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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 Ul-
stein på Søre Sunnmøre. Saken
har utløst et stort engasjement
blant befolkningen på Sula.

Side 2

Kan redusere energi-
bruken i industrien

NVE har i tett samarbeid med industrien som er større enn fire "Altakraftverk".
utviklet en ny modell som kan redusere Tre pilotbedrifter har prøvd ut modellen
energibruken i industrien med fem pro- med svært gode resultater, og nå følger
sent. Dette tilsvarer en energimengde flere bedrifter etter. Side 6- 7

Befaring av Hattebergvassdraget
23.august var NVE
på befaring av Hatte-
bergvassdraget. Be-
faringen var et ledd
i sluttbehandlingen
av søknaden om opp-
rusting/utvidelse av
Muradalen kraft-
verk. Det har knyttet
seg stor interesse til
konsesjonssaken
fordi kraftverket lig-
ger i nærheten av
det berømte baro-
niet i Rosendal.

Side 8-9

Foto: Widenoja og Hemstad AS

Skal kamufleres
Før i tida var kraftmasta et sym-
bol 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 fra 2001
KILE ble 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 ma-
gasiner 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
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Fakta om kraft- År 2000:
situasjonen i Noreg NVE varsler tvangsmulkt
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 ned-
børen.

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 in-
dustrien har brukt tre prosent
mej,r, med-an det allmenne for-
bruket har auka med 2, 7 prosent
om ein tek,ornsyn,ti,1 temperatur-
forskjellane: Vi brukte med andre
ord sju TWh meir enn vi produse-
rer 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 vanske-
leg å seie kor mykje som blir godkjent og utbygd.

Vi har til handsaming meldingar og søknader om vind-
kraft tilsvarande 2,5 TWh. Regjeringas mål i energi-
meldingabin tre TWh innan 2010 synest å være oppnåe-
leg.

Naturkraft har fått konsesjon for å bygge to gasskraft-

verk 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.

Første september gikk
fristen  ut  for å besvare
det siste spørreskjemaet
fra.  NVE og Statnett
angående  overgangen
til  år 2000. Sjette sep-
tember manglet frem-
deles  rundt  30 svar.

Statnett har fått fullmakt til å
føre tilsyn med de enhetene som
har betydning for driften av

Tafjord Kraftnett AS  og
Tussa Nett  AS har søkt
om å  få bygge og drive
en ny 132  kV- ledning
mellom Nørve i Åle-
sund kommune  og
Uistein på Søre  Sunn-
møre. Saken har  utløst
et stort engasjement
blant  befolkningen på
Sula.

Av Sverre Sivertsen

I månedsskiftet august/sep-

tember var NVE på befaring på
Sula, Hareid og Ulstein kom-
muner i forbindelse med at
NVE nå går inn i sluttfasen av
saksbehandlingen.

På første dags befaring på Sula
var en stor delegasjon med ord-
fører Gunvor Reistad Aannø i
spissen møtt fram for å gi le-
delsen 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 engasje-
ment 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 skole-
nedleggelser. En gruppe som

hovednettet. NVE tar seg selv
av de øvrige, blant annet
fordelingsverk og mindre pro-
dusenter. Rådgiver ved NVEs
Sikkerhetsavdeling Truls
Sønsteby, mener undersøkel-
sen langt på vei vil gi den ende-
lige status for hvor godt forbe-
redt kraftforsyningen er data-
teknisk til tusenårsskiftet. Et-
ter dette legges vekten på de
beredskapsmessige forberedel-
ser som er nødvendig for å
kunne håndtere eventuelle
gjenstående feil.

kaller seg Aksjonskomiten
mot luftspenn, som har sam-
let et stort antall underskrifter
og som jobber aktivt for en jord-
kabelløsning, var også møtt
fram.

Kraftledningen har en lang
historie. Allerede på 80-tallet
eksisterte det planer om å ko-
ble 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 luft-
spenn over Sulafjorden til Ha-
reid.
Etter høringer og behandling i
NVE la utbyggerne fram et
fjerde alternativ for å krysse
Sula, hvor luftspennet var er-
stattet av en sjøkabel. I 1999
søkte utbyggerne om å få bygge

— 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 kraftforsyn-
ingen. En uke etter at fristens
utløp setter vi så langt strek,
og de som ikke har svart får
varsel om tvangsmulkt, adva-
rer Sønsteby.

forbindelsen etter dette alterna-
tivet som innebærer at kraft-
ledningen vil gå på øst- og sør-
siden av øya. Her vil ledningen
berøre et natur- og friluftsom-
råde, noe som har utløst et stort
engasjement i kommunen. På
bakgrunn av dette ba NVE Ta-
fjord legge fram en tilleggs-
utredning 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 plan-
lagt samtidig som de berørte
skulle få anledning til å utdype
sine synspunkter. Han antydet
at NVE vil være ferdig med sa-
ken før jul.

Omstridt kraftledning
på Sunnmøre

På  turstiene  har  Aksjonskomiteenmot luftspenn  satt  opp inforrnasjonsplakater
om  kraftledningen.  Vassdrags-og energidirektørAgnar Aas (tv) sammen med
aksjonsmedlemmene Sverre Strandman, John  Magne Eikrem og  Guttorm
Dubvik.

Konferanse:

Multienergi
99
24 -25. november vil Institutt
for tekniske fag ved Norges
Landbrukshøgskole arrangere
en større konferanse om lokale

løsninger for lønnsom produk-
sjon 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

og utnyttelse av lokale energi-
ressurser. Fristen for påmelding
er 20.10, og program og påmel-
dingsskjema kan bestilles på
telefon 64 85 14 10
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Retningslinjer skal redusere
samfunnets sårbarhet for flom

Bente-Sølvi Toverøcl

NVE har nå utarbeidet
nye  retningslinjer for
arealbruk  og sikring i
flomutsatte områder.
Retningslinjene  skal
være  til  hjelp for den
offentlige arealplanleg-
ging slik at det skal bli
enklere å vurdere  etab-
lering  i flomutsatte
områder.

Den direkte bakgrunnen for
retningslinjene er de store kost-
nadene som flommen på Øst-
landet i 1995 påførte samfun-
net. I St. meld nr. 42 ( 1996 - 97)
"Tiltak mot flom" anbefalte
regjeringen at det skulle utar-

beides sikkerhetskrav for etable-
ring i flomutsatte områder. I
tråd med dette har NVE utar-
beidet retningslinjer i forhold
til bestemmelsene i plan og
bygningsloven og tekniske for-
skrifter til denne. Retningslin-
j ene er ikke juridisk bindende,
men NVE kan fremme innsig-
elser til planer etter plan- og

Fakta:
Flommen på Østlandet i 1995

kostet 1,8 milliarder kroner.

I årene 1980 — 1995 betalte

Norsk Naturskadepool og

Statens naturskadefond ut
gjennomsnittlig 117 millioner

kroner i flomskadeerstat-

ninger hvert år. I tillegg kom

utbetalinger fra forsikringer
som ikke dekkes av disse

ordningene.

Flomtiltaksutvalget anslo at

de gjennomsnittlige økono-

miske flomskadene i Norge i

den samme perioden var om

lag 170 millioner per år når

en også tar med de indirekte

skadene.

bygningsloven dersom de ikke
følges .

Hovedprinsippet i retningslin-
jene er at flomsikring skal
differensieres etter hvilke ver-
dier som er truet og etter hvor
stor fare de er utsatt for. Det
innebærer at jo større verdier
det dreier seg om, jo sikrere skal
verdiene være plassert i forhold
til vassdragene. I tillegg til flom
omfatter retningslinjene også
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
begrense de økonomiske ska-
dene ved flom. Flomsikring kan
enten skje ved å plassere byg-
ninger og infrastruktur i om-
råder som ikke er utsatt for
flom, eller ved å bygge flom-
sikring i flomutsatte områder.

Retningslinjene har et klart ut-
talt mål om at en i det lengste
skal unngå å disponere flom-
utsatte arealer til formål som
medfører nye sikringstiltak.
Foruten kostnadsspørsmålet er
det også økologiske grunner til
dette. Inngrep i elveleier, bred-
der og kantvegetasjon virker
ofte negativt inn på de natur-
lige leveområdene til planter og
dyr. Men også av hensyn til
landskap og friluftsliv bør en
være forsiktig med nye sikrings-
tiltak.
Retningslinjene skiller mellom

ulike typer faresitu-asjoner og
ulike flomstørrelser. Det går et
hovedskille mellom situasjoner
hvor menneskeliv settes i fare,
og hvor det kun dreier seg om
materielle skader. Ethvert om-
råde langs vassdragene må vur-
deres utfra dette. I områder
hvor flom opptrer med kort var-
sel, og hvor det er liten tid til å

sette i verk evakuering, regner
en at menneskeliv kan være i
fare. Her skal f.eks. boliger plas-
seres så høyt i terrenget at sann-
synligheten for flom er maksi-
malt 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 re-
lativt sakte, kan evakuering set-
tes i verk på betryggende måte.
Her skal boliger plasseres slik

at sannsynligheten for flom er
maksimalt en gang hvert 100
år, mens skoler og sykehus skal
plasseres slik at sannsynlighe-
ten for flom er maksimalt en
gang hvert 200 år.

Retningslinjene inneholder en
veiledning som skal hjelpe bru-

kerne å bestemme hvilke typer
faresituasjoner de har med å
gjøre i tilknytning til det en-

kelte, konkrete vassdrag.

NVE sendte i august retnings-
linj ene gratis til alle landets
kommuner, fylkeskommuner
og fylkesmenn, samt berørte de-
partementer og direktorater.

Veileder om
arealplanlegging
Det viser  seg at mange
kommuner ikke er klar
over  at NVE skal fore-
legges planer som berø-
rer  direktoratets an-
svarsområder.  Derfor
satser nå etaten på økt
informasjon og veiled-
ning om arealplanleg-
ging i forbindelse med
vassdrag- og energi-
anlegg og om NVEs
rolle i planprosessen.

Av  Anders  Skauge

Veilederen er en del av direkto-
ratets oppfølging av pålegg og
anbefalinger som ble gitt i Stor-
tingsmelding nr.42 (1996-97)
"Tiltak mot flom". Ett av flere
tiltak er å gi ut en veileder om
arealplanlegging i tilknytning

til vassdrag- og energianlegg.

Målgruppen er arealplanleg-

gere og planbehandlere i kom-
muner, fylkeskommuner, pri-
vate konsulentfirma, fylkes-
menn og andre statlige etater.

Veilederen peker på at NVE må
komme så tidlig som mulig inn
i planprosessen. Da kan man
allerede ved starten peke på fa-
rer, ulemper eller interesse-
konflikter som det må tas hen-
syn til i den videre planleggin-

gen. Det er forutsatt i plan- og
bygningsloven at NVE skal fore-
legges planer som berører direk-
toratets ansvarsområder, men
det er dessverre ikke alltid til-
felle at dette blir gjort. Det un-

derstrekes at alle planer knyt-
tet til vassdragsmiljø generelt,
flom, verna vassdrag, energi-
anlegg og vannkraftutbygging
skal forelegges NVE. Veilederen
beskriver også hvordan NVE

skal medvirke i planarbeidet og
spesielle forhold knyttet til
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.
NVE har også utarbeidet kon-
krete retningslinjer for areal-
bruk og sikring i flomutsatte
områder i tillegg til at det ar-
beides med et nasj onalt flom-

sonekartverk.

Etaten bruker nå stadig mer
tid og ressurser på å veilede og
følge opp arbeidet med kom-
munale arealplaner. Region-
kontorene holder blant annet
møter med kommunene i re-
gionen hvor arealplanlegging
er et viktig tema. Det er blant
annet et mål at skade-
potensialet ved flom og inn-
grep i verna vassdrag reduse-
res, noe NVE håper skal skje

blant annet ved en slik utad-

rettet og offensiv holdning i for-

hold til arealplanleggingen.
Når veilederen nå sendes ut til
alle kommuner, fylkeskommu-
ner, fylkesmenn og andre vik-
tige instanser, håper NVE at den
skal bli et nyttig verktøy i are-
alplanleggingen, men også et
felles diskusjonsgrunnlag i
kontakten mellom NVE og an-
dre forvaltningsorganer.

Veilederen skal revideres etter

en tids bruk, blant annet basert
på tilbakemeldinger fra bru-
kerne. Den nye loven om vass-
drag og grunnvann som trolig
vil avløse vassdragsloven av
1940 om kort tid, vil også gi
behov for enkelte endringer av
veilederen.

Bedre arealplanlegging:  Med bedre arealplanlegging håper NVE at
situasjoner som den man opplevde på Tretten i 1995 kan  unngås.  Foto: NVE
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Kamuflert kraft

Vil ha synlige kraftledninger: Rådgiver  i Luftfartsinspeksjonen, Unni
Vasaasen synes kraftledninger bør være så synlige som mulig av hensyn  til
luftfartssikkerheten.

På befaring: Deltakerne på seminaret fikk en guidet  tur  til Hydro  Energi
Telemarks kraftlinjer.

Før i tida var kraft-
masta et symbol  på
økonomisk  framgang,
som  skulle  synes i  ter-
renget.  Den ble til og
med  brukt  som valg-
kamp-propaganda i. I
dag betraktes ofte
master og liner som
skjemmende elementer
i våre omgivelser, men
er det mulig å kamu-
flere dem? NVE kalte
inn til  seminar i
midten av august for å
drøfte saken.

Tekst og foto: Melita  Ringvold Hasle

Kamuflering av en kraffiedning
går ut på å gi mastene, isolato-
rene og linene en mørk eller
matt farge som gjør kraft-

ledningen mindre synlig i land-

skapet. Det er estetiske hensyn
som vektlegges når NVE gir på-
legg om kamuflerende tiltak.
NVE har foreløpig vært forsik-
tig med å pålegge selskapene
slike tiltak fordi det fremdeles
er uklart hva slags konsekven-
ser kamuflasje har i forhold til
drift, vedlikehold og mer-
kostnader. Det er videre nødven-
dig å vurdere slike tiltak i for-

hold til luftfart og fugl. Med
dette som utgangspunkt øn-
sket NVE å få en bred drøfting
av problemstillingene rundt
kamuflering, og dermed få et
godt grunnlag for å jobbe videre
med kamuflering. Interessen
for temaet var upåklagelig, i alt
38 personer fra forvaltning,
nettselskaper og andre deltok
på seminaret som ble avholdt
på Gaustablikk høyfiellshotell

ved Rjukan 17.-18. august

Gjennomførte
prosjekter
Hittil har NVE gitt pålegg om
kamuflerende tiltak i 28
konsesjonssaker. NVE har kun
valgt å benytte kamuflerende
tiltak der man erfaringsmessig
vet at det gir best resultater.

Det varierer hvilke deler av

kraftledningen NVE pålegger
nettselskapet å kamuflere. I ni
av de 28 konsesjonene, satte
NVE vilkår om fargede stål- el-
ler aluminiumsmaster. I 19 til-
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 isolato-
rene skulle være mørke.
Randi Margrethe Tornås, som
er avdelingsingeniør i NVE, pre-



senterte kort NVEs erfaringer

med å fastsette
vilkår om farge-
bruk på kraft-
led-ninger. Hun
trakk særlig
fram utbyggin-

gen av en 132 kV
ledning mellom
Frøystøl og Ve-
mork, som lig-
ger like ved Rju-
kan. Her har
NVE satt som
vilkår at alumi-
niumsmastene
skal elokseres i
en mørk brun
farge,stålmaster
skal males grø-
nne eller mørke
brune og linene
skal mattes
innen 31.12.99.
Representanter
for Hydro Energi
Telemark, som
bygde ledning-
en mellom Frøy-
støl og Vemork,
gjorde rede for

detaljene
arbeidet.Etter
innleggene tok seminar-
deltakerne turen ut i terrenget
rundt Rjukan for å se nærmere
på hvordan den kamuflerte
kraftledningen føyde seg inn i
landskapet.

Fugl og kraft-
ledninger
Forsker Arne Follestad fra Norsk
institutt for naturforskning,
deltok på seminaret for å sette
fokus på hvordan kamuflasje
av liner kan påvirke kollisjons-
faren for fugl. Et stort antall
fugl går tapt hvert år fordi de

flyr på kraftliner. Tapstallene
er antageligvis høyere om vin-
teren enn om sommeren på
grunn av dårligere lysforhold.
Men Follestad ville ikke uttale
seg kategorisk om hva salgs ef-
fekt kamuflasje av linene har
for fugl.
- Det er umulig å si hvordan
fuglen oppfatter kraftled-
ninger fordi de har en annen
følsomhet for lys og farger enn

med redusere liners levetid.
Unni Vasaasen fra Luftsfarts-
inspeksjonen stilte spørsmål
om det overhodet var nødven-
dig å kamuflere kraftledninger.
Hun satte fokus på hvilke virk-
ninger kamufleringstiltak kan
få for luftfart.

Fruktbart
Seminaret ble avsluttet med
gruppearbeid. Seminardeltak-
erne ble bedt om å drøfte i hvil-
ke situasjoner kamuflerende
tiltak bør benyttes og når de
ikke bør brukes. Gruppe-
arbeidet fikk fram mange gode
poenger som NVE vil ta med seg
i sitt videre arbeid. Det ble fram-
hevet at dagens samfunn stil-
ler estetiske krav til sine omgi-
velser, og at det derfor blir nød-

vendig å skaffe seg gode kunn-
skaper om hvordan man kamu-

flerer kraftledninger mest hen-
siktsmessig. Kamuflasje av
kraftledning ble også trukket
fram som et billig alternativ til
jordkabel, som ofte er en uak-
tuelt på grunn av høye kostna-
der. Det blir i framtiden også en
viktig jobb for NVE å bevisst-
gjøre e-verk og leverandører om
mulige valg av materialer og
farger på kraftledningskom-
ponenter. Men det blir også
nødvendig å anskueliggjøre for
allmennheten at kraftled-
ninger er en del av vår felles in-
frastruktur som er nødt til å
være der, om man kamuflerer
dem eller ikke.

oss. Fugler oppfatter derfor ver-
den på en helt annen måte enn
oss. —Det kan godt hende at det
som virker kamuflerende for
oss, kan gjøre linene mer syn-
lige for fugl. Uten mer fors-

kning på feltet er det vanskelig
å si noe om effekten av kamu-
flerende tiltak, men så langt
fins det ingen vitenskapelige
belegg for at kamuflerende til-
tak har en negativ effekt, mente
Follestad.

Forskningsprosjekt
Et annet felt som må kartleg-
ges i forhold til kraftledninger
og kamuflerende tiltak, er
hvilke driftskonsekvenser
fargebelegg på liner har. For-
sker Steinar Refsnæs ved Sin-
tef Energiforskning AS driver
prosjektet, "Fargebelegg på
kraftledningskomponenter",
med støtte fra blant annet NVE.
Prosjektet er fremdeles i et for-
stadium der man jobber med
å kartlegge hvilke beleggstyper
som kan være aktuelle. Refsnes
pekte i denne sammenhengen
på at en del fargebelegg kan øke
korrosjonen på linene, og der-

Effektfullt: Bildet  viser  132  kV  ledningen  Frøystøl- Vemork i nærheten av Rjukan.  Forskjellen på de  elokserte mastene
og masta som ennå  ikke er  kamuflert, er slående.  Foto: Torbjørn Monseth
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Nordisk integrering vil sikre videre
kompetanseutvikling og konkurransekraft
Dereguleringen av det
norskekraftmarkedet
bidro til å sette Norge
og den norske e-verks-
bransjen i førersete med
tanke på tilrettelegging
av konkurranse innen-
for en tradisjonellbran-
sje som den vi jobber i.

Overordnede politiske mål for
omleggingen av kraftmarkedet
på 90 - tallet har i første rekke
vært prisutjevning, kostnads-
effektivisering 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 kostnads-
effektivisering.

Større enheter
Samtidig som det har vært en
rivende utvikling i Norge, har
flere land i Europa satt fokus
på hvordan de kan oppheve mo-
nopoler, regulere konkurranse
og iverksette liberaliserings-
aktiviteter. I denne forbindelsen
ser vi trender
mot større enhe-
ter som ofte
begrunnes i stor-
driftsfor-
deler, både på
inntekts- og
kostnadssiden.
Eksempler i så
måte er EDFs
oppkjøp av London Electricity,
Stora Ensos signaler om salg av
kraftdivisj onen og den forestå-
ende fusjonen mellom gigan-

tene Viab og Veba. I denne for-
bindelse uttalte Lueder
Schumacker, Deutsche Bank
følgende: «I Europa har det
vært bare to aktører med en
kritisk masse. Fusjonen mel-
lom Viab og Veba vil skape en
tredje storaktør med finansielle
muskler til å konkurrere over
grensene».Trendene mot større
enheter kjenner vi igjen fra til-
svarende prosesser både innen
olje- og gassindustrien og
telecombransjen. Dette inne-
bærer både utfordringer og
muligheter for de norske selska-
pene.

Etter min vurdering er hoved-
utfordringene for norsk kraft-
industri knyttet til følgende
faktorer:

Effektive selskaps-
og eierstrukturer
I en tid hvor konkurransen blir
tøffere med vedvarende margin-



press 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 effek-



tive eierskapsstrukturer. I Norge
har vi kommet et steg på veien
mot kundeorientering, stimu-



lering til kreativitet og
«kremmer-



ånd», kunde-



kommu-



nikasjon osv.
Jeg er i tillegg
til dette opp-



tatt 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-

skapning og lønnsomhet i sel-
skapene.

Internasjonalisering
Bransjen vil i fremtiden stå over-
for utfordringer når det gjelder
hvilken tilknytning man øn-
sker til det internasj onale mar-
kedet. Det er en klar trend i ret-
ning 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 for-
hold til de stordriftsfordeler som
eksisterer innen næringen,
både på kostnads- og markeds-
siden.

Marianne Lie Harg , administrerende
direktør i Vattenfall AS

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

potensiale for nye produkter og
løsninger. Det er i denne sam-
menhengen vi ser en bransje-
glidning, der det å utvikle pro-
dukter og tjenester (med høy-
ere margi-
ner) i gråso-
nen til andre
bransjer re-
presenterer
en stor mu-
lighet. For å
utnytte den-
ne mulighe-
ten er det kritisk å ha finansi-
elle muskler, størrelse og frem-
stå som en attraktiv samar-
beidspartner.

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 kom-
petanse ytterligere og sikre økt
konkurransekraft gjennom
bl.a. aktivt eierskap. Kompe-
tansen knyttet til forretnings-
drift 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
konkurranse-
fortrinn i
fremtiden. I denne sammen-
hengen er det viktig å under-
streke at internasjonalisering
ikke er en trussel mot norsk
kraftvirksomhet, men en mu-
lighet. Dette ønsker jeg å be-
grunne ut i fra følgende:

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

dette forblir norsk selv om ei-
erne helt eller delvis er uten-
landske.
Det viktigste er at virksomhe-
ten utøves i Norge i et interna-

sjonalt kon-
kurranseutsatt
miljø, og at ei-
erne er profe-
sjonelle og
langsiktige
Internasjona-
lisering 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 forretnings-
muligheter og nye arbeidsplas-
ser.
Norsk kompetanse utvikles
best i en internasjonal sam-
menheng. Eksempler på dette
er maritim og petroindustriell
virksomhet

Sett i lys av dereguleringen i
Europa, opplever jeg det som
viktig at nordiske aktører søker

en tettere integre-
ring for å skape
økt konkurranse-
kraft og videre-
utvikle vår kom-
petanse. Dette vil
sette store krav

til effektiv forretningsdrift,
men ikke minst til aktivt eier-
skap som etter min vurdering
er den viktigste suksess-
faktorene for å lykkes i et frem-
tidig internasjonalt og
konkurranseutsatt kraft-
marked.

Viharfremdeles
mye åhente på
ytterligere
kostnads- yy
effektivisering

35

Norskkompetanse
utviklesbest i en
internasjonal sam-
menheng

Kraftindustrien 1,
kan ikke flyttesut!

E-verkenes rapportering av avbruddsdata
- ny frist og rapportering via Internett
For å få raskere og enk-
lere tilgang på data
innfører NVE ny innle-
veringsfrist på av-
bruddsdata og krav om
rapportering via Inter-
nett fra første februar
2000.

Av Frode  Trengereid

For rapporteringsåret 1999 blir
det en omlegging av e-verkenes
rapportering av avbruddsdata

til NVE. Dette henger blant an-
net sammen med behov for ef-
fektivisering, tidligere tilgang
på data og statistikk og sam-
ordning med Enfos og Statnetts
statistikker.

NVE innfører derfor en ny
rapporteringsrutine for av-
brudd 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-

gere. Det betyr tidligere tilgang
internt hos e-verkene og tidli-
gere utgivelse av NVE-statistik-
ken.

Den nye fristen for innlevering
av avbruddsdata blir første feb-
ruar 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 overfø-
ring via Internett.

Det har også vist seg at det er
behov for forandringer i rappor-
teringsformatet for avbrudds-
data. Endringene vil tre i kraft
fra og med rapporteringsåret
2000. Ikke levert energi (ILE) er
en av de sentrale størrelsene
som inngår i dagens av-
bruddsrapportering. Hittil har
det ikke vært spesifisert hvor-
dan ILE skal beregnes. For å få
mer ensartede og pålitelige
data, må beregningsmåten der-
for standardiseres. SINTEF
Energiforskning har foreslått
en metode basert på bruk av
forbruksprofil for aktuell slutt-

bruker eller sluttbrukergruppe
i det enkelte rapporterings-
punktet. Metoden er beskrevet
i rapport TR A4765 "Metode for
beregning av ikke levert
energi", utgitt av SintefEnergi-
forskning AS i 1998. NVE plan-
legger å innføre metoden som
standard beregningsmetode fra
første.januar 2000 (rapport-
eringsåret 2000).

Nærmere informasjon om det
nye rapporteringssystemet og
andre forhold tilknyttet rappor-
teringen av avbruddstall til NVE
vil bli gitt senere i høst.
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KILE planlagt
innført fra 2001

Kan redus
Selvom  KILE ikke ble
innført  som plan-
lagt  1.1.99, betyr  det
slett  ikke  at kompen-
sasjonsordningenfor
ikke-levert energi er
skrinlagt. NVE  arbei-
der nå for å sette
ICILE i kraft  fra
1.1.2001.

Av Tore Langset

Årsaken til at kompen-
sasjonsordningen for ikke-
levert energi (KILE) fra 1. ja-
nuar i år ble utsatt, er blant
annet at det ikke var helt
avklart hvordan inntekts-
rammene skulle en-gangs-
justeres for å gjøre ordnin-
gen gjennomførbar. Det var
også nødvendig å sikre at
datagrunnlaget som ordnin-
gen skulle basere seg på var
tilfredsstillende. NVE arbei-
der nå videre med disse pro-
blemstillingene, og tar sikte
på å innføre ordningen fra
1. januar 2001. Ordningen
har skiftet navn til Kval-
itetsjustering av inntekts-
rammen ved ikke levert
energi, for å understreke at

For å sikre  data-
grunnlaget  til KILE-
ordningen  jobber
NVE  med en  forskrift
som pålegger  nett-
selskapene  plikt til å
rapportere  inn nær-
mere spesifiserte data
om leverings-
kvaliteten i  eget  nett.
Den  første utgaven av
forskriften vil gjelde
fra 01.01.2000.

Av Frode Trengereid

det ikke dreier seg om erstat-
ninger. Forkortelsen KILE og
det reelle innholdet i ordnin-
gen er det samme.

Hovedhensikten med ord-
ningen er at e-verkene skal
møte de samfunnsøkono-
miske konsekvensene ved
strømavbrudd; både kostna-
den ved å rette opp feilen og
kundenes avbruddskost-
nader. På den måten blir det
større sammenfall mellom
bedriftsøkonomisk og sam-
funnsøkonomisk lønnsom-
het. NVE legger vekt på at
bedrifts- og samfunnsøko-
nomiske hensyn skal falle
sammen i størst mulig grad
for å sikre en forsvarlig drift
av nettet som infrastruktur.
KILE-ordningen skal innfø-
res for å sikre en riktig
leveringspålitelighet over
tid, og for å få til dette er det
uvesentlig om det er de be-
rørte kundene eller hele
kundegrupper som nyter
godt av ordningen. Ordnin-
gen vil derfor i første om-
gang ikke innebære at nett-
selskapene må utbetale en
kompensasjon direkte til de
berørte kundene. NVE opp-
fordrer likevel nettselskap-
ene til å innføre individuali-
serte ordninger der dette er
mulig.

NVE kan med hjemmel i
Energilovens forskrift fast-
sette en egen forskrift om
leveringskvalitet i kraft-
systemet. Arbeidet med å
utarbeide en slik forskrift er
nå godt i gang.

Forslaget til forskrift blir
sendt på høring til alle nett-
selskaper i slutten av sep-
tember i år. Den første utga-
ven skal gjelde fra 1.1.2000.

I forskriften finnes en omtale
av nettselskapenes plikter
med hensyn til å rapportere
inn data om leverings-
kvalitet til NVE. Herunder
blir det satt en frist om inn-

KILE-ordningen reduserer
inntektsrammen for nett-
selskaper hvor leverings-
kvaliteten utvikler seg i ret-
ning av flere og lengre av-
brudd. I slike selskaper vil
derfor ordningen bidra til at
grunnlaget for overførings-
tariffene reduseres. Hvis det
ikke blir flere strømavbrudd
enn det som er normalt i
området, trenger ikke sel-
skapene å endre overførings-
tariffen til kundene.

NVE fører en løpende dialog
med bransjen om ordnin-
gen. Enfo og NVE har blant
annet samarbeidet om en
utredning av de administra-
tive 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 forutset-
ninger for innføring av KILE-
ordningen 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 bi-
dra til dette.

levering. NVE vil stille krav
til rapporteringsrutiner og
format, samt hvilke data
som skal rapporteres. For-
hold tilknyttet NVEs kon-
trollrutiner er også nærmere
beskrevet. Det presiseres vi-
dere at Energiloven krever at
nettselskapene informerer
kundene om leverings-
kvalitet.

Den første forskriften er av
generell karakter, og er i før-
ste omfang primært rettet
mot avbruddsrapportering.
Senere vil NVE utvide for-
skriften til også å gjelde an-
dre aspekter ved leverings-
kvalitet.

I tett  samarbeid med
industrien  har NVE
utviklet  en ny modell
som  kan  redusere ener-
gibruken i  industrien
med fem prosent.

Tekst: Knut Norvald  Knutsen
Foto: Melita Ringvold Hasle

NVE har i samarbeid med en
meieribedrift, en ferrolege-
ringsbedrift og en trefored-
lingsbedrift avdekket
et enøk-potensiale på
om lag fem prosent.
Denne energibespar-
elsen kan tas ut uten
større investeringer
for bedriftene. Først-
nevnte prosjekt er
gjennomført i samar-
beid med TINE norske
meierier. Prosjektet i
de to sistnevnte be-
driftene er gjennom-
ført i samarbeid med
Prosessindustriens
Landsforening.

Dersom energibe-
sparelsene gjennom-
føres, vil dette ha en
stor miljøgevinst. En
reduksjon i industri-
ens energibruk på
fem prosent tilsvarer
en energimengde
som er like stor som
4,3  "Altakraftverk"
eller 4,9 "Øvre Otta-
prosjekter".

NVE legger opp til at
energibruken per
produserte enhet skal
reduseres, samtidig
som kostnader for øv-
rige innsatsfaktorer
ikke øker og kvalitet
og utbytte av proses-
sene blir opprett-
holdt eller bedret.
NVE har fokusert på at bedrif-
tene skal få økt overskudd med
mindre energibruk og klima-
gassutslipp per, produsert en-
het.

Ny modell
Den nye modellen,  som NVE
har utviklet, representerer en
ny dimensjon i forhold til hvor-
dan myndighetene har samar-
beidet med kraftintensiv indus-
tri.

Tidligere har fokus i hovedsak
vært enøkpotensialer forbun-
det med hjelpeprosesser, som
for eksempel vifte- og kom-
pressordrift. Hjelpeprosessene
utgjør ofte mindre enn
10 prosent av energibruket

i kraftkrevende industri.
Hovedprosessene representerer
resten, rundt 90 prosent.
Nå vil NVE og bedriftene foku-
sere på energibruken i hoved-
prosessen 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/kommer-
siell innsikt forbundet med in-
dustriell virksomhet. Deretter
har NVE tilbudt bedriftene
denne kompetansen gjennom

fri konsulenthjelp som kan
finne mer energieffektive må
ter å produsere på.

NVEs bidrag er kun ment so
et supplement til den kompe
tansen som bedriftene selv be
sitter.

Det er resultatene
som teller
Bedriftenes mål er naturlig no
å oppnå gode økonomiske re
sultater. Energiøkonomiserin
vil kunne være et bidrag i ar
beidet med å skape gode resul
tater. Det kan likevel være til
feller hvor bedriftene ka
oppnå langt større økonomisk
effekter ved å ikke gjennomfør
tiltak for å redusere energibru

Ny forskrift skal sikre
datagrunnlaget for KILE

ILRANAmerALL

Prøver ut modellen:  Teknologiansvarlig Thoma
(fra  venstre), verksdirektør Sigbjørn Brevik og hove
Sakkariassen ved Fesil Ranametall er  sterkt  involv
med å  gjennomføre tuiltak  som vil senke bedriftens
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re elbruken i industrien

ssen
Åge

et
ruk.

ken eksempelvis ved ikke å
foreta investeringer i nytt pro-
duksjonsutstyr.

Bedriftenes samlede energibruk
avgjøres i hovedsak av hvor mye
som produseres. Økt produk-
sjon vil kunne bety økt bruk og
økte klimagassutslipp. Dersom
elbruket kommer fra eksempel-
vis et gasskraftverk vil utslip-
pene øke også der ved økt etter-
spørsel fra industrien.

NVEs målsetning i denne om-
gangen har vært å finne løsnin-
ger som sammenfaller med be-
driftenes mål om økt avkast-
ning, man har derfor jobbet for
å få økt overskudd med mindre
energibruk og klimagass-
utslipp per produserte enhet.

Samarbeid er en for-
utsetning 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 gjennom-
ført 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 bedrif-
ten verdifull innsikt. Rent kon-
kret er det avdekket et enøk-
potensiale på fem prosent, til-
svarende 30 GWII el. Ved denne
bedriften alene.

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

sere forbruket av karbon-
produkter bidrar bedriften ak-
tiv med å redusere miljø-
belastningene i form av klima-
gassutslipp.
Analysemodellen er også prøvd
ut ved TINE Vestlandsmeieriet,
avdeling Bergen. Meieribedrift-
en 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 an-
satte 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. Reduk-
sjonene 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 enøk-
prosjekt etter NVEs nye modell
kan bedriften ytterligere redu-
sere sitt spesifikke energibruk
med cirka 12 prosent (1,78

GWh) med enkle og svært lønn-
somme tiltak.

Storforbrukere: Norsk industri bruker omtrent halvparten av all energienvi produserer i Norge.

En av pilotbedriftene: Hundsfos fabrikker ASA var en av de første bedrift-
ene somfikk delta i NVEs pilotprosjekt. Fra venstre: vedlikeholdssjef Nils G.
Gjeidsten,administrerende direktør Johan H. Kref ting og hovedtilittsvalgt
BjørnKnutsen.

Industrien fortsetter
på egenhånd
Som et resultat av prosjektet
erfarer NVE at industrien øn-
sker 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 analyse-
modellen. Prosjektet ved bedrif
ten i Mo i Rana er allerede star-
tet og beregnes avsluttet i be-
gynnelsen av januar 2000.

Illustrasjon:Rune Stubrud

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 «Øvre-
Otta» er: 0,60 1Wh. En energibesparelse i industrien
på fem prosent vil dermed utgjøre 4,3 «Altakraft-
verk», eller fire «Øvre Otta-prosjekter»

* Kilde: SSB og egne beregninger
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Befaring av Hattebergvas!
I midten av august
besøkte representanter
fra NVE Hatteberg-
vassdraget. Befaringen
var et ledd i slutt-
behandlingen av søkna-
den om opprusting/
utvidelse av Muradalen
kraftverk.NVE planleg-
ger å oversende sin
innstilling i saken til
Olje- og energideparte-
mentet i løpet av vinte-
ren.

Tekst og foto: Melita Ringvolcl Hasle

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

Det har knyttet seg stor inter-

esse til konsesjonssaken fordi
kraftverket ligger i nærheten av
det berømte baroniet i Rosen-
dal. Områdene som eventuelt
vil bli berørt av opprustningen,
ligger imidlertid et par kilome-
ter innenfor baroniet. NVE har
mottatt flere krav om å avvise
denne konsesjonssøknaden
uten realitetsvurdering fordi
Hattebergvassdraget er vernet
mot kraftutbygging. Et forslag
om totalvern av Hatteberg-
vassdraget ble imidlertid ned-
stemt i Stortinget fordi det
fremdeles skulle være mulig å
ruste opp og utvide Muradalen
kraftverk. Stortinget har plas-
sert opprustingen/utvidelsen av
kraftverket i Samla plan kate-
gori I, og dermed åpnet for at

det omsøkte prosjektet kan ner derfor det ville være tje-



konsesjonsbehandles. NVE me- nesteforsømmelse å ikke be-
handle søknaden på ordinært
vis.

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

Hyggelig lunsj: Ved den  nyrestaurerte Bjørndalssetra  nøt både skoleelver og
NVE`ere på befaring en hyggelig lunsj.

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

Konsesjonsøknaden inneholder
seks ulike alternativer. De fem
første innebærer å flytte
kraftstasjonsinntaket opp til
Prestavatnet og føre vannet i
tunnel til kraftstasjonen. Fall-
høyden blir da økt fra nåvæ-
rende 160 m til vel 450 m. I til-
legg er det også søkt om en økt
senking av Svartavatnet med
inntil fire meter. Alternativ seks
er det såkalte null-alternativet.
Det innebærer hverken økt fall-

høyde eller økt magasinering. I

alle alternativene skal sluke-
evnen økes. Årlig produksjon er
beregnet til 27,8 GWh for alter-
nativ 6 og 80,1 GWh for alter-
nativ en som er hovedalter-
nativet i søknaden.

Fakta:

Hattebergvassdraget ligger i Kvinnherad kommune i

Hordaland fylke. Det drenerer deler av området mellom

Folgefonna og Hardangerfjorden.

Kvinnherad Energi, som er et kommunalt selskap, har søkt
om å få ruste opp og utvide Muradalen kraftverk. Nåvæ-

rende kraftstasjon ligger cirka tre kilometer sør-øst for
Baroniet Rosendal og har en midlere produksjon på 8,5

GWh/år. Det utnytter en del av fallet i Hattebergselva og

bruker Svartavatnet og Prestavatnet som regulerings-

magasin. Begge magasinene er regulert med 3,5 meter.

NVE mottok søknaden om opprusting/utvidelse av

kraftverket 28. desember i fjor og sendte den på høring
med frist første mai.
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raget

Lyttet til ulike argumenter:  NVEsdirektør, Agnar Aas fikk høre
argumenterbåde for og i mot opprustningen av Muradalen kraftverk.Her
legger lederen av informasjonsnemda for Hattebergvassdraget, Sigurd Vikøren
fram sine synspunkter.

Norges eneste baroni:  Baroniet Rosendal er Norges enestebaroniog en
vakker kulturinstitusjon. Til tross for hva mange tror, vilopprustningen det er
søkt om i Muradalen ikke komme til å påvirkeden delene av baroniet som nå
er foreslått vernetsom landskapsvernområde.

Fulle magasinener gir
krafteksport

asjonsnemda for Hatteberg-
vassdraget, Sigurd Vikøren, re-
presenterte motstanderne av
planene. Dessuten deltok Ha-
rald Håland, formann i Hatte-
berg og Guddalsdalen grunn-
eigarlag. Hattebergvassdraget
starter høyt til fiells og går gj en-
nom et relativt vanskelig til-
gjengelig terreng. Det ble der-
for brukt helikopter for å ta seg
opp til Svartavatn, hvor befa-
ringen startet. Nedstigningen
ble bratt, men det ble en fin an-
ledning for NVEs representan-
ter til å oppleve den vakre na-
turen i området og å få lytte til
de ulike interessene i denne sa-
ken. Blant annet hadde et par
skoleklasser valgt å ta en skole-
tur opp til den restaurerte
Bjørndalssetra, der alle parter
hadde en hyggelig lunsjpause i
det strålende været.

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.

Av PerTore JensenLund

Produksjonen i årets sju før-
ste måneder var på i alt 69,7
TWh mot 65,5 TWh året før.
De siste 12 måneder er det
produsert 121,2TWh som er
4,1 prosent mer enn i tilsva-
rende periode ett år tidli-
gere. Til sammenligning er
midlere årlig produksjons-
evne for det norske kraft-
systemet beregnet til 113,7
TWh.

En sommer med mye ned-
bør førte til sterk økning i
fyllingsgraden. Andre au-
gust nådde fyllingsgraden
sitt høyeste nivå hittil i år
med  90,3  prosent. Tørt vær
i store deler av landet i før-
ste halvdel av august og fort-
satt høy eksport, førte til at
fyllingsgraden sank med 0,9
prosentenheter til 89,4 pro-
sent i midten av august.

Kraftutvekslingen med ut-
landet i årets 7 første måne-
der ga en nettoimport på
0,6 TWh mot 3,9 TWh i til-
svarende periode i 1998. De
siste 12 måneder har netto-
importen vært 0,4 TWh mot
2,4 TWh i foregående 12-
månedersperiode. Nedgan-
gen i importen har sam-
menheng med den bedrede
magasinsituasjonen.

Fortsatt høyt
forbruk
Det innenlandske totalfor-
bruket i årets 7 første må-
neder var 70,3 TWh mot
69,5 TWh i tilsvarende pe-
riode i 1998. De siste 12
måneder har forbruketvært
121,5 TWh som er 2,3 pro-
sent mer enn i samme pe-
riode ett år tidligere og nær
8 TWh mer enn midlere år-
lig produksjonsevne.
Forbruket i alminnelig for-

syning har de siste 7 måne-

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

Krevende terreng
Det var virkningene av disse
seks alternativene NVEs repre-
sentanter ønsket å vurdere med
egne øyne da de tok turen til
den Kvinnherad 23 .august. Ad-
ministrerende direktør i Kvinn-

herad Energi, Terje Enes deltok
som representant for søkeren,
mens lederen i Infom-

dene steget med 1,8 prosent
i forhold til samme periode
i fior. For siste 12-måneders-
periode har det vært en øk-
ning på 3,3 prosent. Korri-
gert til normale temp-
eraturforhold økte forbru-
ket med h.h.v. 2 og 2,7 pro-
sent for de samme perio-
dene.

Forbruket i kraftintensiv in-
dustri økte med 2,4 prosent
i årets 7 første måneder
sammenlignet med tilsva-
rende periode i 1998. De siste
12 månedene har forbruket
vært 31,8 TWh (brutto), en
økning på 3 prosent i for-
hold til samme periode ett
år tidligere. Økningen skyl-
des først og fremst gode

markedsforhold for bedrifter
som produserer jern, stål og
ferrolegeringer.

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

Stigende spotpris
Ukemiddelet av elspotpris-en
gikk ned fra 13,6 øre/kWh i be-
gynnelsen av året til et mini-
mum 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 tids-
punkter ett år tidligere h.h.v.
16,1 og 6 øre/kWh.

OMRÅDE UKE 33 1999 UKE 33 1998 ENDRING MEDIAN 1982-91

Ornrade 1 88,5 92,0 - 3,5 80,0

Område 2 90,4 89,8 0,6 77,1

Omrade 3 89,4 88,6 0,8 81,6

Hele landet 89,4 90,1 - 0,7 76,1

Vannmagasinenes fyllingsgrad 1) (prosent av total magasinkapasitet)
1) Tallene gjelderpr. førstedag i uken.

TWh
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Netto import og eksport av kraft fra 1997 ti11999.  Søylene med
negativ verdi illustrererlandets netto eksport av kraft. Søylene med
positivverdi viser netto import.
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Fyllingsgrad for landets magasiner 100 % = 84 089 GWh (1.1.1999)
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Ediel gir mer rasjonell
informasjonshåndtering
Fra første september
1999 stiller NVE krav
om bruk av Ediel-
meldingen PRODAT.
Ediel er et standard-
format for elektronisk
utvekslingav informa-
sjon som vilforenkle
arbeidet for aktørene i
kraftbransjen.

Av Arne Johnsen-Solløs

NVE anser kravet om en stan-
dardisert meldingsutveksling
ibransjen som sværtviktig for
at kraftmarkedet skal fungere
så effektivt som mulig. Det er
også NVEs vurdering at bran-
sjen som helhet vil kunne ef-
fektivisere 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 meldingsut-
veksling ved hjelp av EdieL
Bruk av Ediel forenkler arbei-
det 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 inn-
fører det samtidig. Hvis noen
selskaper utsetter innførin-
gen av Ediel-meldinger i for-
hold til fastsatte frister, så vil
det medføre unødvendig mer-
arbeid for de andre aktørene
som overholder fristen og hin-
dre effektiviseringen av kraft-
markedet. Aktørene bør til-
passe seg nye Ediel-meldinger
så raskt som mulig, så de ikke
blir akterutseilt både i nasj o-
nalt henseende og med hen-
syn på Norden og Europa.
Det finnes flere Ediel-meldin-
ger som er i bruk i kraft-
bransjen i dag, men det er
bare de to meldingstypene
MSCONS og PRODAT som 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. MSCONS skulle
vært innført innen 31.12.1997
i følge NVEs retningslinjer.
Selve innføringsprosessen tok
lenger tid enberegnet fordi de
ulike systemleverandørenes
MSCONS-systemer ikke byg-
get 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 for-
bindelse gikk NVE ut med var-
sel 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 forhol-
det ble brakt i orden. Så vidt
NVE har erfart benytter de
fleste aktørene i bransjen nå
MSCONS.

Oversending av
leverandørskiftedata
Ediel-meldingen PRODAT blir
for det meste brukt til å over-
sende kundeinform-asjon
mellom netteiere og kraft-
leverandører i forbindelse
leverandørskifter (se figur ).

I følge systemleverandører
NVE har vært i kontakt med
per 12. august har majorite-
ten av aktørene i bransjen
bestilt og vil være i gang med
PRODAT innen første septem-
ber 1999. At så mange vil be-
nytte PRODAT innen fristen
og at det finnes løsninger som
kan tas i bruk relativt raskt,
styrker NVEs syn om at det må
vises håndfasthet i forbindelse
med innføringen av PRODAT.
Derfor har NVE bestemt seg for
å følge opp implementerings-

prosessen nøye, og fortlø-
pende vurdere hvilke tiltak
som er nødvendig for å få inn-
føringen av PRODAT til å ha
den ønskede effektiviserings-
effekt.

I tillegg til fullt integrerte
PRODAT-løsninger, finnes det
i dag internett-tjenester som
tillater selskaper å abonnere
på internett-baserte PRODAT-
løsninger. 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 per-
manente eller midlertidige
løsninger.

Positive
forventninger
I motsetning til innføringen
av MSCONS, har det i tilknyt-
ning til PRODAT vært kjørt
forprosjekter hvor represen-
tanter fra netteiere, kraft-
leverandører, Enfo, Systems-
tøtten for Ediel, system-
leverandører og NVE har del-
tatt. Det har blitt utviklet en
omforenet standard gjennom
disse prosjektene. På bak-
grunn av dette forventes det
at innføringen av PRODAT vil
gå mye bedre enn innføringen
av MSCONS.

Elektronisk utveksling av in-
formasjon i kraftbransjen er
kommet for å bli. Dette er nød-
vendig for å håndtere den sta-
dig økende informasjons-
utvekslingen mellom aktø-
rene 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 mark-
edsmessige og teknologiske
endringene som har funnet
sted.

Japansk
vassdra
- på godt og von
En reise gjennomdet moderne Japan er
imponerende, på godt og vondt.Dette
gjelder også den japanske vassdrags-
forvaltningen. Av en befolkning på 126
millionerbor drøye 60 millioner i flom-
utsatte områder.

Artikkelen er skrevet etter en
studiereise ijapan i juni -99.
Reisen ble finansiert av et
Statkonsultstipend
for kompetanseutvikling
i staten.

Av Arne  Hamarsland

"Japan AS" har derfor gjennom-
før 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 japa-
nerne at denne "hermetiserin-
gen" av vassdragene bar galt av
sted. De "snudde på hælen", og

Massefangdam i Mishima: Massetransport under  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.  Rørene sikret at sandtransporten i vassdragetfungerte,  og de  unngikk
problemer med  bunnsenking i  vassdraget necistrøms dammen.  Dammen skulle kun  stoppe
de enorme mengdene grus og  stein  som  kom  i flommene.

Ny Leverandør

«informasjon om
leverandørbytte»

PRODAT
3 uker før

Nettselskap

«I nformasjon om
ieverandorbytte»




Gammel
leverandør

«Bekreftelse på
leverandørbytte»

PRODAT
1 uke før

«Bekreftelse på
leverandørbytte»

PRODAT
1 uke etter

«Bekrefteise på
leverandørbytte»
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Måleverdi MSCONS Måleverdi MSCONS Måleverdi
skiftedato 4 uker før skiftedato 4 uker etter skiftedato

Informasjonsutveksling ved leverandørskifte

Rismark: Rismarkene ijapan  er viktige i  vassdragsfor-valtningen. Deisfordi  de er storfor-
brukere  av vann  og dels fordi avrenningen fra dem  skaper  store forurensnings-problemer.
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forvaltning

Håvfiske: Japanere er  opptatt  avfiske. Spesielt populær fangst er en liten  laksefisk kalt Ayu på  10- 15 centimeter.

innførte "tashizen", økologisk
sunn elveforvaltning, som ret-
ningsgivende praksis i vass-
dragsarbeidet. Nå har japa-
nerne faktisk kommet lenger
enn oss på noen felt.

Japans vassdrag
Japan er et fielland med bløte
vulkanske bergarter. Gjennom-
snittlig 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
bratte, at folk bor på elve-
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.
Vassdragsforvaltningen i Japan

har gjennom lang tid hatt som

hovedmål å sikre mot flom og
erosjon og å sikre vannforsynin-
gen. Vassdragene og elve-
korridorene inkludert flom-
verkene er statens eiendom. På-
gangen fra private som ønsker
å eie et vassdrag har vært liten.
For hvem ønsker å eie et pro-
blem? Japan betrakter vassdra-
gene på lik linje med motorvei-
ene, som gjennomgående

transportsystemer "med for-
kjørsrett". Transportsystemer
som krever sterk statlig styring
på tvers av kommune- og fylkes-
grenser. I Japan er 109 vassdrag
definert som "klasse A-vass-
drag". Dette er store vassdrag
og vassdrag med stort
skadepotensiale. Disse vassdra-
gene eies og forvaltes av staten/
regjeringen. De øvrige vassdra-
gene eies av staten, men forval-
tes av myndighetene på fylkes-
nivå.

Biologisk mangfold
I det japanske vassdrags-
arbeidet vektlegges biologisk
mangfold stadig sterkere. Det
er et tankekors atjapanske kol-
leger reagerer med undring på
at vi i Norge kun fokuserer på
fisk. Vel har vi gode grunner for
å fokusere på laksen og ut-

valgte ørretstammer, men Rio-
konvensjonen om biologisk
mangfold pålegger oss nok et
videre ansvar enn som så. I Ja-
pan var restaurering av våt-
mark og bakevjer derfor på full
fart inn i vassdragsforvalt-
ningen.

byen Eniwa på Hokkaido var
yndighetene i gang med å

ilbakeføre betongkanalene i

oizari-elva til naturlige og le-

vende elvemiljøer. Tanken på å
kvitte seg med kanalen og hel-
ler få tilbake elva, er ikke så re-
volusjonerende sett med norske
øyne. Det interessante var at
japanerne i dette restaure-

ringsarbeidet ikke bare la vekt
på fiske og friluftsliv, men også

på å lage leveområder for en
sjelden frosk somvar i ferd med
å forsvinne. Dette ble gjort ved
å etablere et vannspeil i de

gamle elveløpene i skogen.Pro-
sjektet har vært vellykket. Om-

rådet brukes dessuten aktivt av
skolene i biologi-
undervisningen

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

•• ••I•
•

Bygger gammeldags dam i Hedmark

Tømmerkistedam:  Med tømmerkistedammen ved Store Engsjø i  Engerdal  viderefører Hedmark  Energi (HEAS)
gamle  håndverkstradisjoner.

for å bygge opp en ny tømmer- ring av vekt fra stein ned mot

Ved Store Hyllsjø øst for
Engeren i Engerdal
kommune,har Hed-
mark Energi ( HEAS ) i
løpet av denne somme-
ren gjennomførtet noe
uvanlig byggeprosjekt.
Ved hjelp av gamle
håndverkstradisjoner
bygger de en gammel-
dags tømmerkistedam.

Av Torstein Tjelde

Den gamle tømmerkiste-
dammen bygd i 1939 var ned-
slitt og hadde til dels store råte-
skader og lekkasjer. HEAS be-
sluttet 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 tømmer-
kistedam i likhet med den
gamle. Dammen er underlagt
offentlig tilsyn og NVE følger
opp byggeprosessen.

Gamle håndverks-
tradisjoner
Tømmer- og laftetradisjoner
står sterkt i denne delen av Hed-
mark og flere lokale firmaer var
kompetente til å bygge en ny
tømmerkistedam. Vanskelige
transportforhold inn til dam-
men samt grunnforhold som

I disse dager begynner
skoleelver over hele
landet med miljøunder-
visning basert på aktivi-
teter og bakgrunnsstoff
som er kommet i stand
gjennom et samarbeid
mellom skoler, miljø-
forvaltning og forsk-
ningsinstitusjoner. NVE
er en av samarbeids-
partnerne.

Av  Melita Ringvold Hasle

gjorde det nødvendig å funda-
mentere 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 dam-
stedet.

Den gamle dammen viste
dessuten at gammel hånd-
verkstradisj on kan konkurrere
med moderne dambygging-
steknikk med hensyn til be-
standighet og vedlikeholds-
kostnader. HEAS besluttet der-

Miljølære: NVE er en  av bidrags-
yterne  til Nettverk for  miljølære.

kistedam med tilnærmet
samme dimensjoner som den
gamle.

En tømmerkistedam er en
samvirkekonstruksjon hvor
egenskapene til tømmer og
stein utnyttes sammen. Tøm-
meret laftes sammen i en åpen
kiste og hulrommet inne i kon-
struksjonen fylles med stein.
Vekten av steinen holder
tømmerkistene på plass ved at
steinen hviler på et golv av tøm-
mer over nederste tømmerskift.
Tverrstokker holder kistene
sammen og bidrar til overfø-

Samarbeidet mellom skolene,
forvaltningen og forsknings-



organisasjonene har fått navnet
Nettverk for miljølære. Det er

kirke-, utdan-



nings- og forsk-



nings depart-



mentet som er
hovedansvar-



lig for utvik-



ling av nettver-



ket. Nasj onalt
læremiddels-



enter er nett-



verkets sekreta-



riat. I tillegg til
KUF deltar Mil-



j øverndeparte-



mentet, Land-



bruksdeparte-



mentet, Sosial-



og helsedepart-



ementet, Kul-



turdepartementet og Olje- og

tømmeret.
Vannsiden av dammen tettes
med pløyd 11/2" - 2" plank som
spikres direkte mot tømmer-
konstruksj 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 tra-
disjonell damtype som det fin-
nes et stort antall av, og i
mange variasjoner rundt om-

Energidepartementet, som NVE
representerer. Samarbeidet har
munnet ut i undervisningsma-
teriell og ideer til aktiviteter
som er samlet i ringpermer og
som er tilgjengelig på Intern-
ett.

Nettverket er organisert i tre
programmer som tar utgangs-
punkt i temaene vann, land og
by og tettsted. Vannprogram-
met 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. Må-
let med heftet er å gjøre lærere
og elever bevisste på egen ener-
gibruk.

kring i landet. Ikke
minst gjelder lokale tra-
disjoner når det gjelder
lafteteknikk og sam-
menføyninger av tøm-
mer. I den gamle dam-
men fra 1939 er det
brukt spiker mens den
nye dammen bygges
med treplugger og
tømmerforbindelser.

Laftesenter AS i sam-
arbeid med NVK Vand-
byggingskontoret har
rekonstruert og doku-
mentert dammen.

Miljøtiltak
Ideelt bør tømmerkiste-
dammer bygges av ma-
terialer med naturlig
impregnering, eks em-
pelvis malmet furu.
Slike materialer betin-
ger lang leveringstid og
relativt høye kostnader
ettersom tilgangen er svært be-
grenset. For et så stort anlegg
som ved Store Hyllsjø ble det
valgt kreosotbehandlet tøm-
mer og kreosotbehandlet
tetnings-plank.

Etter ferdigstilling og oppus-
sing planlegges oppføring av
gapahuk og fiskebrygge i nær-
heten av dammen. Man plan-
legger også å bygge ei bru over
elva slik at den flotte tømmer-
kistedammen kan betraktes
lettere av turgåere. Disse arbei-
dene skal utføres med samme
teknikk og materialer som
dammen.

Aktiv undervisning
Undervisningsopplegget er la-
get med utgangspunkt i en ak-
tiviteter. Elevene skal ikke bare
lære om miljøvern, men gjen-
nomføre det. Skolene kan selv
velge de aktivitetene som pas-
ser for skolen og nærmiljøet.
Forslagene spenner fra enkle
observasjoner til naturfaglinje
registreringer og kartlegginger.
Dataene kan sendes inn til en
sentral database som er tilgjen-
gelig for andre skoler og for an-
dre interesserte. Slik sett er Nett-
verk for miljølære ikke et fer-
dig produkt, men en idebank
som er under stadig utvikling.
Du kan finne mer informasjon
på skolenes elektroniske møte-
plass: http:fivann.zoo.uib.nof
nml 
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