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Omstridt
kraftledning
på Sunnmøre
Tafiord KraftnettAS og Tussa Nett
AS har søkt om å få bygge og drive
en ny 132 kV- ledning mellom
Nørve i Ålesund kommune og Ulstein på Søre Sunnmøre.
Saken
har utløst et stort engasjement
blant befolkningen
på Sula.
Side 2

Kan redusere energibruken i industrien

Foto: Widenoja og Hemstad AS

Skal kamufleres
Før i tida var kraftmasta
et symbol på økonomisk framgang, som
skulle synes i terrenget. Den ble
til og med brukt som propaganda
i valgkamp. I dag betraktes ofte
master og liner som skjemmende
elementer i våre omgivelser, men
er det mulig å kamuflere
dem?
NVE kalte inn til seminar i midten
av august for å drøfte saken.
Side 4

KILE innført

Hasle

Ringvold
Melita
Foto:

NVE har i tett samarbeid med industrien
utviklet en ny modell som kan redusere
energibruken i industrien med fem prosent. Dette tilsvarer en energimengde

som er større enn fire "Altakraftverk".
Tre pilotbedrifter har prøvd ut modellen
med svært gode resultater, og nå følger
flere bedrifter etter.
Side 6 7
-

fra 2001

KILEble ikke innført som planlagt
1.1.99, men det betyr slett ikke at
kompensasjonsordningen
for
ikke-levert energi er skrinlagt. NVE
arbeider nå for å sette KILE i kraft
fra første januar 2001.
Side 6

Fulle magasiner

gir

krafteksport
En sommer med mye nedbør har
ført til fulle magasiner. 16. august
var fyllingsgraden for landets magasiner 89,4 prosent. Det er 13,3
prosentenheter
over det normale
for årstiden. Situasjonen har ført
til at Norge fra og med juni har
eksportert
kraft, for første gang
siden oktober 1998.
Side 9

Befaring av Hattebergvassdraget
23.august
var NVE
på befaring av Hattebergvassdraget.
Befaringen var et ledd
i sluttbehandlingen
av søknaden om opprusting/utvidelse
av
Muradalen
kraftverk. Det har knyttet
seg stor interesse til
konsesjonssaken
fordi kraftverket ligger i nærheten
av
det berømte
baroniet i Rosendal.
Side 8-9

•

Foto:Melita Ringvold Hasle

Fakta om kraftsituasjoneni Noreg
Eg tykkjer det er nyttig å minne om nokre fakta som
gjeld kraftsituasjonen i Noreg.
NVEs korttidsstatistikk for juli syner at det dei siste 12
månadene er produsert 121 TWh elektrisk kraft mot
116 TWh i den same perioden året før. Denne veksten i
produksjon skuldast i hovudsak mykje nedbør som
har gitt meir vatn i magasina enn normalt.
I eit normalår ville produksjonen ha vore noko under
114 TWh. Til samanlikning ville vi berre ha produsert
85 TWh dersom vi fekk eit nytt tørkeår som i 1996. Det
er såleis stor variasjon i produsert
mengde elektrisk kraft i dei ulike
åra på grunn av variasjonar i nedbøren.

Forbruk
VekSten i forbruket held fram.
Brutto totalforbrukhar dei siste 12
rnånadene vore På..122 1-Wh mot
118 IWh året før, ein auke på 2,3
prosent, D‘en kraftkrevjande
industrien har brukt tre prosent
mej,r, med-an det allmenne forbruket har auka med 2, 7 prosent
om ein tek,ornsyn,ti,1 temperaturforskjellane: Vi brukte med andre
ord sju TWh meir enn vi produserer ieit normalår. Det svarar til
produksjonen frå 11 Altakraftverk.
iste 12 månacene har vi samla importert 0,4 TWh
meir enn vi har ekspOrtert til utlandet. Dette er to TWh
mindre enn i den førre perioden.

Ny, produksjon
Aldri tidlegare har vi sett ei så stor og omfattande
spreiing i satsMga på ulike energikjelder. Når det gjeld
ny vannkraftproduksjon
har NVE motteke meldingar
og konsesjonssøknader
for i underkant av fem TWh.
Sakshandsarninga i slike saker er lang, og det er vanskeleg å seie kor mykje som blir godkjent og utbygd.
Vi har til handsaming meldingar og søknader om vindkraft tilsvarande 2,5 TWh. Regjeringas mål i energimeldingabin tre TWh innan 2010 synest å være oppnåeleg.
Naturkraft har fått konsesjon for å bygge to gasskraftverk som vil gi 6,4 TWh, men planane er utsette.
Industrikraft Midt-Norge og Nordenfjeldske Energi har
inne søknader om konsesjon for å bygge gasskraftverk
som vil produsere 10 TWh. Om og når disse vert bygde,
er uvisst å seie.
Låge kraftprisar og auke i forbruket har ført til ein
strammare kraftbalanse. Energilandet Noreg vert med
andre ord meir og meir avhengig av å importere straum
frå utlandet for å dekke behovet for elektrisk kraft.

År 2000:

NVE varsler tvangsmulkt
Første september gikk
fristen ut for å besvare
det siste spørreskjemaet
fra. NVE og Statnett
angående overgangen
til år 2000. Sjette september manglet fremdeles rundt 30 svar.
Statnett har fått fullmakt til å
føre tilsyn med de enhetene som
har betydning
for driften av

hovednettet.
NVE tar seg selv
av de øvrige,
blant
annet
fordelingsverk
og mindre produsenter. Rådgiver ved NVEs
Sikkerhetsavdeling
Truls
Sønsteby, mener undersøkelsen langt på vei vil gi den endelige status for hvor godt forberedt kraftforsyningen
er datateknisk til tusenårsskiftet.
Etter dette legges vekten på de
beredskapsmessige
forberedelser som er nødvendig
for å
kunne håndtere
eventuelle
gjenstående feil.

—Så langt er det fremdeles et
betydelig antall verk som ikke
har svart. Manglende svar vil
ikke bli akseptert.
Både våre
overordnede
myndigheter
og
samfunnet
for øvrig har krav
på å bli opplyst om status for
år 2000-arbeidet i kraftforsyningen. En uke etter at fristens
utløp setter vi så langt strek,
og de som ikke har svart får
varsel om tvangsmulkt,
advarer Sønsteby.

Omstridt kraftledning
på Sunnmøre
Tafjord Kraftnett AS og
Tussa Nett AS har søkt
om å få bygge og drive
en ny 132 kV- ledning
mellom Nørve i Ålesund kommune og
Uistein på Søre Sunnmøre. Saken har utløst
et stort engasjement
blant befolkningen på
Sula.
Av SverreSivertsen

På turstiene har Aksjonskomiteen mot luftspenn satt opp inforrnasjonsplakater
om kraftledningen. Vassdrags-ogenergidirektørAgnar Aas (tv) sammen med
aksjonsmedlemmeneSverreStrandman, John Magne Eikrem og Guttorm
Dubvik.

I månedsskiftet
august/september var NVE på befaring på
Sula, Hareid og Ulstein kommuner i forbindelse
med at
NVE nå går inn i sluttfasen av
saksbehandlingen.

kaller seg Aksjonskomiten
mot luftspenn,
som har samlet et stort antall underskrifter
og som jobber aktivt for en jordkabelløsning,
var også møtt
fram.

På første dags befaring på Sula
var en stor delegasjon med ordfører Gunvor Reistad Aannø i
spissen møtt fram for å gi ledelsen i NVE sine synspunkter
på den omsøkte utbyggingen.
Ordføreren understreket at den
planlagte
ledningen
vil gå
gjennom
et regionalt
viktig
friluftsområde,
og at dette
hadde utløst et sterkt engasjement i kommunen for å få den
lagt som jordkabel.
—Folket her ønsker å ta vare
på den vakre naturen og at den
skal bli urørt, sa hun og mente
at saken hadde skapt høyere
temperatur
enn
skolenedleggelser.
En gruppe som

Kraftledningen
har en lang
historie. Allerede på 80-tallet
eksisterte det planer om å koble sammen Tafi ords og Tussas
regionalnett
for å forsterke
strømforsyningen
på Sula og
Søre Sunnmøre.
Da utbyggerne meldte saken i
1996, forelå det tre alternativer
for krysning av Sula med luftspenn over Sulafjorden til Hareid.
Etter høringer og behandling i
NVE la utbyggerne
fram et
fjerde alternativ
for å krysse
Sula, hvor luftspennet
var erstattet av en sjøkabel. I 1999
søkte utbyggerne om å få bygge

Konferanse:

Multienergi
99
24 -25. november vil Institutt
for tekniske
fag ved Norges
Landbrukshøgskole
arrangere
en større konferanse om lokale
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løsninger for lønnsom produksjon av energi fra biobrensel og
avfall. NVE støtter konferansen,
og vil bidra både økonomisk og
med foredragsholdere. Aktuelle
tema for konferansen
vil bli
blant annet være forbrenning i
anlegg tilpasset lokale behov

forbindelsen etter dette alternativet som innebærer
at kraftledningen vil gå på øst- og sørsiden av øya. Her vil ledningen
berøre et natur- og friluftsområde, noe som har utløst et stort
engasjement
i kommunen.
På
bakgrunn av dette ba NVE Tafjord legge fram en tilleggsutredning
for en jordkabel
gjennom Sula kommune. Dette
vil medføre en tilleggskostnad
på om lag 30 millioner kroner.
Hele anlegget er beregnet til å
koste 120 millioner kroner.
Vassdrags- og energidirektør
Agnar Aas understreket at NVEs
formål med befaringen var å se
terrenget der anlegget er planlagt samtidig som de berørte
skulle få anledning til å utdype
sine synspunkter. Han antydet
at NVE vil være ferdig med saken før jul.

og utnyttelse av lokale energiressurser. Fristen for påmelding
er 20.10, og program og påmeldingsskjema
kan bestilles på
telefon 64 85 14 10

Retningslinjer skal redusere
samfunnets sårbarhet for flom
Bente-SølviToverøcl

NVE har nå utarbeidet
nye retningslinjer for
arealbruk og sikring i
flomutsatte områder.
Retningslinjene skal
være til hjelp for den
offentlige arealplanlegging slik at det skal bli
enklere å vurdere etablering i flomutsatte
områder.
for
Den direkte bakgrunnen
er de store kostretningslinjene
nadene som flommen på Østlandet i 1995 påførte samfunnet. I St. meld nr. 42 ( 1996 - 97)
"Tiltak mot flom" anbefalte
at det skulle utarregjeringen
beides sikkerhetskrav for etableområder. I
ring i flomutsatte
tråd med dette har NVE utari forhold
beidet retningslinjer
i plan og
til bestemmelsene
og tekniske forbygningsloven
skrifter til denne. Retningslinj ene er ikke juridisk bindende,
men NVE kan fremme innsigelser til planer etter plan- og

Fakta:
i 1995
på Østlandet
Flommen
kroner.
kostet 1,8 milliarder
I årene 1980 — 1995 betalte
og
Norsk Naturskadepool
ut
Statens naturskadefond
117 millioner
gjennomsnittlig
kroner i flomskadeerstatkom
ninger hvert år. I tillegg
fra forsikringer
utbetalinger
som ikke dekkes av disse
ordningene.
anslo at
Flomtiltaksutvalget
økonode gjennomsnittlige
i Norge i
miske flomskadene
var om
den samme perioden
per år når
lag 170 millioner
en også tar med de indirekte
skadene.

bygningsloven
følges .

dersom de ikke

i retningslinHovedprinsippet
skal
jene er at flomsikring
etter hvilke verdifferensieres
dier som er truet og etter hvor
stor fare de er utsatt for. Det
at jo større verdier
innebærer
det dreier seg om, jo sikrere skal
verdiene være plassert i forhold
til vassdragene. I tillegg til flom
også
omfatter retningslinjene
andre farer knyttet til vassdrag,
som f.eks. erosjon, utrasing og
isgang.

Med dette ønsker en å oppnå
høy sikkerhet for liv og helse og
skabegrense de økonomiske
dene ved flom. Flomsikring kan
enten skje ved å plassere bygi omninger og infrastruktur
råder som ikke er utsatt for
flom, eller ved å bygge flomområder.
sikring i flomutsatte
har et klart utRetningslinjene
talt mål om at en i det lengste
skal unngå å disponere flomutsatte arealer til formål som
nye sikringstiltak.
medfører
er
Foruten kostnadsspørsmålet
det også økologiske grunner til
dette. Inngrep i elveleier, bredvirker
der og kantvegetasjon
ofte negativt inn på de naturlige leveområdene til planter og
dyr. Men også av hensyn til
landskap og friluftsliv bør en
være forsiktig med nye sikringstiltak.
skiller mellom
Retningslinjene
og
ulike typer faresitu-asjoner
Det går et
ulike flomstørrelser.
hovedskille mellom situasjoner
hvor menneskeliv settes i fare,
og hvor det kun dreier seg om
materielle skader. Ethvert område langs vassdragene må vurderes utfra dette. I områder
hvor flom opptrer med kort varsel, og hvor det er liten tid til å

sette i verk evakuering, regner
kan være i
en at menneskeliv
fare. Her skal f.eks. boliger plasseres så høyt i terrenget at sannsynligheten for flom er maksimalt en gang hvert 1000 år.
Skoler, sykehus og lignende
bygg med mange mennesker
skal ha enda større sikkerhet. I
områder hvor en flom kommer
langsomt og vannet stiger relativt sakte, kan evakuering settes i verk på betryggende måte.
Her skal boliger plasseres slik
for flom er
at sannsynligheten
en gang hvert 100
maksimalt
år, mens skoler og sykehus skal
plasseres slik at sannsynligheen
ten for flom er maksimalt
gang hvert 200 år.

kerne å bestemme hvilke typer
de har med å
faresituasjoner
til det engjøre i tilknytning
kelte, konkrete vassdrag.
NVE sendte i august retningslinj ene gratis til alle landets
fylkeskommuner
kommuner,
og fylkesmenn, samt berørte deog direktorater.
partementer

inneholder en
Retningslinjene
veiledning som skal hjelpe bru-

Veileder om
arealplanlegging
Det viser seg at mange
kommuner ikke er klar
over at NVE skal fore-

i komgere og planbehandlere
primuner, fylkeskommuner,
fylkesvate konsulentfirma,
menn og andre statlige etater.

legges planer som berø-

rer direktoratets ansvarsområder. Derfor
satser nå etaten på økt
informasjon og veiledning om arealplanlegging i forbindelse med
vassdrag- og energianlegg og om NVEs
rolle i planprosessen.

Veilederen peker på at NVE må
komme så tidlig som mulig inn
Da kan man
i planprosessen.
allerede ved starten peke på faeller interesserer, ulemper
konflikter som det må tas hensyn til i den videre planleggin-

gen. Det er forutsatt i plan- og
bygningsloven at NVE skal forelegges planer som berører direkmen
toratets ansvarsområder,
det er dessverre ikke alltid tilfelle at dette blir gjort. Det understrekes at alle planer knytgenerelt,
tet til vassdragsmiljø
flom, verna vassdrag, energianlegg og vannkraftutbygging
skal forelegges NVE. Veilederen
NVE
beskriver også hvordan

Av Anders Skauge

Veilederen er en del av direktoratets oppfølging av pålegg og
anbefalinger som ble gitt i Stornr.42 (1996-97)
tingsmelding
"Tiltak mot flom". Ett av flere
tiltak er å gi ut en veileder om
i tilknytning
arealplanlegging
til vassdrag- og energianlegg.
er arealplanlegMålgruppen

Bedre arealplanlegging: Med bedre arealplanlegging håper NVE at
situasjoner som den man opplevdepå Tretten i 1995 kan unngås. Foto: NVE
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skal medvirke i planarbeidet og
til
forhold knyttet
spesielle
vassdragsloven, energiloven og
vassdrags-reguleringsloven.
Som et vedlegg til veilederen er
det laget en sjekkliste som kan
være et nyttig hjelpemiddel når
man utarbeider eller vurderer
planer som berører vassdrag
eller energianlegg.
konNVE har også utarbeidet
for arealkrete retningslinjer
bruk og sikring i flomutsatte
områder i tillegg til at det arbeides med et nasj onalt flomsonekartverk.
Etaten bruker nå stadig mer
tid og ressurser på å veilede og
følge opp arbeidet med komRegionmunale arealplaner.
kontorene holder blant annet
i remøter med kommunene
gionen hvor arealplanlegging
er et viktig tema. Det er blant
at skadeet mål
annet
ved flom og innpotensialet
grep i verna vassdrag reduseres, noe NVE håper skal skje
blant annet ved en slik utad-

rettet og offensiv holdning i forhold til arealplanleggingen.
Når veilederen nå sendes ut til
alle kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre viktige instanser, håper NVE at den
skal bli et nyttig verktøy i aremen også et
alplanleggingen,
i
felles diskusjonsgrunnlag
kontakten mellom NVE og andre forvaltningsorganer.
Veilederen skal revideres etter
en tids bruk, blant annet basert
fra brupå tilbakemeldinger
kerne. Den nye loven om vasssom trolig
drag og grunnvann
av
vil avløse vassdragsloven
1940 om kort tid, vil også gi
behov for enkelte endringer av
veilederen.

Kamuflert kraft
Før i tida var kraftmasta et symbol på
økonomisk framgang,
som skulle synes i terrenget. Den ble til og
med brukt som valgkamp-propaganda i. I
dag betraktes ofte
master og liner som
skjemmende elementer
i våre omgivelser, men
er det mulig å kamuflere dem? NVE kalte
inn til seminar i
midten av august for å
drøfte saken.
Tekstog foto: Melita RingvoldHasle
Kamuflering av en kraffiedning
går ut på å gi mastene, isolatorene og linene en mørk eller
matt farge som gjør kraftledningen mindre synlig i landskapet. Det er estetiske hensyn
som vektlegges når NVE gir påtiltak.
legg om kamuflerende
NVE har foreløpig vært forsiktig med å pålegge selskapene
slike tiltak fordi det fremdeles
er uklart hva slags konsekvenser kamuflasje har i forhold til
og merdrift, vedlikehold
kostnader. Det er videre nødvendig å vurdere slike tiltak i forhold til luftfart og fugl. Med
øndette som utgangspunkt
sket NVE å få en bred drøfting
rundt
av problemstillingene
og dermed få et
kamuflering,
godt grunnlag for å jobbe videre
Interessen
med kamuflering.
for temaet var upåklagelig, i alt
fra forvaltning,
38 personer
og andre deltok
nettselskaper
på seminaret som ble avholdt
på Gaustablikk høyfiellshotell
ved Rjukan 17.-18. august

Gjennomførte
prosjekter
Hittil har NVE gitt pålegg om
i 28
tiltak
kamuflerende
NVE har kun
konsesjonssaker.
valgt å benytte kamuflerende
tiltak der man erfaringsmessig
vet at det gir best resultater.
hvilke deler av
Det varierer
NVE pålegger
kraftledningen
å kamuflere. I ni
nettselskapet
satte
av de 28 konsesjonene,
NVE vilkår om fargede stål- elI 19 tiller aluminiumsmaster.
feller er det gitt pålegg om at
linene må være mørke eller
matta. I 21 av de 28 sakene ble
det stilt vilkår om at isolatorene skulle være mørke.
Randi Margrethe Tornås, som
i NVE, preer avdelingsingeniør
senterte kort NVEs erfaringer

med å fastsette
vilkår om fargebruk på kraftled-ninger. Hun
særlig
trakk
fram utbyggingen av en 132 kV
ledning mellom
Frøystøl og Vemork, som ligger like ved Rjukan. Her har
NVE satt som
vilkår at aluminiumsmastene
skal elokseres i
en mørk brun
farge,stålmaster
skal males grønne eller mørke
brune og linene
mattes
skal
innen 31.12.99.
Representanter
for Hydro Energi
som
Telemark,
bygde ledningen mellom Frøystøl og Vemork,
gjorde rede for
Effektfullt: Bildet viser 132 kV ledningen Frøystøl-Vemorki nærheten av Rjukan. Forskjellenpå de eloksertemastene
detaljene
og masta som ennå ikke er kamuflert, er slående. Foto:TorbjørnMonseth
arbeidet.Etter
oss. Fugler oppfatter derfor ver- kning på feltet er det vanskelig
med redusere liners levetid.
seminartok
innleggene
Unni Vasaasen fra Luftsfartså si noe om effekten av kamuden på en helt annen måte enn
deltakerne turen ut i terrenget
stilte spørsmål
inspeksjonen
oss. —Det kan godt hende at det
flerende tiltak, men så langt
rundt Rjukan for å se nærmere
for fins det ingen vitenskapelige
om det overhodet var nødvensom virker kamuflerende
den kamuflerte
på hvordan
dig å kamuflere kraftledninger.
tiloss, kan gjøre linene mer syn- belegg for at kamuflerende
føyde seg inn i
kraftledningen
tak har en negativ effekt, mente
Hun satte fokus på hvilke virklige for fugl. Uten mer forslandskapet.
kan
ninger kamufleringstiltak
Follestad.
få for luftfart.

Forskningsprosjekt

På befaring: Deltakernepå seminaret fikk en guidet tur til Hydro Energi
Telemarkskraftlinjer.

Fugl og kraftledninger
Forsker Arne Follestad fra Norsk
for naturforskning,
institutt
deltok på seminaret for å sette
fokus på hvordan kamuflasje
av liner kan påvirke kollisjonsfaren for fugl. Et stort antall
fugl går tapt hvert år fordi de
flyr på kraftliner. Tapstallene
er antageligvis høyere om vinpå
teren enn om sommeren
grunn av dårligere lysforhold.
Men Follestad ville ikke uttale
seg kategorisk om hva salgs efav linene har
fekt kamuflasje
for fugl.
- Det er umulig å si hvordan
kraftledoppfatter
fuglen
ninger fordi de har en annen
følsomhet for lys og farger enn

Et annet felt som må kartlegges i forhold til kraftledninger
tiltak, er
og kamuflerende
driftskonsekvenser
hvilke
fargebelegg på liner har. Forsker Steinar Refsnæs ved SinAS driver
tef Energiforskning
på
"Fargebelegg
prosjektet,
kraftledningskomponenter",
med støtte fra blant annet NVE.
Prosjektet er fremdeles i et forstadium der man jobber med
å kartlegge hvilke beleggstyper
som kan være aktuelle. Refsnes
pekte i denne sammenhengen
på at en del fargebelegg kan øke
på linene, og derkorrosjonen

Rådgiver i Luftfartsinspeksjonen,Unni
kraftledninger:
Vasaasensynes kraftledninger bør være så synlige som mulig av hensyn til
luftfartssikkerheten.

Vil ha synlige
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Fruktbart
med
ble avsluttet
Seminaret
Seminardeltakgruppearbeid.
erne ble bedt om å drøfte i hvilkamuflerende
ke situasjoner
tiltak bør benyttes og når de
Gruppeikke bør brukes.
arbeidet fikk fram mange gode
poenger som NVE vil ta med seg
i sitt videre arbeid. Det ble framhevet at dagens samfunn stiller estetiske krav til sine omgivelser, og at det derfor blir nødvendig å skaffe seg gode kunnskaper om hvordan man kamumest henflerer kraftledninger
av
Kamuflasje
siktsmessig.
ble også trukket
kraftledning
fram som et billig alternativ til
jordkabel, som ofte er en uaktuelt på grunn av høye kostnader. Det blir i framtiden også en
viktig jobb for NVE å bevisstgjøre e-verk og leverandører om
og
mulige valg av materialer
farger på kraftledningskomMen det blir også
ponenter.
nødvendig å anskueliggjøre for
at kraftledallmennheten
ninger er en del av vår felles insom er nødt til å
frastruktur
være der, om man kamuflerer
dem eller ikke.

Nordisk integrering vil sikre videre
kompetanseutvikling og konkurransekraft
Dereguleringen av det
norske kraftmarkedet
bidro til å sette Norge
og den norske e-verks-

bransjen i førersetemed
tanke på tilrettelegging
av konkurranse innenfor en tradisjonellbransje som den vi jobber i.
Overordnede politiske mål for
omleggingen av kraftmarkedet
på 90 - tallet har i første rekke
vært prisutjevning,
kostnadseffektivisering med tilhørende
prisreduksjon
og riktigere
utbyggingstakt
generelt sett.
Jeg mener reguleringen
som
ble vedtatt i 1990, i ettertid har
vist seg å virke prisutjevnende.
Samtidig har vi oppnådd
en
riktigere
utbyggingstakt.
Vi
har imidlertid fremdeles mye å
hente på ytterligere kostnadseffektivisering.

Større

enheter

Samtidig som det har vært en
rivende utvikling i Norge, har
flere land i Europa satt fokus
på hvordan de kan oppheve monopoler, regulere konkurranse
og iverksette
liberaliseringsaktiviteter. I denne forbindelsen
ser vi trender
mot større enheter
som
ofte
begrunnes i stordriftsfordeler, både på
inntektsog
kostnadssiden.
Eksempler
i så
måte er EDFs
oppkjøp av London Electricity,
Stora Ensos signaler om salg av
kraftdivisj onen og den forestående fusjonen mellom gigan-

tene Viab og Veba. I denne forbindelse
uttalte
Lueder
Schumacker,
Deutsche Bank
følgende:
«I Europa har det
vært bare to aktører med en
kritisk masse. Fusjonen mellom Viab og Veba vil skape en
tredje storaktør med finansielle
muskler til å konkurrere
over
grensene».Trendene
mot større
enheter kjenner vi igjen fra tilsvarende prosesser både innen
olje- og gassindustrien
og
telecombransjen.
Dette innebærer
både utfordringer
og
muligheter for de norske selskapene.
Etter min vurdering er hovedutfordringene
for norsk kraftindustri
knyttet til følgende
faktorer:

skapning
skapene.

og lønnsomhet

i sel-

Internasjonalisering
Bransjen vil i fremtiden stå overfor utfordringer når det gjelder
hvilken tilknytning
man ønsker til det internasj onale markedet. Det er en klar trend i retning av allianser og fusjoner
over landegrensene
også innen
kraftbransjen.
Denne trenden
harmonerer med den generelle
internasjonaliseringsprosessen
som foregår i næringslivet. Men
trenden er også naturlig i forhold til de stordriftsfordeler som
eksisterer
innen næringen,
både på kostnads- og markedssiden.

Effektive
selskapsog eierstrukturer
I en tid hvor konkurransen
blir
tøffere med vedvarende marginpress vil det være avgj ørende i
hvilken grad selskapene i det
norske energimarkedet
klarer å
håndtere
utfordringene
som
ligger i å markedstilpasse
egen
organisasjon
og utvikle effektive eierskapsstrukturer.
I Norge
har vi kommet et steg på veien
mot kundeorientering,
stimulering
til kreativitet
og
«kremmerånd», kundekommunikasjon
osv.
Jeg er i tillegg
til dette opptatt av at det
utvikles
nye
ei ersk apsstru turer. Med et
større innslag av aktive eiere
som blant annet kan bidra
med kompetanse og kapital, vil
man kunne oppnå økt verdi-

Vi harfremdeles

mye åhente på
ytterligere
kostnads- yy
effektivisering

Marianne Lie Harg , administrerende
direktør i VattenfallAS

Nye produkter
og
tjenester
må utvikles
Markedet for kraft forventes å
bli preget av sterk konkurranse
med synkende
marginer
på
husholdningsmarkedet,
samtidig som byttefrekvensen
i
kundemassen øker. Konkurransen frem til nå har i hovedsak
vært rettet mot pris, men fremover vil det også være et stort

potensiale for nye produkter og
løsninger. Det er i denne sammenhengen
vi ser en bransjeglidning, der det å utvikle produkter og tjenester (med høyere marginer) i gråso35
nen til andre
bransjer
representerer
en stor mulighet. For å
utnytte denne muligheten er det kritisk å ha finansielle muskler, størrelse og fremstå som en attraktiv
samarbeidspartner.

dette forblir norsk selv om eierne helt eller delvis er utenlandske.
Det viktigste er at virksomheten utøves i Norge i et internasjonalt
konkurranseutsatt
miljø, og at eierne er profesjonelle
og
langsiktige
Internasjonalisering er en
forutsetning
for videre effektivisering
av
norsk virksomhet.
Deltakelse i virksomheter
på
tvers av landegrensene
utvider
mulighetene for norsk eksport,
aktivitet og eierskap utenfor
Norge. Internasjonaliseringen
åpner for nye forretningsmuligheter og nye arbeidsplasser.
Norsk kompetanse
utvikles
best i en internasjonal
sammenheng. Eksempler på dette
er maritim og petroindustriell
virksomhet

Norskkompetanse
utviklesbesti en
internasjonal sam-

menheng

Nordisk

integrering

For å møte utfordringene
som
vil komme fra sentrale aktører
i Europa, har vi i Norden en
mulighet til nå å forene våre
krefter. Dette er nødvendig for
å utviklevår eksisterende kompetanse ytterligere og sikre økt
konkurransekraft
gjennom
bl.a. aktivt eierskap. Kompetansen knyttet til forretningsdrift i et deregulert
marked
gjennom snart et tiår er unik i
et europeisk
perspektiv,
og
dette må vi
utnytte
og
utvikle slik
at vi også har
dette
som
konkurransefortrinn
i
fremtiden. I denne sammenhengen er det viktig å understreke at internasjonalisering
ikke er en trussel mot norsk
kraftvirksomhet,
men en mulighet. Dette ønsker jeg å begrunne ut i fra følgende:

Sett i lys av dereguleringen
i
Europa, opplever jeg det som
viktig at nordiske aktører søker
en tettere integrering for å skape
økt konkurransekraft og videreutvikle vår kompetanse. Dette vil
sette store krav
til effektiv forretningsdrift,
men ikke minst til aktivt eierskap som etter min vurdering
er den viktigste
suksessfaktorene for å lykkes i et fremtidig
internasjonalt
og
konkurranseutsatt
kraftmarked.

Kraftindustrien 1,
kan ikkeflyttes ut!

Kraftindustrien
kan ikke flyttes
ut! Kraftverk, overføringsnett
og verdiskapningen
knyttet til

E-verkenes rapportering av avbruddsdata
- ny frist og rapportering

via Internett

For å få raskereog enk-

gere. Det betyr tidligere tilgang
internt hos e-verkene og tidligere utgivelse av NVE-statistikken.

lere tilgang på data
innfører NVE ny innleveringsfrist på avbruddsdata og krav om
rapporteringvia Internett fra førstefebruar

2000.
Av Frode Trengereid
For rapporteringsåret
1999 blir
det en omlegging av e-verkenes
rapportering
av avbruddsdata

til NVE. Dette henger blant annet sammen med behov for effektivisering, tidligere tilgang
på data og statistikk og samordning med Enfos og Statnetts
statistikker.
NVE innfører
derfor en ny
rapporteringsrutine
for avbrudd som er uavhengig
av
regnskapsrapporteringen.
Det
er økende etterspørsel etter en
raskt tilgjengelig
statistikk
med høy kvalitet. Ved å ha en
egen
innrapportering
av
avbruddsdata,
vil man kunne
få kvalitetssikrede
data tidli-

Den nye fristen for innlevering
av avbruddsdata
blir første februar hvert år. Avbruddsdat for
1999 skal leveres inn til NVE
innen første februar 2000.
NVE går nå bort fra disketter
som rapporteringsmedium
fordi dette er en tidkrevende og
tungvint metode. Nå satses det
i stedet på elektronisk
overføring via Internett.
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Det har også vist seg at det er
behov for forandringer i rapporteringsformatet
for avbruddsdata. Endringene vil tre i kraft
fra og med rapporteringsåret
2000. Ikke levert energi (ILE) er
en av de sentrale størrelsene
som inngår
i dagens
avbruddsrapportering.
Hittil har
det ikke vært spesifisert hvordan ILE skal beregnes. For å få
mer ensartede
og pålitelige
data, må beregningsmåten
derfor standardiseres.
SINTEF
Energiforskning
har foreslått
en metode basert på bruk av
forbruksprofil
for aktuell slutt-

bruker eller sluttbrukergruppe
i det enkelte rapporteringspunktet. Metoden er beskrevet
i rapport TR A4765 "Metode for
beregning
av ikke levert
energi", utgitt av SintefEnergiforskning AS i 1998. NVE planlegger å innføre metoden som
standard beregningsmetode
fra
første.januar
2000 (rapporteringsåret 2000).
Nærmere informasjon
om det
nye rapporteringssystemet
og
andre forhold tilknyttet rapporteringen av avbruddstall til NVE
vil bli gitt senere i høst.

Kan redus

KILE planlagt
innført fra 2001
Selv om KILEikke ble
innført som planlagt 1.1.99, betyr det
slett ikke at kompensasjonsordningenfor
ikke-levert energi er
skrinlagt. NVE arbeider nå for å sette
ICILEi kraft fra
1.1.2001.
Av ToreLangset

Årsaken
til at kompensasjonsordningen
for ikkelevert energi (KILE) fra 1. januar i år ble utsatt, er blant
annet at det ikke var helt
avklart hvordan
inntektsrammene
skulle en-gangsjusteres for å gjøre ordningen gjennomførbar.
Det var
også nødvendig
å sikre at
datagrunnlaget
som ordningen skulle basere seg på var
tilfredsstillende.
NVE arbeider nå videre med disse problemstillingene,
og tar sikte
på å innføre ordningen
fra
1. januar 2001. Ordningen
har skiftet navn til Kvalitetsjustering
av inntektsrammen
ved ikke levert
energi, for å understreke
at

det ikke dreier seg om erstatninger. Forkortelsen KILE og
det reelle innholdet i ordningen er det samme.
Hovedhensikten
med ordningen er at e-verkene skal
møte de samfunnsøkonomiske konsekvensene
ved
strømavbrudd;
både kostnaden ved å rette opp feilen og
kundenes
avbruddskostnader. På den måten blir det
større sammenfall
mellom
bedriftsøkonomisk
og samfunnsøkonomisk
lønnsomhet. NVE legger vekt på at
bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn skal falle
sammen i størst mulig grad
for å sikre en forsvarlig drift
av nettet som infrastruktur.
KILE-ordningen skal innføres for å sikre en riktig
leveringspålitelighet
over
tid, og for å få til dette er det
uvesentlig om det er de berørte kundene
eller hele
kundegrupper
som nyter
godt av ordningen. Ordningen vil derfor i første omgang ikke innebære at nettselskapene må utbetale en
kompensasjon
direkte til de
berørte kundene. NVE oppfordrer likevel nettselskapene til å innføre individualiserte ordninger der dette er
mulig.

KILE-ordningen
reduserer
inntektsrammen
for nettselskaper
hvor leveringskvaliteten utvikler seg i retning av flere og lengre avbrudd. I slike selskaper vil
derfor ordningen bidra til at
grunnlaget
for overføringstariffene reduseres. Hvis det
ikke blir flere strømavbrudd
enn det som er normalt
i
området,
trenger ikke selskapene å endre overføringstariffen til kundene.
NVE fører en løpende dialog
med bransjen
om ordningen. Enfo og NVE har blant
annet samarbeidet
om en
utredning av de administrative konsekvensene
for
energiverkene ved innføring
av ordningen, og Oslo Energi
Konsult har gjennom
en
rapport gitt NVE en oversikt
over kostnadene
ved ulike
løsninger. Viktige forutsetninger for innføring av KILEordningen er at det benyttes
en standardisert metode ved
beregning
av ikke-levert
energi, og at kvaliteten på
avbruddsdataene
er gode.
NVE arbeider for tiden med
et forslag til forskrift om
leveringskvalitet
som vil bidra til dette.

Ny forskrift skal sikre
datagrunnlaget for KILE
For å sikre datagrunnlaget til KILEordningen jobber
NVE med en forskrift
som pålegger nettselskapene plikt til å
rapportere inn nærmere spesifiserte data
om leveringskvaliteten i eget nett.
Den første utgaven av
forskriften vil gjelde
fra 01.01.2000.
Av Frode Trengereid

NVE kan med hjemmel
i
Energilovens
forskrift fastsette en egen forskrift om
leveringskvalitet
i kraftsystemet.
Arbeidet
med å
utarbeide en slik forskrift er
nå godt i gang.
Forslaget
til forskrift
blir
sendt på høring til alle nettselskaper i slutten av september i år. Den første utgaven skal gjelde fra 1.1.2000.
I forskriften finnes en omtale
av nettselskapenes
plikter
med hensyn til å rapportere
inn data om leveringskvalitet til NVE. Herunder
blir det satt en frist om inn-

levering. NVE vil stille krav
til rapporteringsrutiner
og
format, samt hvilke data
som skal rapporteres.
Forhold tilknyttet
NVEs kontrollrutiner er også nærmere
beskrevet. Det presiseres videre at Energiloven krever at
nettselskapene
informerer
kundene
om leveringskvalitet.
Den første forskriften er av
generell karakter, og er i første omfang primært rettet
mot avbruddsrapportering.
Senere vil NVE utvide forskriften til også å gjelde andre aspekter ved leveringskvalitet.
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I tett samarbeid med
industrien har NVE
utviklet en ny modell
som kan redusere energibruken i industrien
med fem prosent.
Tekst:Knut Norvald Knutsen
Foto:Melita Ringvold Hasle

NVE har i samarbeid
med en
meieribedrift,
en ferrolegeringsbedrift
og en treforedlingsbedrift avdekket
et enøk-potensiale
på
om lag fem prosent.
Denne energibesparelsen kan tas ut uten
større investeringer
for bedriftene. Førstnevnte
prosjekt
er
gjennomført
i samarbeid med TINE norske
meierier. Prosjektet i
de to sistnevnte
bedriftene er gjennomført i samarbeid med
Prosessindustriens
Landsforening.

i kraftkrevende
industri.
Hovedprosessene representerer
resten, rundt 90 prosent.
Nå vil NVE og bedriftene fokusere på energibruken
i hovedprosessen i produksjonen , hvor
man antar at potensialene
for
energigevinster
er størst. NVE
har knyttet til seg resursser
med spesiell
kompetanse
innen industriell matematikk,
statistikk og teknisk/kommersiell innsikt forbundet med industriell virksomhet. Deretter
har NVE tilbudt
bedriftene
denne kompetansen
gjennom

merALL

ILRANA

Dersom
energibesparelsene gjennomføres, vil dette ha en
stor miljøgevinst. En
reduksjon i industriens energibruk
på
fem prosent tilsvarer
en energimengde
som er like stor som
4,3 "Altakraftverk"
eller 4,9 "Øvre Ottaprosjekter".
NVE legger opp til at
energibruken
per
produserte enhet skal
reduseres,
samtidig
som kostnader for øvrige innsatsfaktorer
Prøver ut modellen: TeknologiansvarligThoma
(fra venstre),verksdirektørSigbjørn Brevik og hove
ikke øker og kvalitet
Sakkariassen ved FesilRanametall er sterkt involv
og utbytte av prosesmed å gjennomføre tuiltak som vil senke bedriftens
sene blir opprettholdt eller bedret.
NVE har fokusert på at bedriffri konsulenthjelp
som kan
tene skal få økt overskudd med
finne mer energieffektive
må
mindre energibruk
og klimater å produsere på.
gassutslipp
per, produsert enhet.
NVEs bidrag er kun ment so
et supplement
til den kompe
tansen
som
bedriftene
selv be
Ny modell
sitter.
Den nye modellen,
som NVE
har utviklet, representerer
en
ny dimensjon i forhold til hvorDet er resultatene
dan myndighetene
som teller
har samarbeidet med kraftintensiv indusBedriftenes mål er naturlig no
tri.
å oppnå gode økonomiske
re
sultater. Energiøkonomiserin
Tidligere har fokus i hovedsak
vil kunne være et bidrag i ar
vært enøkpotensialer
beidet med å skape gode resul
forbundet med hjelpeprosesser,
som
tater. Det kan likevel være til
for eksempel
vifte- og komfeller hvor bedriftene
ka
pressordrift. Hjelpeprosessene
oppnå langt større økonomisk
utgjør
ofte
mindre
effekter ved å ikke gjennomfør
enn
10 prosent
av energibruket
tiltak for å redusere energibru

re elbruken i industrien
ken eksempelvis
ved ikke å
foreta investeringer
i nytt produksjonsutstyr.
Bedriftenes samlede energibruk
avgjøres i hovedsak av hvor mye
som produseres.
Økt produksjon vil kunne bety økt bruk og
økte klimagassutslipp.
Dersom
elbruket kommer fra eksempelvis et gasskraftverk
vil utslippene øke også der ved økt etterspørsel fra industrien.
NVEs målsetning
i denne omgangen har vært å finne løsninger som sammenfaller
med bedriftenes mål om økt avkastning, man har derfor jobbet for
å få økt overskudd med mindre
energibruk
og klimagassutslipp per produserte enhet.

Samarbeid er en forutsetning for å lykkes
NVEs modell krever et nært
samarbeid
mellom bedriften
og NVE. Bedriften
må, for å
prøve ut modellen blant annet
ha historiske
data for hvilke
innsatsfaktorer
som er benyttet
i produksjonen.
I prosjektet
som er gjennomført ved Globe Norge
AS
Hafslund Metall i Sarpsborg,
ble det gitt god mulighet til å
teste NVEs modell.
Resultatene fra arbeideti denne
bedriften har gitt NVE og bedriften verdifull innsikt. Rent konkret er det avdekket et enøkpotensiale på fem prosent, tilsvarende 30 GWII el. Ved denne
bedriften alene.

ssen
Åge
et

I tillegg til å redusere elbruken
kan også energibruken
i form
av karbonprodukter
reduseres.
Nøyaktig hvor mye forbruket av
karbon kan reduseres, er foreløpig ikke avklart. Ved å redu-

Storforbrukere:

Norsk industri bruker omtrent halvparten av all energien vi produserer i Norge.

sere
forbruket
av karbonprodukter bidrar bedriften aktiv med å redusere
miljøbelastningene
i form av klimagassutslipp.
Analysemodellen
er også prøvd
ut ved TINE Vestlandsmeieriet,
avdeling Bergen. Meieribedriften i Bergenvar før prosjektstart
blant de fremste i sin bransje
når det gjelder lavt energibruk
samholdt med produksjonen.
Energireduksjonen
de siste ni

årene
har vært betydelig
(cirka 15 prosent). Bedriftens ansatte har gjennom et våkent
blikk og praktisk handling vist
at de har oppnådd svært gode
resultater
i form av redusert
energibruk og derav reduserte
kostnader for bedriften. Reduksjonene i energibruken
hos
TINE er dels et resultat
av
hverdagsrasjonalisering,
og
dels et resultat av kjøp av nytt
og mer energieffektivt

produk-

sjonsutstyr.
Etter å ha gjennomført et enøkprosjekt etter NVEs nye modell
kan bedriften ytterligere redusere sitt spesifikke energibruk

ruk.

med

cirka

12 prosent

(1,78

GWh) med enkle og svært lønnsomme tiltak.
Illustrasjon:Rune Stubrud

Industrien
fortsetter
på egenhånd

En av pilotbedriftene:
Hundsfosfabrikker ASA var en av de første bedriftene som fikk delta i NVEspilotprosjekt. Fra venstre: vedlikeholdssjefNils G.
Gjeidsten,administrerende direktørJohan H. Kref ting og hovedtilittsvalgt
Bjørn Knutsen.

Som et resultat av prosjektet
erfarer NVE at industrien
ønsker å gjennomføre
prosjekter
på egenhånd etter malen som
ble brukt i prøveprosjektene.
Først ut er Rana Metall KS i Mo
i Rana.
NVE vil bidra til finansieringen
av dette prosj ektet for å vinne
flere erfaringer
med analysemodellen. Prosjektet ved bedrif
ten i Mo i Rana er allerede startet og beregnes avsluttet i begynnelsen av januar 2000.
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Beregningsgrunnlag:
Samlet el-produksjon i Norge i 1998 var ca. 117 TWh.
Samlet el-bruk i industrien i 1998 var ca. 47 TI/Vh (43%)
Av dette anslås potensialet for el-reduksjon, uten
investeringer, på ca. 2,4 TWh (fem prosent)
Midlere årsproduksjon ved Altakraftverket er: 0,56
TWh. Midlere årsproduksjon ved det planlagte «ØvreOtta» er: 0,60 1Wh. En energibesparelse i industrien
på fem prosent vil dermed utgjøre 4,3 «Altakraftverk», eller fire «Øvre Otta-prosjekter»

* Kilde: SSBog egne beregninger

Befaring av Hattebergvas!
I midten av august
besøkte representanter
fra NVE Hattebergvassdraget. Befaringen
var et ledd i sluttbehandlingen av søknaden om opprusting/
utvidelse av Muradalen
kraftverk. NVE planlegger å oversende sin
innstilling i saken til
Olje- og energideparte-

mentet i løpet av vinteren.
Tekstog foto: Melita RingvolclHasle

Det har knyttet seg stor interfordi
esse til konsesjonssaken
kraftverket ligger i nærheten av
det berømte baroniet i Rosendal. Områdene som eventuelt
vil bli berørt av opprustningen,
ligger imidlertid et par kilometer innenfor baroniet. NVE har
mottatt flere krav om å avvise
denne konsesjonssøknaden
fordi
uten realitetsvurdering
er vernet
Hattebergvassdraget

mot kraftutbygging. Et forslag
av Hattebergom totalvern
vassdraget ble imidlertid nedfordi det
stemt i Stortinget
fremdeles skulle være mulig å
ruste opp og utvide Muradalen
kraftverk. Stortinget har plasav
sert opprustingen/utvidelsen
i Samla plan katekraftverket
gori I, og dermed åpnet for at

Hattebergfossener en av de vakre fossene i Hattebergvassdraget,og det bildet av den som har blitt trukketfram i debatten omkring
konsesjonsøknaden.Det er imidlertid ikke dennefossen som vil bli berørt av opprustningen, men Ringerikesfossensom ligger et par kilometer lenger inn i

Hattebergfossen:

kan
prosjektet
det omsøkte
NVE mekonsesjonsbehandles.

ner derfor det ville være tjeå ikke benesteforsømmelse
handle søknaden på ordinært
vis.

Seks alternativer
av
Opprustningen/utvidelsen
har vært planlagt
kraftverket
lenge. NVE har pålagt Kvinnherad Energi å utbedre dammen i
Svartavatn fordi den lekker og
har i tillegg krevd at det monteres en ventil for rørbrudd ved
inntaket til kraftstasjonen.
Konsesjonsøknaden

inneholder

seks ulike alternativer. De fem
å flytte
første innebærer
opp til
kraftstasjonsinntaket
Prestavatnet og føre vannet i
tunnel til kraftstasjonen. Fall-

Det ble en bratt nedstigning for NVEs representanter
Bratt nedstigning:
under befaringen.Avdelingsdirektøri Vassdragsavdelingen,Bjørn Wold,
Vassdrags-og energidirektør Agnar Aas og seksjonssjefJens Aabel klatrer
forsiktig ned fjellveggen.

høyden blir da økt fra nåværende 160 m til vel 450 m. I tillegg er det også søkt om en økt
med
senking av Svartavatnet
inntil fire meter. Alternativ seks
er det såkalte null-alternativet.
Det innebærer hverken økt fallI
høyde eller økt magasinering.
skal slukealle alternativene
evnen økes. Årlig produksjon er
beregnet til 27,8 GWh for alternativ 6 og 80,1 GWh for alternativ en som er hovedalternativet i søknaden.
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Hyggelig lunsj: Ved den nyrestaurerte Bjørndalssetra nøt både skoleelverog
NVE`erepå befaring en hyggelig lunsj.

Fakta:
i
kommune
ligger i Kvinnherad
Hattebergvassdraget
mellom
deler av området
fylke. Det drenerer
Hordaland
og Hardangerfjorden.
Folgefonna
selskap, har søkt
Energi, som er et kommunalt
Kvinnherad
Nåvækraftverk.
om å få ruste opp og utvide Muradalen
sør-øst for
ligger cirka tre kilometer
rende kraftstasjon
på 8,5
produksjon
Rosendal og har en midlere
Baroniet
og
en del av fallet i Hattebergselva
GWh/år. Det utnytter
som reguleringsog Prestavatnet
bruker Svartavatnet
med 3,5 meter.
er regulert
Begge magasinene
magasin.
av
om opprusting/utvidelse
søknaden
NVE mottok
i fjor og sendte den på høring
28. desember
kraftverket
med frist første mai.

raget

Fulle magasinener
krafteksport
16. august var

fyllingsgradenfor
landets magasiner
89,4 prosent. Det er
13,3 prosentenheter
over det normalefor
årstiden. Situasjonen
har ført til at Norge
fra og med juni har
eksportert kraft, for

første gang siden
oktober 1998.
AvPerToreJensen Lund
Lyttet til ulike argumenter: NVEs direktør,AgnarAasfikk høre
argumenterbåde for og i mot opprustningen av Muradalen kraftverk.Her
legger lederen av informasjonsnemdafor Hattebergvassdraget,Sigurd Vikøren

fram sinesynspunkter.

Produksjonen i årets sju første måneder var på i alt 69,7
TWh mot 65,5 TWh året før.
De siste 12 måneder er det
produsert 121,2 TWh som er
4,1 prosent mer enn i tilsvarende periode ett år tidligere. Til sammenligning
er
midlere årlig produksjonsevne for det norske kraftsystemet beregnet til 113,7

En sommer med mye nedbør førte til sterk økning i
fyllingsgraden.
Andre august nådde fyllingsgraden
sitt høyeste nivå hittil i år
med 90,3 prosent. Tørt vær
i store deler av landet i første halvdel av august og fortsatt høy eksport, førte til at

Hovedalternativet
går ut på å
bygge kraftstasjon
i dagen ved
Ravnefiell, omtrent 900 m fra
dagens stasjon. Denne kan alternativt legges i fjell. Alternativene to og tre, som tilsvarer
Samla plan alternativene,
går
også ut på å bygge kraftstasjon
i dagen, men ca 800 m nedenfor dagens. Alternativ fire og
fem forutsetter
derimot
at
kraftstasjonen
legges i fiell, 100
meter nedenfor dagens stasjon.
Alternativ
fire var hovedalternativ i meldingen.

Krevende

terreng

Det var virkningene
av disse
seks alternativene
NVEs representanter ønsket å vurdere med
egne øyne da de tok turen til
den Kvinnherad 23 .august. Administrerende
direktør i Kvinnherad Energi, Terje Enes deltok
som representant
for søkeren,
mens
lederen
i Infom-

asjonsnemda
for Hattebergvassdraget, Sigurd Vikøren, representerte
motstanderne
av
planene. Dessuten deltok Harald Håland, formann i Hatteberg og Guddalsdalen
grunneigarlag. Hattebergvassdraget
starter høyt til fiells og går gj ennom et relativt vanskelig tilgjengelig terreng. Det ble derfor brukt helikopter for å ta seg
opp til Svartavatn, hvor befaringen startet. Nedstigningen
ble bratt, men det ble en fin anledning for NVEs representanter til å oppleve den vakre naturen i området og å få lytte til
de ulike interessene i denne saken. Blant annet hadde et par
skoleklasser valgt å ta en skoletur opp til den restaurerte
Bjørndalssetra,
der alle parter
hadde en hyggelig lunsjpause i
det strålende været.

Forbruket i kraftintensiv industri økte med 2,4 prosent
i årets 7 første måneder
sammenlignet
med tilsvarende periode i 1998. De siste
12 månedene har forbruket
vært 31,8 TWh (brutto), en
økning på 3 prosent i forhold til samme periode ett
år tidligere. Økningen skyldes først og fremst gode

for bedrifter
jern, stål og

Forbruket av uprioritert
kraft
(kjelkraft) gikk ned med 13,6
prosent i forhold til samme
periode i 1998. De siste 12 måneder har det vært en nedgang
på 7,5 prosent.

Stigende

spotpris

Ukemiddelet
av elspotpris-en
gikk ned fra 13,6 øre/kWh i begynnelsen av året til et minimum på 6,9 øre/kWh i uke 30.
Siden har spotprisen
steget
noe, til 10,6 øre/kWh i uke 32.
Til
sammenligning
var
spotprisen
til de samme tidspunkter ett år tidligere h.h.v.
16,1 og 6 øre/kWh.

ENDRING

MEDIAN 1982-91

UKE 33 1999

UKE 33 1998

88,5

92,0

Område 2

90,4

89,8

0,6

77,1

Omrade

89,4

88,6

0,8

81,6

0,7

76,1

OMRÅDE
Ornrade

1

3

Hele landet 89,4

90,1

- 3,5

-

80,0

TWh
1,0
0,5

0111
1998/99

0,0

1997/98

-0,5

fyllingsgraden sank med 0,9
prosentenheter til 89,4 prosent i midten av august.

1,0

Kraftutvekslingen
med utlandet i årets 7 første måneder ga en nettoimport
på
0,6 TWh mot 3,9 TWh i tilsvarende periode i 1998. De
siste 12 måneder har nettoimporten vært 0,4 TWh mot
2,4 TWh i foregående
12månedersperiode.
Nedgangen i importen
har sammenheng med den bedrede
magasinsituasjonen.

2,0

Fortsatt
forbruk

markedsforhold
som produserer
ferrolegeringer.

Vannmagasinenesfyllingsgrad 1)(prosent av total magasinkapasitet)
1) Tallenegjelder pr. førstedag i uken.

TWh.

Norges eneste baroni: Baroniet Rosendal er Norges eneste baroniog en
vakkerkulturinstitusjon.
Tiltrossfor hva mange tror,vilopprustningen det er
søkt om i Muradalen ikke komme til å påvirkeden delene av baroniet som nå
er foreslått vernetsom landskapsvernområde.

dene steget med 1,8 prosent
i forhold til samme periode
i fior. For siste 12-månedersperiode har det vært en økning på 3,3 prosent. Korrigert til normale
temperaturforhold
økte forbruket med h.h.v. 2 og 2,7 prosent for de samme periodene.

gir

1,5
Sept.

Nov.

Jan.MarMaiJul

Netto import og eksport av kraft fra 1997 ti11999. Søylenemed
negativ verdi illustrererlandets netto eksport av kraft. Søylenemed
positivverdi viser netto import.

høyt

Det innenlandske
totalforbruket i årets 7 første måneder var 70,3 TWh mot
69,5 TWh i tilsvarende
periode i 1998. De siste 12
måneder har forbruketvært

121,5 TWh som er 2,3 prosent mer enn i samme periode ett år tidligere og nær
8 TWh mer enn midlere årlig produksjonsevne.
Forbruket i alminnelig forsyning har de siste 7 måne-
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Nord Pool
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Fyllingsgradfor landets magasiner 100 % = 84 089 GWh (1.1.1999)

Ediel gir mer rasjonell
informasjonshåndtering
Fra første september

1999stiller NVE krav
om bruk av Edielmeldingen PRODAT.
Ediel er et standardformat for elektronisk
utvekslingav informasjon som vilforenkle
arbeidet for aktørene i
kraftbransjen.
Av Arne Johnsen-Solløs

NVEanser kravet om en standardisert meldingsutveksling
ibransjen som sværtviktig for
at kraftmarkedet skal fungere
så effektivt som mulig. Det er
også NVEsvurdering at bransjen som helhet vil kunne effektivisere driften ved bruk av
Ediel. Bruk av Ediel vil derfor
komme hele bransjen til
nytte. Men dette forutsetter at
alle aktørene har fungerende
systemer for meldingsutveksling ved hjelp av EdieL
Bruk av Ediel forenkler arbeidet for aktørene i bransjen,
fordi tidkrevende manuelle
arbeidsoperasjoner vil faller
bort.
Viktig samkjøring
Skal nytten av elektronisk
datautveksling bli størst, er
det viktig at alle aktørene innfører det samtidig. Hvis noen
selskaper utsetter innføringen av Ediel-meldinger i forhold til fastsatte frister, så vil
det medføre unødvendig merarbeid for de andre aktørene
som overholder fristen og hindre effektiviseringen av kraftmarkedet. Aktørene bør tilpasse seg nye Ediel-meldinger
så raskt som mulig, så de ikke
blir akterutseilt både i nasj onalt henseende og med hensyn på Norden og Europa.
Det finnes flere Ediel-meldinger som er i bruk i kraftbransjen i dag, men det er
bare de to meldingstypene
MSCONS og PRODATsom er
regulert gjennom NVEs for-

skrifter.
Oversending
av
avregn ingsdata
Ediel-meldingen
MSCONS
blir for det meste brukt til å
oversende avregningsdata fra
netteiere tilkraftleverandører
og Avregningssentralen for
regulerkraft. MSCONSskulle
vært innført innen 31.12.1997
i følge NVEs retningslinjer.
Selve innføringsprosessen tok
lenger tid enberegnet fordi de
ulike systemleverandørenes
MSCONS-systemer ikke bygget på en omforenet standard
og fordi mange av aktørene i
bransjen brukte lang tid på å
anskaffe slike systemer.
I juni i år mottok NVE en
klage på 30 netteiere som ikke
benyttet MSCONS overfor
kraftleverandører. I den forbindelse gikk NVEut med varsel om tvangsmulkt, hvilket
virket disiplinerende.
Alle
netteierene, med unntak av
en, brakte forholdet i orden
innen fristen som ble satt.
Denne netteier ble ilagt
tvangsmulkt, hvorpå forholdet ble brakt i orden. Så vidt
NVE har erfart benytter de
fleste aktørene i bransjen nå
MSCONS.
Oversending
av
leverandørskiftedata
Ediel-meldingen PRODATblir
for det meste brukt til å oversende kundeinform-asjon
mellom netteiere og kraftleverandører i forbindelse
leverandørskifter (se figur ).
I følge systemleverandører
NVE har vært i kontakt med
per 12. august har majoriteten av aktørene i bransjen
bestilt og vil være i gang med
PRODATinnen første september 1999. At så mange vil benytte PRODATinnen fristen
og at det finnes løsninger som
kan tas i bruk relativt raskt,
styrker NVEssyn om at det må
vises håndfasthet i forbindelse
med innføringen av PRODAT.
Derfor har NVEbestemt seg for
å følge opp implementerings-

I tillegg til fullt integrerte
PRODAT-løsninger,finnes det
i dag internett-tjenester som
tillater selskaper å abonnere
på internett-baserte PRODATløsninger. Disse løsningene
krever ingen installasjon av
software hos abonnenten.Det
eneste som er nødvendig, er
en datamaskin med tilgang
til Internett for å få tilgang
til tjenesten. Disse løsningene
kan benyttes som både permanente eller midlertidige
løsninger.
Positive
forventninger
I motsetning til innføringen
av MSCONS,har det i tilknytning til PRODATvært kjørt
forprosjekter hvor representanter fra netteiere, kraftleverandører, Enfo, Systemstøtten for Ediel, systemleverandører og NVEhar deltatt. Det har blitt utviklet en
omforenet standard gjennom
disse prosjektene. På bakgrunn av dette forventes det
at innføringen av PRODATvil
gå mye bedre enn innføringen
av MSCONS.
Elektronisk utveksling av informasjon i kraftbransjen er
kommet for å bli. Dette er nødvendig for å håndtere den stadig økende informasjonsutvekslingen mellom aktørene i bransjen på en rasjonell
måte. På dette området ligger
den norske kraftbransjen
langt fremme og har vist seg
meget tilpasningsdyktig med
hensyn på både de markedsmessige og teknologiske
endringene som har funnet
sted.

Nettselskap

Ny Leverandør

«informasjon om
leverandørbytte»

PRODAT
3 uker før

«Informasjon om
ieverandorbytte»

«Bekreftelse på
leverandørbytte»

PRODAT
1 uke før

«Bekreftelse på
leverandørbytte»

Måleverdi
skiftedato

prosessen nøye, og fortløpende vurdere hvilke tiltak
som er nødvendig for å få innføringen av PRODATtil å ha
den ønskede effektiviseringseffekt.

MSCONS
4 uker før

- på godt og von
En reise gjennom det moderne Japan er
imponerende, på godt og vondt. Dette
gjelder også den japanske vassdragsforvaltningen.Av en befolkning på 126
millionerbor drøye 60 millioner i flomutsatte områder.
Artikkelen er skrevet etter en
studiereise ijapan i juni -99.
Reisen ble finansiert av et
Statkonsultstipend
for kompetanseutvikling
i staten.

AvArne Hamarsland

"Japan AS" har derfor gjennomfør t flomsikringstiltak
i en
skala som er ukj ent i Norge. Så
å si alle japanske vassdrag er
kanalisert og flomsikret med
betong i nedre deler.
For ti år siden skjønte japanerne at denne "hermetiseringen" av vassdragene bar galt av
sted. De "snudde på hælen", og

Massefangdam i Mishima: Massetransportunder flom er et stort problem. Det er derfor

etablert et nettverk av massefangdammer. Det var lagt rør gjennom dammen slik at den
normalt var tørr. Rørenesikret at sandtransporten i vassdragetfungerte, og de unngikk
problemer med bunnsenking i vassdraget necistrømsdammen. Dammen skulle kun stoppe
de enorme mengdene grus og stein som kom i flommene.

Gammel
leverandør

PRODAT
1 uke etter

«Bekrefteise på
leverandørbytte»

MSCONS
4 uker etter

Måleverdi
skiftedato

1.
Måleverdi
skiftedato

Japansk
vassdra

Informasjonsutvekslingved leverandørskifte
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Rismark: Rismarkene ijapan er viktige i vassdragsfor-valtningen.Deisfordi de er storforbrukere av vann og delsfordi avrenningenfra dem skaper storeforurensnings-problemer.

forvaltning
innførte "tashizen", økologisk
som retsunn elveforvaltning,
praksis i vassningsgivende
Nå har japadragsarbeidet.
nerne faktisk kommet lenger
enn oss på noen felt.

Japans

vassdrag

Japan er et fielland med bløte
vulkanske bergarter. Gjennomsnittlig årsnedbør er 1800 mm.
Dette gjør Japan til ett av de
våteste land i verden. Når en i
tillegg tar med at f.jellsidene er
at folk bor på elvebratte,
viftene, og mye av nedbøren
kommer som tropiske sykloner
(80 100 mm nedbør i løpet av
noen timer), skj ønner en at
dette betyr trøbbel.
i Japan
Vassdragsforvaltningen
som
hatt
tid
lang
har gjennom
hovedmål å sikre mot flom og
erosjon og å sikre vannforsyninog elvegen. Vassdragene
flominkludert
korridorene
verkene er statens eiendom. Pågangen fra private som ønsker
å eie et vassdrag har vært liten.
For hvem ønsker å eie et problem? Japan betrakter vassdragene på lik linje med motorveiene, som gjennomgående
"med fortransportsystemer
kjørsrett". Transportsystemer
som krever sterk statlig styring
på tvers av kommune- og fylkesgrenser. I Japan er 109 vassdrag
som "klasse A-vassdefinert
drag". Dette er store vassdrag
stort
med
vassdrag
og
Disse vassdraskadepotensiale.
gene eies og forvaltes av staten/
regjeringen. De øvrige vassdragene eies av staten, men forvalpå fylkestes av myndighetene
nivå.
-

Biologisk

Håvfiske: Japanere er opptatt avfiske. Spesieltpopulær fangst er en liten laksefiskkalt Ayu på 1015 centimeter.
-

vende elvemiljøer. Tanken på å
kvitte seg med kanalen og heller få tilbake elva, er ikke så revolusjonerende sett med norske
var at
øyne. Det interessante
i dette restaurejapanerne

ikke bare la vekt
ringsarbeidet
på fiske og friluftsliv, men også
for en
på å lage leveområder
sjelden frosk somvar i ferd med
å forsvinne. Dette ble gjort ved
i de
å etablere et vannspeil

gamle elveløpene i skogen.Prosjektet har vært vellykket. Området brukes dessuten aktivt av
biologii
skolene
undervisningen

mangfold

vassdragsI det japanske
arbeidet vektlegges biologisk
mangfold stadig sterkere. Det
er et tankekors atjapanske kolleger reagerer med undring på
at vi i Norge kun fokuserer på
fisk. Vel har vi gode grunner for
på laksen og utå fokusere
men Riovalgte ørretstammer,
om biologisk
konvensjonen
mangfold pålegger oss nok et
videre ansvar enn som så. I Jaav våtpan var restaurering
mark og bakevjer derfor på full
fart inn i vassdragsforvaltningen.

Tilbakeføring:
I byen Eniwa på Hokkaido er myndighetene i gang med å tilbakeføre
betongkanalene i Moizari-elvatil naturlige og levende elverniljøer.
Bildet til venstre viser kanalen før tilbakeføring, over er resuitatet.

byen Eniwa på Hokkaido var
i gang med å
yndighetene
i
ilbakeføre betongkanalene
oizari-elva til naturlige og le-
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Vann & Energi
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•

Bygger gammeldags dam i Hedmark
kring i landet.
Ikke
minst gjelder lokale tradisjoner når det gjelder
lafteteknikk
og sammenføyninger
av tømmer. I den gamle dammen fra 1939 er det
brukt spiker mens den
nye dammen
bygges
med
treplugger
og
tømmerforbindelser.

Ved Store Hyllsjø øst for
Engeren i Engerdal
kommune,har Hedmark Energi ( HEAS) i
løpet av denne sommeren gjennomførtet noe
uvanlig byggeprosjekt.
Ved hjelp av gamle

håndverkstradisjoner

Laftesenter
AS i samarbeid med NVK Vandbyggingskontoret
har
rekonstruert
og dokumentert dammen.

bygger de en gammeldags tømmerkistedam.
Av Torstein Tjelde

Miljøtiltak
Den gamle
tømmerkistedammen
bygd i 1939 var nedslitt og hadde til dels store råteskader og lekkasjer. HEAS besluttet å erstatte dammen med
en ny dam rett nedenfor den
gamle. Den gamle dammen er
en overløpsdam og HEAS hadde
i prinsippet
valget mellom å
bygge en ordinær betongdam,
eller å bygge en ny tømmerkistedam
i likhet med den
gamle. Dammen er underlagt
offentlig tilsyn og NVE følger
opp byggeprosessen.

Gamle håndverkstradisjoner
Tømmer- og laftetradisjoner
står sterkt i denne delen av Hedmark og flere lokale firmaer var
kompetente
til å bygge en ny
tømmerkistedam.
Vanskelige
transportforhold
inn til dammen samt grunnforhold
som

Tømmerkistedam: Med tømmerkistedammen ved Store Engsjø i Engerdal videreførerHedmark Energi (HEAS)
gamle håndverkstradisjoner.
gjorde det nødvendig å fundamentere på løsmasser, gjorde
det lite hensiktsmessig
å bygge
en betongdam. En betongdam
ville i større
grad enn en
tømmerkistedam
bli
et
fremmedelement
i området ,og
byggherren vektla ønsket om å
ta vare på miljøet rundt damstedet.
Den gamle
dammen
viste
dessuten
at gammel
håndverkstradisj on kan konkurrere
med moderne
dambyggingsteknikk med hensyn til bestandighet
og vedlikeholdskostnader. HEAS besluttet der-

Miljøinformasjon
til skolene
I disse dager begynner
skoleelver over hele
landet med miljøundervisning basert på aktiviteter og bakgrunnsstoff

som er kommet i stand
gjennom et samarbeid
mellom skoler, miljøforvaltning og forskningsinstitusjoner. NVE
er en av samarbeidspartnerne.
Av Melita Ringvold Hasle

Miljølære: NVEer en av bidragsyterne til Nettverkfor miljølære.

for å bygge opp en ny tømmerkistedam
med tilnærmet
samme dimensjoner
som den
gamle.
En tømmerkistedam
er en
samvirkekonstruksjon
hvor
egenskapene
til tømmer
og
stein utnyttes
sammen. Tømmeret laftes sammen i en åpen
kiste og hulrommet
inne i konstruksjonen
fylles med stein.
Vekten
av steinen
holder
tømmerkistene
på plass ved at
steinen hviler på et golv av tømmer over nederste tømmerskift.
Tverrstokker
holder kistene
sammen og bidrar til overfø-

Samarbeidet mellom skolene,
forvaltningen
og forskningsorganisasjonene har fått navnet
Nettverk for miljølære. Det er
kirke-, utdannings- og forsknings departmentet som er
hovedansvarlig for utvikling av nettverket. Nasj onalt
læremiddelsenter er nettverkets sekretariat. I tillegg til
KUF deltar Milj øverndepartementet,
Landbruksdepartementet, Sosialog helsedepartementet,
Kulturdepartementet
og Olje- og
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ring av vekt fra stein ned mot
tømmeret.
Vannsiden av dammen tettes
med pløyd 11/2" - 2" plank som
spikres direkte mot tømmerkonstruksj onen. Tilsvarende
kledning
legges i overløpet
mens luftsiden av dammen står
uten tildekking.
Tetting mot
grunnen skjer ved utlegging av
morene eller tradisj onelt torv
langs oppstrøms damtå.

Lokale

variasjoner

Tømmerkistedammer
er en tradisjonell damtype som det finnes et stort antall av, og i
mange variasjoner
rundt om-

Energidepartementet,
som NVE
representerer. Samarbeidet har
munnet ut i undervisningsmateriell og ideer til aktiviteter
som er samlet i ringpermer
og
som er tilgjengelig
på Internett.
Nettverket er organisert
i tre
programmer
som tar utgangspunkt i temaene vann, land og
by og tettsted. Vannprogrammet er ferdigprodusert
og ble
sendt ut til skolene i sommer.

Hefte

om energibruk

I disse dager blir også heftet
Eleven som ressurs - energi og
inneklima
i skolen, sendt ut.
Heftet er utarbeidet av KUF og
MD i samarbeid med NVE. Målet med heftet er å gjøre lærere
og elever bevisste på egen energibruk.

Ideelt bør tømmerkistedammer bygges av materialer
med naturlig
impregnering,
eks empelvis malmet
furu.
Slike materialer
betinger lang leveringstid og
relativt høye kostnader
ettersom tilgangen er svært begrenset. For et så stort anlegg
som ved Store Hyllsjø ble det
valgt kreosotbehandlet
tømmer og kreosotbehandlet
tetnings-plank.
Etter ferdigstilling
og oppussing planlegges
oppføring
av
gapahuk og fiskebrygge i nærheten av dammen.
Man planlegger også å bygge ei bru over
elva slik at den flotte tømmerkistedammen
kan betraktes
lettere av turgåere. Disse arbeidene skal utføres med samme
teknikk
og materialer
som
dammen.

Aktiv

undervisning

Undervisningsopplegget
er laget med utgangspunkt
i en aktiviteter. Elevene skal ikke bare
lære om miljøvern, men gjennomføre det. Skolene kan selv
velge de aktivitetene
som passer for skolen og nærmiljøet.
Forslagene spenner fra enkle
observasjoner til naturfaglinje
registreringer og kartlegginger.
Dataene kan sendes inn til en
sentral database som er tilgjengelig for andre skoler og for andre interesserte. Slik sett er Nettverk for miljølære ikke et ferdig produkt, men en idebank
som er under stadig utvikling.
Du kan finne mer informasjon
på skolenes elektroniske møteplass: http:fivann.zoo.uib.nof
nml

