ø

Tafatt styring
Har energiloven gitt oss en mer
effektiv kraftforsyning til beste for
forbrukerne, og vil den ivareta de
langsiktige samfunnsinteressene,
spør gjesteskribent Finn Lied.
Han mener at kraftforsyningen er
preget av tafatthet, og at det
mangler vilje til å legge forholdene
til rette for økt krafttilgang. At
Norge trenger mer kraft, viser
import av dansk kullkraft og
fortsatt økning i forbruket. Side 5

Effektkjøring
Et eget prosj ekt med støtte fra
blant annet Norges forskningsråd
ønsker å se på miljøvirkningene
av effektregulering i vassdrag.
Raske produksjonsreguleringer gir
hurtigere endringer i de fysiske
forhold i vassdraget enn vi er vant
med og vil påvirke miljøet i
vassdraget på en ny måte. Side 7

Mye vann i
magasinene
18. mai var fyllingsgraden for
landets magasiner godt over det
normale for årstiden og nesten
dobbelt så høy som for samme
tidspunkt i 1997. Forbruket i
alminnelig forsyning steg med
nesten fem prosent i løpet av årets
fire første måneder, mens kraftintensiv industri økte forbruket
med åtte prosent i samme periode
i forhold til i fior.
Side 8

NVE bygger dam
Ved Ula i Gudbrandsdalen
bygger
NVE ny dam. Den gamle dammen,
som er blitt utbedret og påbygd gj en-

nom årenes løp, tilfredsstiller ikke
lenger dagens krav til stabilitet og sikkerhet. Prosj ektet vil koste 9,6 millioner kroner.
Side 10
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Moksa er temmet!
NVE har vært byggherre
for
et
enestående
vassdragsanlegg
på Tretten i Oppland. Tre år etter at flomstore
Moksa
tok et nytt løp nedover
mot bebyggelsen, skyllet
med seg tusenvis av kubikkmeter med masse og
gjorde store materielle
ødeleggelser, kunne NVE
overlevere
anlegget
til
Øyer kommune.
2. juni
var store og små samlet
til folkefest for å overvære begivenheten.

Side 6

:assaJpeinl.a

Ar 2000: en
utfordring
for elforsyningen
Programmerte databrikker
og logiske styringsenheter
som er integrert i kontrollog kommunikasjonssystemer,
kan skape problemer for
elforsyningen når vi runder et
nytt årtusen. Akershus Energi
er godt i gang med å kartlegge mulige problemer, men
en undersøkelse NVE har
foretatt, viser at få selskaper
har full oversikt over situasjonen ved overgangen til
årtusenskiftet.

I dag renner Moksa i en betongrenne ned mot Tretten sentrum. Foto:Arne Hamarsland

Kabelsaken er ferdigbehandlet

Side 2 og 3

Institusjonelt
samarbeid med Palestina
NVE har vært rådgiver i
Palestinas arbeid med å etablere
en institusjon for vannforvaltning.
Palestinian WaterAuthority startet
oppbyggingen av vannforvaltningen i 1995 og har i dag rundt
70 medarbeidere på Vestbredden.
Side 12

Befaring ved Sæbypå NordDlland. Foto:Ivar Sæveraas

Trafostasjonerkan huse databrikker
som ikke vil klare årtusenskiftet.

NVE har nylig avsluttet en av sine største konsesjonssaker. Etter at Stortinget gikk inn for å øke krafthandelen
med utlandet, har NVE gitt Statnett
konsesjon slik at de kan tilrettelegge
for dette. I sluttbehandlingen av saken

har NVE blant annet vært på befaring
for å studere kabeltras&r på Læsø i
Danmark og arrangert folkemøte i
Flekkefjord for å informere om det
planlagte elektrodeanlegget i Breivika.

Side 4 og 5
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År 2000 - går
kraftforsyningen
ut på dato?
Norge er i dag avhengig av en uavbrutt elektrisitetsforsyning på nær sagt alle områder og i
alle hjem og institusjoner. Elektrisiteten er som
energibærer
suveren i sin kompakte og
forurensningsfrie form. Den har bare en svakhet i forhold til andre energibærere. Den må
produseres og transporteres fram til abonnenten i samme stund som
den forbrukes. Dette setter store krav til påliteligheten i produksjons- og
overføringssystemet.
Kraftforsyningen har utviklet seg i takt med
teknologiutviklingen og
har tatt opp i seg all teknologi som kan tjene til
en pålitelig og kostnadseffektiv forsyning. Dette
er grunnen til at vår mest
samfunnsvitale
sektor
kanskje også er den mest
sårbare hvis databrikker og programvare svikter på nyttårsaften, ved overgangen fra 1999 til
2000.
Konsekvensene av en langvarig svikt i kraftforsyningen under vinterforhold vil være svært
store, med dramatisk reduksjon avvelferden og
fare for liv og helse. Vinterens store krafthavari
i østlige deler av Canada lærte oss en del om
dette. Kraftforsyningens utfordringer mot år
2000 må derfor løses.
NVEhar gjennom 1990-årene stilt store krav til
kraftforsyningen på områder som spenner fra
etablering av et friere kraftmarked og effektiv
nettdrift til sikkerhet ved dammer og kraftverk.
Kraftforsyningen har på sin side vist stor vilje
og evne til omstilling og innsats. Fram mot
årtusenskiftet vil arbeidet med år 2000-problemene være en av våre største og høyest prioriterte felles oppgaver. EnFO har tatt et sentralt
ansvar ved å opprette en spesialistgruppe som
har vært i arbeid siden i vinter.
Etter at NVEi mars gikk ut med et pålegg om å
kartlegge og fjerne feilkilder, forutsetter vi nå
at everkene tar sitt ansvar meget alvorlig.
I tillegg til å finne løsninger på de datatekniske
utfordringene må kraftforsyningen også forberede en ekstraordinær beredskap som gjør det
mulig å drive anleggene manuelt i en overgangsperiode om dette skulle bli nødvendig.
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År 2000: Få selskaper med
full oversikt
Få selskaper i elforsyningen mener at de har
full oversikt over mulige problemer ved overgangen til år 2000.
Flertallet mener at årtusenskiftet kan gi problemer, mens syv prosent frykter store problemer dersom de datamessige problemene
ikke blir løst.
Dette viser en undersøkelse som
NVE har foretatt i forbindelse
med pålegg om å iverks ette
nødvendige tiltak. Kartleggingen har som formål å få fram
status og kunnskap om den
nåværende situasjonen, måle
framdriften og virke som en
pådriver i selskapenes arbeide

med saken.
En tredjedel av fordelingsverkene, hovedsakelig små,
svarer at de ikke har datautrustning
eller programmert databrikke i relevant utrustning/funksj oner. Flertallet av øvrige verk, større
fordelingsverk
(67%),
produksj onsverk/vassdragsregulanter (83%)og vertikalt
integrerte verk (100%),har datasystemer av betydning for
drift og sikkerhet.De fleste av
selskapene oppgir imidlertid
at de har startet en prosess for
å kartlegge og løse problemene. Det er en klar tendens
til at jo lenger og mer grundig et everk har arbeidet med
disse sakene, jo mer alvorlig
ser de på år 2000 problemene.
Kraftforsyningen må forberede ekstraordinær beredskap
ved kritiske datoer, som nytt-

årsaften 1999 og skuddårsdagen 29. februar 2000, slik at
feilrettinger og lokalkontrollf
manuell betjening kan foretas.
Statnett skal gjennom sitt utvidede systemansvar stille krav
til den enkelte aktør i kraftsystemet og ivareta en overordnet strategisk planlegging av
driftsforhold
og driftsberedskap i nettet, samt koordinere mellom ulike eiere av
viktige kraftanlegg. Det kan
også bli nødvendig å forberede
Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon slik at man får et
gjennomgående
apparat på
fylkes- og lokalplan. En nærmere avklaring av forholdene
rundt driftsberedskap, organisering av øvelser, informasjonsopplegg og lignende må drøftes når den tekniske gj ennomgangen avklarer hvilke beredskapsmessige problemer som
kan oppstå.

NSB Gardermobanen
fortsetter tettingen
NVE konstaterer at
lekkasjene i Romeriksporten fortsatt er for
høye i forhold til kravet
om å opprettholde en
tilnærmet naturlig
vannbalanse i området.
NVE har gitt NSB-GMB frist til
31.12.99
med å oppfylle

konsesj onsvilkårene.

rettholde kravet om en tilnærmet
naturlig
vannbalanse i området.
NVE satte opprinnelig ingen
tidsfrist
for å oppfylle
konsesjonsvilkårene
fordi
NSB-GMBselv la opp en framdriftsplan som NVE fant tilfredsstillende. Nå finner NVE
det nødvendig å sette en slik
frist. Den vil gjøre det mulig å
følge utviklingen
i vannbalansen samtidig som NSBGMBfår tid til å utrede og gjennomføre tilfredsstillende løsninger.

sprekkesystemene i fiellet henger sammen, slik at man ikke
har kontroll over det infiltrerte
vannet. NVE anbefaler ikke den
foreslåtte
løsningen
som
tetningsmetode. Prinsipielt peker NVE på at Romeriksporten
med ubegrenset levetid må basere seg på permanente løsninger som ikke krever drift og vedlikehold for å opprettholde
vannbalansen.
Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen sier at denne saken
ikke har vært vanskeligere enn
andre store saker etaten har behandlet. -Vårt mandat er å sikre miljøet, fordi vi forvalter
vassdragsloven, sier han og understreker at NVE ikke har følt
noe press verken fra politisk
hold eller NSB-GMB.-Vi har hatt
en ryddig kontakt med NSBGMB, og vi har hele tiden fått
den informasjonen vi har bedt
om, avslutter Diesen.

NVE peker på at grunnvannsendringene i løpet av de siste
seks månedene viser at tettingen har hatt virkning, men
at stigningen i grunnvannet
skyldes vel så mye de gunstige
tilsigsforholdene som tettingsarbeidene. I perioden fra desember til april har tilsiget ligget
50 prosent høyere enn normalt.
NVEmener derfor at lekkasjene
fremdeles er for høye til å opp-

NVEhar foretatt en faglig vurdering av vanninfiltrasjonsløsningen som er foreslått for
Puttj ern og Lutvann og peker
på at det i dag ikke finnes erfaring fra infiltrasjonsanlegg
for dette formålet. Den største usikkerheten skyldes at
man ikke kjenner til hvordan

Vindkraft

i kraftsystemet

Et nytt prosjekt under
EFFEKT-programmet
vil etablere ny kunnskap og innsikt med
hensyn til innføring av
vindkraft i stor skala i
Norge. Arbeidet skal
være avsluttet i år
2001.

spesielt fokusere på å kartlegge, kvantifisere og evaluere
systemvirkningen
av vindkraftanlegg i kraftsystemet.
Både tekniske og økonomiske
aspekter ved vindkraft skal
identifiseres og evalueres. Prosjektet vil videre studere og
undersøke hvordan vindkraftanlegg påvirker kvalitet
og driftssikkerhet
i kraftsystemet, og hvordan anleggene påvirker utformingen av
kraftsystemet
på ulike
spenningsnivåer.

Prosjektet skal identifisere og
evaluere nye teknologiske løsninger for vindkraftanlegg og

Vann

Energi 3.98

Internasjonalt har det i mange
år vært drevet store forskningsog utviklingsaktiviteter innenfor vindkraft. Fokus har spesielt
vært rettet mot utvikling og produksjon av vindmøller og få av
kraftsystemets

egenskaper

er

tidligere inkludert i undersøkelsene.
Prosjektet blir utført i regi av
Norges forskningsråd. Prosjektgruppen er satt sammen av Statkraft SF,Oslo Energi Konsult AS,
Statnett SF,ABBKraft AS, Kværner Energy, SINTEF EnergiforskningAS og NVE.
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Forbereder
årtusen-skiftet
Nyttårsaften 1999 vil
det være høy beredskap
hos Akershus Energi.
Til tross for at de alle-

rede er godt i gang
med kartleggingen av
år 2000—problemet,
vil
det likevel råde noe
usikkerhet når vi går
fra år 99 til år 00.
Av Vibeke Hoff Norbye
De er godt i gang med forberedelsene til 2000-års skiftet. I
steden for å bagatellisere oppstyret som nå begynner å tilta,
har de problematisert
situasjonen. -Dette tar vi alvorlig, sier
beredskapsleder
Vidar Strand.
Vi har innsett at det vil oppstå
problemer og går løs på oppgavene med åpne øyne. Han forteller at de for vel et halvt år
siden opprettet
en prosjektgruppe på åtte ressurspersoner
innen produksjon, nett og data
for å kartlegge situasjonen.

God oversikt
-Vi har relativt god kontroll,
sier informasjonssjef I3jørn Dag
Gundersen og sammenligner
driften av nettet med et merkeverksted for bil, hvor man vet
hvilke deler som er brukt i vedlikeholdet. Strand skyter inn at
de har
kjøpt
opp
flere
distribusjonsnett
den senere
tid, og de har ikke samme kontrollen i disse. Neste sommer
regner de to lederne med at bedriften vil ha oversikt over hvor
god kontroll de har, men de vil
ikke garantere at det ikke kan
oppstå feilfunksjoner.

Spennende overgang til år 2000

forsterker de ordinære vaktene,
forteller Strand som vil holde
store mannskaper
tørrlagte
nyttårsaften
1999.

Vidar Strand, beredskapsleder
ved Akershus Energi.
Strand presiserer at det er kraftstasjonen
som har de mest
kompliserte
styringskomponentene.
Selv den fire år
gamle driftssentralen
må oppgraderes før årsskiftet. Nødvendige programvarer
er bestilt og
skal installeres
sommeren
1999.

Nyttårsfeiring

i 99?

Strand var beredskapsleder
gjennom flommen i 1995, en
krise som energiverket
taklet
bra. Han forteller at de kom seg
gjennom krisen ved å forsterke
eksisterende vaktordninger
og
understreker
at detvar gunstig
å slippe å bruke krefter på å
bygge opp en ny organisasjon.
-Vi følger samme strategi nå og
Her kan det skjule seg databrikker
med dato, viser avdelingssjef
TorgeirMartinsen.

Spretter
champagnenekorkene
dersom
ingen av
strømkundene
faller ut ved
midnatt?
-Så enkelt er det dessverre ikke,
ler Strand. Det er nemlig utrolig mange funksjoner som ikke
er i konstantbruk,
forteller han
og forklarer at det er først når
disse elementene
trer i funksjon, at vi vet hvordan mikrobrikkene reagerer på sifrene 00.

Informasjon
dene

til kun-

-Vi vil også informere kundene
våre om at vi tar dette problemet alvorlig, sier Gundersen.
-Med leveringsplikt
må vi fortelle kundene at noe kan skje
og forberede dem på at strømmen kan falle ut. -Vi vil være
ekstra påpasselige overfor brukere som ivaretar liv og helse,
forteller han.
Årtusen-skiftet
er et fellesproblem for hele bransjen, og i
følge Gundersen er det ingen
som holder kunnskap for seg
selv. Akershus Energi gir alle lokale everk i regionen den informasjonen de har tilegnet seg
så langt.

sern der nettdriften
er utskilt i Akershus
Nett AS,
mens produksjon,
kjøp og
salg skjer i Akershus Kraft
AS. Selskapet har fire heleide og 12 deleide kraftverk

prøver, føre et generelt
med verkenes framdrift
arbeidet.

garanti for at det ikke
vil oppstå uregelmessigheteri strømforsyningen. Brukere
som er kritisk avhengig av en regelmessige
forsyning, bør sørgefor
egen nødstrøm.

Det er hvert enkelt everks eller
nettselskaps
ansvar at datasystemene fungerer og at driften
opprettholdes
som normalt. De
må derfor sørge for at det ikke
oppstår feiltilstander i regulerte
vassdrag eller kraftnettet
som
kan medføre fare for skader på
personer, eiendom eller alvorlige forstyrrelser
i kraftleveransene.

Av Truls Sønsteby
Det er både programmer i sentral kontrollutrustning,
og
ikke minst programmerte
databrikker
og
logiske
styringsenheter
av ulike fabrikat og årgang, som er lokalt
integrert i kontroll- og kommunikasjonssystemer,
som
kan skape problemer. I et enkelt kraftanlegg kan det sitte
flere 10-talls databrikker som
styrer eller overvåker en rekke
vitale funksj oner som datakommunikasjon,
turbinregulatorer, innfasningsutstyr,
lukestyring, ogvern, samt støttefunksjoner
som brannvarsling og sentralbord. Det er
ingen selvfølge at eldre databrikker
med programmert
klokke og kalender takler år
2000.

Liten tue kan velte
stor last
Selv om de fleste databrikker
og programmer
trolig vil fungere normalt, viser tester at det
finnes noen som ikke håndterer overgangen
fra 1999 til
2000. Bare en liten
feilhyppighet kan få store konsekvenser. Hvis det inntreffer
mange feil samtidig, i en situasjon med tilnærmet
full-last,
kan det i verste fall resultere i
utfall i betydelige
deler av
kraftnettet.
År 2000 problemene må derfor tas meget alvorlig.

Nå er Akershus Energi i ferd
med å systematisk
registrere
alle komponenter
som kan ha
innebygd en funksjon som er
avhengig av dato. Fordi de ikke
kjenner alle komponentenes
oppbygging, er det viktig å få
opplysninger
fra leverandørene. -Vi planlegger å skjematisere hele systemet punkt for
punkt, fortsetter Strand. I det
moderne regionalnettet
er det
mye som er datastyrt,
men

Akershus Energi er et kon-

Det rår usikkerhet
rundt elforsyningens
overgangtil år 2000,
og det finnes ingen

Pålegg

med samlet produksjon
på
rundt 1900 GWh per år. Nettvirksomheten
omfatter drift
av 590 km regionalnett
samt
51 transformaotstasjoner.
Dessuten eier og driver selskapet distribusjonsnettet
i Hur-

dal, Fet, Lørenskog,
Oppegård, Eidsvoll, Rælingen,
Skedsmo og deler av Sørum
og Aurskog kommuner.
Til
sammen betjener Akershus
energi rundt 60 000 strømkunder.

Vann 81Energi
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fra NVE

NVE har med hjemmel
i
energiloven gitt bransjen pålegg om sette i gang eller forsere arbeidet med å håndtere
mulige år 2000-problemer. Datasystemer og lokale styringsenheter som er av vital betydning for den teknisk drift av
kraftforsyningssystemet
og for
sikkerheten ved anleggene og
i vassdragene, skal prioriteres.
NVE vil blant annet gjennom
spørreundersøkelser,
befaringer og internkontrollfstikk-

Selskapene

tilsyn
i dette

ansvarlige

Selv om hvert enkelt selskap tar
ansvar, er det nødvendig at noen
ser på kraftsystemet som en helhet. NVE ser det som nødvendig
at Statnett
som
systemansvarlig påtar seg dette arbeidet. I henhold til "Retningslinjer for systemansvaret
i kraftsystemet",
plikter konsesjonærer og anleggseiere
å gi Statnett de opplysninger
som er
nødvendig for å ivareta systemansvaret.

Problemene

kan løses

Selv om de fleste er kommet sent
i gang med dette arbeidet, forutsetter NVE at problemene
i
det vesentligste kan løses. Selskapene kan ikke påberope seg
"force majeure" om det oppstår
avbrudd i kraftleveransene
eller
andre uønskede situasjoner.Det
enkelte selskap må derfor foreta
en systematisk,
datateknisk
gjennomgang av alle sine driftskontrollsystemer
og kraftanlegg, og omprogrammering
og
utskiftning må iverksettes. Viktige leverandører
som ABB og
Siemens har iverksatt en omfattende gjennomgang
av de systemer som er levert.
Nødvendig utskifting,
omprogrammering og testing må være
gjennomført
innen sommeren
1999.
Energiforsyningens
fellesorganisasjon har etablert et prosjekt
som blant annet skal gi generell faglig bistand ogkoordinere
informasjon og felles aktiviteter
som for eksempel kontakt med
leverandørene av kraftforsyningens utstyr for driftskontroll.
NVE sitter i prosjektets styringsgruppe.
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Til Danmark for å
studere kraftkabler
NVE og representanter
fra Farsund kommune,

Vest-Agderfylkeskommune, fylkesmannen
og riksantikvaren
besøktenylig øya Læsø
og områderpå NordJylland. Delegasjonen
ønsket å se på virkningene av å leggekabler i
strandsonersom har
likhetstrekk med Listastrendene utenfor
Farsund.
Av SverreSivertsen
Deltakerne kunne konstatere
at kablene ikke hadde etterlatt
nevneverdige sår i landskapet,
men sørlendingenes
motstand
mot trasvalget
for Tysklandskablene er ikke endret av den
grunn.
Både Farsund kommune
og
Vest-Agder fylkeskommune har
klaget på NVEs konsesjonsvedtak som gir Statnett,Viking
Cable og Euro Cable lov til å
føre to likestrømskabler
over

landskapsvernområdet
strendene.

Lista-

NVE hadde lagt opp turen for
at etaten og berørte myndigheter kunne
studere
miljøvirkningene
av tilsvarende anlegg
som
de planlagte
ilandføringene
på Lista. Dansk
vertskap
var ELTRA, nettselskapet for Jylland og Fyn,
Nord Jyllands Amt og Læsø kommune.
Deltakerne besøkte et 250 kV
anlegg ved Sæby på Nord-Jylland og to anlegg på øya Læsø i
Kattegat,
som er en del av
likestrømsforbindelsen
mellom
Sverige og Danmark.
På anlegget ved Sæby fra 1989
var det ikke mulig å se skader i
terrenget der kabeltras&n gikk.
Kablene lå i en 800 meter lang
grøft, 1,5 meter bred og dyp. Arbeidet hadde bare tatt 14 dager.
Danskene hadde gjort det meget enkelt. De hadde tatt vare
på det øverste jordlaget og siden lagt massene og topplaget
tilbake, og det ble verken sådd
eller gjødslet fordi arbeidet gikk
så raskt at vegetasjonen var intakt. Etterpå har man ikke konstatert noen synlig effekt på vegetasjonen. Heller ikke på Læsø,
hvor kablene ligger i natur-

Kabelsaken til Olje- og
energidepartementet

reservater, kunne man se nevneverdige
skader i terrenget
som følge av kablene.
Seksjonssjef Arne Olsen i NVE
synes erfaringene fra Danmark
er oppløftende. Han peker på at
NVEs vedtak fastsetter strenge
krav til for hvordan kablene skal
legges dersom NVEs konsesjon
blir stadfestet av Olje- og energidepartementet.
-Rehabiliteringen skal bli best mulig, og
synlige sår i landskapet
eller
andre miljøvirkninger
skal
unngås.
Ordfører Ove Rullestad i Farsund
uttaler til Farsunds Avis at kommunens
representanter
fikk
utbytte av befaringen
i Danmark, ikke fordi man endret
standpunkt,
men fordi man
fikk med seg synspunkter
og
erfaringer fra danskenes kraftutbygging. Kommunen mener
fortsatt at kablene bør legges
inn Fed4orden.
- Fordi om kablene ikke vil etterlate seg nevneverdige sår i landskapet, såvil
man under alle omstendigheter sitte igjen med de skjemmende kraftledningene
dersom
man ikke får gjennomslag
for
Fedaalternativet
under den politiske behandling
i departementet, sier han.

24. november i fior ga NVE konsesjon til å bygge og drive:
-to strømretteranleggi
Øksendal
i Sirdal kommune
- en likestrøms luftledning mellom
Øksendal
og muffestasjonen
på Øyna i Farsund
kommune
- ett jordkabelanlegg
over land
fra Øyna via Husebysanden med
videreføring via to sjøkabler til
grunnlinjen
i Farsund
kommune
- ett elektrodeanlegg
i Breivika i
Flekkefiord kommune

Elektrodeanlegget
Den opprinnelige
søknaden
omfattet tre elektrodeanlegg
med forutsetning
om kontinuerlig drift og dermed en
samlet klorproduksjon
på
rundt 20 tonn per anlegg per
år. Konsesjonærene har imidlertid greid å redusere dette
til ett elektrodeanlegg
som
kun vil være i drift ved feilsituasjoner. I feilsituasjoner
vil det være 50 prosent
anodisk og katodisk drift av
elektrodeanlegget.
Det er

kun ved anodisk drift at det
utvikles klor.
Statnett har gjort statistiske
beregninger
og regner feilsituasjonene
med anodisk
drift til å omfatte rundt 72
timer med planlagt vedlikehold og omkring 12 timer
med kortvarige feil som lynnedslag og lignende per år.
Beregningene
konkluderer
også med at det kan oppstå
én kabelfeil hvert 10. år som
vil kunne vare opptil 48

døgn. Ved normaldrift
vil
klorproduksjonen
være beskjeden, rundt 70 kg per år,
og i følge Statnett ikke medføre negative virkninger for
det marine miljøet.
I søknaden
var elektrodeanlegget planlagt utformet
av grafitt og koks. En ny utforming av titan, gir bedre
vanngjennomstrømning
og
reduserer
derved
klorutviklingen.
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Det kom til sammen 25 klager i
saken. Disse har i hovedsak
dreiet seg om ilandføring av sjøkabler over verneområdet Listastrendene
og plassering
av
elektrodeanlegget
i Breivika. Etter en samlet vurdering av klagene, tilrår NVE at vedtaket
opprettholdes.
9. juni ble saken
sendt til Olje- og energidepartementet.

Folkemøte om
elektrodeanlegg
Det var en urolig og
lettere amper stemning
da vel 30 flekkefjordinger møtte til åpent
orienteringsmøte24.
mai. Statnett stilte
mannsterkefor å redegjørefor hvordan de
planlegger å utforrne
og drive elektrodeanlegget i Breivika.
Av Vibeke Hoff Norbye

OveringeniørBjarte Guddal støtter seg på et merke som viser hvor kabelen går i terrenget. Foto:Ivar Sæveraas

- en elektrodeledning
fra Raustad i Kvinesdal kommune
til
Breivika i Flekk4ord kommune

Det var NVE som hadde innkalt
til møtet slik at Statnett kunne
orientere befolkningen om planene sine, som er utarbeidet etter krav fra NVE. Blant de frammøtte rådet det usikkerhet omkring anleggets konsekvenser
for det marine miljø. Mange
følte seg maktesløse på grunn
av uklarheten
rundt hva dette
kan medføre for fiskerne og oppdrettsnæringen.
Spørsmål om
økt algevekst, gift i fisken og erstatning dersom fiskerinæringen kan lide tap, var sentrale.
Oppdrettsnæringen
var spesielt
opptatt
av mulige
markedsmessige
konsekvenser
elektrodeanleggets
klorutslipp
kunne få for salg av fisken på
kontinentet.
Noen av de frammøtte følte seg imidlertid beroliget over den positive utviklingen i saken, men ville gjerne
vite om Statnetts beregninger
var riktige.
Forsker ved elektrokjemisk institutt
ved
NTNU,
Håvard
Karoliussen, kunne bekrefte at
universitetet
var trukket inn i
saken som en nøytral part. Han
kunne også forsikre at de mengdene klorutslipp
det her er
snakk om, ikke vilvære til skade
for det marine livet.

Selv om NVE nå er ferdig med
sin behandling
av saken, kan
SFT sette ytterligere vilkår til
drift og utforming av elektrodeanlegget.

Urolig

hytteeier

Med hytte i nabovika til
Breivika føler Alf Johnny
Rørvik seg overkjørt av
myndighetene.
-Jeg er
slett ikke beroliget. Selv
om utbygger nå har klart
å redusere klorutslippet
fra 60 tonn til 70 kilo per
år, vil jeg være livredd for
å spise fisken i havet der
ute. Det finnes jo ikke flo
og fiære i Breivika, så jeg
skjønner ikke at det er
noen
særlig
vannutskifting, fortsetter han
og venter spent på SFI's
uttalelse i saken. Jeg har
holdt til der i over 30 år
og bygget min egen hytte
i 1990. Grunnen til at jeg
trives så langt ute, er
nettopp det rene farvannet. Den fordelen er han
nå redd for at han kommer til å miste. -Dette
vil vel også føre til en verdiforringelse av hytta mi,
fortsetter
mannen som
har sett seg nødt til å
montere
snurredass.
Det er jo etverneområde,
så jeg fikk avslag på søknad om å sette inn i vannklosett. Forstå det den
som kan, sier han hoderystende.

Alf Johnny Rørvik
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Stort
prosjekt
for
Statnett
Av Vibeke Hoff Norbye

Etter at det ble lagt fram en
Stortingsmelding i 1993 om
gevinster ved samspill mellom
det norske vannkraftsystemet
ogvarmekraftsystemer i andre
land, gikk Stortinget inn for å
øke kraftutvekslingen med utlandet. I ettertid har norske
myndigheter gitt konsesjon til
tre avtaler om kraftutveksling
som innebærer etablering av
nye likestrømsforbindelser. Det
skal etableres to slike forbindelser til Tyskland og en til Nederland.
Det er Statnett som har ansvar
for at disse forbindelsene er etablert når avtalene begynner å
løpe etter årtusenskiftet.
-Samlet er dette det største prosj ektet Statnett noen gang har
hatt og antageligvis kommer
til å få, sier søknadskoordinator Amund Ryalen i
Statnett, som forteller at saken
har fått mye større oppmerksomhet fra beboere, grunneiere
og naturvernere enn de er vant
med. Den har også krevd flere
utredninger enn noen andre
saker. -Dette betyr heldigvis at
saken er meget godt belyst, og
at vi nå er kommet fram til
gode løsninger, sier han og innrømmer at det har vært en
møysommelig prosess.
Allerede i 1994 ble første
forhåndsmelding sendt. I juni
1995 ble et konsekvensutredningsprogram
fasts att,
noe som krevde mange utredninger. Konsesjonsøknadene
ble sendt i oktober 1996. Underveis har det dukket opp mange
uforutsette forhold som har
gjort det nødvendig å utarbeide rapporter med andre alternativer, tilleggssøknader,
tilleggsutredninger
og så videre. Den siste utredningen ble
utarbeidet i forbindelse med
drift og utforming
av et
elektrodeanlegg i Breivika utenfor Flekkefjord. En sak som
også Statens forurensingstilsyn
vil ta stilling til.
-Det er godt å begynne å se lyset i tunnelen, fortsetter Ryalen som forteller at det har vært
avholdt mange informasjonsmøter med kommuner og flere
folkemøter for å informere befolkningen. At det også har
vært god mat for journalister,
tyder mer enn 300 presseldipp
fra 1995 og fram til i dag på.

Nyettsyn på energiloven
Regjeringserklæringen 16. oktober 1997 heter det at

«En sentrumsregjering
vil foreta en gjennomgang av energiloven
med sikte på en bedre
samfunnsmessig kontroll med forvaltning
av vannkraft-

ressursene.»
Ved en ny gjennomgang vil det
være naturlig både å se på de
prinsipielle sider, men også på
de praktiske konsekvenser etter vel syv års erfaring med den
nye loven.

På grunn av elastisitetsforholdene i forbindelse med
bruk av elektrisitet kan prisforholdene svinge voldsomt.
Import og eksport kan dempe
dette, men det er allerede fra
dansk hold antydet at eksport
av kullkraft til Norge, nu etter
Kyoto,vil komme i en ny situasjon.
Markedssystemet åpner for
manipulering av markedet av
dominerende aktører. På det
nordiske marked er først og
fremst Vattenfall en dominerende aktør som ikke viker tilbake for å bruke sine muskler.

•
Finn Lieci

I vårt vannkraftdominerte sysMarkedet nytter prisen på
tem er det viktig at nedbør og
energi som styringsparameter.
temperaturforholdikkeer un- Alt tyder på at effekt vil kunne
derkastet noen markeds- bli en
likeordnet parameter, og
mekanisme.Tilbud og etterat dette vil tvinge frem en overspørsel kan variere betydelig
ordnet planlegging og drift.
gjennom året.
Ut fra markedsfilosofien skal
høyere priser utløse nybygging
av kraftstasjoner. Men markedet for nybygging er strengt regulert, strengere enn noen
gang tidligere. Når tilbudssiden
bortfaller, er «halve markedet»
borte.
En alvorlig innvendig mot
markedssystemet er at dette
ikke sikrer optimal utnytting
av den ressurs som vannkraften representerer i nasjonal
sammenheng. Når hver enkelt
produsent kjører sin produksjon med sikte på optimal fortjeneste, slik markedsfilosofien
forutsetter, blir det ikke et samfunnsøkonomisk optimalt system.
I forbindelse med vannkraftutbygging og oppgradering
kreves ekstremt lange plan- og
byggehorisonter. Er det noe
markedsmekanismen ikke tar
seg av, er det langsiktighet.

«Erdet noemarkedsmekanismenikke
tar seg av,er det
langsiktighet.»

Markedsmekanismen tar ikke
sosiale hensyn. Kraftforsyningen
er en nasjonal
infrastrukturtjeneste. Mange
vil ha motforestillinger mot at
de svake i samfunnet gjennom
prisen blir utsatt for «en rasjonering via pungen».
Erfaringene
Hovedspørsmålet etter vel syv
år med den nye lov er selvfølgelig om vi totalt sett har fått
en mer effektiv kraftforsyning
til beste for forbrukerne og
som ivaretar de langsiktige
samfunnsinteresser.

Vann

Det har skjedd store organisatoriske endringer i kraftforsyningen på nittitallet. Det er i
hovedsak de offentlige eiere som
selger og omorganiserer. Det
foretas disposisjoner som ikke
røper noen dypere forståelse av
hva vannkraftressursene virkelig representer. Beregning av
nåverdi med utgangspunkt i for
eksempel syv prosent rente, gir
ikke noe mål på hva en evigvarende ressurs virkelig erverd. En
langt lavere intergenerasjonsrente (en prosent) burde i alle
fall legges til grunn. Men dertil
kommer at slik verden nu engang er, vil kraftprisene, etter
Kyoto og med en mulig avvikling av svensk kjernekraft,
måtte stige. Dette perspektivet

«Hovedproblemet
nu
er åfå reetablert
dynarnikkeni
kraftforsyningen
som i dag er preget
av tafatthet.»

vendige strukturrasjonalise-

I

Det kan hevdes at det gamle
systemet hvor samkjøringen
kalte opp leveranser fra de
som til enhver tid hadde de
laveste variable kostnader,
gav en bedre nasj onal utnyttelse av ressursene enn de
nuværende hvor aktørene
isolert sett søker for å
optimalisere sin fortjeneste.
Optimal nasjonal ressursutnyttelse burde ha høyeste
prioritet.

laget sentralnett», uansett om
de bruker det. Deretter må distriktene ta alle regionale og lokale kostnader på egen kappe.

Har det under påvirkning av
markedsmekanismen skjedd
noe med strukturen som peker fremover? Vi ser at aktører søker å tilrive seg
markedsmakt. Om dette vil
tjene forbrukerne, er heller
tvilsomt. Når Hafslund, som
bare ett enkelt eksempel, kjøper Skedsmo og Sørum Elektrisitetsforsyning midt inne
i det naturlige forsyningsområdet
for Akershus
Energi, vil dette åpenbart
ikke fremme rasj onaliseringen av fordelingsvirksomhar igjen ingen forståelse hos
heten og dermed forbrudem som er beruset av markedskerne.
økonomiens kortsiktighet.

De prinsippielle
forhold
Hovedfilosofien bak energiloven er at markedskreftene vil
sørge for den ønskede styring
av kraftproduksjonen og kraftomsetningen, og at markedskreftene vil sørgefor den nødring. Markedsmekanismen
kan være både en fin og tjenlig
mekanisme hvis forholdene
ligger til rette for det. Det er et
antall forhold som setter begrensninger i forhold til kraftmarkedet:

hadde
det etter økonomenes syn
skjedd en overinvestering,
nu skjer det motsatte uten
at det er rimelig å gi
markedsmekanismen
skylden.
I det gamle systemet
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Det var et mål med energiloven at markedet skulle utj evne prisene til forbrukerne.
Dette har skj edd i og med at
selve energiprisen, blant annet på grunn av punkttariff
systemet, er blitt utjevnet.
Men overføringsprisene, slik
retningslinjene praktiseres,
varierer mer enn tidligere, i
følge NVEfra mellom 10,9 til
30 øre per kWh. Forskjeller i
topografi og befolkningstetthet forklarer dette. Som
vanlig lider distriktene!
Transport av kraft koster.
Det nye punkttariffsystemet
og omorganisering av nettstrukturen har ført til stor
omfordeling
av nettkostnadene. De tidligere
naturgitte
fortrinn med
nærhet til energikilden er i
hovedsak fjernet, igjen med
tap for distriktene. Denne
omfordelingsvirkning
var
ikke tilsiktet med energiloven. Som direktør Mellerud
i Salten Kraftsamband har
uttalt: Det er innført en dobbelt urettferdighet i punkttariffsystemet overfor distriktene. Først tvinges disse
til å være med på «spleise-

Det som er fiernt fra markedsfilosofien, er selve infrastrukturtenkningen, dette at det var et
samfunnsansvar å utnytte de
nasjonale ressurser optimalt og
levere kraft på likeverdige vilkår
til alle. De mest betydelige politiske førerskikkelser i vår nære
historie stod for denne tenkning. I historisk perspektiv, og
en trenger ikke gå langt tilbake,
fortoner dagens aktører seg lite
imponerende.
Veien fremover
Veien frem er neppe tilbake. Hovedproblemet
nu er å få
reetablert
dynamikken
i
kraftforsyningen som i dag er
preget av tafatthet. Energilandet Norge har gjort seg avhengig av dansk kullkraft. Vårt
hovedproblem er tafattheten og
den manglende vilje til å legge
forholdene til rette for øket
krafttilgang, som alle planer
viser at vi vil trenge.
Energiloven, som selvfølgelig
har sine positive sider, bør modifiseres slik at det som kort kan
kalles ressurs- og infrastrukturtenkning bedre tilgodeses. Dette
bør ikke overlates til dem som
tenker på kvartalsresultatene!

Nytt vassdragsanlegg
på Tretten
På dagen tre år etter
flomkatastrofen på

Tretten i Oppland,
overleverteNVE et nytt
og enestående
vassdragsanlegg til
Øyer kommune. Samtidig åpnet fylkesordfører
Lars Kjølaas nye Stav
bru. Under flommen
ble nemlig store deler
av riksveienødelagt

fordi Stav bru ikke
klarte å ta unna for de
store vannmassene.
Av Vibeke Hoff Norbye
Natt til 2. juni skjedde katastrofen som ingen kunne forutsi.
Det viste seg at Moksa hadde
enorme krefter boende i seg. Etter flere døgn med høy vannstand i elva var vanntrykket
i
de grove massene blitt faretruende høyt og et plutselig grunnbrudd førte til at den tok et nytt
løp nedover mot bebyggelsen.
Vannmassene
grov ut et nytt
elvefar og tok med seg flere hus
og skadet kommunale
anlegg.
I ettertid er vannføringen beregnet til omkring 90 kubikkmeter i sekundet.

4000

Betongrenne
For å sikre mot senere grunnbrudd, har det nye elveløpet fatt
tett bunn, bestående av en betongkonstruksjon.
I øverste del
av renna er det brukt rundt 30
kubikkmeter
betong
og
injeksjonsmasse
for å tette og
hindre at vannet starter å undergrave betongrenna.
Det er
lagt inn en rekke store steiner i
renna. Disse bremser
vannhastigheten og skaper liv i vannmassene. Totalt er det brukt
2100 kubikkmeter
betong og
280 tonn armering
i betongrenna.

Energidreper
Renna ender i en stor, kunstig
kulp kalt energidreperen.
Vannet som kommer buldrende
nedover i renna, blir bremset
opp i kulpen slik atvannet mister fart og energi. Dette hindrer
at det oppstår skader videre
nedover i elveløpet.
Ved normal
del stein og
bunnen
av
Disse vil bli

vannføring vil en
grus bli samlet på
energidreperen.
spylt ut ved flom.

lastebillass

Grunnbrudd
kan oppstå når
grunnen, som på Tretten, består
av både fine og grove løsmasser
og vannet bygger opp overtrykk. Totalt fjernet vannet
omkring 30 000 kubikkmeter
jord, stein og sand i løpet av de
dramatiske døgnene. Dette tilsvarer mellom 3000 og 4000
lastebillass!
Allerede
4. juni var ryddearbeidene i gang og de siste tre
årene har det foregått kontinuerlig
oppryddingsog
utbedringsarbeider
i området.
Det var viktig å få vassdragsanlegget klart før en eventuell
ny vårflom 1996. Da ville nemlig katastrofen
ha kunnet
gjenta seg. Den sikreste løsningen var å legge elva tilbake i det
gamle løpet. Dette krevde at
omkring like mye masse som
elva hadde tatt med seg, måtte
flyttes tilbake igjen.

har brukt rundt 4 millioner kroner på ny vei og bru. Dessuten
har Øyer kommune
brukt
rundt 10 millioner kroner til
oppbygging av kommunal
infrastruktur. Det nye anlegget er
dimensjonert
for å tåle flommer på over 100 kubikkmeter
i
sekundet.

Flott
markering
Store og små var samlet til folkefest da NVEs vassdragsanlegg
på Tretten høytidelig ble overlevert til Øyer kommune 2. juni.
Etter
småbruker
og livskunstner
Hans Hagens flotte
stemningsrapport
fra Moksas
herjinger tre år tilbake, konstaterte ordfører
Rigmor Aarø
Spiten at skadene er rettet opp
og at landskapet
nå framstår
med nye muligheter. NVEs Are
Mobæk og Torstein Tjelde la ikke
skjul på at de nå har lagt tre
tøffe arbeidsår bak seg. Til tross
for det harde og vanskelige arbeidet takket Tjelde ydmykt for
de store faglige utfordringene
han har fått tatt del i og viste
samtidig stor takknemlighet
for det gode samarbeidet
NVE
har hatt med kommunen gj ennom oppbyggingen
av anlegget. Vassdrags- og energidirektør
Erling Diesen kunne stolt foreta
den symbolske overrekkelsen av
anlegget til ordføreren.
Det er virkelig blitt et flott anlegg, og billedkunstner Wenche
Gulbrandsen roste NVEs arbeid.

-Anlegget er blitt så flott at hvis
dette er representativt
for NVEs
arbeid, vil jeg gjerne melde meg
som estetisk
konsulent,
sa
kunstneren
som har vunnet
konkurransen
om å smykke ut
badedammen
som
ligger

nedstrøms den nybetongrenna.
Etter mange flotte taler, hornmusikk og kunstnerisk innslag
fra elevene ved Aurvoll skole
som bølget flokkevis nedover
Mølleparken
til toner
fra
Smetanas
Moldava, var det

OrdførerRigmorAarø Spiten
overrekkerblomster til NVEs Torstein
Tjelde. Foto:Vibeke Hoff Norbye
Dersom det går lang tid mellom
flommene
og det samles mye
stein og grus på bunnen, kan
det bli aktuelt å ta ut disse massene for å sikre at energidreperen fungerer slik den skal.

Ingen

gjentakelse

Det er altså lagt ned betydelige
midler for å gjenoppbygge
og
sikre Tretten
sentrum
etter
flomskadene.
NVEs vassdragsanlegg har kostet rundt 17 millioner kroner. Statens vegvesen

Støpingen av betongrenna var en omfattende prosess.Totalt ble det brukt 21 000 m'betong og 280 tonn armering.
Foto:TorsteinTjelde
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Effektkjøring øker erosjonen
Økt kraftutveksling
med utlandet har

aktualisert økte effektinstallasjoner og endret
kjørestrategii eksisterende kraftverk. Særtrekk ved effektreguleringer raske
produksjonsreguleringersom gir
hurtigere endringer i
de fysiskeforhold i
vassdragetenn de vi er
vant med ved dagens
kraftverksdrift.
Av Vibeke Hoff Norbye
Slike endringer
vil påvirke
vassdragsmiljøet på en ny måte
og i de fleste tilfeller kreve nye
tillatelser fra myndighetene.
Et
forskning
og utviklingsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd
er derfor igangsatt
for
å undersøke
miljøkonsekvenser av slike endringer
i kjøremønsteret.
Prosj ektet
omfatter undersøkelser av virkninger på lokalklima, på isforhold og vanntemperatur,
biologiske forhold og erosjon og sedimentasj on i vassdragene.
Effektkjøring kan føre til større
påkjenninger
på elveløpene og
strender. Et delprosjekt fokuserer derfor på erosjonssikring.

Tokke som eksempel

2. juni 1995.Foto:ScanFoto
blant annet omvisning i Moksa
kunstverksted
og Moksa kraftverk.
Etterpå
kastet
festdeltagerne seg inn i kakespising
og brudans!

Søksmål
mot staten
Heradsbygd Verkeforening har
vedtatt å ta ut søksmål mot staten fordi de mener at NVE satte
2800 dekar i bygda under vann
i forbindelse
med flommen
i
1995. Medlemmene ønsker å få
dekket egenandelen
på 28 prosent av den beregnede avlingsskaden. Dette dreier seg om
rundt to millioner kroner. Vinner verkeforeningen
fram med
sin ankesak mot Statens Naturskadefond, er det trolig at den
trekker søksmålet tilbake.

Statkraft har valgt ut Tokke
Kraftverk
i Telemark
som
eksempelkraftverk
i dette prosjektet. Selve kraftverket
er
gammelt og må bygges om for
å dra nytte av effektkjøring.
Høsten 1997 ble det likevel gjennomført et 14 dagers eksperiment med effektkjøring
for å
studere miljøkonsekvensene.
Måleserieneble konsentrert om
Vinjevatn som er et inntaksmagasin.

Under effektkjøringeni Vinjevatn ble det registrert en omfattende blakking av
vannet langs strendene. Foto:Truls E. Bønsnes
Eksperimentet
viste spesielt
store virkninger på erosjonsprosessene.
-Vi brukte sedimentfeller
for å
registrere hvor mye sedimenter
som var i bevegelse i magasinet,
forklarer forskerJim Bogen, som
er prosjektansvarlig
for delprosjektet erosjon og sedimen-

tasjon ved effektregulering.
Etter at effektjøringen var gjennomført
ble det foretatt
referansemålinger
i vannet. Det
ble tatt prøver i alle tilløpsbekker og utløp av Vinjevatn.
Resultatene viser at det var en
markert økning av sedimenttransporten
etter at effekt-

kjøringen ble satt i gang.
Bogen forteller at han ble overrasket over resultatet av prøvekjøringen. Erosjonen ble nemlig langt mer omfattende
enn
forventet.
-Det
er ikke
vannstandsnivået
i seg selv som
fører til erosjon, forklarer han.
-Det er bølgene, skapt avvind,
og strømninger som fører til bevegelse og erosjon. I et magasin
med normal
regulering
vil
strandområdet
være tilpasset
den reguleringspraksis
som har
vært, og strandområdene
vil
være utvasket. Når reguleringspraksisen endres, vil man få tilpasning til ny profil. Spørsmålet er om denne situasjonenblir
stabil. I grunne vann med store
sedimentavleiringer
på bunnen
vil stadig variasjon i vannstanden skape
ustabile
bunnforhold. Dette er negativt for biologiske forhold og gir dårlige
oppvekstvilkår
for blant annet
fisk. Når nedtappingen
skjer
raskt, vil ikke grunnvannet
få
tid til å følge med, og det kan
også oppstå
grunnvannserosj on. I Vinjevatn ble det registrert grunnvannserosjon
på
visse steder som et resultat av
effektkjøringen.

Effektkjøring
Effektprosjektet
Effektprosjektet er planlagt over en fire-års periode (19962000) og har budsjett på omkring 12 millioner kroner.
Norges forskningsråd,
EnFO, Statkraft, Direktorat for
naturforvaltning
og NVE finansierer prosjektet. NVE er
prosjektleder
og Statkraft er sekretariat.
Målet for prosjektet er å oppdatere
kunnskapen
om
miljøvirkninger
av effektregulering i vassdrag, å utforme
tiltak og planløsninger
som kan redusere negative virkninger samt å skaffe utbyggere og forvaltning grunnlag
for å vurdere miljøvirkninger
av effektregulering.
Prosjektet ønsker å belyse vesentlige miljøproblemer,
finne grenser for hva som kan tåles og hva som bør unngås og redusere negative konsekvenser ved hjelp av tiltak, tilpasninger i driftsstrategi
og planløsninger.
Videre ønsker prosjektet å utvikle metoder for å finne
best krysningspunkter
mellom miljøkonsekvenser
og
økonomi i effektregulering
og effektutbygging.

stoppet

Videre eksperimenter
i Vinjevatn er inntil videre stoppet
opp fordi det er uenighet om
lovhjemmelen
for å forandre
kjøremønsteret
i vassdraget,
selv i forbindelse med et forskningsprosjekt.
-Selv om forholdene i Vinjevatn
kanskje
ikke egner seg for eifektkjøring,
så er det viktig å få sluttført eksperimentene
for å få dokumentert miljøvirkningene
på et
rasjonelt grunnlag, fremholder
Bogen. Kontrollerte forsøk vil gi
forvaltningen
et bedre grunnlag for å bedømme
miljøkonsekvensene
andre steder.
Hvis det videre arbeid i prosjektet må bygge på rent teoretiske
utledninger, er det lett å overse
noen virkninger.

Natur og miljø i forbygningsplanene
NVE arbeider
med å gi forbygningsplanene
en sterkere
natur- og miljøprofil, og samtidig gjøre planene lettere forståelig for publikum. Dette kan
gjøres ved å stille større krav til
hva som skal dokumenteres
i
en forbygningsplan.
Spesielt er
det ønskelig med en registrering og beskrivelse av landskap
og naturtilstand
der det planlegges tiltak. Sammen med en
god beskrivelse av tiltaket, vil
dette kunne gi et tilfredsstillende bilde av hvilke endringer
et inngrep vil medføre.

Dette er i korte trekk de foreløpige konklusjonene
fra en arbeidsgruppe som ble nedsatt sist
høst. Gruppa arbeider med å
justere den eksisterende malen
for planlegging i henhold til de
utvidede kravene og et opplegg
for registrering i felt.
Arbeidsgruppen
består av sivilingeniør
Mads Johnsen
og
landskapsarkitektene
Gyril
Fimreite og Bente-Sølvi Toverød.
De har valgt ut tre ulike vassdrag der det nå blir utarbeidet
planer etter de nye kravene. In-
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tensjonen er at disse skal bli så
gode at de kan tjene som eksempler til etterfølgelse.
De tre vassdragene representerer ulike faglige problemstillinger både i jordbrukslandskap
og
i bymiljø. Jørstadelva
er en
meandrerende
elv omgitt av
skog, beite og spredt bosetting i
Snåsa, Nord-Trøndelag. Hovedproblemet her er erosjon i beitemark og nær infrastruktur.
Granaelva på Inderøya i Trondheimsfiorden renner i en ravine
gjennom et boligfelt. Her er det

oppstått setningsskader
på hus
som ligger
på toppen
av
ravinen. Nesttunvassdraget
i
Bergen løper gjennom en kirkegård i tettbygde omgivelser. Kirkegården har vært rammet av
oversvømmelser de senere årene.
Nytt opplegg for forbygningsplaner er planlagt klart i løpet
året.
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Sterk økning
18. mai var fyllingsgraden for landets
magasiner 51,2 prosent
eller vel 15 prosentenheter over det normale

i kraftmagasinene

ske kraftsystemet beregnet til
113,6 TWh.

for årstiden, til tross for
fortsatt vekst i produk-

sjon og forbruk. Dette
er nesten dobling av
fyllingsgradenfra
samme tidspunkt i
1997.
Av PerToreJensen Lund

Produksjonen i årets fire første
måneder var på i alt 42,4 TWh
mot 37,3 TWh i samme periode
i fior. De siste 12 månedene er
det produsert 116,7 TWh som er
21,1 prosent mer enn i tilsvarende periode ett år tidligere. Til
sammenligning er midlere årlig produksjonsevne for det nor-

Høy fyllingsgrad
27. april nådde fyllingsgraden
sitt laveste nivå hittil i år med
42,5 prosent, eller nesten 11
prosentenheter over medianverdien til samme tidspunkt for
10-årsperioden 1982-91. Forholdsvis varmt vær, med sterk
snøsmelting i Sørøst-Norge i
begynnelsen og midten av mai,
og fortsatt import av kraft, førte
til at fyllingsgraden 18. mai
steg til 51,2 prosent eller 15,3
prosentenheter over medianverdien. Til sammenligningvar
fyllingsgraden til samme tidspunkt i 1997 bare 25,8 prosent.
Høyest fyllingsgrad hadde VestNorge med 60,9 prosent, mens
Sørøst-Norge hadde lavest
fyllingsgrad med 45,7 prosent.
Midt- og Nord-Norge hadde en
fyllingsgrad på 46,3 prosent.
Nettoimport
Kraftutvekslingen

med utlan-

det i årets fire første måneder
ga en nettoimport på 2,4 TWh
mot 5 TWh i tilsvarende periode i 1997. De siste 12 månedene har det vært en nettoimport på 1,4 TWh mot hele
14,4 TWh i foregående 12månedersperiode. Nedgangen i
importen har sammenheng
med den bedrede
kraftsituasjonen.
Økt forbruk
Det innenlandske totalforbruket i årets fire første måneder
var på i alt 44,8 TWh mot 42,3
TWh i tilsvarende periode i
1997. De siste 12 månedene har
forbruket vært 118,1 TWh som
er 6,6 prosent mer enn i samme
periode ett år tidligere og 4,5
TWh mer enn midlere årlig produksjonsevne.
Forbruket i alminnelig forsyning har de siste fire månedene
steget med 4,7 prosent i forhold
til samme periode i fior. For siste
12-månedersperiode
har det

vært en økning på 3,1 prosent.
Korrigert til normale temperaturforhold økte forbruket
med henholdsvis 5,1 og 5,6 prosent for de samme periodene.
Økningen i det alminnelige forbruket skyldes først og fremst
det unormalt lave forbruket i
1996 og i 1. halvdel av 1997, som
følge av både høye elpriser og
informasjonskampanjer
for å
dempe elektrisitetsforbruket.
Sammenligner vi det temperaturkorrigerte forbruket med
tilsvarende perioder enda ett år
tidligere, har forbruksveksten
imidlertidvært noe svakere, 1,2
prosent
for 4-månedersperioden og 2,3 prosent for 12månedersperioden.
Forbruket i kraftintensiv industri økte med åtte prosent i årets
fire første måneder sammenlignet med tilsvarende periode i
1997. De siste 12 månedene har
forbruket
vært 30,7 TWh
(brutto), en økning på 5,3 prosent i forhold til samme periode

ett år tidligere. Økningen skyldes først og fremst relativt sterk
vekst innen produksjon av aluminium og andre metaller.
Kjelkraft
øker
Forbruket av uprioritert kraft
(kjelkraft) økte med 13,9 prosent i forhold til samme periode
i fior. De siste 12 månedene har
økningen vært på hele 62,1 prosent. Den sterke økningen i kjelforbruket har sammenheng
med
det
relativt
lave
spotprisnivået på elektrisk kraft
både i år og i mesteparten av
1997, noe som fører til at flere
bedrifter fyrer kjelene med elektrisitet istedenfor med olje.
Gjennomsnittlig spotpris på
elektrisk kraft gikk ned fra 16,1
øre/kWh i begynnelsen av året
til rundt 11 øre/kWh i uke 20.
Til sammenligning
var
spotprisen i jor til de samme
tidspunkter henholdsvis 23,6
og rundt 9 øre/kWh.

Ja til Staffi kraftverk
I slutten av april ga
NVE innstilling til Olje-

og energidepartementet
om konsesjontil Sunnhordiand Kraftlag AS
for regulering og overføring av Kvandalsvatnet
og bygging av Staffi
kraftverk i Blådals-

vassdraget.
AvAstrid Brynildsen
Utbyggingsområdet

ligger

i

Kvinnherad og Etne kommuner
i Hordaland fylke. NVEanbefaler at Staffi kraftverk blir bygd
som omsøkt ved Staffivatnet
med utløp i dette tidligere regulerte magasinet. Fallet mellom Nesjastølsvatnet
og
Staffivatnet som skal utnyttes i
kraftverket er på 215,4 meter.
Videre anbefaler
NVE at
Kvandalsvatnet blir regulert ved
senking, og overført via Svartatjørn til Nesjastølsvatn. Reguleringshøyden mellom naturlig vannstand og laveste regulerte vannstand blir 30 meter,
og magasinvolumet blir rundt
fem millioner m3. Dette enkelt-

inngrepet vil medføre størst
virkninger. Vannføringen i øvre
del av Kvandalselva vil bli sterkt
redusert. Restfeltet er relativt
stort slik at gjennomsnittlig
vannføring ved utløpet av elva
i Åkrafiorden er beregnet til å
bli rundt 60 prosent av dagens
vannføring.
Nesjastølsvatn
som vil bli
inntaksmagasin
for det nye
kraftverket, forutsettes å bli regulert innenfor
naturlige
vannstandsvariasjoner.
Det er foretatt to endringer i
forhold til Samlet plan for vassdrag (SP)-prosjektet som ble be-

handlet av Stortinget våren
1993.
Oppdemming
av
Kvandalsvatnet med fem meter
er sløyfet, og overføringen vil
skje via Svartatjørn istedenfor
Ingavatn. Begge disse endringene vil etter NVEs vurdering
være positive for natur og miljø.
Den anbefalte utbyggingen er
forholdsvis liten i et område
med relativt mye kraftutbygging helt fra slutten av 1940årene og frem til begynnelsen
av 1990-årene. Nå produseres
det gjennomsnittlig 1033 GWh
per år i de eksisterende Blåfallianleggene. Produksjonen i det

Publikasjon om vindkraft
I løpet av sommeren
kommer NVE med en
publikasjon som gir en
oversiktliginnføring i
viktige spørsmål ved
utbygging av vindkraft. Miljøverndepartementet, Direktorat for
naturprvaltning og
Riksantikvaren har stilt
seg positive til en slik
veilederog har gitt
kommentarer under-

veis.
Det har vært en stadig økende
interesse for vindkraft, og de

berørte myndigheter har registrert betydelig etterspørsel etter
informasjon om vindkraft tilpasset norske forhold. Spørsmålene har særlig dreid seg om formell behandling
og miljøkonsekvenser, men det er også
behov for informasjon om tekniske og økonomiske forhold.
Målgruppen er alle som forventes å få befatning med vindkraft, enten dette er potensielle
utbyggere, offentlige myndigheter eller andre. NVEunderstreker at dette er en innføring i temaet, og ikke en utfyllende
fremstilling for potensielle
utbyggere.
Den første delen omtaler tekniske og økonomiske spørsmål
vedrørende vindkraftverk. Et

vindkraftverk betyr ikke bare Publikasjonen legger stor vekt
etablering av vindmøller, men på å beskrive de miljømessige
også av kraftledninger for å over- virkningene av vindkraft. NVE
oppfatter at den største miljøføre strømmen til eksisterende
kraftledningsnett. På kostnads- konsekvensen vil være den visusiden kan derfor utbygging av elle påvirkningen ved å sette
et infrastrukturnett med kraft- opp vindmøller i landskapet.
ledninger og veier utgjøre bety- Andre problemstillinger knytdelige deler av totalkostnadene.
tet til fugl, plante- og dyreliv,
De økonomiske
rammestøy, osv. beskrives også.
vilkårene er fortsatt uklare, og
forandring i disse kan bety mye Siste del av publikasjonen er
viet de formelle sidene ved befor lønnsomheten avvindkraft.
handlingen av vindkraft og beDen viktigste faktoren for lønn- skriver blant annet de faktorene
somheten er vindressursene.
NVElegger vekt på i sin konseKraftproduksjonen øker nemlig sjonsbehandling. Viktige faktomed tredje potens av økningen
rer er miljøkonsekvenser, vindi vindstyrke. Betydning og varia- ressurser, ressursutnyttelse,
sjon av vindressurser og beho- kostnader, produksjon, størrelse
vet for eventuelt å kartlegge
og behov for infrastruktur.
disse er også omtalt.
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nye kraftverket vil bli på 17,5
GWh, og i de nedenforliggende
kraftverkene Blåfalli
vil det
bli en tilleggsproduksjon på 9
GWh.
Utbyggingen er rimelig i forhold
til gjennomsnittlige
utbyggingskostnader
for gjenværende vannkraftprosjekter som
er plassert i SP kategori I.
Utbyggingskostnadene
er beregnet til 54 millioner kroner
inkludert nettkostnader,
og
dette tilsvarer 2,06 kr/kWh årsproduksjon.

Tettere sam-

arbeid mellom NVE og
NGU
NVEog NGU (Norges geologiske
undersøkelse) har undertegnet
en rammeavtale om samarbeid
for å styrke kompetansen
innenfor området miljø og
grunnvann. Samarbeidet skal
blant annet gjelde utnyttelsen
av hydrologiske
og hydrogeologiske/geologiske
data
samt produktutvikling,
markedsføring og salg. Det skal opprettes et samarbeidsråd som
blant annet skal utrede felles
prosjekter innen forskning og
utvilding. NVE og NGU regner
med å tjene på samarbeidet
både faglig og økonomisk.
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Ny 66 kV-Iinje

Gode råd til toppledere

avklaring av fremtidig nett- Med sin siste enøk-kampanje
struktur. Kraftledningen er en ønsker NVE å nå både ledere
seksjon av den doble 66 kVkraft- som bare er opptatt av å tjene
ledningen mellom Ringerike
mer penger, og ledere som meog Flesaker. Utvikling og opp- ner miljø og ressurser er viktig.
grad ering av denne kraftledningen er sett i sammenEtter fiorårets enøk-sjekk som
heng med hovedforsyning til rettet seg mot alle landets husDrammen og en eventuell ned- stander, har NVE i vår konsenleggelse av 50 kV krafttrert seg om en ny målgruppe.
ledningene fra Modum til Dram- Gjennom store annonser i Afmen. Det er nå opprettet en styBuskenid Nett søkte i august ringsgruppe bestående av repre1997 om konsesjon for oven- sentanter fra Buskerud Nett AS,
nevnte anlegg. Bakgrunnen for Drammen Energinett AS,Dramsøknaden var at Borregaard
men Kraft AS og NVE.Gruppen
Hellefos hadde vedtatt å bygge skal vurdere alternative løsninet nytt anlegg på Hellefos, som ger for forsyning av Drammen,
medførte betydelig økning i ef- ogvil trolig avklare hvor sentral NVE har i løpet av våren utarfekt- og energibehov. Søknaden kraffledningen fra Ringerike til beidet et forslag til retningslininnebar blant annet at eksiste- Flesaker blir.
jer med kvantifiserte sikkerhetsrende kraftledning skulle oppkrav for etablering i flomutsatte
NVEs vedtak sikrer energigraderes og flyttes i ny tras.
områder. Dette er nå på intern
forsyningen
til Borregaard
høring i etaten, og vil i løpet av
NVEvil senere avgjøre om vide- Hellefos, og gjør det samtidig
ettersommeren sendes på ofreføring av anlegget mot Brå- mulig å få et bedre beslutnings- fentlig høring.
ten, slik at eksisterende ledning grunnlag før videreføringen fra
kan rives. Bakgrunnen for å ikke Hellefos til Bråten avklares.
Etter den store flommen på
gi konsesjon på strekningen
Østlandet i 1995, ble NVEpålagt
Hellefos - Bråten, er behovet for
av Olje- og energidepartementet å utarbeide slike retningslin-

Buskerud Nett har fått
konsesjonfor å bygge
og drive en dobbel66
kV kraftiedning fra
Burud til Hellefos.
Anlegget ligger i Øvre
Eiker kommune i Buskerud fylke.

tenposten, Dagens Næringsliv,
Kommunal Rapport og Kapital, er enøk blitt profilert overfor ledere av store og mellomstore bedrifter.
-Kampanjen er en del av en
langsiktig satsing, forteller rådgiver i NVE,Eric Malm, som har
tro på at kampanjens utradisjonelle form og innhold kan

Retningslinjer
områder

Energimerking av
husholdningsapparater
EU har pålagt alle produsenter
av husholdningsapparater
å
merke sine produkter med
energi- og ressursforbruk Denne
ordningen gjelder også for
Norge som en konsekvens av
Norges samarbeid med EUgjennom EØS avtalen.
Hensikten med Energimerkeordningen er å gjøre forbrukerne bevisste
på ulike
apparaters forbruk av energi og
ressurser, slik at de kan velge det
mest energieffektive og miljøvennlige apparatet. Ved å velge
slike apparater, vil også produsentene bli påvirket til å utviIde stadig mer energieffektive

produkter. Selvemerkingen gj øres ved hjelp av en standardetikett som forhandlerne skal
påføre samtlige apparater som
stilles ut for salg.
Energimerking av kombinerte
vaskemaskiner og tørketromler
blir innført i disse dager. Fra før
er vaskemaskiner, tørketromler
samt kjøleskap, frysere og kombinasjoner av disse med i ordningen. Senere vil ytterligere
nye produktgrupper
inngå i
ordningen: oppvaskmaskiner,
varmtvannsberedere og -beholdere, belysningskilder og klimaanlegg.

Jostedalsbreen
NVE var representert
med
regionsjef i Førde Gunnstein
Brakestad og seksjonssjef Erik
Roland i Hydrologisk avdeling
da Norsk Bremuseum i Fjærland
markerte premieren på den nye
brefilmen av Ivo Caprino lørdag
9. mai. Markeringen av filmpremieren
startet
foran
Bøyabreen der formann i styret
for Bremuseet, Knut M. Ore, hilste de mange frammøtte.
Bøyabreen hilste tilbake med
flere flotte isras i brefallet mens
Ore talte.
I 30 minutter får publikum oppleve Jostedalsbreen
på en
spektakulær måte med et turlag på to jenter og to gutter
som går på ski fra Erdalen i
Stryn til Fjærland. Caprino har
brukt helikopter under innspil-

på film

lingen. -Filmen somvises på fem
lerreter, gir en fin opplevelse av
brefronter i framtykning, bratte
brefall, store brekløfter og hvite
vidder på toppen av breen, forteller Erik Roland til Vann 8z.
Energi. -Filmen gir mulighet til
å oppleve Jostedalsbreen på en
måte som selv ikke vante brevandrere har hatt.

føre til at gamle myter avlives
og at nye holdninger bygges.
Gjennom kampanjen er myndighetenes energipolitikk blitt
presentert som framsynt og initiativrik. Dessuten er enøk posisjonert som et moderne og
hensiktsmessigvirkemiddel for
målgruppene. Bredden i NVEs
tilbud og virkemiddelapparat
er også blitt presentert.

i flomutsatte

jer. Den umiddelbare hensikt er
å få til en enklere og mer enhetlig vurdering av hvilken arealbruk som kan tillates, eventuelt på hvilke vilkår, mens den
overordnede målsetting er å bidra til å redusere samfunnets
sårbarhet for flom og annen
fare knyttet til vassdrag.
Differensiert flomsikring er innført som et sentralt prinsipp.
Enkelt sagt betyr dette at jo

større verdier som står på spill,
dess større er kravene til sikkerhet og trygg plassering. Ulike
former for bygg, anlegg og arealbruk er gruppert i sikkerhetsklasser basert på den fare for
skade en flom antas å medføre.
Videre er det redegjort for NVEs
ansvar og det kommunale ansvar, og det er tatt med en veiledende del om flomprosesser og
vurderinger av sikkerhetsnivå
og sikringstiltak.

Norsk-svensk samarbeid
overvåking av vassdrag
Sverigeopplevdeogså
skadeflom i 1995 og
svenskemyndigheter er
i ferd med å etablere
regionalesamordningsgrupper som skal utarbeideplaner for å
redusereflomskader i
en del vassdrag.NVEer
representerti den regionale samordningsgruppen for Trysilelva/
Klarålven.

med automatisk overføring av
sanntids vannføringsdata
i
Trysilelva, som på svensk side
heter Klarålven. Det betyr at
NVE hver dag får informasjon
om vannføringsforholdene på
tre forskjellige steder i vassdraget. I 1995 var ingen av
målestasjonene utrustet for å
kunne overføre sanntidsdata.
Trysilelva er i dag et av de vassdragene i Norge som er best utstyrt med målestasjoner for å
overføre slik informasjon.
Sammen med meteorologiske
prognoser gir det et godt grunnlag for varsling av flom i vassdraget både på norsk og svensk
side.

Av Inger Karin Engen

Effektiv varsling er ett av flere
tiltak som er nødvendig for å
redusere flomskader. Det har
derfor skjedd betydelige forbedringer i grunnlaget for varsling av flom også i dette vassdraget etter 1995. I dag har NVE
blant annet tre målestasjoner

Jostedalsbreen er nesten 500
kvadratkilometer stor. Skulle
den smelte, vil den gi alle beboere i Norge nok vann i 100 år!
NVEvar blant stifterne da museet ble åpnet i 1991. Til nå har
det tatt imot rundt 500.000 besøkende. Målet er at den nye filmen skal trekke enda flere til
Fjærland.
Trysilelva,nedstøms Sagnfossen.
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Lånsstyrelsen i Vårmland ønsket i vinter å etablere et prøveprosjekt sammen med norske
myndigheter om visuell overvåking av Trysilelva for varslingsformål. NVE mente imidlertid
at nytten av visuell overvåking
som flomvarslingsverktøy er
svært begrenset, og at de forbe-

om

dringene som allerede er gjort,
har gitt betydelig bedre grunnlag for flomvarsling i vassdraget siden 1995. NVEønsket derfor ikke å delta i det relativt
kostnadskrevende prosjektet.
Visuell overvåkning i vassdrag
ved hjelp av mobile videokameraer kan imidlertid være
til god hjelp for beredskapsansvarlige, når flom allerede er varslet. NVEforeslo derfor å vurdere
visuell overvåking til slike formål, noe som vakte interesse i
den regionale samordningsgruppen.
NVEmener at det er svært viktig å etablere gode rutiner for
formidling av flomvarsel over
grensen til SveHge, og tok dette
opp i samordningsgruppen. Resultatet ble at NVEsender flomvarsel til Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
og Lånsstyrelsen i Vårmland,
når det ventes flom av en viss
størrelse (middelflom) i Trysilvassdraget. Disse sørger for at
varselet når de instanser som
har behov for det.
Det har så langt i år vært holdt
tre møter i den regionale
samordningsgruppen
for
Trysilelva og Ktardlven, og samarbeidet har vært en positiv erfaring.
Det vil bli et
oppfølgingsmøte i Norge til
høsten og ett møte i april måned hvert år framover.
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Alna rustes opp
Oslo kommune ser
verdien av å fremheve
vassdragene sine som
nerver i grønnstrukturen. Årene har
gått siden Akerselva ble
forvandlet fra en forurenset grimase til smilerynken Akerselva Miljøpark. Nå er det rundt
Alna det skjer.

kringliggende boligområdene til
turveier
og grøntdrag
langs
Alna, slik at folk kan innlemme
dette i sitt nærområde. Foruten
opparbeiding gjenstår også den
juridiske sikringen i form av erverv og reguleringsplaner
for en
del arealer.

etablering. Det er registrert 323
kulturminner
langs vassdraget, og etter hvert skal disse
også komme til sin rett og bidra til å fortelle elvas historie.
Et eksempel er Kalbakkbrua fra
ca. 1790 som nå er underveis
til å bli fredet.

og idrettsvesenet
har i tillegg
søkt om spillemidler.
Oslo kommune har organisert
sitt engasjement
i restaureringen av Alna i et koordinerende
forum kalt "Aksjon Alna", som
foruten Park- og idrettsvesenet
består av Oslo vann- og avløpsverk, Plan- og bygningsetaten,
Byantikvaren

og Miljøetaten.

Når man skal legge til rette for
allmenn turopplevelser
langs
et byvassdrag, er det viktig at
ikke alle sidearealer
blir
"parkifisert" med monokultur
av gress. Østhagen understreker at også naturlig
kantvegetasjon blir satt stor pris på
av vanlig turgjengere,
og ikke
minst det fugle- og dyreliv som
er avhengig av ufrisert natur
er til stor glede for mange. I
vassdragenes kantsoner kan vi
oppleve spesielle arter som ikke
trives andre steder.

Av Bente Sølvi Toverød
Alna renner gjennom Groruddalens industriområder
og boligstrøk, og har gjennom
en
lang periode av dette århundret
blitt til en bakgård som folk har
vendt ryggen. Men nå er det
slutt på slikt. Elven løftes frem i
lyset og gjenskapes som det verdifulle element den er for rekreasjon og friluftsliv.
I disse dager arbeider Oslo parkog idrettsvesen med en turveiparselli de bratte partiene forbi
Grorud badedam. I Svartdalen
fullføres en annen parsell som
ble påbegynt for flere år tilbake,
slik at det nå er sammenhengende forbindelse fra Enebakkveien - hvor elva forsvinner for
godt i en kulvert - og frem til
Bryn.
Flere nye turveiparseller
er under prosjektering
og vil bli
ferdigstillet i løpet av 1999, forteller landskapsarkitekt
Inger
Helene Kjerkreit
i Park- og
idrettsvesenet.
Et viktig mål
med arbeidet er å knytte de om-

sjonssjef i NVE Haavard Østhagen. Derfor er det spesielt
gledelig når det først settes i
gang noe, slik som iAlna i Oslo.
Det eneste andre tiltaket vi
kjenner til er restaureringen
av
Måna
i Tinn
kommune.
Restaureringsarbeidet
her har
imidlertid en helt annen karakter, fordi det er snakk om å motvirke de negative virkningene
av en overdimensjonert
steinsatt flomsikring.

Kaldbakkbrua fra ca. 1790er iferd med å bli fredet. Foto:VibekeHoff Norbye

Bedre vannkvalitet

35 millioner

Oslo Vann- og avløpsverk arbeider med å bedre vannkvaliteten
i vassdraget gjennom sanering
av avløpsnettet
og fierning av
overløp. Helt øverst i elva finnes
ørret, og det er et mål at vannkvaliteten skal bli så god at fisk
kan leve i hele elvas lengde. Ovenfor Brubak ønsker man å oppnå
badevannskvalitet.

Kapitalbehovet
for å opparbeide hele strekningen
fra
Alnas kilder til forsvinningspunktet ved Enebakkveien
er
beregnet til knapt 35 millioner
kroner. Hittil er ca. halvparten
gjort ferdig. Imidlertid gjenstår
de dyreste parsellene, som er
anslått til å komme på rundt
24 millioner kroner. Direktoratet for naturforvaltning
har bidratt med midler gjennom
"Aksjon Vannmiljø"
og park-

Alna har spilt en sentral rolle
både for bosetting og industriell

kroner

Arbeidet for Alna hadde sin formelle start i 1974 da det ble laget en offentlig utredning
om
elvas potensiale som
rekreasjonsområde.
Denne ble
fulgt opp med en disposisjonsplan i 1989, og til sist med en
tiltaksplan i 1997.

Restaurerte

vassdrag

kan bli viktige
rekreasjonsområder
Elverestaurering
er ingen stor
aktivitet her i landet, sier sek-

Videre understreker
Østhagen
at Alna er en del av Oslomarkavassdragene som i 1973 ble vernet i verneplan I for vassdrag.
- Det er positivt at kommunen
på denne måten tar ansvar for
å sikre verneverdiene knyttet til
vassdraget. Et formål med vernet av Oslomarkavassdragene
var å ta vare på vassdrag som
er av stor betydning for mange
mennesker. Den tilretteleggingen som nå er startet opp for å
lette tilgjengeligheten
til vassdraget, er i tråd med verneformålet
for Alna, sier Østhagen.

Ula får ny dam
Umiddelbart nedenfor
den gamle bygger NVE
ny dam i Ula i Sel
kommune i Gudbrandsdalen. Arbeidene er
allerede i gang, og
dammen til 9,6 millioner kroner vil stå ferdig
i løpet av 1998.
Økte

Historikk

krav til stabilitet

Den eksisterende dammen ble
bygget for å forhindre løsmasser fra Ula å demme opp Lågen
der de to elvene møtes. Til tross
for at den eksisterende dammen
fra 1897 er blitt utbedret jevnlig, tilfredsstiller
den ikke dagens krav til stabilitet og sikkerhet, og et eventuelt brudd vil
kunne få betydelige konsekvenser.

Den nye dammen blir bygd som en buedam foran den gamle dammen.
Ilustrasjon: Rune Stubrud

Helt ny konstruksjon
Mens den eksisterende dammen
står på fast fiell og er murt opp
av hogd stein, skal den nye dammen bygges som en buedam i
armert betong fundamentert
på

fiell. Damkronen vil utformes
slik at flomvannet
lett kan
passere.
De to dammen blir like høye,
om lag 15 meter på det høyeste. For å kunne avlede flom-

Vann
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Samtidig med flommen "Storofsen" i 1789 inntraff det en
voldsom flom i Ula. Store grusmasser ble ført ned i dalen
slik at Lågen ble flyttet helt over til vestre dalside. Elveleiet
ble samtidig løftet så mye at de overforliggende Selsmyrene
for en stor del ble liggende under vann.
Tilførslene av stein og grus fra Ula måtte stoppes om ikke
Selsmyrene skulle bli til en innsjø. Etter gjentatte behandlinger i Stortinget ble det i 1877 bestemt at det skulle bygges en «materialsamledam»
i Ula. Det ble beregnet at denne
dammen skulle tilbakeholde 25 000 kubikkfavner
(ca. 167
000 kubikkmeter) «skadelig materiale».
Med dette ble det satt en midlertidig stopper for den videre
forsumping av Selsmyrene. Ytterligere utbedringer
ble etter hvert foretatt, og i dag er det meste av området oppdyrket.

mer effektivt, vil den gamle
dammen få fiernet den øverste
meteren av damkronen
og bli
stående neddykket bak den nye.
Langs elvens høyre bredd skal det
bygges en kanal som kan senke

vannstanden
i magasinet slik
at tilført grus og sand kan bli
fiernet.
Statkraft Anlegg er valgt som
entreprenør
etter en offentlig
anbudskonkurranse.
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CO2-regimet på
plass i 1999?
Både internasjonalt og i Stortinget arbeides det nå med å
etablere et CO2-regime basert
på kvotehandel og avgifter. Regjeringen la i vår fram et forslag om "grønne skatter" og
oppfølging av Kyotoprotokollen. Rammer for kvotehandel
tilknyttet CO, vil sannsynligvis
bli avklart til høsten.

utbyggere av gasskraftverk stå
overfor enklere rammer og vil
lettere kunne regne ut lønnsomheten i sine prosj ekter. En
slik innføring vil også lette
NVEs konsesj onsbehandling
fordi CO2-utslipp i mindre grad
vil være et tema. NVE vil da
kunne konsentrere seg om lokale konsekvenser i konsesjonsbehandlingen.

Med kvotepriser og avgiftssatser på CO2-utslipp på plass, vil

Konsesjonssøknad
høring
Borregaard i Sarpsborg er langt
inne i søkeprosessen om å få
bygge et cogen-anlegg. Dette
skal forsyne bedriften med 1,4
TWh varme og 0,7 TWh strøm.
NVE har mottatt konsesjonssøknad og
den pålagte
konsekvensutredningen. Disse

på

er nå på høring med frist til
oktober. Hensikten med en slik
høringsrunde er å spørre høringsinstansene om saken er
godt nok utredet og hva de mener om realitetene i saken. NVE
vil fatte sitt vedtak rundt årsskriftet.

Utsetter søknad
Industrikraft Midt-Norge som
planlegger et gassfyrt kraftvarmeverk på Skogn i Levanger,
utsetter sin konsesjonssøknad.
De ønsker å vurdere om ulike
teknologiske konsepter som
medfører betydelig reduserte
-utslipp, kan anvendes i
prosjektet. Industrikraft Midt-

Norge hadde planlagt å sende
inn konsesjonssøknad i sommer, men vil nå avvente resultatene fra de nye evalueringene.
I et brev til NVE skriver selskapet at en konsesjonssøknad tidligst vil være klar ved årsskiftet
1998/99.

Med vann i tankene
Med 24 års fartstid
over to perioder i
NVE og 12 år som
avdelingsdirektørved
Hydrologiskavdeling, trekkernå 60 år
gamle Arne Tollan
segfra administrativt arbeid.
Av Vibeke Hoff Norbye

Tollan forteller at jobben
som avdelingsdirektør har
vært spennende og gitt ham
en posisjon der han har fått
store utfordringer og ikke
minst
innflytelse
og
påvirkningsmuligheter.
Men, det er etter hvert blitt
vel mye økonomi, administrasjon og rapportering. Jeg
føler at hekkene etter hvert
har kommet tettere og tettere, sier han og forklarer at
det kan kjennes frustrerende
å måtte ta administrative
beslutninger i raskt tempo
uten tilstrekkelig tid til vurdering og ettertanke. -Det
har nok i perioder gått utover både inspirasjon og
kreativitet,
innrømmer
Tollan som for øvrig har sittet som leder i Norsk
hydrologiråd siden etableringen i 1995.

Hytteeiere
Nytt gasskraftverk?
Haltenkraft AS, et selskap som odden. Både Industrikraft Midtetableres av en rekke store
Norge (IMN)og Naturkraft har
energiselskaper i Midt- og Nord- tidligere signalisert sin interNorge, ønsker å bygge gasskraft- esse. Sistnevnte meldte i 1994 i
verk på Tjeldbergodden i Sør- prinsippet et tilsvarende kraftTrøndelag. NVE har mottatt
verk som Haltenkraft A/Snå har
melding om prosjektet, og gjort, men valgte å satse på løskonsekvensutredningsninger ved Kaarstø i Tysvær og
programmet er planlagt fast- ved Kollsnes i Øygarden. IMN
satt før årsskiftet. Gasskraftver- planlegger å føre gassen i rør til
ket på 400 MW, har beregnet år- Skogn ogbygge et gasskraftverk
lig produksjon på 3,2 TWh. ved anlegget til Norske Skog.
Driftstart er planlagt til sommeren 2003.
For å frakte kraften fra det planlagte gasskraftverket
har
Haltenkraft A/S er ikke det før- Haltenkraft A/Sogså meldt bygste selskapet som har utredet
ging av en rundt fem mil lang
bygging av gasskraftverk basert 420 kV-ledning fra Tjeldbergpå gass ilandført på Tjeldberg- odden til Trollheim.

Anleggsbidrag
Det er innarbeidet nye bestemmelser for beregning av engangs tilknytningsavgift
og
anleggsbidrag i NVEsretningslinjer
for beregning
av
overføringstariffer. NVEhar hovedsakelig mottatt positive
tilbakemeldinger på disse, men
noen netteiere har lagt fram
beregninger som kan tyde på at

Framover velger Tollan å arbeide som rådgiver tilknyttet
Hydrologisk avdeling. Med bakgrunn også fra NIVA,Norges allmennvitenskapelige
forskningsråd, FNs økonomiske
kommisjon i Genève og det
europeiske miljøbyrå EEA,har
Tollan arbeidet mye med luftforurensning,
forsuring og
7

NVE har i 1998 behandlet flere tvistesaker om

overføringstarifferpå
strøm for hytteeiere.
En hytteeier har klaget inn Kragerø Energi fordi fastleddet i
overføringstariffen var betraktelig høyere for fritidsboligene
enn for fastboende.NVE har fattet vedtak om at Kragerø Energi
må redusere fastleddet for sine
fritidsboligkunder med 177 kroner. Beløpet skal tilbakebetales
kundene. Etter dette vil fastleddet for fritidsboligene være
2063 kroner mens fastleddet for
husholdningene vil være 987
kroner. Energileddet er det
samme for begge kunde-

vannkvalitet. -Det kan nok
være at jeg vil ønske å arbeide
mer med miljøvern og forskning, røper han, og drømmer
kanskje også om å jobbe mer
internasjonalt.
Vannspørsmål har stått i sentrum gjennom Tollans yrkeskarriere, og han er opptatt av
en helhetlig vannforvaltning.
-Norge har veldig mange
forvaltningsorganer for vannspørsmål og det blir lett mye
sektorisering, slik at man ikke
alltid får sett saker i sammen-

heng, sier han og understreker at han ser fram til den
nye vannressursloven kommer på plass.
Tollan forventer at den nye
loven vil ta miljøhensyn
mer på alvor. I dag er vi
flinke til å utarbeide
konsekvensutredninger etter at tiltak er vedtatt. Han
mener at den nye loven i
større grad vil basere utbygging på naturens tålegrense
slik at det ikke går ut over
geologi og biologi. -Tukler vi
med naturen uten å vite
hva vi gjør, pleier den å slå
hardt tilbake, sier Tollan. Romeriks-porten er et godt
eksempel på at vi i ettertid
må "plastre" for å rette opp
skadene.
Fra 1. juli gleder Tollan seg
til å fordype seg mer i faget
igjen. -Kanskje blir det tid
til å skrive litt mer også, sier
han og føyer til at han helt
sikkert kommer til å savne
muligheten han har hatt
for å styre virksomhetsplaner, strategi og lignende.
Her får min etterfølger, Kjell
Repp, morsomme oppgaver, avslutter avdelingsdirektøren.

klager

klusjon i saken er at Odda
Energi for 1997 må tilbakebegruppene.
tale til hyttekunder som har
betalt mer til dekning av faste
Havsdalen Velforening repre- kostnader i nettet enn en gj enhusholdningssenterer en del hyttekunder og nomsnittlig
har klaget inn Hallingdal Kraft- kunde. De fritidsboligkundene
nett fordi nettleien etter deres som har et årsforbruk som en
oppfatning hadde øket med 20 gjennomsnittlig husholdningsprosent fra 1997 til 1998. NVE kunde eller høyere, skal for 1997
har ikke funnet grunn til å gi avregnes etter en husholdningsHavsdalen Velforening med- tariff. Fra 1998 har NVE pålagt
Odda Energi å beregne tariffer
hold.
med like energiledd for hytter
En hytteier har klaget inn Odda og husholdninger og eventuelt
Energi på grunn av det han differensiere mellom kundemente var for høy nettleie. Odda gruppene via fastleddet.
Energi hadde en overføringstariff med likt fastledd for både Flesberg Elverk har ffitt medhold
husholdnings- og fritidsbolig- fra NVEi at de ikke diskriminekunder, men det var stor for- rer sine fritidsboligkunder i forskjell i energileddet mellom de hold til sine husholdningsto kundegruppene. NVEs kon- kunder.

for hytter

den justerte tariffinntekten er
satt for høyt for tilknytninger
med relativt lave årlige energiuttak. For enkelte tilknytninger,
og spesielt for hytter, vil det
imidlertid bli relativt liten inntektsøkning i forhold til kostnadene ved åknytte disse kundene
til nettet. I slike situasjoner vil
den opprinnelige
fastsatte

justeringsfaktoren
for tariffinntekten gi et uforholdsmessig lavt anleggsbidragved hyttetilknytninger.
NVEhar forståelse for de merknader som enkelte netteiere har
kommet med, og tillater nå at
netteiere kan fastsette en lavere
justeringsfaktor
for tariff-
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inntekten
knytninger.

ved

hyttetil-

Denne justeringen fører til at
hyttetilknytninger vil gi en relativt bedre lønnsomhet for
netteierne. Dette betyr imidlertid ikke at hver enkelt hyttetilknytning vil være bedriftsøkonomisk lønnsom for netteier

eller at hyttetilknytninger vil gi
høyere lønnsomhet enn helårsboliger og næringsvirksomhet.
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Vannforvaltning
Palestinatrenger hjelp
til å bygge opp og
etablereen institusjon
for vannforvaltning. I
1995 inngikk NVE et

samarbeid med
PalestinianWater
Authority, PWA,for en
treårsperiode.Nå ønsker PWA å forhandle
om ny kontrakt.
AvGryBerg

i Palestina

har brukt SFT og NIVA som
underkontraktører. Foruten en
koordinator i Palestina, har prosjektet hatt en koordinator i
Norge.
Av resultater som er oppnådd
så langt er:

for avdelingene og annet personell er midlertidig ansatt.
Stillingene må lyses ut på nytt.
Økonomiog budsjettsystemet er utviklet, og syste-

met er i en innkjøringsfase.
Assistanse til
å skrive oppdragsbeskrivelse og
kontrakt med konsulentene.
Første utkast er ferdig, men det
mangler fortsatt veldig mye.

Vannlovgivning.
Organisatorisk oppbygging og
interne reguleringer. President

Arafat har gitt sin godkjenning,
og dette er lov nummer to i Palestina.

Forslag til
konsesjonssystem for boring
og uttak av vann fra brønner
er blitt utarbeidet. PWAhar videreutviklet forslaget og tatt
det i bruk. Det vil sikkert bli forandringer av systemet etter
hvert.

Konsesjonssystem.
Bemanningsplan,
funksj oner,
oppgaver og arbeidsbeskrivelser er utarbeidet, men tren-

NVEsrolle i dette NORAD-finan- ger noen forbedringer. Det viser
sierte prosjektet har vært åvære seg vanskelig å få gode søkere
rådgiver for PWAi arbeidet med til stillingene, slik at direktører
å etablere en institusjon for
vannforvaltning. Det har vært
viktig å finne kvalifisert personell og utvikle administrative
Palestina består av Gaza
og tekniske hjelpemidler for efog Vestbredden. Geografektivt å kunne forvalte de pafisk
er disse adskilt med
lestinske vannressursene.
Israel imellom. I Gaza er
20 prosent av området isPalestinerne startet helt fra
raelske
bosettinger. Resten
grunnen av når de skulle bygge
er
palestinsk
selvstyre. På
opp vannforvaltningen. I 1995
Vestbredden
er det motutpekte President Arafat PWAs
satt.
Der
har
palestinerne
leder i Gaza og nestleder påVestselvstyre i noen få byer, og
bredden. Siden har de bygget
i
urolige perioder kan ikke
opp organisasjonen og er i dag
palestinerne
reise fritt
rundt 70 midlertidig ansatte på
mellom
disse.
For å reise
Vestbredden. Gaza er tiltenkt en
inn
og
ut
av
Gaza
må palikestilt administrasjon, men
lestinerne
ha
spesiell
tillaforeløpig arbeider PWA-persotelse.
Kommunikasjonsnalet direkte på prosjekter her.
messig skaper dette store
Prosjektet har hatt et budsjett
problemer.
på 14 millioner kroner, og NVE

NVEhar hjulpet
til med oppdragsbeskrivelse og
kontrakt med konsulentene.
Et forslag til en tariffmodell har
blitt lagt fram for PWAog noen
private vannverk.

Vanntariffer.

Tekniske
ningslinj

standarder og reter. Standardiserte

anbud og spesifikasjoner og
produktstandarder for vannforsyning og avløp har blitt
fullført og godkjent. Retningslinjer (for planlegging) er i
startfasen.

Her renner kloakkengiennom enflyktningeleir i Gaza. Foto:TerjeGimming

oppgaver i sektoren for vannforsyning er utarbeidet og i tillegg
en rapport med første innspill
til en strategi
for vannforvaltning.
Laboratorium for vannkvalitet.

Plan over vannressursene
og
strategi for vannforvaltning.

En rapport med en oversikt
over aktiviteter og nødvendige

Fire personer fra PWA har vært
hos NIVAfor opplæring i analyser av vannkvalitet.

grunnvannet synker
raskt. Halvparten av
vannkraftverkene står,

og irrigasjonsvannet
flyter i strie strømmer,
men ikke alltid der
plantene trenger det.
Det er omtrent situasjonen for Armenias vannhusholdning.
For å bidra til å løse krisen ønsker Armenias hydrologiske og
meteorologiske institutt å kartlegge vannressursene i landet
og
har
bedt
Verdens

meteorologiorganisasjon,
WMO, om hjelp. Og WMO påkalte en ekspert fra NVE.Det er
grunnen til at avdelingsdirektør Arne Tollan besøkte landet
på et ti dagers spennende oppdrag i april.
Tollan forteller at Armenia er et
fielland på størrelse med Hedmark fylke med 3,6 millioner
mennesker. Klimaet er tørt, men
ikke ekstremt. Årsnedbøren er
ikke så mye lavere enn i Oslo,
ca. 650 mm, men halvparten
fordamper. Og av det som blir
igjen, forbrukes svært mye.
Overslagene svinger fra 20 til 50
prosent, og av dette går to tredeler til irrigasjon. Uansett de
store usikkerhetene er dette
svære tall.
-Et land som forbruker 30 prosent av sine vannressurser lever

Oslo vann og avløpsverk har i
samarbeid med PWA, utarbeidet en rapport om hvordan
man kan forbedre administrasjonen og generelt effektivisere
WBWD.

ved oppdraget. - Så blir det opp
til FN-organisasjonen WMO og
FNs utviklingsprogram, UNDP,
å finne midlene, sier Tollan

På FN-oppdrag
i Armenia
De vet ikke hvor mye
vann som renner i
elvene.Defrykter at

Utvikling av West Bank Water
Department, WBWD.

Her renner det vann fra en irrigasjonsdam.Herfrafordeles vannet til nye
bassengerog vanningskanaler. Foto:Arne Tollan

egentlig i konstant vannmangel, sier Tollan. Og vanningssystemene er lite effektive, der
som i de fleste land. Vanningskanalene lekker, vannet ledes i
hovedsak ut på overflaten, og
drenering
av overskuddsvannet svikter slik at saltskader på dyrket mark er vanlig. Grovt regnet antas det at
plantene bare nyttiggjør 30
prosent av vannet som blir tilført. Prisen som bøndene må
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betale for vannet er lav. 100 000
liter koster ikke mer enn prisen
på en sigaretteske.
-Mitt oppdrag gikk ut på å se
hvordan Armenia kan bedre sin
datainnsamling
og databearbeiding. I dag foregår dette
arbeidet på nedslitte russiske
instrumenter og med begrenset
tilgang til datautstyr. Vurdering
av modellverktøy og bedre utdanningvar en annen viktig side

-For øvrig oppleves Armenia
som en annen verden: religiøst
som tidlig middelalder, økonomisk med etterveene etter
Sovjetsamveldets
sammenbrudd, og med Yerevans pizzabarer og jappe-gutter i BMW
som en slags symboler på et
fremtidshåp. I de seneste 10
årene har de både opplevd en
jordskjelvkatastrofe
i 1988,
oppløsningen av USSR i 1991
og krig med Azerbaidjan frem
til 1994.
Fridtjof Nansen er med sitt arbeid for mellomkrigstidens
flyktninger godt kjent. Han har
fått en gate oppkalt etter seg i
Yerevan, og det ble drukket atskillige vodka-skåler for min berømte landsmann under oppholdet. -Vinordmenn tror kanskje vi er verdensmestere i bordtaler og skåling, men nå vet jeg
bedre, sier Tollan.

