 3 MW-anlegg,og leveringav
flere aggregater i serie, vil det
kunne være mulig å garanterepriser ned mot kr. 0,25/kWh, avhengig av rammebetingelsersom
vindprofil,finansierings-og driftskostnader,konsesjonsvilkårog andre stedsavhengigeforhold, sier
han. Kværnersintensjoner at bygging av vindkraftanleggmed flere
aggregaterskal ses på som en selvstendig,områdetilpassetentreprise,
slik tilfelleter innenvannkraft.Det
betyr at aggregatenemed mastehøyderog innbyrdesplasseringblir
tilpasset det aktuelle byggeområ- - Vi er veldiginteressertei det somnå skjeri Kværner,og er i dialo
med konsernet.Detteer et seriøstnorsk initiativvi lengehar etterlys
det. Slik oppnåsbest resultat med
og oppfordrettil. Nå har vi fått det og hilser det med glede, sier sek
hensyn til miljø, energiutbytteog
sjonsleder Kurt Benonisen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsver
priser, fremholderKvamsdal.- Vi
(NTE).
akter å bygge opp et sterkt norsk
produksjonsmiljøsom leggerstørst
Han er en forgrunnsfiguri utviklingenav vindkrafther i landet,me
mulig vekt på norsk innhold mot
vindmølleparken
på Vikna og viser til og med aktuelle planer om vi
innenlandske kunder. Etter hvert
vil vi også se på eksportmarkedet. dere utbygging.Benonisenfortellerat NTE i lang tid har vært kjen
med KværnerTurbinsstore typer vindmølle,opp til 3MW.Det ka
likevel
ikke bli en slik vindmølleNTE skal oppførei Nærøy kom
Forbedretteknologi
muneneste år, på 1,5MW.
Og vi ser rom for ytterligere
forbedringergjennomen systema- - Men i nestetrinn av detteprosjektet,somkan omfatteinntilti vind
møller,vil Kværnervære hjerteligvelkommenmed sine tilbud, sie
Benonisen.Vindmøllenepå Viknaer danskproduserte.Danskeneh
i det hele tatt en meget sterkposisjonverdenover som vår tids vind
møllemakere.Herettervil altså Kværnerby dem konkurranse.NT
Dette er Kværner Turbin 3 MW
har nå overtatt det aller meste av det tekniske vedlikeholdetp
vindmØlle som har vært i drift på
Vikna-møllene,men får likevelet årlig tilsynav danskeeksperter.
Näsudden på Gotland siden 1993.

Glad for liorsk
medvirkn ntgtil å
bygge vin kraft

Høyden til navet er 92 meter. De to
rotorbladene har en diameter på
75 meter, og hastigheten er 22,5
omdreininger i minuttet. Et tilsvarende anlegg finnes i Nord-Tyskland.

I fint vær med nokså lite vind denne sommerenhar ikke produksjo
nen vært så høy, selv om alt fungererbra. - Men det er jo vinterpro
duksjonensombetyr mest, sier seksjonsledereni NTE.
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Bølgepumpe lover godt
Besøkendeved Lindesnes
fyr har i sommerobservert en opp til 10 meter
høy vannsprutog har nok
fundertpå hva slags "fontene"dettekan være.Svaret er at flere energiverk
med samarbeidspartnere
er gått sammenom et prosjektmed siktemålå utvilde en kommersiellbølgepumpe.Den er lagetog
patentertav oppfinneren
TorgerTveiteri Odal.
Konstruksjonenved Lindesneser
en stempelpumpemed polyetylenrør som har en lengde på ca. 10
meter.Pumpener forankretpå ca.
30-50metersdyp.

a spruter så høyt her ved Lindesnes fyr? Jo, en bølgepumpe som proserer kraft i liten målestokk. Foto: Nils Tore Augland

Pumpingen skjer når flottørene
løftes og senkes i takt med bølgene. Kraftproduksjonenvil foregå ved at sjøvannpumpesopp i
et magasinpå land og førestilbake
gjennomen turbin.50 kW anses i
dag som en realistiskytelsefra en
enkeltståendepumpe, og inntil 2
MW fra større anlegg, skriver
Oslo Energii en pressemelding.

Markedsføres
globalt

Bølgekraftverkutprøves
også i Trondheimsfjorden

Det var Oslo Energi og Torger
Tveiter som våren 1995fikk med
seg ArendalFossekompani,AustAgder Kraftverk, Bakelittfabrikken og Vest-AgderEnergiverki
en prosjektgruppe.Målet var å
lage en bølgepumpemed kraftproduksjon i liten målestokk, med
sikte på en global markedsføring.
Prosjektetfinansieresi dag med til
sammennær en halvpart av Norges Forskningsrådog SND. Kystdirektoratet er også med i styringsgruppen.

Også Langsetgruppeni Molde arbeider med et bølgekraftverksom
nå skalutprøvesi Trondheimsfjorden. Med støttefra NorgesForskningsråder siktemåletå gjøre ferdig en prototyp før produksjon
kan kommei gang om et til to år.

Bølgepumpenved Lindesnes fyr
ble satt ut i slutten av juni i år.
Forberedelserog sjøsettinger utført av Vest-AgderEnergiverk i
Mandal.Pumpenfungerernå etter
planen. Vannet pumpes opp av
flottøreneog gir en vannsøylepå
mellom tre og ti meter avhengig
av bølgemønsteret.

Teknisk direktør Ulf Roar Aakenes i Langsetgruppensier selskapet har undersøkt markedene
grundig. Steder med dønninger
som har mer energi enn det vi er
vant med her hjemme,er interessante.Små øysamfunnsom benytter seg av dieselaggregater,og
hvor det er kostbartå transportere
brensel, er også aktuelle. Det er
brødrene Jan Tore og Odd Arne
Langsetsom står bak satsingenpå
dette bølgekraftverket.Langsetgruppen har en omfattendevirksomhet blant annet innen skipsutrustning og offshore, og har
over 200 ansattei Møre og Romsdal.

Mange prosjekter med bølgeenergihar strandetfordi forskeme
undervurderte kreftene i havet.
Det aktuelleprosjektetstartetmed
en forankringpå syv tonn. Etter
flere forsøk er vekten økt til 16
tonn.

Anleggetvil være syv meter høyt
og ha en grunnflatepå fire kvadratmeter. Slike enheter skal
kunne settessammeni en kjede.

rar-utbyggingen i rute
Knut Svendheim

omstridteUrarutbygen i Byklei Aust-Ager nå i full gang.Framng av veg og strømfor'ng startetalleredei
5 mensdamarbeidene
gangi fjor sommer.
ngdammenved Reinble ferdigsent i fjor
. Fyllingsdammenved
e Urarvatn,som etter
en skullestå ferdigtideste år,vil etteralt å
me for en stor del bli
ig oppfyltalleredenå i
. Det mesteav opprydog landskapsmessige
eiderellersvil utståtil
meren1998.

US Øvre Otra fikk alleredei 1974 Setesdals/Suldalsheiene.Ved kg1.
konsesjonfor ytterligere23 meter res. av 2. juni 1995 ble imidlertid
oppdemming av Store og Lisle tillatelsen opprettholdt og planUrarvatnetsamt Reinevatneti Se- endringen,det vil si en reduksjoni
tesdalsheiene,uten at det da oppsto oppdemmingshøydenfra 23 til 13
særlig diskusjon om prosjektet. meter,godkjent.
Svak lønnsomhetden gang gjorde
imidlertid at utbyggingsplanene Det var i 1995 stor spenning i
ble lagt på is i nærmere20 år. Sa- "bransjen"når det gjaldt US øvre
ken ble så i 1991gjenopptattgjen- Otras valg av damtype ved Lisle
nom en planendringssøknad
fra US Uravatn. I planene som ble lagt
Øvre Otra om 10 meterreduksjoni frem var det nemlig listet opp fire
oppdemrningshøyden.Først under altemativer for damtype, hvorav
høringsrundeni 1993 og -94 i for- det ene var en massivdami valsebindelsemed denneplanendringen, betong, det vil si en såkalt RCCoppsto det strid om utbyggingen. dam. Denne damtypensom er velFor selv om planendringen var kjent både i Europa,Asia og Ameklart positiv natur- og miljømessig rika, er ennå ikke blitt benyttether
sett i forholdtil den tillatelsenut- til lands. Hadde denne damtypen
byggerenalleredesatt med, så blir blitt valgt, ville dette blitt Norges
det nå mye blest omkringsakenog førsteeksemplarav en RCC-dam.
stor motstand mot oppdemmingsplanene. Motstandernes hovedar- Etter grundige forstudier og en
gument mot prosjektet var at en- spennende anbudsrundeviste det
hver ytterligereoppdemmingi om- seg imidlertid at dammen ble for
rådet ville være en stor trusselmot dyr i forholdtil andre alternativer.
Europas sydligstevillreinstammei Dermed falt valget på den velkjente og velprøvde fyllingsdammen med asfalttettingsomnå realiseres.
Fyllingsdammenved Lisle Urarvatn vil bli omtrent 40 meter høy
og inneholdeca. 160 000 kubikkmetersteinmasser.Til tetningskjernen vil det medgågodt og vel 1400
kubikkmeterasfalt.

ggsledelsen. Til venstre Ole Henrik Brænd fra entreprenøren, Veie ASA og til høyre Ole Morten Egeland fra byggherren, 1/S øvre
Foto: Knut Svendheim

Hovedentreprenørfor utbyggingen
er Veidekke ASA, mens Grøner
AS er tekniskekonsulenter.Utbyggingen er underlagt teknisk kontroll fra NVEs sikkerhetsavdeling,
mens NVE-Region Sør i samarbeide med Natur- og miljøseksjonen sentralt, har ansvaret for den
natur- og landskapsmessigeoppfølgingen.OgsåHydrologiskavdeling er involverti prosjektet.

Ved enden av Lisle Urarvatn bygges en ca. 40 meter høy og ca. 150 meter lang steinfyllingsdam med sentral tetning av asfaltbetong. Tetningskjernen er 0,5 meter tykk. Både oppstrøms og nedstrøms for tetningskjernen har dammen filter, overgangssone og støttefylling. Dammen blir ytterst kledd med grov plastringsstein på begge sider.
Foto: Knut Svendheim
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Man thergi

si eL1er
Av Harald Brynildsen

10-15GWh av den midlereproduksjonenpå 1300GWh.

Smisveisterør er på full Ferdigfør fristen
fart ut av norskkraftEtter pålegget skulle vi være
produksjon.I Nore 1 har ferdige til 1. september. Men
entreprenørens velvillige
alle åtte maskinervært i med
hjelp kunne vi forsere innspurdrift sidenfebruarmed ten og kom i full drift lørdag 2.
vanngjennomnye stålaugust. Dermed slapp vi å la en
god del vann renne utenom, forrør i tunnelog i trykkteller Svein Hove, kraftverksjef i
sjakt.Nå i september
Hydro Energi Sogn.
markeresat jobbener
unnagjortogså med den Hydro og Statkraft har vært
sammen om utfasingen av de
gamlerørgataned til
smisveiste rørene til Høyanger
Høyangerkraftverk.
kraftverk, med fordeling av utKraftverketNytt Skjerkai Åseral kom i gang for et halvt år siden med ny vannvei inne i fjellet, i stedet for den 1200 meter
lange doble gata av smisveiste
rør. Enda tidligere var slike rør
skiftet ut på Såheim i Rjukan.
Noen steder er arbeidene gjort
som rene sikkerhetstiltaketter
pålegg fra NVE i 1993. Andre
stederhar utskiftingenvært ledd
i en større ombygging.Samlede
kostnader er i milliardldassen.
Og ennå gjenståren god del.

I sikkerhetenstjeneste

—

giftene etter en bestemt nøkkel.
Hydro sto ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet som
startet i juli 1995. Kostnadene
var beregnet til 75 millioner men er kommet under det.
Det synes vi jo er hyggelig. Og
vi er veldig glade for at prosjektet ble gjennomført uten skader,
sier Hove. - Resultatet er et fullgodt anlegg med ny sjakt og nye
rør som ivaretar vern og sikkerhet.
Også i Høyanger lar man den
gamle rørgata stå som et minne
fra tidligere tider. K2 er et annet
kraftverk i Høyanger med smisveiste rør. Men der er fristen for
utfasing nokså langt unna, 2006,
og vil i alle fall være et anliggende for Statkraft som overtar
stasjonen fra 1.1.98.

- Ja, nå har vi i all hovedsakprosjektet i "Nore 1 Utfasing av
smisveisterør" bak oss. Alle fysiske arbeider er ferdige, også
gartnerjobbenfor å få det pent
rundt anlegget, sier en vel tilfreds prosjektleder Johannes
Hope i Statkraft til Vann &
Energi.Arbeidetkom i gang for Men et annet og vesentlig større
fire år siden - etter at Statkraft prosjekt som er i anmarsj: - I
haddeanketpåleggetfra NVEtil disse dager sender vi søknad til
departementet,men fått avslag. NVE om konsesjon for å bygge
- Forskjelligeløsningerble vur- et nytt Tyin kraftverk, med start
dert, blant annet å bygge helt ny i 2001, sier Hove. Først på prokraftstasjon, men valget falt grammet står likevel en markealtså på et minimumsalternativ ring, den 18. september, av at
som etterkommerpålegget om jobben på Høyanger kraftverk er
utfasingav de smisveisterørene. gjort. - Da skal vi ikke minst
Rørgatablir forrestenikke borte spørre om det var noe vi burde
fra landskapet,den skalliggeder ha gjort annerledes. Alt kan jo
som et teknisk kulturminneog gjøres bedre neste gang!
som sådan holdes vedlike av
Påleggsatte fart
Statkraft.
Da kraftstasjonen Nytt Skjerka
Et 460 meter langt stålrør med nyligble innviet,den 22. august,
diameter 3,7 meter, og en 215 haddeny vannveivært i bruk simeterloddretttrykksjaktfør tun- den februar. Men de smisveiste
nelen, er blant de store postene rørene ned til det gamle kraftpå en regningsomviser 170mil- verket ligger ennå som før, og
lionerkroner,pluss renter. - Det kan bli brukt fra tid til annen
er en utgift i sikkerhetenstje- blant annet for å utnytte flomneste,konstatererHope.Han til- vann. Dog ikke lenger enn til
føyer likevel at den nye vann- 2005.Da, eller kanskjetidligere,
veien gir litt mindre tap og at vil tiden være ute for all krafthøyere ytelse er om lag en pro- produksjonogså med disse røsent. - Grovt regnet tilsvarerdet rene som stammerfra 1930-og

Dagens Fløyrli kraftstasjon tar seg flott ut her nede ved Lysefjorden.
Men stasjonen er gammel, noe av den fra 1917, og tiden er kommet
for å rive. Lyse Kraft vil søke rivningstillatelse, og rørgatene skal
fjernes. Foto: Kyllingstad og Furenes

"ffh:

Fra maskinhallen

i Nytt Skjerka som ble innviet 22. august. Foto: Nils Tore Augland

ter lang trykktunnelog en loddrett sjakt på 400 meter. Vannmengdener den sammesom før
men installasjonog produksjon
blir en ganske annen. Gamle
Fløyrlis installasjoner 27 MW.
Den nye blir i første omgangpå
80, menforberedesfor 160MW.
Og produksjonenøkerfra 166til
290 GWh.

Johannessenog pekerpå mindre
falltap, bedre virkningsgradpå
alt utstyr og vekk med alt flomtap som det til tider kan ha vært
mye av. Hardt fjell med spenninger har gitt noe forsinkelsei
framdriften.Men om ca. halvannet år står Fløyrlii helt ny skikkelse - og med navnet endret til
Flørli, etter navnemyndighetenes bestemmelse.- Og prisen?Spilling nevner at pålegget om
utfasingav smisveisterør var en - Det kallerjeg energiøkonomi- 420 millionerkroner,med ett og
sterk spore til snarest å bygge sering i produksjonsleddet,sier alt.
Nytt Skjerka, innenforet større
utbyggingsprosjektover lengre
tid. Energiverketfikk også statlig støtte på 25 millionerkroner
til kraftstasjonen.Samlet kostnad ble 271 millioner.- Og da
arbeidenekom i gang i august
Overingeniør Helge Prøsch i
-94, var det et veldig gunstig Sikkerhetsavdelingen,
NVE, sittidspunkt med rimelige priser ter med en lang liste over krafthos entreprenørene,poengterer verk med pålegg om utfasingav
Spilling.
smisveisterør. Selv om flere nå
gjør kjent at jobben er gjort,
Leddi totalpakke
kunne overingeniørenha ønsket
Hydro Energi Telemark gikk seg et noe større tempo i disse
tidlig i gang med å skifteut sine sakene.
smisveisterør i fjellet ovenfor
Såheim. Seks av ni slike rør er Et typisk trekk er at eierne vil
for lengst ute av drift. Tre rør vurdere mer omfattendeutbygblir ennå en tid brukt til lokal gingsprosjektersamtidigmed at
vannforsyning og til prosess- de gamle rørene skiftes ut. Da
vann.Utfasingenvar et ledd i en får vi søknadom utsettelsemed
totalpakkesom både tok vare på pålegget,og det er rimeligå dissikkerhetog på økt produksjon.- kutere slike løsningerfor at ei- Overingeniør Helge Prøsch
Vi så at det var fornuftig å erne skalfå tid på seg til planleg_„
,
kommei gangmedutfasingenså ging og til selve utbyggingen,
Otta-kr
vre
fort som mulig, sammen med eventueltogså søkekonsesjon.
andrearbeider,sier kraftverksjef
an. ommei 2
Pål Thorud og nevner det nye Vi har jo sett at når kraftverkene Kraftlaget›OPPlaild,skrftt.il'.
ra
Frøystulkraftverksom et viktig først kommer, så kommer de :
drende td en avlsj
resultat av totalpakken til om- godt, sier Prøsch og nevner at lnelding nylig om at kraft
kring 500 millionerkroner.
NVE nylig har hatt møter både øvre Otta ikke kan kornmepå
s-t
med BjølvefossenAS og Stat- nettet før i 2005..OPPlan
kbea_t
.ssiini
deedt.
tty.11
effneorerdrsi;gå
who:i
Utfasinglå i kortene
kraft, og med Elkem-ledelsenog .kii ftv..
idepartemente
Statkraftom Saudefaldene.
Lyse Kraft ble ingen forskrekFor SaudefaldeneIII er det også handling av saken ttut
ket av pålegget om utfasing
tap:estkige
gitt utsettelse med utfasing fra
smisveiste rør i Fløyrli kraftstablir
Da
år.
neste
sjon innen 2006. Det lå innbakt i 2000 til 2006. For Saudefaldene
den;
Dn
.ao
b,9e8h
:gang
nnn
tiodg
ejr
ors
ete
stbss
tdf4i1
he
: irmdi
Øt
e.
g9ge9gf
iiIdty9n
bli
aktuelle planer om en total om- I og II gjelderfra tidligereat utbygging av stasjonene. - Ved fasingen skal være gjort innen
tart vare
årsskiftet 1998-99 vil den nye 2006.
tre års
bYggset
'gjen
i
betYr
annet
blant
gjelder
samme
Det
kraftstasjonen være i drift, og
tilgjengii
kraften
blir
tid
dermed er tiden ute for de smis- Dale 1 tilhørendeBKKog Hakaelig i 2002, eventuelt forde
veiste rørene, konstaterer divi- vik tilhørendeStatkraft.Nederst ps:kkt
_Dfe.
s2k00113t._
no.g
e0s0j20
neknoen2s
nne
på listen over pålegg om utfa- tidsplanen
sjonsdirektør Paul Johannessen.
t. efta:øommt..gjeider nu
Han forteller at de to rørgatene sing står Blåfalli 2, tilhørende
ned til Fløyrli kraftstasjon er SunnhordlandKraftlag.Der fin- setni gene bli vesen.lig eetj:
sværtlange,nær 1600meter,fra nes det ett smisveistrør som skal fdrr;i!et,
:i
vbieltyddeetiingatuforlrisgivriktseims:
kote 741 til sjøen. De øverste ende sinekraftdageri 2012. -Påtre-firehundremetreneble klin- legget ligger der. Vi vil selvføl- kletranftftliaevgert,ansen,
påpeker
ket, men altså ellers smisveist. gelig sjekke etter hvert som de
Nå kommeri stedeten 1500me- blir fulgt opp, forsikrerPrøsch.

1940-årene.Eieren, Vest-Agder
Energiverk, har ennå ikke tatt
stillingtil hva som da skal skje
med rørene. - Vi har en egen
gruppesom ser på den saken,og
på hva det kan bli til med den
gamle kraftstasjonen,sier Gunnar Spillingsom var byggeleder
på Nytt Skjerka.

Utsettelsenår større prosjekterskal planlegges
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Eksplosjon i Halcien
transformatorstasjon
Av Hans Otnes

inne på stasjonsområdet og ned i
et sluk for overflatevann.

Onsdag25. juni kl. 0503 Brannen
havarertetransformator Brannen økte i omfang og inten2 (T2),med en ytelsepå sitet, men skilleveggene begrenset flammene til cella for T2.
160 MVA,ved Halden
kom raskt på
transformatorstasjon. Brannvesenet
plass, men slukkingen, ved hjelp
Beredskapsplanen
viste av vann, økte omfanget av olje
seg å fungereog etter39 og vannblanding som tok vegen
avløpssystemet. Opp samtimervar transformator- til
lingsutstyr kom raskt på plass,
stasjonenigjen i normal og det ble fanget opp om lag 400
drift.
m' olje og vannblanding som
Foranledningen til havariet synes å være lynnedslag eller følge
av dette på en av 420 kV- linjene
ut fra stasjonen. Det oppsto videre en kortslutning med påfølgende eksplosjon og brann inne i
transformatoren. Transformatorbeholderen sprakk, og ca. 85 m'
olje flornmet ut i transformatorcella. Lekkasjen var så omfattende at svært mye olje flommet
over steinfilteret, ut på plassen

fikk spesialbehandling, slik at
avrenningen til elva ble sterkt
begrenset. Oppsamlingslenser
ble lagt ut umiddelbart etter at
olje var oppdaget i elva.
Brannen tok seg opp igjen etter
den første slukkingen. Årsaken
var høy temperatur og oljens og
papirisolasj onens
forholdsvis
lave
antennelsestemperatur.
Transformatorbeholderen
ble
tettet best mulig og fylt med

Defekte 50 kV gjennomfØringer. Foto: Hans Otnes
vann før brannen og etterslukkingen ble betraktet som avsluttet, kl. 0045 den 26. juni.

Konsekvenser
Halden by var spenningsløs i ett
sekund. Norske Skogindustrier
AS sitt industrianlegg, Saugbruksforeningen, hadde total
frakopling i 20 minutter og delvis spenningsløshet i om lag to
timer. Det tok 20,5 timer før
produksjonen kunne starte igjen
og ytterligere 18,5 timer til full

produksjon var oppnådd.

Beredskapsplan
Beredskapsplan for Statnett SF
Region Sør Norge ble fulgt, og
oppstartingen av krisehåndteringen fungerte etter hensikten.
I tillegg til at Halden transformatorstasjon hadde godt samsvar med NVEs Retningslinjer
for sikring av kraftforsyningsan-

Her ser vi T2 i forgrunnen og
spor etter flammer og røyk på
murveggen bak.
Foto: Hans Otnes

Vestfolduten strøm
Selv på en fantastisk sommerdag, en søndag midt i fellesferien, er det viktig å ha en beredskapsplan som fungerer.
Det fikk Vestfold Kraft smertelig erfare 20. juli i år. Et tre
som berørte en fase på 300 kV
ledningen mellom Flesaker og
Tveiten førte til feilfunksjon
ca. kl. 15.30, slik at store deler
av fylket var uten strøm i syvåtte timer.
Da beredskapsplanen ble satt i
verk, viste det seg at det var
svært vanskelig å innkalle ekstramannskaper. I en time og 20
minutter var det bare to mann
til å bygge opp nettet mot normal drift. Samtidig skulle de få
tak i ekstramannskaper og betjene et sprengt sentralbord.
Everk, politi, brannvesen og

presse hadde store vansker
med å komme gjennom.
Utover ettermiddagen og kvelden ble bemanningen styrket.
Noen ankom på eget initiativ
og andre ble innkalt per telefon. Dette lettet trykket, og informasjon mot publikum og
presse ble vesentlig forbedret.
Klokken 23.10 kunne alle
abonnentene
igjen
motta
strøm.
Ikke-levert energi er beregnet
til 178,2 MWh.
For bedre å kunne takle/unngå
en slik situasjon vil Vestfold
Kraft se nærmere på en del
forhold:
- Innføre bedre rutiner for innkalling av ekstramannskaper.

Det vil bli vurdert å sette opp
flere aktuelle personer med
personsøkere og/eller automatisk oppringing av ekstramannskap.
- Øke tilgjengelighet for everk,
politi, brannvesen og presse og
innarbeide rutiner for rask informasjon til everk, viktige
kunder og publikum.
Gjøre følsomhetsanalyser for
forskjellige feilhendelser i nettet med tanke på å utarbeide
feilhåndteringsprosedyrer.
Rette avdekkede feilfunksjoner på utstyr.
Gjennomgå releplaner med
Statnett for om mulig finne
frem til bedrede relefunksjoner.
Gjennomgå gjennoppbyggingsfilosofi og gjeninnkoplingstider.

legg (RSK), bidro anleggets utforming til at den kraftige eksplosjonen ikke fikk større omfang. Betongveggene i stasjonsbygningen og mellom transformatorcellene motsto trykk- og
varmebelastningen slik at skadene på nærliggende anleggsdeler ble svært begrenset.
Steinfilterets rolle og egenskaper er først og fremst å kunne ha
en brannslukkende effekt. Dette
er hensiktsmessig ved mindre
lekkasjer, men fungerte ikke etter hensikten i dette tilfelle. Utførelse og dimensjonering av utstyr for brannbeskyttelse og
oppsamling i anlegg med store
mengder olje vil bli vurdert for
om mulig å komme frem til forbedringer.

Oppfølging

legge årsakssammenhengen i
forbindelse med havariet. NVE
deltar som observatør.

Konklusjoner
Havari på en hovedtransformator ansees som et stort uhell i
kraftforsyningen. Det er sjelden
slikt inntreffer så erfaringene fra
dette uhellet kan komme til stor
nytte i den videre utvikling av
vilkårene for anleggsdrift.
Reserv edel s-/reparasjonsberedskap på store komponenter vil få
en fornyet gjennomgang.
Det vil bli undersøkt om de nordiske landene kan samarbeide
om felles beredskap på store
komponenter, kompetanse, transport m.m.
NVEs havarigruppe vil gi uhellet stor plass i sin rapportering.

Umiddelbart etter havariet startet planleggingen av et provisorisk transformator-arrangement.
Dette ble montert og satt i drift
25. juli.
Det er nedsatt en intern havarigruppe i Statnett SF, som så
langt det lar seg gjøre skal kart-

Landsomfattende
undersøkelse:

Beredskap
mot
strØmutfall
Det er forbrukerens ansvar å
skaffe nødstrøm dersom den ordinære leveransen faller ut. Det
er ingen lov som pålegger reserveforsyning, men det er viktig at
forbrukere har planer for å
kunne håndtere eventuelt strømbrudd.
For sykehus og helseinstiusjoner
kan et strømbrudd være kritisk.
De gjennomfører livsviktige
funksjoner og er avhengige av
kontinuerlig tilgang på elektrisk
kraft. Andre samfunnsviktige institusjoner som vil berøres av
brudd på strømleveranse er blant

annet politi, media, flyplasser,
datasentraler og banker.
For å utrede hvordan disse kan
forbedre sin beredskap mot uforutsette strømutfall, vil NVE, Direktoratet for sivilt beredskap
(DBS) og sentrale beredskapsmyndigheter på fylkes- og kommunenivå samarbeide om en
landsomfattende undersøkelse. I
undersøkelsen vil det bli kartlagt
hvilke forberedelser/tiltak disse
forbrukerne har gjort med hensyn til å opprettholde virksomheten ved et strømavbrudd. Arbeidet skal gi anbefaling om tiltak for styrking av nødstrømsberedskapen.
Ni fylker er plukket ut, og rundt
25 prosent av kommunene vil
være med i undersøkelsen. Det
er kommunene som velger ut
abonnenter og står for innsamling av data. Undersøkelsen vil
bli gjennomført i løpet av september i år.
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Av Per Tore Jensen Lund

18. augustvar fyllingsgradenfor landetsmagasiner80,3 prosent.Dette
er 2,4 prosentpoengover
gjennomsnittligfyllingsgradpå dennetidenav
åretfor 10-årsperioden
1982-91.På sammetid i
fjor var fyllingsgraden
57,2 prosent.
Produksjonen i årets syv første
måneder var på i alt 60,6 TWh
mot 66,1 TWh i tilsvarende periode året før. De siste 12 måneder
er det produsert 99,2 TWh som
er 17,1 prosent mindre enn i
samme periode året før. Til sammenligning er midlere årlig produksjonsevne for det norske
kraftsystemet beregnet til 113,4
TWh.
Landets magasinkapasitet er totalt på 83,2 TWh. 18. august var
energiinnholdet i magasinene
66,8 TWh som tilsvarer en fyllingsgrad på 80,3 prosent. Høyest fyllingsgrad hadde Midt- og
Nord-Norge (område 3) med
87,4 prosent, mens Vest-Agder
og Vestlandet (område 2) hadde
lavest fyllingsgrad med 73,2
prosent. østlandet og Aust-Agder (område 1) hadde en fyllingsgrad på 81,1 prosent.

Kraftutvekslingen med utlandet
i årets syv første måneder ga en
nettoimport på 5,5 TWh mot 2,3
TVThåret før. De siste 12 måneder har det vært en nettoimport
på 12,2 TWh mot en nettoeksport på 1,9 TWh i foregående
12-måneders periode. Siden
mars 1996 har Norge vært nettoimportør av kraft. På grunn av
den bedrede magasinsituasjonen
ser det imidlertid ut som denne
trenden er snudd, da vi i juli måned hadde en nettoeksport på 0,2
TWh.
Det innenlandske totalforbruket
i årets syv første måneder var på
i alt 66,1 TWh mot 68,4 TWh i
tilsvarende periode året før. De
siste 12 måneder har forbruket
vært 111,5 TWh som er 5,4 prosent mindre enn i samme periode ett år tidligere og om lag 2
TWh mindre enn midlere årlig
produksjonsevne. Mye tyder
imidlertid på at forbruksnedgangen har stoppet opp, da det
siden april i år er registrert økning i det innenlandske totalforbruket.
Forbruket i alminnelig forsyning
i årets syv første måneder gikk
ned med 6,4 prosent i forhold til
samme periode i fjor. For siste
12-månedersperiode var nedgangen på 5,5 prosent. Korrigert
til normale temperaturforhold
gikk forbruket ned med henholdsvis 1,6 prosent og 2,9 pro-

sent for de samme perioder. Siden april i år har det derimot
vært økning i det temperaturkorrigerte forbruket.
Forbruket i kraftintensiv industri
gikk ned med 0,8 prosent. For
siste 12-månedersperiode har
det vært en nedgang på 1 prosent. Nedgangen skyldes først
og fremst lavere forbruk innen
produktgruppen jern, stål og ferrolegeringer.
Forbruket av kraft til elektrokjeler økte med 3,2 prosent. De
siste 12 måneder har forbruket
vært 3,5 TWh (brutto) som er
hele 33,3 prosent mindre enn i
samme periode ett år tidligere.
Nedgangen i forbruket de siste
12 måneder har sammenheng
med det høye spotprisnivået i
1996 og i begynnelsen av 1997,
noe som førte til at de fleste bedriftene fyrte kjelene med olje
istedenfor med elektrisitet.
Gjennomsnittlig spotpris på
elektrisk kraft gikk ned fra 23,6
øre/kWh i begynnelsen av 1997
til omkring 12,5 øre/kWh i midten av august. Nedgangen i spotprisen antas bl.a. å ha sin bakgrunn i den bedrede magasinsituasjonen. Til sammenligning
var spotprisen til de samme tidspunkter ett år tidligere henholdsvis 19,1 og ca. 30 øre/kWh.
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Ny bok om vann
kraftutbygging
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Av Astrid Brynildsen
Ved behandlingen av revidert
nasjonalbudsj ett 1997 vedtok
Stortinget å øke produksjonsavgiften på elektrisk kraft med
0,49 øre per kWh fra 1. juli
1997.
For konsesjoner gitt etter 10.
april 1959 skal konsesjonskraftprisen økes fra 1. juli 1997 med
0,46 øre per kWh til 12,66 øre
per kWh. NVE har sendt rundskriv til berørte parter om endring av konsesjonskraftprisen.

Fra og med 1983 har Olje- og
energidepartementet hvert år
fastsatt prisen på konsesjonskraft ved konsesjoner gitt etter
10. april 1959. Figuren over viser prisutviklingen fra 1990 til i
dag.
Informasjon om konsesjonskraft
finnes på NVEs besøksadresse
på Internett med adresse:
http://www.nve.no. Se under
vassdragsforvaltning - konsesjon ssaker.
Konsesjonskraftprisen for 1998

vil bli lagt ut på Internett umiddelbart etter at den er fastsatt.
Pris på konsesjonskraft ved konsesjoner gitt før 10. april 1959
beregnes og fastsettes individuelt for hvert kraftverk og skal
dekke produksjonsomkostningene inldudert 2,5 prosent avskrivning, 6 prosent rente av anleggskapitalen og med et tillegg
på 20 prosent. Produksjonsavgiften inngår i prisen med faktiske kostnader før påslaget på
20 prosent.

1993 ble det holdt en kunnskapsoppsummeringom miljøvirkningen av inngrep
vassdrag forårsaket av vannkraftutbyggingog vassdragsregulering.Mange ønsket materialetfremstiltpå en kortfattet måte. Resuliatet er boka
"Vannets kraft - Samfunnsbygger og miljøpåvirker".
Den er utgitt av NVE og
EnFO og kom ut i sommer.

ra.
og'iniijepvirker
Samfunnsbygge

Boken, som er rikt illustrert,
gir et bilde av utviklingen
som har preget vannkraftutforvaltningen,
byggingen,
samfunnsutviklingenog miljødiskusjonen frem til i dag.
Forfatternehåper den kan appellere til fortsatt forsknings- vært faglig ansvarlige.forden
innsats innenfor miljø- og .fiaturv1tenskapelige.og .for-.
valtningSfaglige delen • av
vannresurssektoren.
boka. Car1 Erik Grimstadhar •
ForskningssjefPer EinarFau- tatt for .seg samfunnsutvikgli, NVE og miljørådgiver lingen og .harledet det redakArne H. Erlandsen,EnFO,har sjonelle arbeidet.
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Ikaingtiner

Nytt forslag fra NVE:

Muligå skiftestrømleverandørhveruke
Fra nesteår kan det bli
muligå skiftestrømleverandørnår man vil.
Strømregningene
vil også
bli mer oversiktligemed
en grafiskfremstillingav
elforbruketsammenlignet med året før.Det er
NVEsom har fremmet
forslagettil endretregelverkfor målingog avregning av kraftomsetning.

der har i dag en annenkraftleverandør enn den lokale. Av disse
foretokhele 81 prosentskiftede
siste to kvartalene. - Det siste
året har det vært stor økning i
antallhusstandersom har skiftet
leverandør, forteller førstekonsulent MagnusKøber. - I første
kvartal i år skiftet 4200 kunder
leverandør.Andrekvartalgjorde
7100 kunder det samme. Dette
tilsvarer en økning fra april til
juli på 68 prosent. Det tar han
som et signal på at forbrukerne
er blitt prisbevisste og følger
med. - Nå som NVE foreslår at
man kan bytte hver uke, er jeg
Forslaget vil gi forbrukerne ikke i tvil om at enda flere vil
størrefrihet i kraftmarkedet.Et- skifteleverandør,sier Køber.
ter at beskjed om leverandørskifteer gitt, vil det riktignokgå Skifteer gratis.Netteierhar opptre til fire uker før leverandør- lysninger om hvilke leverandøskifte kan skje. Dette er likevel rer somlevereri lokalområdet.
en merkbar forbedring - i dag
kan skifte av strømleverandør
Nye strømregninger
bare skje fire gangeri året.
Nye strømregningerskal gjøre
Rundt 14000 husholdningskun- det enldereå følge med på elforKundenr 5144571-1
Oisen,Kari
Godalsgt.25
0101Osin

bruk og sparetiltak.Hovedhensikten bak forslaget er å motivere forbrukernetil mer effektiv
energibruk. NVE foreslår regninger som viser en grafisk
fremstillingav det faktiske forbruket siste kvartal og en sammenligningmed forbruket året
før. Det betyr at målernemå leses av fire ganger årlig. Det
gamle å-konto systemetvil dermed forsvinne.
Noen el-kunder vil i fremtiden
mottato fakturaeri kvartalet- en
fra netteierog en fra el-leverandør. Dersomnetteierogså fakturerer kraftkjøpet, kan netteier
belaste kraftleverandørenmed
kr. 150årligper kunde.Dettevil
være et forholdmellomnetteier
og kraftleverandørog ikke virke
inn på kundens endelige strømregning. Blir forslaget vedtatt,
vil alle everkene benytte nye
strømregningerinnen første januar 1999.
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ODIN NETT AS

for perioden
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GIRODEL

Slik kan de nye strømregningene

bli seende ut.

Ikke mindre enn 2200 glass vann ble servert fra
NVE-Regionøst sin stand under årets "nordiske
jakt- og fiskedager"ved Skogbruksmuseetpå ElTil tider

var det kø foran

standen

En ny amerikanskundersøkelseviserat
blodkreft(leukemi)
hos barnikke kan spores tilbaketil lavfrekventeelektromagnetiskefelt (EMF).
Det er forskereved National
Cancer Institute(NCI) i Maryland, USA som konkluderer med dette. De har foretatt
en sværtomfattendeog grundig undersøkelse.

Energi. Han er en av ekspertene på dette området her i
Norge.
-Deter en stor og grundigundersøkelse som har bedre
nærheti tid mellomtidspunktet kreft er oppståttog måling
er foretatt enn tidligere undersøkelser,sier Tynes. Han
presisererat selv om det ikke
er funnet noen sammenheng,
er det svært vanskelig å avkrefte en mulig sammenheng
mellom kraftlinjer og leukemi.

De siste 15 årenehar det vært
foretatt 13 statistiskestudier
av barn og fem av voksne,
som ser på sammenhengen
mellom EMF ved kraftlinjer
og risikoen for å utvikle
kreft. Blodkrefthos barn, er
den eneste sykdommenforskere har klart å knytte til
I tillegg til eksponering av dette.
EMF har forskerne sett på
røntgenstrålingfør og etter Ifølge Tynes, vil Statens
fødselen, arvelige faktorer, Strålevern fortsatt følge anNOU
foreldre som røyker eller befalingene fra
misbruker alkohol eller nar- 1995:20.Her står det at det
kotika, kjemiske stoffer og viktigsteer å informerefolk
om problemet.NOUensier at
forholdenei hjemmet.
"økt forekomst av barneleuForskerne fant ingen sam- kemi er i epidemiologiske
menhengmellomleukemiog undersøkelserknyttettil nærhet til kraftledninger."-Inforkraftfeltene.
-Haddedet vært en sammen- masjonenfra oss vil kanskje
heng, burde det ha kommet bli noe endret nå som vi har
frem i denne undersøkelsen, sett resultateneav den amerisier overlegeTore Tynes ved kanske undersøkelsen, avStatensStråleverntil Vann & slutterTynes.
De tok for seg 638barnunder
15 år medleukemiog en kontrollgruppepå 620 barn. Det
ble målt EMF i hjemmenetil
alle barna,blant annetble det
målt EMF i barnas soverom
et helt døgn.

Kurshøstener i full gang.Det er
allerede gjennomførttre kurs i
røykdykkingog kurs i praktisk
innsatsledelsesiden i sommer.
Det er fortsattledige plasser, så
ta kontakt med kurssted eller
Beredskapsseksjonen
i NVE for
nærmere informasjon. Det er
NVE som står for koordinering
av kursene, den praktiskegjennomføringentar kursstedeneseg
av.

for å

kommetil. Årets villesteidé hadde slått an så det
suste.
RegionØst har i flere år deltattmed standpå jaktog fiskedagene.Dette er et stort anangementmed
30 - 35 000 besøkendede fire dagenedet står på.
For en offentlig stand som ikke kan friste med
"messerabatt"på det ene og det andre er det ikke
lett å få oppmerksomheti en slik heksegryte.
Men en egen vri kunne kanskje fange litt oppmerksomhet både i media og blant publikum:
"Årets vanskeligste smakskonkurranse", med
vann fra to verna vassdrag (Atna og Åsta) samt
kildevannfra butikk (Imsdal).Publikumskulle så
identifiserede tre vannprøvene.Trekningble foretatt over høytaleranleggetpå slutten av siste dag.
Den første somble trukketut med rett svar fikk en
flottjaktsekki premie.

Nytt kurs
For første gang skal det holdes
kurs for folk utenfor kraftforsyningen.Flommeni 1995har aktualiserttemaet"krisehåndtering
for unonnale situasjoneri vassdrag". Formåleter å sette ledere
og nøkkelpersonellfra NVEsregioner,kommunerog offentlige
etater bedre i stand til å lede og
koordinere tiltak og hjelpeinnsats i forbindelsemed skaderog
større ulykker i vassdrag og å
planleggeog lede øvelser.

Selv om mye dreide seg om konkurransen,fikk vi
god kontaktmed publikumog kunnehenledeoppmerksomhetenpå de øvrigedeleneav standen.Vi
fokusertepå kulturminneri vassdrag(Kulturminneåret 1997) og biotoptiltak.Da fikk vi fram at
NVE ikke er Statkraft,men et forvaltningsorgan
på energisektoren.
Rammeverketrundt standenble bygd i rundtømmer, furuplankog kryssfiner.Dettevar en innramming som passet godt inn på skogbruksmuseetog
som sto godt til en presentasjonav tømmerrennene
ved Røros.

Høyspentledninger gir ikke
kreftrisiko

Kursi kraft- Sikkerhetog
forsynings- beredskapi
beredskap Skandinavia

Av: Arne Hamarsland

verum.

Ny undersøkelse:

Til smakskonkurransen var det hentet vann fra to
verna vassdrag, Atna og Åsta, samt kildevann fra
butikk, Imsdal. Til sammen kom det inn 571 svar
på konkurransen.
Foto: Arne Hamarsland

Kursetvil gi en innføringi relevante bestemmelser,instrukser
og forskrifter innen beredskap,
sikkerhets- og redningsarbeid,
veiledei mediahåndteringog ha
en praktiskøvelse.

17.-19.juni møtterepresentanter
fra NVE skandinaviskekolleger
i Visby på Gotland,for å diskutere aktuelle spørsmål om sikkerhetog beredskap.Siden 1992
er det blitt avholdt årlige møter
hvor erfaringer fra beredskapsarbeidog krisehåndteringer blitt
utvekslet.
SeksjonssjefJohn G. Martinsen
ved beredskapseksjoneni NVEs
sikkerhetsavdelingser på dette
samarbeidet som meget verdifullt. -Nettverketvi bygger opp
gjennomdisse møteneer viktig.
Vi vil bistå hverandre i krisesituasjonerog kan for eksempel
utvekslereservedelerog materiell, sier han.
Møtet vedtok at det skal nedsettes to arbeidsgrupper.Disse vil
arbeide med generelle sikkerhetsspørsmålog forholdvedrørende radiokommunkasjon.I tillegg til å deltai hverandreskursoppleggvil mulighetenfor hospitering landene imellom bli
vurdert.
Norske deltakere var John G.
Martinsen, Arill T. Koppang,
Hans Otnes og Truls Sønsteby,
alle fra Beredskapseksjoneni
NVE.
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Det arrangeresjuvvandringi
Dorgefossen.Vandringhøres
bedagelig ut, men her dreier
det seg ikke om en hvilkensom
helst kosetur.Klatringi 35 meter høye,loddrettefjellveggeri
den smaleog stupbratteDorgefossener ikke noe for pyser.
Her manglerdet ikke på utfordringeri det utilgjengelige,
men storslagneterrenget.Den
risikofylteaktivitetenhar i
sommerskaptdebattog stor
uenighetmellomSira-Kvina
kraftselskapog juvvandringarrangør,JohnnyVik, innehaver av SirdalSport& Fritid.
Virksomhetenhar også voldt
juristenei NVE hodebry.
Presseoppslagom juvvandringengjorde
Sira-Kvinakraftselskapoppmerksompå
aktiviteten.På grunn av fjernstyringav
lukene ved dam Hadeland samt juvets
nærhet til Tjørhomvannet,ville ikke
kraftselskapetgi tillatelsetiljuvvandring
i Dorgefossen.I et brev til Johnny Vik,
skriver kraftselskapetat det vil være en
risiko for feilfunksjonved fjernstyring
eller driftsanordningfor lukene og at de
ikke kan gi noen garanti mot utilsiktet
tapping. Som ansvarligregulant i vassdraget, ba de derfor Johnny Vik om at
aktivitetenopphørteumiddelbart.

skapethadde lov til å forby ferdseli juvet. Det viser seg at vassdragsmyndighetene ikke kan se at manhar hjemmeltil å
nekte juvvandringog at forholdetmellom regulant og turarrangør er privatrettslig.
JohnnyVik sier i et brev til NVE at han
tar gode forholdsregler.Før hver tur
sjekker han vannstanden og om SiraKvinaskal slippevann.Dessutengir han
beskjedom når de går ut og når de antar
å være tilbake.
NVE advarer likevel mot farene ved å
bevege seg i tørrlagteelvejuv.-Selv om
det holdes kontakt med kraftselskapet,
kan man ikke utelukkefeil som fører til
plutseligøkningi vannstanden,sier øyvind Traagstad ved juridisk seksjon i
NVE. Traagstadpåpekervidere at presseannonseringog mediaoppslagkan føre
til størregrad av uorganisertetiltak med
manglendevarslingtil regulanten.
Fordi vassdragslovenvanskeligkan benyttessomhjemmelfor å hindreferdseli
fossefall,henviserTraagstadtil produktkontrolloven,som også omfatterorgansert tjenestetilbud.
NVE vil nå ta saken opp med Produktog elektrisitetstilsynetfordi produktkontrollovenogså omfattertjenesterog har
til formålå forebyggeforbrukertjenester
som kan medførehelseskade.Det er innført en meldepliktsordningsom gjelder
for forbrukertjenestersom "utgjøren betydeligrisikofor helseskader".

Som svar på dette, sendteJohnnyVik et
brev til NVE for å forhøre seg om sel- Med hjemmel i denne loven er det for
eksempel gitt forskrifterfor å regulere
rafting. Juvvandringer per i dag ikke
forskriftsregulert, men meldeplikten
gjelder.-En eventuellreguleringav juvvandring kan for eksempel inneholde
krav om kontaktmed regulant,krav om
Juvvandring i Dorgefossen innebærer
forsikringsordning for arrangør eller
blant annet klatring i 35 meter høye og
plassering av erstatningsansvarhos arloddrette sfiellvegger.
rangør,avslutterTraagstad.
Foto: Christian Altman/Scanfoto

NVE SOM BYGGHERRE
Av Thomas Konow

faring.Den viste seg å være i så
dårlig forfatning at NVE ble
tvunget til å gi pålegg om å
senke magasinet, samt å utbedre skadene ved dammen. I
1995 fikk SV beskjed om at
skadene ved dammen var forverretog det viste seg at det tidligere pålegget ikke var fulgt
opp. Til tross for ytterligere
press fra NVE, forholdt kommunenseg passiv.

Høsten1996måtteNorges vassdrags-og energiverk(NVE)ta spaden
i egne henderog være
byggherreved utbedringeneav to dammer;
Strømsdammeni Oslo
og Kongensdam i Barnble kommunei TeleHøsten 1996 var skadeutvikmark.Det er førstegang lingen kommet så langt at det
fare for dammenssikkerhet.
NVE har gjortbruk av var
SV fant det uforsvarlig å la
vassdragslovens§ 120,
dammenstå over vinterenuten
å bli utbedret. Med vassdragssom gir anledningtil å
i ryggen gikk NVE inn
loven
utbedrevassdragsanlegg som byggherre
for rehabilitepå eierensbekostning. ringen. Berdal Strømme ble

41.

Strømsdammenvar opprinnelig
bygget som vannforsyningtil
Bogstad gård. I dag er den en
populærbadedami et flott turområde. I 1993 oppdagetOslo
kommune at de eide dammen
og inviterte sikkerhetsavdelingen (SV) i NVE med på be-

Strømsdammensvenner, hommusikk og sang. Byråd Kari
Eliassenog VenstresOdd Einar
Dørum deltok også. Regningen
på 1,5 millionerkroner tilfaller
Oslokommune.

Kongensdam

Også i Bamble kommune har
NVE vært innvolvert i et lignende tilfelle. Kongens dam
ligger i et vemet vassdrag og
dameierhar ingennytte av den.
Følgeligble den ståendeå forfalle. For å heve dammenssikkerhet til et nivå som tilfredsstiller damforskriftene,fant SV
det nødvendig å gå inn som
byggherre.Arbeideneble gjennomførti 1996 med NVK A/S
Norsk Vandbygningskontor
som konsulent og Veidekke
brukt som konsulent og AF som entreprenør.Regningenpå
Oslo Spesialprosjektvar entre- rundt en millionkronerer sendt
prenør.
til Brødrene Sørensen Service En nylig rehabilitert Kongens dam i Telemark.
A/S som eier dammen.
Foto: Thomas Konow
Selve damkonstruksjonenble
ferdig før jul i fjor og de siste Rehabiliteringav Kongensdam tet interesse for. Vassdragslo- Det er derimotikke klart hvem
kosmetiskearbeideneble utført representereret dilemma som ven gir nemlig eiere rett til å som skal ta ansvaret og den
i løpet av våren. 12 mai i år var miljøvernavdelingenhos fyl- legge ned anlegg,til tross for at økomomiskebelastningen.
det offisiell åpning, med kesmanneni Telemarkhar fat- det ligger i et vemet vassdrag.
-

