
nn & En
Utfordrende
regulering
I forbindelse med elmarkedsreformen
har NVE i samarbeid med Konkurranse-
tilsynet og fagmiljøer spilt en god rolle
som reguleringsmyndighet så langt.
NVE er også godt i gang med å stille
krav til effektivitet hos nettlev-
erandørene. Styringsmodellen som er
bygget opp for et indre norsk marked,
vil imidlertid møte nye utfordringer når
det norske elmarkedet kommer i tettere
samspill med resten av Europa. Det me-
ner gjesteskribent, professor Atle Midt-
tun ved Senter for energi og miljø ved
Handelshøyskolen BI.

Side 5

Folkemøter i fleng
I NVE strømmer det inn konsesjons-
søknader og meldinger. Som et ledd i
saksbehandlingen blir det holdt folke-
møter for å orientere om planene og
saksgangen. I vinter har flere av NVEs
folkemøter skapt stort lokalt engasje-
ment. Vann & Energi har dekket folke-
møter i forbindelse med utbygging av
Bjellåga ved Svartisen, Hatteberg-
vassdraget i Sunnhordland og Homla-
vassdraget i Sør-Trøndelag.

Sidene 6 og 11

Takker for seg
38 år i bransjen! Fra kraftsosialismens
utbyggingsoptimisme på 60-tallet til
markedstilpasning og enøk på 90-tal-
let, har vassdrags- og energidirektør Er-
ling Diesen vært med på det meste. Selv
omjobben har yært spekket med utford-

ringer, innrømmer Diesen likevel at han
ville valgt annerledes ved en gjenfødelse.
-Jeg ville nok ha jobbet mer med folk,
sier han og legger til at det er mennes-
kene bak maskinene som interesserer
ham mest.

Sidene 8 og 9

År 2000-problemene
Statnett har sendt ut spørre-



undersøkelse nummer to. Svarene er
foreløpig ikke bearbeidet, men mye ty-
der på at tilbakemeldingene er av bedre
kvalitet enn ved første runde. -Selv om
situasjonen for mange ser ut til å være
under kontroll, må ikke dette bli en so-
vepute, sier rådgiver i NVE Truls
Sønsteby g legger vekt på at det fort-
satt er et godt stykke arbeid igjen for
mange selskaper.

Side 10

Rekordhøyt forbruk
Energiforbruket i Norge var de siste 12
månedene på 121,4 TWh. Dette er det
høyeste som noensinne er registrert i en
12-måneders periode og 3,9 prosent mer
enn i fior. I samme periode produserte
norske kraftverk 117,9 TWh. Netto-
importen var på 3,5 TWh mot 1,9 TWh i
samme periode ett år tidligere.

Side 12

Mange vil produsere
norsk kraft

Vil redde
villaksen

Ny
vannforsyning ti I
Kathmandu
NVE er engasjert i et prosjekt som skal bedre vannforsynin-
gen til Kathmandu. Det er NORAD som finansierer bistan-
den som i første omgang går ut på å føre drikkevann gj en-
nom en 29 kilometer lang tunnel. Direktør for prosj ektet i
Nepal, Poshan Nath Nepal, er takknemlig for støtten og ser
fram til å komme i gang med arbeidet som har vært plan-
lagt i 11 år.

Side 16

Foto: Samfoto

Situasjonen for den norske villaksen er truet. Et offentlig
oppnevnt utvalg har derfor foreslått å opprette 50 nasjo-
nale laksevassdrag og ni laksefiorder for å berge den norske
villaksstammen. Utvalget oppfordrer også NVE til å starte
et eget program for restaurering av lakseførende vassdrag
med midler fra konsesjonsavgiftsfondet.

Side 14

Etter søknadsbunk-
ene i NVE å dømme,
er det for tiden stor
interesse for energi-
produksjon i Norge.
Det er til sammen pla-
ner om produksjon
av nesten 37 TWh for-
delt på flere ulike
energikilder. Den
brede interessen kan
tyde på at utbyggerne
venter på en avkla-
ring om hvilke energi-
bærere- og kilder po-
litikerne vil satse på
i fremtiden.

Side 3

Foto: Arne  Hamarsland/Steinar Johansen/Arne Danielsen

Landsbymøte. Lokalbefolkningen i Melamchidalen i Nepal får
infonnasjon fra NVEs representanter.



Ny vassdrags- og energidirektørStortingsmelding
om energipolitikken
Med denne energimeldingen har vi fått på bordet et
konkret forslag om å ta i bruk avgifter for å fremme en
mer effektiv utnytting av våre energiressurser. Hittil
har slike tanker blitt avvist under henvisning til at
enkelte grupper ville få betalingsvansker. For bare en
brøkdel av inntektene fra en økt energiavgift kan uhel-
dige fordelingsvirkninger kompenseres.

Hensikten med økte energiavgifter er ikke å flå forbru-
kerne eller tvinge dem til å bli sittende og fryse. Hensik-
ten er å få dem til å bruke mindre strøm og annen
energi enn de ellers ville ha gjort. Det kan oppnås gjen-
nom å bruke energien med noe
større omtanke - hvilket er gra-
tis - og med forskjellige tekniske
tiltak.

Statsråd Marit Arnstad uttalte på
pressekonferansen 19. mars at det
realistiske målet vil være å redu-
sere veksten i forbruket. Å redu-
sere selve forbruket er for ambisi-
øst når vi alle stadig blir rikere.
Dermed må vi fortsatt dekke en
viss økning i etterspørselen. I til-
legg vil mange mene at vår importavhengighet bør
reduseres, selv om målet om å være sjølberget med elek-
trisitet nå er tatt bort. Da melder spørsmålet seg: Hvor-
fra skal vi få mer energi?

Meldingen fokuserer på de nye fornybare energikildene
og mer effektiv energiteknologi. Med større avgifter på
tradisjonell energi vil disse bli styrket i konkurransen.
Likevel kan de bare gi et begrenset bidrag.

Vannkraft kan fortsatt gi en betydelig tilgang på ny
elektrisitet, sier meldingen. Ja, etter NVEs ressurs-
oversikter ser det slik ut. Men etter å ha behandlet en
lang rekke mindre og mellomstore vannkraftsaker i
den senere tid, må jeg nok anmelde visse reservasjoner.
I møter med kommuner og i folkemøter fra nord til sør
er stemningen til mer vannkraftutbygging jamt over
negativ. "Nok er nok" får vi høre. Det kan bli mange
konfrontasjoner framover om få GWh.

Dermed står vi igjen med gasskraften. Om den vil det
sikkert også bli strid. Men da står i alle fall kampen om
et antall TWh. NVE er konsesjonsmyndighet i første
hånd for gasskraftsøknader, og har allerede sagt ja til
to gasskraftverk. Vi har ytterligere tre saker under be-
handling. Jeg skal derfor avstå fra ytterligere komm-
entar om gasskraftens framtidige bidrag til norsk
kraftforsyning.

La meg i stedet avslutte som jeg begynte, med enøk.
NOUen om Energi-Norge 2020 foreslo å opprette et eget
enøk-direktorat med den begrunnelse at enøk-organi-
seringen er for fragmentert. Energimeldingen nøyer
seg med å si at spørsmålet skal utredes. La meg slå fast
at å opprette et enøk-direktorat utenfor NVE vil føre
til en ytterligere fragmentering. Enøk er en integrert
del av den totale energiforvaltningen. Enøk-hensyn er
innbakt i det meste av det NVE gjør, i kraftsystem-
planlegging, i konsesjonsbehandling, i utviklingen av
et velfungerende kraftmarked og i monopol-
reguleringen, foruten gjennom forvaltningen av de
statlige enøk-bevilgningene. NVE har et bredt og kom-
petent energifaglig miljø, som bør utnyttes i samar-
beid med de regionale enøk-sentra, energiforsyningen,
konsulenter og entreprenører. Hvis våre myndigheter
ønsker større resultater innen enøk-feltet, er svaret mer
effektive virkemidler, ikke flere byråkratier.

Med dette vil jeg takke leserne avVann & Energis leder-
artikler for følget. Samtidig vil jeg ønske min etterføl-
ger Agnar Aas lykke til. Han skal ikke mangle utfor-
dringer!

QL2-/ 


Tidligere Statskog-
direktør,Agnar Aas, er
utnevntsom ny vass-
drags- og energidirektør
og vilvære på plass i
NVE fra 3. mai.
Han har eksamen fra jordskifte-
linja ved Norges landbrukshøy-
skole (1976). Aas tok over stil-
lingen som leder for Direktora-
tet for statens skoger i 1990 der
han blant annet ledet arbeidet
med omstillingen til Statskog
SF og flyttingen av selskapet til
Namsos. Han gikk av som ad-
ministrerende direktør somme-
ren 1998 og har siden drevet
egen rådgivningsvirksomhet.
Han sier til Namdals-Avisa at
han har opplevd det siste tre-

NVE var i mars på
sluttbefaring i forbind-
else med behandlingen
av en konsesjonssøknad
om ombygging av en
110kVledning mellom
Kulia og Elkem Fiskå.
Den eksisterende ledningen er
gammel og en ombygging som
gir økt tverrsnitt i ledningen,
vil føre til vesentlig mindre tap

19.mars la regjeringen
fram den nye energi-
meldingen. Olje- og
energiminister Marit
Arnstadvil satse på nye
fornybare energikilder
og foreslår å investere
fem milliarderkroner i
nye energikilder.

Av Melita Ringvold Hasle

Energipakken til de nye energi-
kildene skal finansieres ved en
økning i elavgiften. Olje- og
energiminister Marit Arnstad
håper de økte elavgiftene skal

kvart-året som litt ensomt og
savner å jobbe sammen med
folk. Han ser fram til å samar-
beide med NVEere.
-Det er fagfolk med stor kunn-
skap og det gjør meg ydmyk,
sier han og understreker at en
viktig oppgave som direktør
blir å fa organisasjonen til å dra
mest mulig ilag.

Om sitt forhold tilNVE, sier han
at han ikke har noe annet for-
hold enn at han har møtt di-
rektoratet som samarbeids-
partner i kraft av at de er
vassdragsforvalteren i Norge.
Han sier videre at han har et
perifert forhold til fag-
områdene, selv om han i Stat-
skog arbeidet litt med mMi- og
mikrokraftverk.

i nettet.
Det har vært sterk motstand i
forbindelse med behandlingen
av søknaden om ombygging,
fordi linjen går veldig nær
boligbebyggelse. Omkring 400
husstander, med til sammen
mer enn 1300 beboere, har skre-
vet under et protestbrev mot at
ledningen skal bygges om. Be-
boerne ønsker en alternativ
trasé med et kombinert anlegg
med kabler og luftstrekk. Deres
forslag vil på den annen side

bremse forbruket. Hun mener
det er nødvendig å sette inn til-
tak for å snu det norske
forbruksmønsteret.

- Målet er at bruken av vann-
båren varme basert på
bioenergi, varmepumper og
spillvarme skal øke med 4 TWh
per år, og at den årlige produk-
sjonen av vindkraft skal ligge
på 3 TWh innen 2010, sier olje-
og energiminister, Marit

Arnstad i en pressemelding fra
Olje- og energi departementet.

Men det er ikke bare de private
husholdningene som må passe
bedre på strømforbruket i fram-
tida. Det vil bli satt ned et ut-
valg som skal vurdere strengere

Fram til han pakker snipp-
sekken og flytter til Oslo, er
han bosatt i Bangsund utenfor
Namsos.

Agnar  Aas  (47)  Foto: Olav Heggo AS

berøre et populært friområde
ved Fiskåvann og Fiskådalen.
Derfor mener blant annet Fyl-
kesmannen i Vest-Agder at
dette er en dårligere løsning.
Enkelte mener at alle deler av
anlegget som berører bebyg-
gelse, bør gå i kabel. Et slikt al-
ternativ vil imidlertid føre til
merkostnader på omkring 23
millioner kroner.
NVE vil ta stilling til saken
i løpet av april.

krav til bruk av energi i bygnin-
ger, og regjeringen vil trekke
kommunene og fylkeskommu-
nene sterkere inn i energipoli-
tikken. Regjeringen vurderer
også om det er nødvendig å
opprette et sentralt enøk-direk-
torat for å koordinere enøk-ar-
beidet bedre.

Marit  Arnstad.
Foto: S.E. Fasteng / Samfoto

Fornybare energikilder
-og dyrere strøm

Strid om nettforsterkning

Samlet Plan (SP) - Utredningsstøtte til kap.
-1-

Den bebudede oppdateringen
av SP er utsatt i påvente av Stor-

tingets behandling av energi-

meldingen som ventes lagt
fram til våren. Behandling av
nye prosjekter vil derfor fort-
satt skje administrativt etter
tidligere retningslinjer.

For prosjekter hvor det kreves
vassdragsrapport, kan NVE

gjennom en tilsagnsordning gi
finansiell støtte til utarbei-

delse av kap. 3. Utbyggingspla-

ner.
Av ressursmessige årsaker blir
det imidlertid satt begrensnin-
ger oppad til 25 prosent av
utredningskostnaden og mak-

simum 30 000 kroner for hvert

prosjekt.

3 i vassdragsrapport
Tiltakshavere kan sende søk-



nad om utredningsstøtte, ved-



lagt foreløpig prosjektbeskri-



velse, til:

NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo



NVE har gitt ut "Forskrift om økonomisk og teknisk rap-
portering, inntektsramme for nettvirksomheten og
overføringstariffer" og " Forskrift om måling, avregning
og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakture-
ring av nettjenester".

Stor interesse for
Nye forskrifter fra NVE

energiproduksjon
Det er for  tiden stor
aktivitet rundt  konse-
sjonsbehandling i  NVE.
Det har  nemlig blusset
opp betydelig interesse
for energiproduksjon i
Norge. Før planene
kan  settes  ut i  livet, må
søknadene  imidlertid
gjennom formell saksbe-
handling i direktoratet.

Av Nils Henrik Johnson

Interessen er ikke bare stor, den

omfatter også veldig spredning
på ulike energikilder. Både for
vann, vind, gass og vannbåren
varme, er omfattende planer
for ny energiproduksjon til for-
mell konsesjonsbe-
handling. Ser vi bort
fra gasskraft, er det
planer om ny produk-
sjon på over 10 TWIL
NVE har mottatt mel-
dinger og konsesjons-
søknader for vind-
kraftverk på nesten
900 MW som vil gi en
produksjon på 2,5
TWh. For fiernvarme
ligger meldte og
omsøkte prosjekter på
rundt 0,5 TWh.

Vannkraftprosjekter
med en samlet pro-
duksjon på nesten 6

TWh ligger også til be-
handling i NVE, Olje-
og energidepartemen-
tet og Stortinget. Tar
vi med de prosjektene
som har fått konse-
sjon, men som forelø-
pig ikke er bygget ut, øker til-
gangen med ytterligere 1,7
TWh.
Det er imidlertid gasskraft som
utgjør den største delen av
den planlagte produksjons
økningen. Naturkrafts to

Vestnes Energi i Møre og Roms-
dal er ett av de første nett-
selskapene i landet som har
innført kvalitetsgaranti mot
avbrudd. NVE har tidligere gitt
signaler om at alle nett-
selskaper må kompensere kun-
den ved strømavbrudd, men
dette er foreløpig ikke blitt et
pålegg.

Vestnes Energi garanterer like-



vel at kunder som har mer enn

konsesjonsgitte prosjekter
samt Industrikraft Midt-Norges
konsesjonsøkte og Nordenfield-
ske Energi AS' meldte prosj ekt
vil gi opp mot 15 TWh ny kraft.
Hvis Hydrokrafts prosj ekt skulle
bli realisert vil det alene produ-
sere ytterligere 11 TWh ny

energi.

Hindringer for ny produksjon
Med dagens kraftpriser er vind-
kraft og til dels vannbåren
varme avhengig av støtteord-
ninger og de årlige bevilgnin-
gene til nye fornybare energi-
kilder for å konkurrere.

Avventer politiske
signaler
Mange aktuelle vannkraft-
utbygginger opererer i dag med
en utbyggingspris på under 22
øre/kWh. Her er nok motstan-
den mot vannkraftutbygging

en større barriere for nye pro-
sjekter enn utbyggings-
kostnadene. Når det gjelder
gasskraft vil økonomi, teknolo-
giske utfordringer og anven-
delse av CO2 og lokale utslipp
av NOX være avgjørende for

ti avbrudd som varer mer enn
tre minutter, får refundert 200
kroner for hvert avbrudd som
overstiger ti. En kunde som for
eksempel har hatt 12 avbrudd
på mer enn tre minutter, vil
altså få tilbakeført 400 kroner.
I fior kostet ikke garantien Vest-
nes Energi mer enn 6400 kro-
ner, fordelt på 18 kunder. En
linje mellom Fiksdal sentrum
og Marken hadde imidlertid ni
avbrudd. Et par avbrudd her

Hydrokrafts konsept. For kon-
vensjonelle gasskraftverk knyt-
ter det seg betydelig usikkerhet
til utslippstillatelser og et
fremtidig CO2-regime.

Det store mangfoldet på
tilgangssiden kan tolkes som et
signal om at utbyggerne ven-
ter på politisk avklaring om
hvilke bærere og kilder til
energi det skal satses på. Ønsket
om å være raskt ute når de øko-
nomiske og politiske ramme-
betingelsene faller på plass, er
nok noe av bakgrunnen for å
bruke så mye ressurser på plan-
legging og formell behandling
nå.

Vindkraftprosjekter
NVE ga i fior konsesjon til ut-
bygging av ett vindkraftverk,
Hundhammerfjellet Vind-

kraftverk i Nærøy
kommune. Anleg-
get ble satt i drift
høsten 1998 og be-
står av 6ri vindmølle
med 1,65 MW instal-
lert effekt. I løpet av
fioråret fikk NVE inn
tre konsesjonssøk-
nader for bygging av
vindkraftverk i
Sandøy, Træna og
Vågsøy kommuner.
Disse søknadene ut-
gjør i underkant av
10 MW installert ef-
fekt og det vil bli tatt
endelig avgjørelse i
sakene i løpet av vå-

ren.

I tillegg har NVE ti
meldinger til be-
handling etter plan-
og bygningslovens
forskrift om kon-
sekvensutredninger.

I meldingene er det lagt fram
planer for større vindparker
langs norskekysten fra Bre-
mangerlandet i Sogn og Fjor-
dane i sør til Havøysund i Finn-
mark i nord.

kunne fort ha kostet nett-
selskapet dyrt. For å redusere av-
bruddene, vil energiverket nå
investere rundt 600 000 kroner
på denne linjen, en strekning
hvor fugletrekk ofte forårsaker
avbrudd.

Forskriftene erstatter følgende retningslinjer: "Retnings-
linj er for beregning av overføringstariffer", "Retningslin-
jer for inntektsrammen for overføringstariffene", "Veiled-
ning til teknisk/økonomisk rapportering til NVE/SSB" og
"Retningslinjer for måling og avregning av kraft-
omsetning".

Forskriftene trer i kraft 1. april 1999 og kan fåes ved hen-
vendelse til NVE eller hentes på NVEs hjemmeside:
http://www.nve.no

Overgangen fra retningslinjer til forskrift er et resultat av
det arbeid NVE og Olje- og energidepartementet har utført
i 1998 med sikte på å avldare retningslinjenes rettslige
status.

NVEs forskrifter er gitt med entydig forankring energilov-
forskriften som gir NVE hjemmel til, med bindende virk-
ning, å etablere rettigheter og plikter innenfor deler av
forskriftenes virkeområde. Tvil om regelverkets rettslige
status skulle dermed være ryddet av veien.

Det er foretatt enkelte endringer i det reelle innholdet, og
alle som berøres avbestemmelsene bør gjøre seg kjent med
innholdet i forskriften og de bestemmelser som nå gjelder.

Ny vannressurslov
Et vassdragslovutvalg la fram sin utredning og forslag til
vannressursloven i NOU 1994:12 Lov om vassdrag og grunn-
vann. Loven kommer i stedet for dagens vassdragslov av
1940. Lovutkastet ble sendt på alminnelig høring i 1994/
95. I november 1998 ble utkast til Ot.prp. sendt på depar-
temental høring, som også NVE deltok i. Proposisjonen
ble fremmet som lovforslag før påske i år, med sikte på
ikrafttredelse fra 1. januar 2000. Da må også en rekke for-
skrifter som skal hjemles i loven være på plass.

Lovens ikrafttredelse krever en bred og grundig forbere-
delse i NVE. Internt er det derfor satt i gang et prosjekt kalt
"Ny vannressurslov" som skal ha ansvaret for forberedel-
sen og oppfølgingen av loven i NVE. Det er etablert flere
temagrupper som skal arbeide med ulike forhold i tilknyt-
ning til den nye loven; opparbeidelse av kompetanse på
loven, utarbeidelse av forskrifter (sammen med OED), in-
formasjon internt og eksternt og vurdering av de økono-
miske og administrative konsekvensene for NVE.

Øvelse krafttak-99
NVE holdt beredskapsøvelse fra 22.januartii 4. februar i
år. Hensikten var å øve planer, prosedyrer og tiltak for å
vedlikeholde og bedre kraftforsyningens evne til å fungere
effektivt om kriser skulle oppstå.

Øvelse var delt opp i en forøvelse og en hovedøvelse. I for-
øvelsen fikk NVEs kriseledelse innspill som skulle bidra til
å trimme ledelsesapparatet i bruk av NVEs beredskapslan.
Øvelsen belyste også sterke og svake sider ved beredskaps-
planen og organisasjonen.
I hovedøvelsen ble det satt fokus på NVEs rolle som del av
Kraftforsyningens sentrale ledelse. Her var det viktig at
deltakerne skulle bli kjent med sin plass i beredskaps-
organisasjonen og sine arbeidsoppgaver i henhold til
denne.
Øvelsen blir for tiden evaluert, og målet er at øvelsen vil
bidra til forbedringer av både planverk og organisasjon.
Dette vil blant annet komme til nytte i forbindelse med
forberedelse til år 2000-sldftet.

Fotomontasje: Rune Stubruci

Kvalitetsgaranti mot avbrudd



Miljøkonsekvensar
av mini- og mikro-
kraftverk
Sakshandsaminga  av
mini-  og  mikro-
kraftverk har  endra seg
mykje frå det første
rusjet starta i 1996  og
fram til i  dag. Der er eit
mål å få ein einskapleg
og effektiv saks-
handsaming. Samtidig
har ein i dag meir
kunnskap  om  kva
konsekvensar bygging
av mini-  og mikro-
kraftverk har på mil-
jøet.

Av Ivar Sægrov og  Gyril Firnreite

FoU-prosjektet milj økonse-
kvensar av mini- og mikro-
kraftverk blei starta hausten
1997 og er ferdig våren 1999.
Bakgrunnen var den store inter-

essa for bygging av mini- og
mikrokraftverk på Vestlandet
og landet elles. Det er i prosjek-
tet teke utgangspunkt i ferdige
anlegg. Dørna er henta frå Hor-
daland, Sogn og Fjordande og
Møre og Romsdal. Utifrå desse
ser vi at miljøkonsekvensane i
hovudsak er knytt til anleggs-
omfanget, til vassføringa og til
gjennomføring av tiltaka. Vid-
are vil sakshandsaminga og
oppfølginga frå forvaltninga si
side ha noko å seie for kva for
miljøomsyn som vert tekne.

Tilpassing i land-
skapet
Anleggsomfanget, men ôg ut-
føring av tiltaka, har mykje å
seie for tilpassing til landska-
pet. Det gjeld utforming av

kraftstasjon, framføring av røyr-
gate og vegar, utforming av
dam og inntaksarrangement
og framføring av kraft-

leidningar. God terrengtilpas-
sing er avhengig av mogleg-
heitene som ligg i terrenget,
men det er og viktig med god
detaljplanlegging og kunnska-
pen til den som skal utføre til-
taket.

Miljøkonsekvensar i samband
med vassføring er eit sentralt
punkt ved bygging av mini- og
mikrokraftverk. Kunnskap om
samanhengen mellom nedbør,
snøsmelting og flom-
påverknad i elvane er
viktig for å forstå kor-
leis vassdraga reage-
rer på utbygging.

Verna vass-
drag
Utifrå ei oversikt over
alle mini- og mikro-
kraftverksaker som er
handsama i Region
Vest ser vi at miljø-
interessene der det er
planlagt mini- og
mikrokraftverk i

hovudsak er knytt til
verna vassdrag (21
prosent), landskaps-
bilete (24 prosent) og
fisk (20 prosent).

I mange verna vass-
drag er det relativt
store vassmengder og
mange fallstrek-
ningar, noko som har
resultert i stor inter-
esse for bygging av
mini- og mikro-
kraftverk i slike vassdrag. For

og mikrokraftverk i verna
vassdrag får vernestatusen
berre konsekvenser dersom til-
taket krev konsesjonshand-
saming. Her er det elles dei same
lover og avgjerder som gjeld
som for vassdrag som ikkje er

verna. Det som er spesielt for
verna vassdrag, er at Stortinget
har gjeve instruks til forvalt-
ninga om at det ikkje skal

gjevast løyve/konsesjon til ny
kraftutbygging i desse vass-
draga.

Omsyn til landskap
og miljø
Store landskapsopplevingar er
knytt til vatn og vassdrag.
Fossar og stryk blir til dømes
ofte oppfatta som viktige
landskapselement, samtidig
som konsentrerte fall-
strekninger er interessante for

utbygging. I høve til fiske-
interessene, er det spesielt
laksefisk/sjøaure som vert fram-
heva i sakene. For prosj ekt der
det er fisk på utbyg-gings-
strekninga, vil det som ein re-
gel vere aktuelt med krav til
minstevassføring på strek-
ninga.

Mini- og mikrokraftverk har
lang levetid, ofte 40-70 år. Det
vil derfor vere spesielt viktig at
desse anlegga vert gjennom-
førte med høg kvalitet og med
omsyn til landskap og miljø.
Det bør vere krav til minste-
vannsføring der det går fisk, og
der ein har fossar og stryk som
markerer seg i terrenget. Vid-
are vil det vere viktig med ar-
rondering av terrenget ved
framføring av rørgate og veg,
og revegetering. Framandele-
ment som plastrøyr, duk, arme-
ringsj ern og liknande bør
dekkjast til, og ein bør unngå
midlertidige/provisoriske
løysingar for stasjonsbygg og
inntaksarrangement.

NVE utgir årlig en
avbruddsstatistikk
som viser leverings-
påliteligheten for
elektrisk  energi til
sluttbrukere i Norge.
I gjennomsnitt må vi
regne med strømstans
tre ganger i året, og
at i  underkant av  0,4
promille av forventet
energiforbruk ikke
blir levert.

Av Martin Nordby

En husholdning med årlig
forbruk på 25 000 kWh må
med andre ord regne med at
omtrent 10 kWh ikke blir le-
vert på grunn av strømstans.
Statistikken bygger på inn-
rapportering av grunnlags-
data fra everkene og gir en
oversikt over avbrudds-
forholdene på landsbasis, på
fylkesnivå og for everkene.

Det er data fra mer enn
110 000 i nettet som ligger
til grunn for avbrudds-
statistikken. Med rapporter-
ingspunkt menes foreløpig
punkt i nettet der ned-
transformering til slutt-
brukerspenning skjer. For
husholdningskunder vil det
si nærmeste transformator-
kiosk, eventuelt maste-
transformator for de som bor
i landlige strøk.

For hvert rapporterings-
punkt skal everket blant an-
net oppgi antall avbrudd,
både de som er varslet på for-
hånd og de som ikke er vars-
let. Varigheten av avbrud-
dene og mengde ikke levert
energi skal også rapporteres.
Bare avbrudd med varighet
over tre minutter skal rap-
porteres til NVE.

Noen hovedtall
11997 var det i gjennomsnitt
per rapporteringspunkt i
nettet, 3,1 avbrudd, 6,4 ti-
mers avbruddstid og 0,366

0,6

0,4

0,2

0,0

promille ikke levert energi.
Totalt utgjør ikke levert
energi 38,8 GWh. Av dette er
25,6 GWh forårsaket av ikke
varslet avbrudd, mens 13,2
GWh skyldes varslet av-
brudd.

Mer detalj erte opplysninger
er å finne i NVE rapport nr.
28/1998: "Avbruddsstatistikk
1997." Et utdrag av statistik-
ken er også å finne på NVEs
internettsider:httpwwwnveno
energiforvaltning/overfor-
ing/avbrudd

Feilstatistikk og
avbruddsstatistikk
Det har vist seg nyttig å
skille mellom feilstatistikk
og avbruddsstatistikk fordi
de har noe forskj ellig anven-
delsesområde, samtidig som
de utfyller hverandre. Feil-
statistikken er system-
orientert, og beskriver alle
hendelser i nettetuavhengig
av om sluttbruker blir berørt
eller ikke. Denne type statis-
tikk er først og fremst bereg-
net på nettplanleggere,
driftsfolk og andre fagfolk
innen elforsyningen.
Avbruddsstatistikken er
kundeorientert, og den be-
skriver de hendelser som fø-
rer til avbrudd for slutt-
bruker, og den gir derfor et
mål på hvor pålitelig energi-
leveringen er.

Feilstatistikk for hovednettet
samt hovedfordelingsnett
ned til og med 33 kV utgis av
Statnett SF. Feilstatistikk for
fordelingsnett under 33 kV
utgis av Energiforsyningens
fellesorganisasjon (Enfo).

For å sikre en god samord-
ning mellom de nevnte sta-
tistikker, har de tre stati-
stikkansvarlige parter, NVE,
Statnett SF og Enfo, oppret-
tet et eget samarbeidsforum
kalt Referansegruppe for feil
og avbrudd.
Figuren viser ikke levert
energi i promille av levert
energi for årene 1995-97 to-
talt og fordelt på nett-kate-
gorier.

IN 1997

1996

1995

Døme på  inntaksarrangement  der  materialbruken er  noko tilfeldig. Pga.  kraft-
verka si  lange levetid, bør ein  unngå  midlertidige løysingar.

Stålrøyr eignar seg påfundament. Her står
heilerøyrgata fram som eit byggverk.

Avbruddsstatistikk for
1997
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Reguleringsutfordringer i neste fase
I første fase av den
norske elmarkeds-
reformen har NVE,
tildels i samarbeid med
Konkurransetilsynet og
fagmiljøer, på mange
måter spilt en god rolle
som regulerings-
myndighet.

Man kom tidlig igang med
effektivitetsundersøkelser av
nettdriften, og har bygget opp
kompetanse som senere er ned-
felt i større effektivitetspress
gjennom ny nettregulering.
NVE synes således å være på rett
spor med hensyn til å utsette
nettdriften for stigende effek-
tivitetskrav selv om det er et
stykke igjen å g.

Fritt marked
På krafthandelssiden har regu-
lert tredjepartsadgang med
åpne børspriser stimulert til re-
ell konkurranse. Norske myn-
digheter var
dristige og
slapp løs slutt-
forbrukerne i
markedet, og
bidro dermed
til langt større
konkurranse-
press og lavere
sluttbrukerpriser enn i våre na-
boland. NVE, Konkurranse-
tilsynet og industrien synes
med andre ord å ha funnet hen-
siktsmessige virkemidler for å
sikre fri konkurranse.
På minussiden kan man hevde
at saksbehandlingstiden på

NVE serverteStortingets
energi- og miljøkomite
to intensive og
informasjonstette timer
da de besøktedirektora-
tet 3. mars.

Tekst og foto: Melita Ringvold Hasle

Komiteen som på forhånd
hadde bedt om en redegjørelse,
ble møtt av et vel forberedt di-
rektorat.

Bedre tilgang på
informasjon
Av komiteens 15 medlemmer
var ni møtt opp. De ni fikk en
rask gjennomgang av arbeidet
ved de ulike avdelingene i NVE.

klagebehandling over nett-
adgang og nettarriffer har vært
alt for lang, og at papir-
mengden i det nye skjema-
underlaget for reguleringen har
vært svært omfattende. Man
må imidlertid ta i betraktning
at det her dreier seg om en over-
gangsfase der det ville være
oppsiktsvekkende om alt gikk
knirkefritt.

Mens NVE og myndighetenes
såkalte statiske effektivitets-
politikk overfor bransjen - altså
konkurranseeksponeringen og
kostnadsminimeringspresset

det store og hele synes å ha
vært vellykket, er det lettere å
komme med kritiske innvend-
inger om myndighetenes bi-
drag til å fremme den langsik-
tige dynamiske effektiviteten.
På dette feltet gjenstår mye, og
myndighetene trår her i et me-
get vanskelig terreng.
Sett i forhold til andre nord-



europeiske land gir det norske
reguleringsregimet svært frie
rammer for omsetning i vare-



markedet,
men relativt
strenge ram-



mer for om-



setning av
selskaps-



kapital, og
grunnrente-



beskatning
som låser fast deler av bransjen
i offentlig eie. Det er derfor ikke
oppsiktsvekkende at norsk elin-



dustri, til tross for fem års for-



sprang med liberalisering lig-



ger etter sine nordiske naboer
med hensyn til strukturtilpas-



ning til europeisk konkurranse.

NVEs avtroppende  direktør, Erling
Diesen og komiteleder, Jens
Stoltenberg var fornøyde med det de
hørte  på  møtet.

Dette gjelder dog ikke innenfor
handelsvirksomhet, der norske
meglere og "tradere" har ligget
langt framme.

Norge med desentra-
lisert struktur
Den norske styringsmodellen
ble opprinnelig bygget opp for
frikonkurransereguleringen av
et indre norsk marked og er ba-
sert på en strengneoklassisk fri-
konkurranseregulering med
sterke krav til en desentralisert
struktur.
Når de norske og nordiske
elmarkedene nå kommer i et
tettere samspill med kon-
tinentaleuropa møter man en
europeisk reguleringsutvikling

Atle  Midttun,  professor ved Senter for
energi  og miljø, Handelshøyskolen BI

som mangler den stramme sel-
skaps-strukturpolitikk som fin-
nes i Norge. Den europeiske
markedsreguleringen framstår
snarere som en "markeds-
åpningspolitikk", der myndig-

Avdelingsdirektørene
for hydrologi, energi,
enøk og marked, vass-
drag og sikkerhet
holdt alle hvert sitt
innlegg. Fungerende
avdelingsdirektør i
Vassdragsavdelingen,
Haavard Østhagen,
forklarte blant annet
hvordan direktoratet
i dag arbeider med
forebygging av flom.
Det ble konstatert at
man tok stor lærdom
av flommen i 1995.
Stortings-komiteens
leder, Jens Stoltenberg lurte på
om direktoratet gjorde sine
data tilgjengelig for allmenn-
heten. Her kunne NVE vise til
sine 3500 sider som er lagt ut
Internett, samt oppdaterte pu-
blikasjoner. Dette var opplys-
ninger som tilfredsstilte
komitelederen.

Ingen enøk-synder
Avdelingsdirektør for enøk og

hetene sørger for en viss
inngangsåpenhet i markedet,
men ellers lar selskapene stå
relativt fritt med hensyn til in-
tegrasjon og organisering. Det
synes videre klart at den euro-
peiske elmarkedsarena blir pre-
get av institusjonell mangfol-
dighet der ulike regulerings- og
handelsløsninger utvikles med
sikte på industripolitisk styr-
king av nasj onal industri. Nor-
ske myndigheter og NVE blir
således konfrontert med andre
reguleringsregimer der myn-
dighetenes reguleringspolitikk
i betydelig grad er industri-
politisk motivert.

Europeisk konkur-
ranse
Samtidig med økt komplek-
sitet knyttet til europeisk
konkurranseåpning, møter
elselskapene behov for engasje-
ment i nye forretningsområder,
og selskaper fra andre sektorer
beveger seg inn i elmarkedet.
Vi finner nå
selskaps-
strategier
rettet mot
brede fler-
energi-
bærerløs-
ninger både
innen pro-
duksjon og
handel. Vi
finner også
strategier som knytter seg til
flerbruk av elnettet, til elforsy-
ning og telefoni. På den euro-
peiske arena møter norske sel-
skaper konkurrenter med brede
tverr-sektorielle engasjement.

marked, Jan Moen overrasket
komitemedlemmene med en
statistikk som viste at nord-
menn, på tross av den utbredte
oppfatning, slett ikke er en na-
sj on av overforbrukere av
energi. Moen la fram statistikk
som viste at man i våre nabo-
land, Sverige og Danmark for-
bruker mer energi dersom en tar
hensyn til klimaforskjellen. Et-
ter to timer med intensive re-

Den samfunnsmessige styrin-
gen av dette industrielle mang-
foldet reiser åpenbart proble-
mer for myndighetenes sek-
torielle reguleringspolitikk. Vi
ser i Storbritannia nå en sam-
menslåing av gass og elregule-
ring med sikte på en bredere
energireguleringsfunksjon.
Man kan også tenke seg ster-
kere roller for generelle
konkurranseregulerings-
myndigheter etterhvert som
selskapene blir bransjeover-
gripende.

Med hensyn til struktur-
politikk og dynamisk effektivi-
tet har NVE og norske myndig-
heter store utfordringer når det
nordiske elemarkedet nå åpnes
mot Europa. Ved å regulere for
konservativt, vil man forhindre
bransjen fra å utvikle sitt
potensiale, og dermed gå på et
velferdstap. Regulerer man for
liberalt, kan forbrukerne
komme til å lide. Gitt de sterke

politiske holdnin-
gene som vekkes
når elsektoren
kommersialiseres
bl.a. forankret i
konsesjonslovene
fra århundreskif
tet, er dette også
et minelagt poli-
tisk terreng. Like-
fullt dreier dette
seg om en av våre

tyngste industribransjer og en
av de industrielle kjernene som
Norge skal leve av i framtiden.
Vi kan derfor få betale dyrt ved
feilregulering eller ved bare å
la problemet ligge.

degjørelser virket både komite-
medlemmene og avdelingsdi-
rektørene i NVE tilfredse. Stor-
tingsrepresentantene hadde
fått sine spørsmål besvart og
NVE fikk formidlet noe av sitt
arbeid, før komitemedlem-
mene hastet videre.

Norske myndigheter
var dristige og slapp
løssluttforbrukerne
i markedet "

Vellykket komite-
møte i NVE

Ved å regulere for
konservativt, vil
man forhindre
bransjen fra å  utvi-
kle sitt potensiale,
og dermed gå „
på et velferdstap

Rolf Terje Klungeland  (Ap), Jan  Tore Sanner (H) og Bent Hegna (Ap), fra  Stortingets  Energi-
og miljøkomite lyttet  interessert til  NVEs avdelingsdirektører.



- vernet og utbyggings-
klarert
Hattebergvassdraget i
Kvinnherad kommune i
Sunnhordalander
vernet mot kraftutbyg-
ging. Samtidig har
Stortinget plassert et
prosjekt i Samlet plan
kategori 1, og dermed
åpnet for at vassdraget
kan bygges ut.

Hatteberg-
vassdraget

Muradalen kraftverk i  Hattebergvassdraget.

Tamrein på  tipp  ved Grana  kraftverk i Sør-Trøndelag. Foto: Pål Mellquist

Tekstog foto: Haavard østhagen

Bakgrunnen for vernet er nær-
heten til Folgefonna med tilhø-
rende verneinteresser og at vass-
draget renner gjennom Baro-
niet i RosendaL Plasseringen i
Samlet plan skyldes at det er et
gammelt kraftverk i vassdraget
som lenge har hatt planer om
en opprusting og utvidelse.

I forbindelse med pla-
ner om bygging av flere
nye kraftledninger og
vindkraftparker i
Norge er det blitt foku-
sert på forholdet  mel-
lom disse og rein. I
områderhvor tekniske
inngrep kommer i
konflikt med vill- eller
tamrein, er utbygger
forpliktet til å utføre
konsekvens-
undersøkelser.

Av Jan Henning L'Ab&-Lund

Statnett satte derfor i gang et
forprosjekt for å klarlegge da-
gens kunnskap omkring forhol-
det mellom kraftledninger og
rein. Kunnskapsmangelen var
påtakelig, og REIN-prosjektet
ble derfor initiert i 1998. Pro-
sjektet har senere, etter ønske
fra utbyggere og forvaltning,
blitt utvidet til også å omfatte
forholdet mellom vindmøller
og rein. Målet med prosjektet
er å øke kunnskapen og bedre
utbyggernes og forvaltningens
mulighet til å vurdere eventu-
elle konsekvenser en utbygging
vil få for reinen.

Forprosjektet avdekket noen
områder som forskningen må
konsentrere seg om. Kraft-
ledninger og vindmøller som

hindringer for reinens vandring
sammen med støy er trukket
frem som særlig viktig. Det er
derfor satt i gang flere prosjek-
ter der reinens hørsel, atferd og
beitebruk skal studeres.Ved en
slik tverrfaglig tilnærming
burde resultatene gi god mulig-
het til å redusere konflikten
mellom reinsdyr og kraft-
ledninger/vindmøller i fremti-
den.

Igangsatte forsøk
Man kjenner ikke til frekvens-
området for reinens hørsel el-
ler hvor den har sitt mest føl-
somme område. Dette er sen-
tral kunnskap for å vurdere om
reinsdyr er i stand til å oppfatte
for eksempel coronastøy. Stu-
dier vil avdekke disse forhol-
dene. Fysiologiske studier vil bli
supplert med eksperimentelle
atferdsstudier i felt. Gjennom
observasjoner av tamrein i store
inngjerdinger under og i nær-
heten av kraftledning/vind-
molle vil effekten på reinens
atferd studeres under ulike kli-
matiske og ytre milj øbetingel-
ser. Hensikten er å teste reinens
reaksjon på forskjellige typer
stimuli som lyd, visuelle inn-

Plan-
endring
ved Tyin
Hydro Aluminium a.s
(HA) søkte i september
1997 om å få bygge nytt
Tyin Kraftverk. HA øn-
sker nå å endre planene
knyttet til søknaden om
et nytt Tyin kraftverk i
Årdal. Søknaden, som
NVE mottok i januar,
omfatter alternative løs-
ninger for tunnel fra
Tyinflbrolmen til Årdals-
vatnet. Planendringene
medfører noe endret are-
albruk når det gjelder
anleggsveier og plasse-
ring av tverrslag og
overskuddsmasser. De
nye planene vil gi
200 000 - 300 000
kubikkmeter mer tun-
nelmasse som hovedsa-
kelig vil bli deponert
langs Tyadalen.

Planendringene har
vært på høring, og den
videre s aksbehandlin-
gen vil samordnes med
den opprinnelige søkna-
den.

Verdens-
mestre i
bruk av el
Det er en myte atvi nord-



menn bruker mer energi
enn andre land i verden.
Vi er imidlertid ledende
i verden når det gjelder
bruk av elektrisitet. Elek-



trisitet, hovedsakelig fra
vannkraft, dekker 60 pro-



sent av varmebehovet
vårt samtidig som det
dekker 50 prosent av all
energibruken i Norge. Is-



land kommer på en god
annen plass med 33 pro-



sent.

Kraftbransjen investerer
årlig rundt seks milliar-
der kroner. Dette er i
følge administrerende
direktør i energiforsyn-
ingens fellesorganisa-
sjon like mye som andre
årlige investeringer i
fastlands Norge. Totale
investeringer i bransjen
er på rundt 200 milliar-
der kroner og årlig om-
setning er på rundt 70
milliarder kroner.

antikvaren var opptatt av å iva-
reta kulturverninteressene i
området. Noen modige sjeler
talte varmt for en opprusting/
utvidelse av det gamle kraftver-
ket, men de var nok i klart min-
dretall på møtet.

Selv om det ble holdt mange
engasjerte innlegg og det var
stor uenighet både i sak og saks-
gang, var det en saklig
meningsutveksling og en god

trykk og elektrisk felt under
ulike miljøforhold.

Den dårlige gjenveksten av lav
som har vært utsatt for sterk
nedbeiting og villreinens
rotasjonsbruk, gjør det mulig
å bruke vegetasjonsanalyser i
kartleggingen av arealbruken.
Disse vegetasjonanalysene vil
bli knyttet opp mot det man
har av data fra noen utvalgte
villreinbestander som beskriver
arealbruk over lenger tid. Ved
hjelp av data om flokkenes geo-
grafiske plassering og vegeta-
sjonsanslyser, vil det være mu-
lig å se om arealbruken er knyt-
tet til kraftledninger som bar-

tone på møtet. Høringsfristen
går ut 1. mai. I løpet av somme-
ren skal NVE på befaring og der-
etter skrive sin innstilling til
Olje- og energidepartementet.
Det er nok mange i Kvinnherad
som vil ha et ord med i laget og
som ser med spenning frem til
hva NVE tilrår.

rierer og forstyrrende elemen-
ter.

Organisering
Prosjektet er organisert gjen-
nom en styringsgruppe med re-
presentanter fra NVE, Direkto-
ratet for naturforvaltning,
Energiforsyningens fellesorga-
nisasjon, Statkraft SF og Stat-
nett SF. Det er etablert et eget
sekretariat for den daglige drift
og koordinering av de tre
forskningsmiljøene som er in-
volvert. Økonomiske midler stil-
les til rådighet fra Norges fors-
kningsråd, forvaltningen og
energibransjen. Prosjektet vil
bli avsluttet i 2001.

I midten av februar arrangerte
NVE folkemøte om utbyggin-
gen avvassdraget. Med en godt
organisert lokal vernegruppe
med gode kontakter til de
nasjonale vassdragsverne-
gruppene og det lokale energi-
verket som konsesjonssøker, var
det duket for et livlig folke-
møte.

Rundt 200 møtedeltakere inn-
fant seg fra fiern og nær. Pres-
sen var godt representert og
møtet var regional toppnyhet
morgenen etter. Vernesiden
hadde mobilisert både lokale
og nasjonale kjendiser med til-
knytning til stedet. Både skue-
spilleren Herborg Kråkevik og
forfatteren Vetle Lid Larsen har
hentet inspirasjon fra området
og holdt engasjerte innlegg for
vern av vassdraget. Universite-
tet i Oslo forvalter Baroniet og
representanter derfra og Riks-

Rein, vindmøller og
kraftledninger

0



Lukearbeidene ved
Solbergfoss i rute

Byggearbeidene er  snart  ferdige. Foto: Melita Ringvold Hasle

Vann & Energibesøkte
Mørkfoss/Solbergfoss-
anlegget en strålende
vinterdag. Likevel var
11.mars en "svart" dag
for prosjektet. Fang-
dammen nedstrøms
anleggsarbeidene på
dammen var gått lekk
noken gang, noe som
medfører merarbeider
og mulige forsinkelser.

Av Vibeke Hoff Norbye

-Nederste del av flomterskelen
mot fjell skulle etter planen
støpes i dag og uten dette uhel-
let ville vi vært helt i rute, sier
prosjektleder for NVE Harald
Sakshaug. Han forteller også at
uhellet ikke kom som noen stor
overraskelse. Fangdammen har
nemlig vært et usikkerhets-
moment og en hodepine siden
den stod ferdig i september. Den
ble imidlertid ikke helt tett før
4. desember. Da holdt den uøn-
sket vann borte fram til 1. fe-
bruar. Sakshaug forklarer lek-
kasj ene med de dårlige grunn-
forholdene i området. Fjellet
under fangdammen er spruk-
ket opp, og det ser ut til at noen
av disse sprekkene står i kon-
takt med tetningskjerna i fang-

dammen.Ved fire anledninger
er det boret ned stålrør gjen-
nom tetningskjerna og pum-

pet ned betong for å tette fiel-
let under dammen. -Nå er det
nok snakk om millionbeløp for
å løse problemene som har opp-
stått, sukker en litt oppgitt
prosjektleder. Olje- og energide-
partementet har forøvrig øre-
merket 53 millioner kroner til
hele prosjektet.

Arbeidet med dammen og pilar-
enes øvre del går etter planen,
men lekkasjene vil føre til van-
skeligheter med å få støpt pila-
rene helt ned. Fortsatt gjenstår
det ti meter for at de skal stå
på fast grunn. Om vanskelighe-
tene fører til forsinkelser, slik at
anlegget ikke står ferdig i mai,
vil ikke arbeidet som er utført
så langt ta skade av en eventu-
ell vårflom.

Sakshaug håper selvfølgelig at
de skal klare å holde planen om
å ha anlegget ferdig til 10. mai
og kan fortelle om en veldig
arbeidsvillig entreprenør. PA

Entreprenør har stort sett holdt
18 mann i arbeid og kjørt skift
fra syv om morgenen til tre om
natta.

Ved besøket var også luke-
arbeiderne fra Lysaker & Thor-
rud godt i gang. Det må nem-
lig gjøres store forberedelser før
flomluken kan komme på
plass. Her ventes en 300 tonns
kranbil som skal løfte på plass
flomluken av stål. Den kom-
mer i fire deler som skal sveises
sammen

Området rundt Mørkfoss/

Solbergfoss-anlegget er et po-
pulært friluftsområde om som-
meren og Sakshaug forteller at
det i forbindelse med ferdiggjør-
ing av prosjektet vil bli enga-
sjert en landskapsarkitekt. En
arkitekt har tidligere vært inne
i prosjektet for å tilpasse end-
ringene i forbindelse med den
nye luken med det eksisterende
anlegget.

Prosjektleder i  NVE  Harald Sakshaug, prosjekteringsansvarlig i  Norconsult AS,
Øivind Bøhagen og byggeleder Øystein Rafoss. Foto: Melita Ringvold Hasle

Dammen ved Solbergfoss skal få ny luke. Den skal er-
statte to flomtunneler som ligger i fj ell ved siden av
dammen. Lukene i tunnelene er i dårlig teknisk stand,
og tunnelinntaket er utsatt for tilstopping av drivgods.
NVE-Region Sør har prosjektansvaret og byggeleder er
innleid fra Mørfoss- Solbergfossanlegget. Norconsult AS
er prosjekterende konsulent, PA Entreprenør AS har
byggeentreprisen og stålluken leveres av Lysaker & Thor-
rud AS. Etter planen skal arbeidet være ferdig til 10.

mai.

Kritisk nettfeil i Nord-Norge

Reservegjennomføring heises på plass ved Kvandal transfortnatorstasjon.

Sannsynlig årsak tilfeilen varfuktinn-
trengning i  porselenet på gjennomføringen
og  brudd  på  grunn  av frostsprenging.

10. februar ble 420 kV-
ledningen mellom
Kvandal og Balsfjord
kopletfra region-
sentralen på grunn av
kritisk lavtgasstrykk
på SF6-anlegget i
Kvandal. Det viste seg
at gjennomføringen fra
luftledningtil det
innvendigeSF6kop-
lingsanlegget var knekt.

132 kV-Iedninger i Troms og
Finnmark overtok lasten, men
spesielt to av ledningene mel-
lom Staumsmo og Bardufoss
ble overlastet. Det ble derfor
nødvendig å oppregulere alle
kraftstasjonene nord for
Kvandal og aktivere utkoblbart
forbruk med to og 24 timers

varslingstid for å få overførin-
gen delvis under kontroll. I til-
legg ble nettet koplet om til
maksimal import fra Finland
over Varangerbotn.

Befaringer viste at det ville ta
omkring fem dager å få rettet
feilen, og kraftforsyningens fyl-
kesrepresentanter i Troms og
Finnmark ble varslet om at et
knapphetsproblem ville inn-
treffe dersom ytterligere utfall

oppstod. Følgelig ble også samt-
lige driftsenheter varslet og
bedt om å utsette revisjoner på
komponenter og begrense ar-
beid på kontrollanlegg.

For å begrense konse-
kvensene ved eventuelle
nye utfall delte Statnett
linjenettet i Troms og
Finnmark i etTromsnett
og et Finnmarksnett.
Slik ville et stort utfall i
Finmark ikke ha inn-
virkning på nettet i
Troms og omvendt.
Dette medførte imidler-
tid at Alta Kraftlag fikk
et nettdele i sitt forsyn-

ingsområde. Dette, og meget
kaldt vær i forsyningsområdet,
førte igjen til at det ble satt re-
kord for import av elektrisk
kraft fra Finland over Varanger-
botn.
Ifølge overingeniør Jan Åge

Walseth ved Statnett Region
Nord Norge hadde de noen vel-
dig spennende dager. Han sier
at driftsforstyrrelsen gjorde det

tydelig at drift i regionen stil-
ler høye krav både til reserve-
delslager, stasjonsbetjening og
systemdrift.



ben min i den retningen, men
det var veldig nyttig å lære seg
alt fra bunnen. Den erfaringen
ville jeg ikke gått glipp av.

a aren går

Det  er eldste sønnen til
naboen som har skylda
for  at Erling Diesen
fattet interesse for van,n
og energi. Når Diesen
takker av som direktør
i NVE 1.  mai, kan han
se tilbake på 38 år
bransjen.

Av Melita Ringvold Hasle

Diesen har vært med på å forme
flere kapitler av norsk energi-
historie. Tidene og trendene
har endret seg, men Diesen har
vært med hele veien; fra
kraftsosialismens utbyggings-
optimisme på 60-tallet til
markedstilpasning og enøk inn
i år 2000. Da Diesen gikk ut fra
NTH i 1956 var det oppgangsti-
der i Norge. Det var ingen i tvil
om at økt velstand var viktig,
og at kraftutbygging var et vik-
tig ledd på veien mot velstand.

Knut Herstad
adminsterende  direktør i Enfo

-Det er  en  dyktigfagmann,  men
også en fin  person  med  lun
humor  som  nå gårfra  borde. I
tillegg  til  Diesens fine vesen, vil
jeg  nok huske ham for måten han
taklet  den nye energiloven da
den tredde i kraft i 1991. Det var
en vrien oppgave å  finne  et
monopolregulativ som fungerte,
og selv om det er elementer i
dette som bransjen kunne tenkt
seg annerledes, så synes jeg  at
NVE alt i  alt  har  løst oppgaven
på en akseptabel måte under
Diesens ledelse.

-Men var  det  alltid  opplagt at det
var sivilingeniør i elkraft du
skulle bli?
-Neida, først hadde jeg lyst til å
bli journalist. Deretter falt val-
get på sosialøkonomi. Det var
jo sosialøkonomene som trakk
opp de store linjene for Ger-
hardsen, som var mitt ideal.
Men så hadde foreldrene mine
liten tro på sosialøkonomien,
så da lot jeg meg inspirere av
eldste sønnen til naboen, som
var mitt store forbilde og hadde
gått på NTH. Han het Harry W.
Bjerkebo og hadde faktisk også
en lang karriere i NVE, han fun-
gerte til og med som generaldi-
rektør ei stund i 1968, i over-
gangen mellom to andre direk-
tører. Men i tillegg til at jeg
gjerne ville gå i fotsporene til
min barndomshelt, kommer jo
at kraftutbygging var et felt
som lå i tida. Det var kraft-
utbyggerne som skulle sikre
framtida til folk. I dag har sy-
net på kraftutbyggerne snudd
180 grader rundt fordi vi ikke
lenger er et fattig land. Sånn

Odd Håkon Hoelseter
administrerende  direktør
Statnett  SF

-Jeg har kjent  Diesen i  svært
mange år, så det er mye jeg
kunne trukket fram. Jeg husker
ham helt tilbake på 70-tallet som
en inspirerende og inspirert
ansatt i  NVE, men det  er nok  de
siste  tolv  årene, i hans periode
som  direktør i NVE som står
sterkest i  minnet. I  denne
perioden  har  han vist seg som  en
markert  personlighet som  har
hatt  egne meninger som jeg har
respektert ham  for.

sett kan en si at vi som jobber
med kraft og energi har gått fra
å være nasjonens helter til å bli
nasjonens skurker.

"atomkraften skulle
redde oss fra vann-
kraften..."

-Hva var din  første jobb i  NVE?
-Da jeg begynte i 'NVE var det
Tokkeanleggene i Vest-Tele-
mark somvar det store. Jeg drev
med drift av kraftstasjonene.
Etter det jobba jeg i sju år med
å utrede muligheten for bruk
av atomkraft i Norge. Det var
et samarbeid mellbm NVE, In-
stitutt for atomenergi og Norsk
Hydro. Det var Borten-regje-
ringa som satte i gang utred-
ningsarbeidet. Fram til 1970
ble kjernekraft sett på som noe
veldig positivt. De som i sin tid
protesterte mot Mardøla,
brukte atomkraften som et ar-
gument for at en ikke behøvde
å bygge ut - atomkraften skulle
redde oss fra vannkraften...Jeg
sier ikke dette for å gjøre narr

Morten Grødahl
administrerende  direktør i  Viken

Energinett  AS

-J eg kommer  til å huske Erling for
flere ting, men det er vel gjerne
sakene som har fått  stor
medieoppmerksomhet man
husker  best.  Under flommen i' 95
følte jeg med  ham  for jeg så at
det  gikk inn på ham, men  jeg
synes  at han takla  det veldig  bra.
Han taklet kraftkrisen like bra.
Som privatperson vil jeg huske
Diesen som en glad gutt som  har
storfornøyelse i god mat og
drikke,

av dem som protesterte den
gangen, men fordi det illustre-
rer hvordan tidene har endra
seg.

-Hvordan var jobben  du hadde i dine
tidlige år i  NVE, sammenlignet med
den du  har i  dag?
-Den gangen jobba jeg mer med
direkte drift av maskinene,
mens jeg i de senere åra har fått
muligheten til å jobbe mer med
mennesker og mindre med
maskiner. Jeg har alltid syntes
at jobben min har vært artig.
Det er ikke bare fordi jeg vil
unngå morra-rushet at jeg stil-
ler tidlig på jobben.

-Ville du valgt den samme  karrieren
dersom  du  skulle gått  ut i
arbeidslivet i dag?
-Skulle jeg valgt på nytt i dag,
ville jeg nok ha jobbet mer med
folk. Hvis jeg hadde trodd på re-



inkarnasjon, viflejegprøvd noe
annet neste gang. Jeg må nok
si at det er menneskene bak
maskinene som interesserer
meg mest, og slik sett er jeg
glad for at jeg har fatt vridd job-

Eimund Nygaard
administrerende direktør i Lyse
Energi AS

- På  tross  av at jeg har  vært i
tottene på Diesen til  tider,  har
han  alltid beholdt det gode
humøret. Jeg setter  pris på at
man kan  diskutere og samtidig
holde en humoristisk  tone.
Dessuten må jeg nok  konstatere
at  Diesen har  fått resultater, selv
om jeg av og  til kunne  ønsket
dem annerledes.

"hvordan skal dere
klare dere uten meg
som korrekturleser?"

Den avtroppende direktøren
har tydeligvis aldri vært noen
fagidiot. Engasjementet hans
strekker seg langt, og han ivrer
for mer enn vann og energi. Ved
informasjonskontoret er han
kjent som en notorisk kor-rek-
turleser, og det går gjetord
på NVE-huset om Diesens
geografikunnskaper. Die-
sen har heller aldri lagt
skjul på sitt politiske
engasjement.

-Hvorfor denne
interessen for
rettskrivning og
grammatikk. Det  erjo  ikke
akkurat en typisk  "ingeniør-
sysser?
-Nei det er vel ikke det, men
jeg har alltid interessert meg
for språk og dialekter. Jeg synes
det er veldig interessant å følge
med på hva slags "epidemier"
som brer seg i folks språkbruk.
Jeg må nok innrømme at jeg er
blitt mer konservativ med åra
hva språkbruk angår, men
noen riksmålsmann blir jeg al-
dri. Det er vel heller ikke mulig
når en kommer fra Buskerud.
Men jeg pleier å spøke med at
NVE ikke kommer til å greie seg
uten meg som korrekturleser.
Når det gjelder min interesse
for geografi, så har det vært en
av de virkelig store gledene jeg
har hatt i denne jobben at jeg
har fatt reise mye rundt.

"jeg rekker akkurat
min åttende stats-
råd"

-Du har vært direktør i  en periode
da kraftmarkedet  har  endret seg
kraftig.  Det  virker  som  du har
vært sværtfleksibel til å tilpasse
deg. Har  det  vært tider  da du har
følt  deg presset til å gjennomføre
endringer som du i
utgangspunktet var i mot?
-Nei, jeg har vel aldri følt meg
pressa. Men jeg skal innrømme
at jeg har vært gjennom en del
skikkelig harde diskusjoner.
Men så er det gjennom skikke-
lige debatter at gode stand-
punkter kommer fram.

-Du har vært direktør under sju
statsråder. Har  kommunikasjonen
vært  like god med alle, uavhengig
av  parti?
-Ja, på det feltet har jeg faktisk
ikke merka noen forskjell. Når
Anne Enger Lahnstein blir inn-
satt som Arnstads vikar, så rek-
ker jeg akkurat å få med meg
"min åttende statsråd", men
det har aldri spilt noe rolle om
det harvært mann eller kvinne,



eller hvilket parti vedkom-



mende har kommet fra. NVEs
rolle har vært å gi faglige råd,

og politikerne har som oftest
fulgt disse rådene, med unntak
av gasskraftsaken og Øvre Otta.
Når politikerne foretar andre
valg enn det vi kanskje kunne
ønske oss, er det noe vi må
godta. Vi vurderer jo våre saker
først og fremst ut i fra et faglig
standpunkt, mens politikerne
er nødt til å sette sakene inn i
ei større politisk ramme.

"folk snakker lettere
sammen nå enn de
gjorde før"

- Kan du skal  trekkefram tre ting
som  har  endret seg i  positiv
retning i NVE mens du  har vært
her?
-Det første jeg vil trekke fram er
at internkommunikasjonen er
blitt bedre. Det skyldes ikke bare
Intranett, e-post og slikt, men
folk snakker sammen på en
annen måte nå enn tidligere.
Da jeg kom hit tiltalte man
hverandre med De-form og et-
ternavn. Nå snakker folk lettere
sammen, det gjør arbeidsmil-
jøet bedre. Vi har greid å bygge
ned skottene mellom oss, og det
er bra.
For det andre har vi fått et mye
bredere spekter av fag i NVE. Før
var det for eksempel nesten
bare bygningsingeniører og
elektroingeniører som behand-
let konsesjoner. I dag trekker vi
inn flere typer kunnskap i pro-
sessen, som for eksempel kunn-
skap om miljø og kulturvern.
Denne utviklingen synes jeg er
veldig positiv. Det tredje jeg vil
trekke fram, er energiloven som
kom i 1990. Den synes jeg har
hatt en positiv innvirkning på
energiforsyningen i hele Norge.
Dessuten medførte loven nye
spennende oppgaver for NVE
som jeg synes vi har takla vel-
dig bra. Vi har jo faktisk utvi-
kla det første frie energi-
markedet i verden.

-Nårhar jobben i NVEvært tung?
-Den tyngste oppgaven jeg har
vært med på, var da vi skulle
redusere staben med nesten 20
prosent i 1991. Den oppgaven
så jeg på som virkelig proble-
matisk. Alle de andre oppga-
vene som har vært vanskelige,
har jeg bare sett på som utfor-
dringer. Den gangen følte jeg at
jeg burde vært både prest og
psykolog. Nå i ettertid så ser vi
jo at det var et bedre NVE som
kom ut på andre sida av pro-
sessen, men en slik oppgave går
jeg ikke på igjen noen gang.

-Hva vil du savne mest når du
slutter i NVE?
-Det er helt klart alle de hygge-
lige medarbeiderne. Akkurat
selve arbeidsoppgavene og
klokkestrengen, kommer jeg
ikke til å savne noe særlig, men
det er jo klart at jeg vil savne
det sosiale nettverket som ar-
beidsplassen gir.

"jeg skal ikke bli
konsulent, og jeg skal
ikke begynne å spille
golf"

-Hva skal du fylle pensjonist-
tilværelsen med?
-Jeg liker å gå motstrøms, så det
er to ting jeg i hvert fall ikke
skal gjøre. Jeg skal ikke bli kon-
sulent, og jeg skal ikke begynne
å spille golf. Jeg veit at golf ikke
er snobbete lenger, men jeg har
ikke sansen for det likevel. Jeg
vil heller drive med slekts-
granskning. Jeg har installert
et slektsgranskningsprogram
på dataen og ser fram til å be-
gynne å granske litt. Ellers er
jeg snart bestefar til fem styk-
ker, så jeg har nok av selskap
og aktiviteter å ta meg til, og
så skal jeg selvfølgelig melde
meg inn i pensjonistforeninga.

Arne Tollan
seniorrådgiver i Hydrologisk
avdeling i  NVE

Diesen innførte en mer  direkte
form  med muntlig
kommunikasjon i NVE. Han
foretrekker å snakke med folk
framfor å sende dem brune
konvolutter med internposten.
Hans mediaopptreden er nok en
annen ting vi vil huske ham for.
Jeg  trorfaktisk at  han liker seg
blant mikrofoner og  rampelys.

Herbjørg Dale
sekretær  ved Diesens forværelse

-Det jeg synes  særpreger ham er
at han har  en veldig god
hukommelse. Jeg  kjenner  ingen
andre som er som ham på det
feltet. Dessuten er han en ukuelig
morgenfugl. Det  nytter ikke å
komme før ham på  kontoret  om
morgenen. Jeg kommer også til å
huske Erling  som en skikkelig
slikkmunn, han  er veldig glad i
kaker  og seigmenn.

Helge Bjørnestad
driftsleder for  NVE-bygget

-Første gangen  jeg hilste på
Erling var i 1973, så jeg  har  kjent
ham i mange  år nå.  Han  har
alltid vært  en hyggelig og
omgjengelig fyr både før og  etter
at  han ble  direktør. Det jeg
husker  best fra hans  tid  som
direktør er hans  profesjonelle
måte å  takle storflommen i 1995
på.

Eva Bjørkum
koordinator  ved
Adminstrasjonsavdelingen i  NVE

-Jeg vil huske ham for hans gode
hukommelse og den måten  han
tar i  mot alle nytilsatte på. Alle
nytilsatte føler ham som en far og
ikke som  en autoritær direktør.
Man føler varme og hengivenhet
ovenfor ham,  samtidig som det
står det respekt av ham.

Haavard Østhagen
fungerende avdelingsdirektør i
Vassdragavdelingen i  NVE

-Erling og jeg har jobba sammen
siden  han  kom tilbake som
toppsjef for tolv år siden, så jeg
begynner å  kjenne  ham  godt.
Det mest framtredende ved  han
er jo  hans  folkelighet. Men jeg vil
også  trekkefram hans
allsidighet. Jeg synes for eksempel
han hatt  svært  god  innsikt  i
vassdragsaker til å være
elektroingeniør
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forbereder artusen-skiftet gode henderOptimistisk kraftbransje systemansvaret

Av Vibeke Hoff Norbye

Kraftbransjen er levende opp-
tatt av å takle overgangen til
et nytt årtusen på en best mu-
lig måte. Etter Energi-
forsyningens fellesorgani-
sasjons temakonferanse om

IT-sjef  i Statkraft,  Petter
Sørensen,  tok  utgangs-
punkt i hva  som  kan  gå
feil  i kraftproduksjo-
nen.  Han  kunne  bero-
lige med at det er  liten
sannsynlighet for at feil
i de  norske kraftstasjo-
nene vil  medføre
forsyningssvikt.

Skulle styringssystemene like-
vel svikte, vil det være bered-
skap for å kjøre stasjonene
manuelt. Han bedyret videre at
Norge har en meget stabil
kraftforsyning som er dimen-
sjonert for å tåle feil, men inn-
rømmet at år 2000 øker sann-
synligheten for feil. I følge
Sørensen er sannsynligheten
for driftsutfall ved vanlig drift
0,3 prosent. De har beregnet
sannsynligheten for utfall ved
neste årsskifte til å være rundt
0,6 prosent. Statkraft er imid-
lertid i ferd med systematiske
forberedelser og søker å
minimalisere den økede sann-
synligheten for feil.

Enkel elektronikk
I vannkraftproduksjon beveger
vannet seg fra magasiner til

Statnett har en utvidet
tilsynsmyndighet  for
alle selskaper som  har
betydning for  driften
av det elektriske hoved-
nettet i  Norge.

Av Vibeke Hoff Norbye

I den forbindelse har Statnett
sendt ut andre runde med
spørreskjemaer for å kartlegge
framdriften i forberedelsene til
år 2000.
Selskapene blir blant annet
spurt om de har satt opp lister
over programvare og utstyr

kraftbransjen og år 2000-utfor-
dringen i januar satt delta-
kerne igjen med et inntrykk av
at det aller meste er under kon-
troll og at bransjen vil klare
overgangen uten store forstyr-
relser i elnettet. -Det er umulig
å garantere at ingenting vil for-
styrre elforsyningen ved over-

kraftstasjonen. I damlukene
kan det oppstå feil, men dette
er ikke kritisk. Elektronikken er
forholdsvis enkel og magasi-
nene er nedtappet om vinteren.
I kraftstasjonen er det turbin-
regulatoren og kontroll-
anlegget som er mest utsatt for
feil. Driftssentralen har mye
programvare som kan svikte i
forbindelse med overgangen til
år 2000, men kraftstasjonen
kan kjøres uavhengig av denne.
Skulle det mot formodning
oppstå feil, kan kraftstasjo-
nene drives manuelt og startes
opp i løpet av minutter.
Vannkraftstasjonene har en
mye enklere teknologi enn an-
dre typer varme- og kj ernekraf-
tverk.

Forberedelsene godt
gang
Kraftprodusentene startet kart-
leggingen av problemstillin-
gen for omkring ett år siden.
Bestillinger på oppgraderinger
er godt i gang og leverandørene
foretar utskiftninger med tilhø-
rende tester. Noen av de minste
produsentene er imidlertid sent
ute med å bestille opp-
graderinger, noe som kan føre
til kø hos leverandørene.

med mulige år-2000-problemer,
om nye løsninger er planlagt
testet, om selskapet er fornøyd
med leverandørenes tjenester
og om selskapet har problemer
som er vanskelige å løse og som
de ønsker å samarbeide med
andre om. Selskapene blir også
spurt om de har funnet fram
til en god løsning på spesielle
år-2000-problemer.

Bedre og raskere svar
Statnett opplyser at svarene
denne gang er kommet inn be-
tydelig raskere enn ved den for-
rige spørreundersøkelsen.
Dessuten er svarene av mye be-
dre kvalitet, og de fleste har
derfor kunnet sendes direkte

gangen til år 2000, sa adminis-
trerende direktør i Enfo, Knut
Herstad, men beroliget med at
bransjen tar problemene på
alvor og har oversikt over det
som bør gjøres for å klare bra-
sene.

Norge har omkring 120 kraft-
produsenter. De 18 største står
for 80 prosent av den totale pro-
duksjonen. Statkraft står med
sine 54 kraftstasjoner for om-
kring 30 prosent av den norske
produksjonen og har i følge
Sørensen god kontroll over sine
12 kraftstasjoner som trenger
oppgradering eller utskiftning.
Bare ved en kraftstasjon anser
Statkraft tiltakene som omfat-
tende.

Petter Sørensen fortalte at Stat-
kraft vil ha ekstra bemanning
ved alle de viktige kraftstasjo-
nene på nyttårsaften. Dessuten
vil 48 av kraftstasjonene bli
testet for "mørk start", det vil
si med lommelykt og nød-
strøm.Dette arbeidet er allerede
godt i gang.

IT-sjef i Statkraft,Petter Sørensen

over til SINTEF Energiforskning
som bearbeider dataene. Resul-
tatet av undersøkelsen forven-
tes å være klar for offentliggj ø-
ring medio april.
To uker etter at svarfristen gikk
ut, 1. mars, var det fortsatt 15
selskaper som ikke hadde svart.
Disse selskapene vil motta et
purrebrev direkte fra vassdrags-
og energidirektøren med hen-
visning til straffebestemmel-
sene i energiloven

Revisjoner
Foruten å kartlegge selskape-
nes forberedelser gjennom
spørreskjemaer, foretar Stat-
nett revisj oner hos selskapene.
Disse blir meldt to-tre uker i for-

Strømløs  start på nytt
tusenår? Det var titte-
len  for Enfos tema-
konferanse.  Et run-
gende  NEI,  sier admi-
nistrerende  direktør i
Statnett  Odd  Håkon
Hoelsæter og legger  til
at  "dette går bra!!"
Han forutsetter imidler-
tid at  alle  involverte
parter tar utfordrin-
gene på alvor.

Statnett vil ha ekstra bered-
skap på nyttårsaften. -Dersom
alt går bra, avblåser vi denne
klokken 0130, sa Hoelsæter som
vil føle seg trygg hvis strøm-
leveransene fortsatt er inntakt
når vi har passert kl. 2400 Gren-
age-tid.

To roller
Statnett har to sentrale roller i
forbindelse med det kritiske år-
tusen-skiftet. De er eiere av
sentralnettet og er samtidig
pålagt et utvidet systemansvar
av NVE. Statnetts hovedmål er
at alle skal få levert strøm uten
avbrudd eller annen kvalitets-
svikt ved årsskiftet. Med sitt
systemansvar har Statnett stilt
krav til alle nettselskapene om
at kartlegging og planlegging
av oppgraderinger og utskift-
ninger skulle være ferdige ved
inngangen til dette året.
Oppgraderingenefutskift-
ningene hos selskapene skal
være ferdige innen 1. juli i år og
nødvendige integrasjonstester
skal være ferdige innen 1. sep-
tember.

veien. Revisjonene er ment som
et hjelpemiddel for selskapet
for å organisere arbeidet i rik-
tig retning mot år 2000. Stat-
nett har foretatt 12 revisjoner
så langt og vil gjennomføre et
tilsvarende antall til før som-
meren. Dette arbeidet vil fort-
sette til høsten.

NVE-undersøkelse
De nettselskapene som ikke har
betydning for hovednettet, er
også viktige. NVE har derfor
sendt et forenklet spørreskjema
til disse. To uker etter at svar-
fristen var gått ut, var bare om-
kring 70 prosent av svarene
kommet inn. -Denne undersø-
kelsen vil også bli fulgt opp, sier
rådgiver i NVE, Truls Sønsteby,
som er opptatt av at positive
resultater fra en del av de større

I løpet av året vil et faglig team
fra Statnett foreta revisjoner
hos utvalgte selskaper for å se
hvordan de ligger an i forbere-
delsene mot år 2000. Selska-
pene vil bli varslet 2-3 uker i
forveien før de får besøk. Resul-
tatene vil bli gitt som rapport
til selskapene og til NVE som er
oppdragsgiver for tilsyns-
arbeidet. Tilsynsfunksjonen
koster Statnett rundt 15 millio-
ner kroner.

Egne systemer
Selvvil Statnett bruke rundt 33
millioner kroner på å opp-
gradere og teste sine egne sys-
temer - et arbeid som er godt i
gang. Statnett har fire drifts-
sentraler rundt i landet. Region
Nord har et flunkende nytt sys-
tem som ble satt i drift i 1998.
Systemet til Region Midt-Norge
er blitt oppgradert hos leveran-
døren og testet i full drift. Re-
gion sør vil få nytt system i Oslo
i løpet av 1999 mens lands-
sentralen i Oslo er under opp-
gradering.

Avdelingsdirektør i NVE, Trond
Ljøgodt (t.v.) og adm.dir. i Statnett,
OddHåkonHoelsæter

og ressurssterke selskapene
som har arbeidet med å løse år
2000 problemene i lang tid,
ikke må bli en sovepute for re-
sten av bransjen. - Enfos år-
2000-seminar i januar gav et
meget positivt og vel optimis-
tisk bilde av situasjonen. -Selv
om situasjonen gjennomgå-
ende ser ut til å være under kon-
troll, og det ikke er funnet så
mange feil som tidligere fryk-
tet, viser ovennevnte undersø-
kelser og revisjoner at mange
selskaper og everk har mye ar-
beid igjen før problemene er
løst, understreker han. Videre
må nå planlagte oppgraderin-
ger og utskiftninger av pro-
grammer og utstyr snarest
settes i bestilling.

Neppe store feil i kraftproduksjonen

Utvidet tilsynsmyndighet
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-Bjellåga-utbyggingen fram fra skuffen

Stort engasjement rundt
kraftutbygging
Statkraft SF har hentet
fram de vedtatte
kraftutbyggingspro-
sjektene rundt Svart-
isen; Bjellåga, Beiarnog
Melfjord, og videreutvi-
klet disse med tanke på
realisering. Tillatelsene
er ti år gamle, og mot-
standen mot
kraftutbyggingene er
stor.

Av Nils Henrik Johnson

Planendring og mel-
ding om kraftledning
NVE har for tiden til behand-
ling søknad om planendring for
Bjellånes kraftverk og melding
om bygging av en ca. 20 km
lang 132 kV kraftledning fra
ørtfiell til Bjellånes. Søknaden
og meldingen ble sendt på hø-
ring i februar i år, og 18. februar
arrangerte NVE folkemøte om
saken. Planendringen går i ho-
veds ak ut på å flytte kraft-
stasjons- og tippområdet ca. en
kilometer vestover, og redusere
installasjonen i samsvar med

kapasiteten på overførings-
nettet. Meldingen gjelder
overføringsledningen fra kraft-
verket til transformatoren på
gruveområdet på ørtfiell.

A/S Meraker Brug har
søkt NVEom konsesjon
for utbygging av
Homlavassdraget i
Malvik i Sør-Trøndelag.
NVE arrangerte i den
forbindelse folkemøte i
Hommelvik 15. mars.

Av Øystein Grundt

Elva Homla renner fra Foldsjøen
og ned til Hommelvik i Malvik
kommune. Foldsj øen har tidli-
gere blitt regulert i forbindelse
med tømmerfløting. Nå søker
AIS Meraker Brug om tillatelse
til å regulere Foldsjøen innen-
for de samme grensene. De har

Gamle tillatelser
Beiarn, Bjellåga og Melfiord ble
vedtatt ved Stortingsvedtak
05.06.87 og fikk utbyggings-
tillatelse ved Kgl.res. henholds-
vis 27.01.89 og 23.03.90. Alle
prosjektene ble utsatt på ube-
stemt tid på grunn av
lønnsomhetsvurderinger og et
forventet kraftoverskudd.

Nye frister
Statkraft fikk ved Kgl.res. av
26.04.96 en femårs frist for å
bygge ut Beiarn og Melfjord.
Dette ble gjort fordi Statkraft i
1992 ble skilt ut som et stats-
foretak og skulle stilles likt med
andre aktører i kraftmarkedet.

også søkt om å få bygge to kraft-
verk i vassdraget. Et kraftverk
som utnytter fallet rett neden-
for Foldsjøen og et annet som
vil utnytte fallet i Storfossen
omtrent midtveis i vassdraget.
De to kraftverkene vil gi en sam-
let produksjon på ca. 24 GW14
år.

Planene har engasjert mange i
lokalmiljøet, og NVE arran-
gerte derfor et folkemøte i til-
knytning til søknaden. 50 per-
soner stilte opp på møtet. Flere
ansatte i NVE deltok, deriblant
vassdrags- og energidirektør,
Erling Diesen. I tillegg til NVEs
redegjørelse, presenterte Per
Hembre fra Meraker Brug de
tekniske planene. Det ble også
gitt anledning til å stille spørs-

fordi de nye tekniske løsnin-
gene bedrer lønnsomheten og
gjør en realisering aktuell.

Krever ny
konsekvensutredning
Rana kommune har i et en-
stemmig formannskapsvedtak
krevd ny konsekvensutredning
for Bjellåga-prosjektet fordi til-
latelsene er så vidt gamle. NVE
mener imidlertid at Bjellåga-
utbyggingen ikke kan fanges
opp av plan- og bygningslovens
konsekvensutrednings-
bestemmelser i og med at det
foreligger tillatelser fra før disse
ble vedtatt. Det er også laget
overgangsbestemmelser som

menslutning av politiske par-
tier og interesseorganisasjoner
og "Foldsjøen Vel" som består
av hytteeiere og fastboende
langs elva og sjøen. Flere av
spørsmålene dreide seg om da-
gens regulering av Foldsj øen for
flomdemping og var dermed

skal sikre at bestemmelsene

ikke får tilbakevirkende kraft.

Mobilisering
Til NVEs folkemøte på Stor-
vollen hadde Folkeaksjonen
Spar Saltfiellet satt opp buss fra
Mo. Det møtte rundt 100 perso-
ner som fylte grendehuset med
stort engasjement. Saken opp-
tar mange i Rana, og både NVE
og Statkraft fikk brynet seg på
både sterke ytringer og kon-
krete krav om nye utredninger
og ny behandling av saken.

Varsler søksmål mot
departementet
Folkeaksjonen Spar Saltfiellet
har i et brev til Olje- og energi-
departementet i januar i år
varslet søksmål mot departe-
mentet hvis det ikke blir ny
konsesjonsbehandling. Bak-
grunnen for dette er blant an-
net at forutsetningene har en-
dret seg mye siden tillatelsene
ble gitt. Større oppmerksom-
het rundt miljøhensyn og på-
stand om foreldete undersøkel-
ser er blant momentene som
Folkeaksjonen Spar Saltfiellet
mener bør tillegges vekt. NVE
vil gjennomføre behandlingen
av planendringssøknaden og
meldingen på ordinært vis.
Høringsfristen i saken er satt til
30. april i år.

ikke knyttet direkte til søkna-
den.

Konkrete problemstillinger
som ellers ble tatt opp,
var vannføringsforholdene i
Homla og vannstanden i Fold-
sjøen etter utbygging. Forhol-
dene for laks i den nederste de-
len av vassdraget var et annet
konfliktområde som ble tatt
opp. I tillegg ble noen privat-
rettslige spørsmål vedrørende
erstatninger fremført av grunn-
eiere.

Saken er for tiden på høring
med frist til 6. juni. NVE vil
foreta en barmarksbefaring før
søknaden sluttbehandles.

Beiarn og Melfiord ble gitt til-
latelse i medhold av vassdrags-
reguleringsloven som ikke
hadde noen utbyggingsfrist for
utbygginger i regi av staten.
Bjellåga-utbyggingen fikk tilla-
telse i medhold av vassdrags-
loven fordi utbyggingen er å
regne som elvekraftverk og ikke
har noen regulering over året.
Vassdragsloven har i utgangs-
punktet to års frist for å starte
utbygging. Bjellågautbygging-
en har imidlertid fått utsettelse
av fristen på ubestemt tid. Stat-
kraft ønsker likevel å se denne
utbyggingen i sammenheng
med de andre prosjektene
rundt Svartisen, blant annet

mål til NVE om saksbehandlin-
gen og til Meraker Brug om de
tekniske planene. Det ble dessu-
ten oppfordret til å komme
med synspunkter på planene.
Det var særlig to lokale organi-
sasjoner som profilerte seg,
"Aksjon 2000" som er en sam-

Folkemøte om
Homlavassdraget

Fra folkemøtet  på Storvoll, nord for  Mo i  Rana. Iforgrunnen  Erling Diesen. Foto: Tore Røsvoll

Ordfører Asbjørn Nøstmo (AP) t.v. og vassdrags- og energidirektør Erling Diesen.
Foto: Haavard Østhagen
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Fortsatt økning i
elektrisitetsforbruket
Forbruket av elektrisk
kraft fortsetter å øke.
Det innenlandske total-
forbruket  økte med  tre
prosent i  desember,
januar og februar i
forhold til forrige  vinter-
periode, mensforbruket
i alminneligforsyning
økte med 4,7 prosent.
Korrigert til normale
temperaturforhold økte
forbruket i alminnelig
forsyning med 2,6 pro-
sent.

Av Per ToreJensen Lund

Rekordhøyt forbruk
Det innenlandske totalforbru-
ket var på i alt 36,1 TWh mot
35 TWh vinteren før. De siste 12
månedene har forbruket vært
121,4 TWh som er 3,9 prosent
mer enn i samme periode ett år
tidligere, og det høyeste forbru-
ket som noensinne er registrert
i en 12-månedersperiode. Til
sammenligning er midlere år-
lig produksjonsevne for det
norske kraftsystemet beregnet
ti1113,7 TWh.

Bruttoforbruket i alminnelig
forsyning har i vinter steget
med 4,7 prosent i forhold til for-
rige vinterperiode. For siste

Det er ikke bare ren-
nende vann i bekker og
elver som kan sørge for
varme i stua. Også
grunnvannsbaserte
varmepumper kan
brukes til oppvarming,
eller for den saks skyld
avkj øling.

Av Tor Simon Pedersen

I slutten av februar var ledelse
og fagfolk fra NVE, Norges geo-
logiske undersøkelser (NGU)
samt Fylkesmannen og Fylkes-
kommunen i Hedmark på en be-
faring i Østerdalen for å studere
energi fra grunnen.

12-månedersperiode har det
vært en økning på 5,9 prosent.
Økningen i alminnelig forsy-
ning skyldes bl.a. at både vin-
terperioden og 12-måneders-
perioden 1998/99 har vært kal-
dere enn tilsvarende perioder
ett år tidligere. Korrigert til nor-
male temperaturforhold økte
forbruket med henholdsvis 2,6
og 3,1 prosent for de samme
perioder.

Forbruket i kraftintensiv indus-
tri økte med 3,6 prosent i for-
hold til forrige vinterperiode.
De siste 12 månedene har for-
bruket vært 31,5 TWh (brutto),
en økning på 4,1 prosent i for-
hold til samme periode ett år
tidligere. Økningen i forbruket
skyldes først og fremst bedre
markedsforhold for bedrifter
som produserer jern, stål og
ferrolegeringer.
Forbruket av uprioritert kraft

Ved bruk avvarmepumper kan
vanntemperaturen løftes fra 4-
6°C (typiske grunnvanns-
temperaturer i dette området)
til 40-60°C . Vannet kan så kjø-
res gjennom vannbårne
oppvarminggsystemer.

Ved Folldal gruver stod fylkes-
mannen i Hedmark Sigbjørn
johnsen for den offisielle åpnin-
gen av et grunnvarmeanlegg.
Det henter ut energi fra vannet
i en seks hundre meter dyp gru-
vesjakt for oppvarming av en
f.jellhall som brukes i turist-
aktiviteten ved gruvene. Det
knytter seg nå spenning til om
denne alternative energi-
formen også kan ha noe for seg
for bebyggelsen i gruveområdet
og Folldalsamfunnet for øvrig.
Det er også mulig å ta ut energi

(kjelkraft) gikk ned med 23,8
prosent i forhold til forrige
vinterperiode. De siste 12 må-
nedene har det vært en nedgang
på 5,1 prosent.

Økning i produksjon
Produksjonen i de tre vintermå-
nedene var på i alt 34,2 TWh
mot 33,6 TWh vinteren før. De
siste 12 månedene er det pro-
dusert 117,9 1Wh som er 2,6
prosent mer enn i samme pe-
riode ett år tidligere og vel 4
TWh mer enn midlere årlig pro-
duksjonsevne.

Kraftutvekslingen med utlan-
det ga en nettoimport på 1,9
TWh mot 1,5 TWh vinteren før.
De siste 12 månedene har netto-
importen vært 3,5 TWh mot 1,9
TWh i samme periode ett år tid-
ligere. Økningen i importen
har sammenheng med det
høye elforbruket.

eller lagre varme fra kjøle-
formål fra de store elveslettene
langs Glomma og andre elver.
Under et møte med politisk le-
delse og teknisk etat i Alvdalble
det blant annet diskutert mu-
ligheten for å hente ut kjøling
fra grunnvannsmagasinet til
bedrifter med stort kjølebehov,
som for eksempel meieri-
bedriften Synnøve Finden

Kartlegging av
potensialet
NGU og NVE jobber i dag med å
utvikle metoder for å kartlegge
av energipotensialet både i løs-
masser og fiell.
Hovedhensikten er gå gi kom-
muner og andre informasjon
om hvordan lokalisering av
nyetableringer kan muliggjøre
bruk av miljøvennlig grunn-

Normal magasin-
fylling
Ved utgangen av november
1998 var fyllingsgraden for lan-
dets magasiner 81,3 prosent el-
ler vel to prosentenheter under
medianverdien til samme tids-
punkt for 10-årsperioden 1982-
91. Forholdsvis høy kraftimport
i vintermånedene førte til be-
dring i fyllingsgraden i forhold
til det som er normalt, og ved
inngangen til uke 10 var
fyllingsgraden 51,2 prosent,
knapt over medianverdien til
samme tidspunkt. Til sammen-
ligning var fyllingsgraden til
samme tid i 1998, 56,8 prosent.
Høyest fyllingsgrad haddeVest-
Norge med 59,8 prosent, mens
Sørøst-Norge hadde lavest
fyllingsgrad med 38,4 prosent.
Midt- og Nord-Norge hadde en
fyllingsgrad på 55,4 prosent.

Lave spotpriser
Gjennomsnittlig spotpris på
elektrisk kraft gikk ned fra 16
øre/kWh i begynnelsen av de-



sember 1998 til i overkant av
10 øre/kWh i begynnelsen av
mars. Til sammenligning var
spotprisen til de samme tids-



punkter ett år tidligere hen-



holdsvis 19 og 13 øre/kWh.

varme og kutt i fyringsut-
giftene. En slik kartlegging ba-
serer seg på hydrologi og geo-
logi samt informasjon om
befolkningsutbredelse. Det vil
være naturlig for NVE å videre-
føre en slik kartlegging til mu-
lige energiuttak fra innsjøer og
annet overflatevann, samt kyst
og fiorder.

Mer informasjon om grunn-
varme finnes på
http://aps.ngu.no/hydro/p1sql/
gv.faktal

Klager
på NVEs
vedtak i
Setesda I
NVE fattet vedtak for en
420 kV ledning mellom
Skåreheia og Holen i Setes-
dal 14. januar. Klagefristen
er løpt ut, og det er kom-
met inn 14 klager på ved-
taket.
Blant klagerne er blant an-
net Valle, Bygland og Åmli
kommuner, Aust-Agder fyl-
keskommune, samarbeids-
rådet for Naturvernsaker
samt en rekke grunneiere.
De fleste klagerne står ved
sitt standpunkt om at de
ikke ønsker en ny stor kraft-
ledning i Setesdal. Det er
imidlertid få som har inn-
vendinger til trasvalgene
som er gjort. Mange ønsker
likevel avbøtende/kom-
penserende tiltak utover de
som er gitt i vilkårene for
konsesjonen. Flere av kla-
gerne ønsker også at det i
forbindelse med anleggsar-
beidene blir satt ut skogs-
fugl i området.
Direktoratet for naturfor-
valtning har i eget brev
bedt NVE om å endre trasé-
valget mellom Hisdalen og
Holen kraftstasjon i Bykle
kommune. Dette er av hen-
syn til det foreslåtte verne-
området for Setesdal,
Vesthei-Ryfylkeheiane.

«Eldre-
bølgen»
inntar kraft-
systemet
Branner, eksplosjoner og
komponenthavarier var gjen-
gangere i feilbildet også i 1998.
Eldrebølgen er i ferd med å
innta kraftsystemet. Brekkasjer,
isolasjonssvikt og problemer
med SF6 anlegg av eldre dato er
klare symptomer. Dette er en
stor utfordring som operatø-
rene i kraftsystemet må møte i
tiden framover. Tiltak av fore-
byggende art må bli en aktiv del
av planarbeidet. Selskapenes
reparasjonsberedskap og
rehabiliteringsevne må kartleg-
ges og bli en naturlig del av
planleggingen.

Havarirapporten for 1998 tar
for seg i alt 13 situasjoner med
forskjellige årsaker. Hensikten
med rapporten er blant annet
å gi inntrykk av hendelses-
forløp, utbedring, skade-
omfang og informasjons-
løsninger. Anleggseiere vil
kunne redegjøre for detaljer av
teknisk/fysisk art.

GWh Bruttoforbruk i alminnelig forsyning
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Uenighet om
tilknytningsplikt til
fiernvarmeanlegg

Mindre prisforskjeller og
nedgang i antall skifter

Drammen  Energinett
A/S kan ikke pålegge
nybygg i Drammen å
knytte seg  til  everkets
fjernvameanlegg.
I 1998 startet firmaet Byggholt
AS et større utbyggingsprosjekt
i Drammen. I den anledning
henvendte de seg til område-
konsesj onæren, Drammen
Energinett AS (DEN), for å bli
knyttet til deres nett. DEN dri-
ver et fiernvarmeanlegg som de
ønsket å knytte de nye leilighe-

tene til. DEN ville knytte de nye
leilighetene til fiernvarmean-
legget fordi energiloven gir sel-
skapet valgmulighet mht hvor-
dan de skal oppfylle leverings-
plikten. DEN mente de kunne
oppfylle leveringsplikten ved å
levere fiernvarme til oppvar-
ming og elektrisitet til annet.
Alternativt hevdet de at
leveringsplikten ikke omfattet
elektrisitet til oppvarming.
NVE fattet vedtak i saken 7. de-
sember 1998. NVE slo da fast at
energilovens leveringsplikt

Stikk i strid med det norske
helsemyndigheter tidligere
har sagt, viser en ny undersø-
kelse at elektromagnetiske felt
påvirker kroppen.

Det er lege Finn Schmidt,
cand. scient. Tone Mannsåker
og professor Reidar Løvlie ved
universitetet i Bergen som har
foretatt undersøkelsen. For-

skerne har ønsket å se hvordan
magnetiske felt påvirker
kreatin og kalsiumnivået i
kroppen fordi stoffene er vik-
tige for at musklene skal fun-

også omfatter elektrisitet til
oppvarming. Det innebærer en
plikt til å dimensjonere
overførselsanlegg for elektrisi-
tet tilstrekkelig. DEN påklaget
NVEs vedtak til OED. I brev av
28. januar kommer det frem at
OED legger til grunn samme
tolkningen som NVE. DEN fikk
derfor ikke medhold i sin klage.
Dette betyr at det lokale everk
plikter å dimensjonere elek-
triske anlegg og å levere elek-
trisitet etter abonnentens be-
hov. Vil everket levere fjern-
varme, må det skje etter ønske

fra abonnenten.
Etter Plan- og bygningsloven
§ 66a har den enkelte kom-
mune adgang til å vedta at ny-
bygg har tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegg. En slik
tiknytningsplikt til fjern-
varmeanlegg møtes med en
leveringsplikt av fiernvarme for
everket. I slike tilfeller kan
everkene oppfylle leverings-
plikten som energiloven påleg-
ger dem, dels ved elektrisk
energi og dels ved fiernvarme.

gere. Undersøkelsen viser at 35
menn som ble utsatt for
elektromagnetisk stråling,
skilte ut mer kreatinin etter
strålingen, skriver Tidsskrift for
den norske lægeforening. De tre
forskerne ønsker å undersøke
videre hvordan kroppen påvir-
kes av elektromagnetiske felt. -
Vi kikker inn gjennom nøkkel-
hullet på en stor ballsal. Vi har
så vidt begynt å finne ut at
elektromagnetiske felt setter
spor i kroppen, sier Schmidt til
Nettavisen.

Antallet  leverandør-
skifter i 4. kvartal 1998
gikk ned i  forhold  til
antall skifter i 3. kvar-
tal.  Det  har vært  en
svak økning i totalt
antall  husholdninger
som får  strøm fra en
annen  leverandør enn
den dominerende.

Av Kristin  Kolseth

NVE foretar hvert kvartal un-
dersøkelser for å se på hus-
holdningenes skifte av leveran-
dør. De 39 største distribu-
sjonsnettene i Norge blir kon-
taktet vedrørende forhold rundt
skifte av kraftleverandør. Kraft-
priser fra dominerende kraft-
leverandør i hvert enkelt nett-
område hentes inn fra Kon-
kurransetilsynets oversikter.
Dominerende kraftleverandør
vil si den leverandør i nettet
som har høyest markedsandel.
Undersøkelsen omfatter rundt
74 prosent av husholdnings-
kundene i Norge. Nøkkel-
tallene fra undersøkelsen er
derfor skalert opp med 1,35 for
å representere hele landet.

Sammenheng mellom
antall skifter og pris
Det ble foretatt 13 550
leverandørskifter i perioden,
mens antall kunder med en
annen leverandør enn den do-
minerende har økt med bare
1 500, fra 88 800 per 4. oktober
i fior til 90 300 per 3. januar i
år. Dette tyder på at mange av
husholdningskundene har skif-
tet tilbake til den dominerende
leverandøren i nettområdet. En
annen forklaring kan være at
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husholdningskunder som også
tidligere har hatt en annen le-
verandør enn den domine-
rende, har byttet til ny leveran-
dør. 38 200 husholdninger byt-
tet leverandør i 3. kvartal i fior.
Årsaken til at færre har skiftet
leverandør i 4. kvartal kan være
den prisutjevningen som har
foregått i perioden.

For å si noe om størrelsen på
spredningen av kraftprisene,
kan vi betrakte standard-
avviket. Desto større standard-
avvik, desto større spredning.
For perioden juli til oktober var
standardavviket til prisene
veiet med omsatt volum 2,58.
For perioden oktober til januar
var tilsvarende tall 1,52.

Resultater fra Gallups
Energibarometer
Gallups Energibarometer er en
landsomfattende undersøkelse
som blir gjennomført hvert
kvartal for å kartlegge nord-
menns holdninger og atferd i
kraftmarkedet. Undersøkelsen
henvender seg til den personen
i husstanden som er ansvarlig
for og/eller mottar strøm-
regningen. Utvalget er på om
lag 1000 personer.

Oktober

Januar

32 34 36 38 40 42

Også resultatene fra Energi-
barometeret viser stagnasjon i
utviklingen i antall hushold-
ninger som skifter leverandør.
I Energibarometeret for 4. kvar-
tal i fjor var det seks prosent
som hadde byttet strøm-
leverandør. Dette tilsvarer an-
tallet som oppga å ha byttet
strømleverandør i 3. kvartal. På
landsbasis utgjør dette i over-
kant av 115 000 husstander.
Tallet inneholder alle husstan-
der som har skiftet leverandør,
og inkluderer dermed også de
som har skiftet tilbake til den
dominerende leverandør i nett-
området. Feilmarginene i un-
dersøkelsen er på om lag tre
prosent, slik at andelen som
har skiftet teoretisk kanvariere
mellom tre og ni prosent.

I Energibarometeret oppgir ni
av 10 husholdninger pris som
viktigste årsak til at de har byt-
tet leverandør. Nesten hver
tredje forbruker har vurdert å
bytte. Lojaliteten er fortsatt
sterk til nåværende leverandør.
39 prosent av de spurte karak-
teriserer seg selv som meget/
ganske sterkt lojale.

Ny undersøkelse
om elektro-
magnetiske felt

Andel

av
omsatt

energi

i
%

Pris inkl. avgifter (øre/kWh)

Figuren  viser prisspredningen ved de to datoene 5. oktober og  4. januar.
Prisene er  inkludert  merverdiavgift og forbruksavgift  for e/ektrisitet.

Fritak for leveringsplikt -
prinsipper og prosedyrer

Vannkonflikter
FN har erklært 22. mars som
Verdens vanndag. I Norge ble
dagen markert ved at Norsk

hydrologiråd og Norsk Vann-
forening holdt seminar med
tema "Vannkonflikter".

Seminaret behandlet vann-
konflikter både fra et ressurs-
og miljøsynspunkt, og med
vekt på forholdet mellom na-
tur og mennesker som
konfliktårsak. De internasjo-
nale sidene ved en vannkonflikt
ble blant annet belyst med ek-

sempler fra Afrika, Asia og Eu-
ropa og mulige modeller for å
minske eller løse konflikter ble

tatt opp.
Over 90 deltakere deltok på se-
minaret som i første rekke
hadde forvaltning, konsulent-
bransjen, forskningsinstitusjo-
ner og frivillige organisasjoner
som målgruppe.

«Fritak for leveringsplikt - prin-
sipper og prosedyrer» er titte-
len på en rapport som NVE gir
ut i begynnelsen av april. Everk
som har områdekonsesjon gitt
av NVE, har ansvar for å forsyne
det geografiske området som
konsesjonen gjelder. I henhold
til energiloven har de leverings-
plikt til alle kundene i områ-
det. Under særskilte forhold, for
eksempel når et nærmere av-
grenset område ikke lenger har
fastboende, kan everkene søke
om å bli fritatt for denne plik-
ten.

NVE har de senere årene be-
handlet flere søknader om fri-
tak for leveringsplikt. I den for-
bindelse er det avdekket et stort
informasjonsbehov både hos
everkene, berørte kunder, kom-
muner og allmennheten for
øvrig. Rapporten som nå gis ut,
omtaler saksbehandling, lov-
verk og hensyn som legges til
grunn når fritak for leverings-
plikt blir vurdert. Dessuten gis
det en omtale av hvordan et
leveringsfritak vil påvirke de
berørte kundenes formelle ret-
tigheter, og utforming av even-
tuell alternativ energiforsyn-
ing for disse kundene.

Å avbryte strømforsyningen
kan få store konsekvenser for
dem det gjelder. Søknader om
fritak for leveringsplikt krever
derfor en omfattende saksbe-
handling fra NVEs side. NVE
vektlegger en åpen behand-
lingsprosess, slik at alle parter
får anledning til å uttale seg og
dermed bidra til at alle rele-
vante opplysninger kommer
fram.

Rapporten vil bli sendt til alle
everkene i Norge. Den er gratis
og kan fås ved henvendelse til
NVE, Energiavdelingen.



Vernede vassdrag
skal redde villaksen
Villaksutvalget går inn
for å  opprette 50 nasjo-
nale laksevassdrag og
ni laksefjorder for å
berge den norske vill-
aksstammen. Utvalget
går også inn for å
opprette et samarbeids-
forum som skal arbeide
med spørsmål  knyttet
til  villaks.

Etter halvannet års arbeid la
Rieber-Mohn-utvalget 12. mars
frem utredningen om årsaker
til nedgangen i de norske vill-
aksbestandene og forslag til
strategier og tiltak som kan
bedre situasjonen.Utvalget
konkluderer med at situasjo-
nen for laks i Norge er svært al-
vorlig, og i mange områder av
landet er krisen akutt.

Dramatisk nedgang i
laksebestanden
Nedgangen i laksebestandene
har vært betydelig, og flere be-
stander er utryddet. Forekom-
sten avvillaks har i historisk tid
aldri vært mindre enn nå. Årsa-
kene til laksens tilbakegang er
sammensatte og påvirker lak-
sen i forskjellige deler av dens
livssyklus og utbredelsesom-
råde. Flere faktorer virker sam-

tidig, og de kan gjøre seg gjel-
dende med ulik tyngde i ulike
kombinasjoner i forskjellige
vassdrag, regioner og nasjoner.
De viktigste tapsårsakene er sur
nedbør, parasitten Gyrodactylus
salaris, vannkraftregulering og
andre fysiske inngrep. Røm-
ning og lakselussmitte fra opp-
drettsanlegg har også alvorlige
konsekvenser for villaksen.
Rømning er trolig i liten grad
årsak til den observerte nedgan-
gen, men vurderes som en bety-
delig trussel.

Dersom en gjennomfører en
helhetlig forvaltning etter
klare retningslinjer, kan den
norske bestanden av laks gj en-
vinne mye av sin tidligere
styrke. Utvalgets flertall anbe-
faler derfor at en prioriterer de
viktigste og mest tallrike lakse-

bestandene ved å opprette 50
navngitte nasjonale laksevass-
drag og ni nasjonale laksefi ord-
er eller kyststrekninger. Dette
innebærer et forbud mot flere
inngrep og vannkraftutbyg-
ginger i vassdragene og et for-
bud mot oppdrett i de nasjo-
nale laksefiordene.

Behov for mer kunn-
skap
For å styrke samarbeidet i
lakseforvaltningen foreslår ut-
valget at en oppretter et sam-
arbeidsforum for spørsmål som
berører villaks. Samarbeidet
bør gå på tvers av Direktoratet
for naturforvaltning, NVE, Fis-
keridirektoratet, Statens dyre-
helsetilsyn, Statens forurens-
ningstilsyn og landbruks- og
samferdselsmyndighetene.
Det er nødvendig å bedre

kunnskapsgrunnlaget for for-
valtningen. Dette er mulig ved
å styrke overvåkingen av lak-
sens livsfaser og leveområder.
Det er også nødvendig med et
FoU-råd med representanter fra
sektormyndighetene som har
stor innflytelse på laks. Dessu-
ten er det ønskelig å ha en mer
problemorientert forskning på
feltet.

Fisket bør reguleres ved at man
utarbeider bedre og mer enty-
dige kriterier for når det kan
åpnes for fiske. Det bør innfø-
res ubetinget gytetidsfredning
etter 31. august, og legges om
til en kvotebasert beskatnings-
regulering for både sjø og vass-
drag. Det bør også utarbeides
en plan for modernisering og
effektivisering av de avbøtende
tiltakene ved vassdragsregule-
ring. NVE oppfordres til å
initiere et større program for
restaurering av lakseførende
vassdrag med midler fra
konsesjonsavgiftsfondet.

Utvalget poengterer også beho-
vet for styrket tilsyn og kontroll
med at konsesjonsbetingelsene
overholdes i regulerte vassdrag.
Utvalget foreslår at oppdretts-
virksomheten legges utenfor
viktige villaksområder ved å

opprette nasjonale laksefjor-
der. Utvalget anbefaler styrket
kontrollarbeid, bedre drifts-
rutiner for å redusere rømming
fra anlegg og mer aktiv bruk
av tvangsmidler overfor de an-
legg som bryter lover og for-
skrifter.

Lakselus må bekjem-
pes
Man må også satse sterkere på
å bekjempe lakselus. Flertallet
i utvalget går inn for en aktiv
bekjempelse av parasitten
Gyrodactylus sala  ris ved bygging
av fiskesperrer og rotenon-
behandling med vekt på kon-
krete konsekvensvurderinger.
Utvalget anbefaler at inngrep
som reduserer produksjonen
av laks i prinsippet bør kom-
penseres. Fiskestellet må i
størst mulig grad ta sikte på å
styrke det naturlige produk-
sjonsgrunnlaget. Biotoptiltak
og restaurering bør derfor prio-
riteres foran fiskeutsettinger.
Eksisterende fisketrapper som
ikke fungerer tilfredsstillende
bør snarest rustes opp. Utval-
get anbefaler ikke bygging av
nye laksetrapper som et gene-
relt virkemiddel for å styrke
laksen.

Av Jan Henning LAMe-Lund
Utvalgsmedlemmene på befaring ved et lakseoppdrett.
Foto:Jan Henning L "Abe-Lund

Rieber-Mohn utvalget ble opprettet av Regjeringen i 1997
for å gå gjennom situasjonen for de ville
laksebestandene. Utvalget har tatt for seg reguleringer i
fisket, vassdragsforvaltning og lakseoppdrett. Det er
høyesterettsdommer, Georg Fr. Rieber-Mohn som har le-
det utvalget. I tillegg har utvalget bestått av 13 delta-
kere som representerer ulike deler av forvaltningen samt
interessegrupper knyttet til spørsmålet om villaks.
L'Ab&-Lund har vært NVEs representant i utvalget.

Industrikraft Midt-Norge vil
bygge 800 MW kraftvarmeverk
Industrikraft Midt-
Norge (IMN) har søkt
NVE om å få bygge et
kraftvarmeverk i Skogn
i Nord-Trøndelag.
Kraftvarmeverket, som
vil  basere seg  på natur-
gass fra Haltenbanken,
vil ved full  drift produ-
sere 6 TVVh elektrisk
kraft  og  1 TWh  varme.

Kraftvarmeverket skal integre-
res med Norske Skogs papirfa-
brikk, og denne vil utnytte både
kraft og varme fra kraftverket.
Utnyttelsen avvarmen betyr at
anlegget kan bli et av de mest
effektive gasskraftverkene av
sin størrelse i Europa, skriver
IMN i en pressemelding. Kraft-

verkets virkningsgrad på årsba-
sis blir omkring 67 prosent,
mens de beste gasskraftverkene
uten varmeleveranse ligger på
rundt 58 prosent.

Reduksjon i CO2-ut-
slipp
Det er gjennomført en omfat-
tende konsekvensutredning i
forbindelse med konsesjonssøk-
naden. Denne konkluderer
blant annet med at prosj ektet
vil medføre at globale utslipp
av CO2 vil bli lavere enn om
kraftverket ikke bygges. CO2-ut-
slippene vil imidlertid øke i
Norge, men samtidig gå ned i
flere land som Norge importe-
rer kraft fra. Beregninger anty-
der at varmekraftverket kan
føre til en reduksjon i CO2-ut-
slippene på rundt 1 million
tonn CO2 i 2005.
Planlagt kraftverk er av konven-

sjonell type uten rensing av CO2.

Slike utslipp er fra utbygger for-
utsatt å kompenseres ved tiltak
i andre land eller ved kvotkjøp.

Behandling
Prosjektet forutsetter at det
anlegges et gassrør i sjøen fra
Tjeldbergodden til Skogn. Dette
behandles av OED.
Kraftproduksjonen fra kraft-
varmeverket gjør det også nød-
vendig å bygge en 300 kV kraft-
ledning fram til Verdal trans-
formatorstasjon. Når NVE mot-
tar konsesjonssøknad om dette,
vil begge søknadene sendes ut
på felle høring med frist til over
sommerferien. NVE antar å
kunne avslutte saken fra sin
side rundt årskiftet eller noe
senere.
Utslippstillatelse tilknyttet
bl.a. CO2 og NOx planlegges
sendt til Statens forurensnings-

tilsyn i mai. Denne antas å
kunne behandles i løpet av ett
år.

Byggeplaner
Etter planen vil kraftverket bli
bygd i to deler. Det første aggre-
gatet skal være ferdig høsten
2003, mens det andre vil være
ferdig i 2005. Byggestart er plan-
lagt til 2001.

I følge IMN er kraftvarmeverket
en del av en betydelig industri-
satsing somvil gi store ringvirk-
ninger i Midt-Norge. Kraft-
varmeverket innebærer investe-
ringer på rundt 3,6 milliarder
kroner mens investeringer til
gassrørledningen vil beløpe seg
til rundt 1,3 milliarder kroner.
IMN har videre estimert at sys-
selsettingen i anleggsperioden
vil gi omkring 5300 årsverk. I
driftsperioden vil kraftvarme-

verket gi rundt 30 arbeidsplas-
ser.

Eierskapet i IMN er delt mellom
flere selskaper. Elkem og Nor-
ske Skog eier 30 prosent hver,
Statoil eier 20 prosent, mens
Nord-Trøndelag elektrisitets-
verk ogTrondheim Energiverk
eier 10 prosent hver.



Nettforsterkninger
i Sogn og Fjordane
NVE har mottatt en
melding fra Sogn og
Fjordane Energiverk,
Firdakraft AS og Stat-
nett SF om forsterkning
av hovednettet i Sogn
og Fjordane mellom
Fardal og Sunnfjord.

De planlagte forsterkningene
vil gå gjennom Sogndal, Lei-
kanger, Balestrand og Jølster
kommuner i Sogn og Fjordane
fylke og vil bestå av utviding av

Fardal transformatorstasjon,
ny 132 kV ledning Fardal - Ska-
haug, ny 132 kV ledning Ska-
haug - (Dragsvik) - Mel, tilknyt-
ning av Mel kraftverk, nytt 132
kV koblingsanlegg enten på
Skei eller Åsstølen, ny 132 kV
ledning Skei - Stakaldefossen
eller Åsstølen - Stakaldefossen
og utviding av Stakaldefossen
transformatorstasjon.

Meldingen orienterer også om
at Sognekraft AS planlegger å
bygge en ny transformatorsta-
sjon på Hermansverk. Ved gjen-

nomføring av dette, vil det være
mulig å fierne den eksisterende
66 kV ledningen fra Vange iVik
til Hermansverk med det som
tidligere var verdens lengste
fiordspenn over Sognefiorden.
Hensikten med meldingen er å
gi en tidligvarsling av det plan-
lagte prosj ektet, og få innspill
til hvilke konsekvensutred-
ninger som bør gjennomføres.
Den er sendt på høring med
frist 5. mai.

I forbindelse med høringen har
NVE hatt møter med berørte
kommuner, fylkesmannen i
Sogn og Fjordane og Sogn og
Fjordane fylkeskommune. I til-
legg er det holdt tre folkemøter
i Leikanger, Dragsvik og Skei.

Et gjennomgående problem
ved fremføring av en ny 132 kV
ledning fra Fardal til Mel, er fa-
ren for skred. Å vurdere dette
vil bli en vesentlig del av kon-
sekvensutredningen.

Det er skissert to ulike hoved-
løsninger mellom Fardal og
Mel. Den ene traseen er lagt i
fjordspenn fra Hella over til
Dragsvik, mens det andre alter-
nativet går over Storholten,
krysser Fjærlandsfiorden og går
videre inn Vetlefiordsdalen. Be-
boere i Vetlefiordsdalen ønsket
utredning av et nytt alternativ
med kryssing lengre inn i
Fjærlandsfjorden og trase-
fremføring over fieHet til Mel
kraftstasjon. Slik vil de slippe

en ny kraftledning gjennom
dalen.
I Jølster er beboerne opptatt av
å ikke få kraftledninger rundt
hele Jølstervannet. Det går i dag
en 66 kV og en 22 kV ledning
på nordsiden av vannet. Ved
valg av det alternativet Åsstølen
- Stakaldefossen, vil det bli kraft-
ledninger på begge sider av
Jølstervannet. På folkemøtet
kom det spørsmål om mulig-
heten for avbøtende tiltak som
farging av liner for at den este-
tiske virkningen på landskapet
skal bli dempet i størst mulig
grad.
NVE regner med å ha et fastlagt
konsekvensutrednings-
program for de planlagte for-
sterkningene i august.

Nye konsesjoner
i Otravassdraget

Fra befaring med berørte interesser i Otravassdraget. Foto: Rune  Flatby

NVE har sendt en tilrå-
ding til Olje- og energi-
departementet om at
det gis fornyet konse-
sjon for regulering av
Byglandsjjorden og for
nye overføringertil
Brokke kraftverk og
bygging av Skarg kraft-
verk i Otra.

Ny konsesjon
Det ble gitt konsesjon for regu-
lering av Byglandsfiorden og
flere fjellmagasiner i Otra i
1912 og 1942. Disse løp ut i

1987. NVE anbefaler at
Otteraaens Brugseierforening
får ny konsesjon på nye vilkår
og foreslår blant annet vilkår
om at konsesjonæren kan på-
legges å dekke utgifter til
erosjonssikring og tiltak mot
gjengroing og forsuring i vass-
draget.

NVE foreslår videre at dagens
restriksjon på en meter som-
mer-regulering av Byglands-
fjorden opprettholdes. På
grunn av den forbedrede for-
urensningssituasjonen i nedre
Otra, ser ikke NVE grunn til å
anbefale at dagens minste-
vannføring på 50 m3/s ved

Vigeland økes. Minstevannfør-
ingen ved Valle foreslås økt fra
tre til fem m3/s om sommeren
som følge av nye overføringer
til Brokke.

NVE foreslår også et nærings-



fond på til sammen 50 millio-

ner kroner, fordelt mellom
kommunene Bykle, Valle, Byg-
land og Evje og Hornnes.

Overføringer og nytt
kraftverk
NVE tilrår at det gis tillatelse
til bygging av Skarg kraftverk

samt overføring av Bestelandså
m.fl. til Brokke kraftverk og
Bjørnarå m.fl. til Sarvsfossen for
utnyttelse i Skarg og Brokke
kraftverker. NVE tilrår ikke at
det gis tillatelse til overføring
av Finndalsbekken som drene-
rer til Trydalsbekken og
Trydalstjern samt overføring av
Veiånifforvikvatn. NVE anbefa-
ler at konsesjonen blir gitt på
ubegrenset tid med mulighet til
å revidere vilkårene etter 30 år.

Total kraftproduksjon i Otra er
i dag 4155 GWh. De nye overfø-
ringene vil gi en økning i pro-
duksjonen på ca. 160 GWh.
Konsesjon for høyspenningsan-
legg vil bli behandlet etter at
søknaden om kraftutbygging
er avgjort.

Radarsatellitt for å kartlegge vind NVE tilrår planendring
Den sterke interessen
for vindkraft, både i
Norge og globalt,
fører med seg et
økende behov for
effektive og pålitelige
metoder for kartieg-
ging av vindforhold.

Av Ola M. Johannessen, Nansen
Senterfor  Miljø og  Fjernmåling

Einar  Bjørgo, Terra  Orbit AS

De mest anvendte meto-
dene har til nå vært bruk av
punktmålinger og data-
modeller. Nansen Senteret i
Bergen har i samarbeid med
Terra Orbit AS utviklet en
metode som tar i bruk
satellittbilder for å kunne
kartlegge vindforhold i kyst-
nære områder.

Teknologien for å utnytte
vindenergien bedre har i lø-
pet av de siste årene gjort
store fremskritt, blant an-
net har vindturbiner blitt
mer effektive enn hva tilfel-
let var for noen år siden.
Datamodeller for analyse-
ring av vindforhold over
land er også blitt mer avan-
serte, og nå kommer nye
metoder for kartlegging av
vindenergi langs kystsonen.

Tradisj onelle punktmål-
inger gir et godt bilde av
vindforholdene der de tas,
men sier lite om området
omkring. Ved å benytte ra-
dar kan man fra satellitt ta
bilder over områder på 100
x 100 kilometer, uavheng-
ing av skydekke og lysfor-
hold. Radarsatellittene må-
ler blant annet krusninger
på havoverflaten som igjen
er et mål på vindhastig-

heten i området.
Når man så tar et gjennom-
snitt av flere satellittbilder
over samme område til ulikt
tidspunkt kan man danne
seg et bilde av vindforhol-
dene. Dette bildet kan bru-
kes som statistisk grunnlag
for å velge ut mulige områ-
der for vindkraftutbygging
langs kysten.

I Norge har man til nå valgt
å satse på utbygging av
landbaserte vindkraftverk
langs kysten. Men i flere
andre land, feks. i Danmark
og Storbritannia, fins det
allerede vindkraftparker
bygget ut i sjøen. Metoden
er spesielt gunstig for må-
ling av slike "offshore" par-
ker, men er også ideell for å
vurdere vindforhold i områ-
der nær kysten.

Statkraft SF har søkt
om tillatelse til å endre
planene for bygging av
Beiarn kraftverk.
Endringene vil medføre
en reduksjon i produk-
sjonenfra 208 GI/Vh/år
til 183 GWh/år. NVE
har sendt sin tilrådning
til Olje-og energidepar-
tementet (OED).

De opprinnelige planene for
bygging av Beiarn kraftverk ble
vedtatt av Stortinget 5. juni
1987 og tillatelse ble gitt ved
Kgl.res. 27. januar 1989. Stat-
kraft SF har frist til 26. april
2001 for å begynne anleggsar-
beidene.

Endringene innebærer at over-
føringen av Tverråga med Helle-
bekken, Tellingsbekken og
Tyvåga I og II blir tatt ut av pla-

nen. Inntaksmagasinet i
Tollåga vil bli erstattet med et
mindre magasin lengre ned i
Tollåga. Det er også søkt om at
installasjonen i kraftverket og
forbislippingen blir justert. Vi-
dere ber søker om at kravet om
minstevannføringer blir enty-
dig fastsatt.
Endringene vil gi reduserte inn-
grep i natur og landskap og re-
sultere i mindre negative virk-
ninger i forhold til de vedtatte
planer.

NVE har spesielt lagt vekt på at
endringene vil gi mindre nega-
tive virkninger for natur og
miljø i Beiarn i forhold til ved-
tatt utbyggingsplan, samt at
Tverråga-overføringen ville bli
svært dyr å bygge ut.

OED vil foreta den videre be-
handlingen av saken fram til
endelig avgjørelse.
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Vann & Energi

Ny vannforsyning
ti I Kathmandu

Sideelvene til  Melamchi er viktige  for vannforsyning  og mølledrift. De vil ikke  bli berørt  av utbyggingen.
Foto: Anne Kronen  Helgestad

Norge vil gjennom
NORADbistå Nepal
med en ny og bedre
vannforsyning til
Kathmandu og lands-
byene omkring. Dalen
har alt for lite drikke-
vann, spesielt i tørre
perioder. De fleste inn-
byggerne har vann
bare en til to timer
daglig.

Av Vibeke Hoff Norbye

Kathmandudalen er befolket
av rundt en million mennesker
og har en befolkningsvekst på
omkring fem prosent hvert år.
Etterspørse Len etter vann er
derfor økende og det må føres

/ vann utenfra og ned i dalen for
å dekke framtidens behov.

Dagens drikkevannforsyning
til Kathmandu er
dessuten et stort hel-
semessig problem.
Prosjektet har derfor
høy prioritet fra alle
hold. NVE har assis-
tert Nepal med å ut-
arbeide et prosjekt-
dokument og lage
program for konse-
kvensutredningen.
Både de positive og ne-
gative miljømessige
og sosioøkonomiske konse-
kvensene av prosj ektet skal
kartlegges, og utviklingsmu-
ligheter i de berørte områdene
skal utredes.

Første fase av prosjektet,

NVE vil i samarbeid
med Grimstad kom-
mune ruste opp Redd-
alskanalen.

NVE-region Sør er i ferd med å
utarbeide et forslag til hva som
skal gjøres med kanalen og
hvordan arbeidet skal finansi-
eres. -Det som først og fremst
bør gjøres, er å renske opp det

Melamchi Diversion Scheme,
innebærer at drikkevann
skal føres gjennom en ca. 29 ki-
lometer lang tunnel fra
Melamchi Khola til Sundarijal,
nord-øst for Kathmandu. Før
vannet når Sundarijal, vil van-
net gå gjennom et kraftverk (ca.
15 MW) lagt i fiell, før det føres
til et renseanlegg. NORADs
støtte vi i første omgang om-
fatte planlegging og design av
tunnelen.

Norplan fikk opp-
draget
Det var Norplan som stakk av
med kontrakten for Melamchi
Diversion Scheme i Nepal. Den
ble vunnet i konkurranse med
Statkraft Engineering og Nor-
consult og ble underskrevet 12.
februar. NVEs Terje Gimming,
bistod nepaleserne i anbud-
sprosessen og vil fortsette som
rådgiver i prosjektet.

Bistanden til Nepal er finansi-



ert av NORAD og beløper seg til
14,9 millioner kroner. Prosjekt-

leder i Norplan, Ove Rusten, for-
teller at de har kjent til prosjek-
tet i nærmere to år og er veldig
glade for oppdraget. -Dette er
noe vi har jobbet hardt for, og
da er det en tilfredsstillelse å
lykkes, sier han og legger til at

som har rast ned og bygge opp
igjen steinkledningen langs
kanalen, sier overingeniør
Knut Svendheim i NVE. Den
nederste delen av kanalen vil
sannsynligvis få høyest priori-
tet fordi utrasningene har ført
til problemer med båttrafik-
ken.

Reddalskanalen, som ble byg-



get i perioden 1876-1888, står

det blir en stor utfordring å ta
fatt på jobben. Rusten reiste til
Nepal allerede 1. mars for å ta
fatt på det ca. ni måneder lange
oppdraget. Han har med seg
verdifull erfaring fra tidligere
prosjekter med småkraftverk og
linjenett i Nepal. Videre har
han bodd to og et halv år i Leso-
tho og hatt oppdrag i blant an-
net Tanzania, Laos og Vietnam.
I løpet av prosjektet vil han
dessuten få god støtte av tun-
nel-eksperter, geologer og
hydrologer i Norplan.

Fornøyde nepalesere
Det er første gang Nepal mot-

oppført som sak nummer en i
NVEs Kanalvæsens- og for-
bygningshistorie. Kanalen ble
kåret til Grimstad kommunes
kulturminne i 1997. Under en
storstilt markering i forbin-
delse med kulturminne-
stafetten langs kysten i septem-
ber -97, avduket vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen en
minnebauta over kulturminne-
året og Reddalskanalen.

tar norsk økonomisk støtte for
å bedre vannforsyningen. Direk-
tør i Melamchi Water Supply
Development Board i Nepal,
Poshan Nath Nepal, er veldig
fornøyd med samarbeidet så
langt og gleder seg til å komme
i gang med arbeidet som har
vært planlagt i 11 år. Han synes
det har vært en fornøyelse å ar-
beide sammen med nordmenn
og roser det gode samarbeidet
med NVE. -Rådgiver Terje
Gimming har vært en veldig
viktig nøkkelperson for oss, sier
han og forteller at han har gitt
dem mange gode råd i løpet av
det siste året. Nepal er også vel-

Reddalskanalen. Foto: Jakob Gjerde

dig positiv til NORAD og fortel-
ler at den norske ambassaden i
Dehli har gitt verdifull støtte
underveis. Nepal håper at sam-
arbeidet med Norplan og Rus-
ten blir godt. Selve anleggsar-
beidet er nemlig anslått til å
vare i fem år, og han håper å
kunne bruke samme konsulent
til denne delen av prosjektet.

Representanter fra NVE, Norplan  og Nepal
under  kontraktsunderskriving hos NVE.

Reddalskanalen rustes opp


