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Hår i kraftsuppa
Gjesteskribent Odd Samstad, administrerende
direktør i Fesilgruppen har friske meninger om
det norske kraftrnarkedet:
"Etter at det norske kraftmarkedet ble såkalt liberalisert
(såkalt fordi det fortsatt bare er
etterspørsel og ikke tilbudssiden
som er liberalisert) , har den industrien som foredler råvaren
elektrisk kraft , i stadig sterkere
grad blitt betraktet som hår i kraftsuppa ."
Side 5
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Nye løsninger for
distrikts-Norge

Energiforskning
ved et vannskille
Vann & Energi starter en serie om
forskning med et intervju med
Hans Otto Haaland i Forskningsrådet som mener samarbeidet
mellom Forskningsrådet og NVE
blir viktig for å få introdusert nye
teknologier i bransjen.
Side 4

Store vindkraftsaker på gang i
NVE
Fram mot nyttår vil det bli søkt
om konsesjon på omtrent 470
MW vindkraft.
Dersom alle søknadene gis konsesjon og alle søkerne klarer å skaffe
tilstrekkelig finansiering, vil vi
hypotetisk sett kunne ffirundt 250
nye vindmøller langs kysten. Men
rådgiver ved Energiavdelingen i
NVE,Asle Selfors, understreker at
det vil ta tid før de omsøkte prosjektene ser dagens lys.
Side 2

Ny energikilde:
Huseier Knut Lilleberg(til høyre)viste Vassdrags-og energidirektørAgnar Aas husets nye energikildeved presentasjonenav
pilotanlegget på Finnskogen. Foto:Jens Haugen

20.10 presenterte
Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Hedmark
Energi (HEAS) et enestående
pilotprosjekt.
En vanlig familie på Finnskogen
har
over flere år testet ut hvordan det er å få strømmen levert fra et frittstående
energianlegg som kombinerer
solenergi
og gass.
ved presentasjonen.
-Dette
kan bli starten på en ny tankegang i forhold til energiforsyning
i grisgrendte
strøk, sa Aas da han åpnet
presentasjonen
av anlegget.

Side 6-7
Foto:European Wind EnergyAssociation

NVE lanserer omfattende
program mot leirskred

NVE har gjennom mange år vært aktivt engasjert med
å sikre samfunnet mot leirskred. Nå er behovene så
godt dokumentert
at det er nødvendig med mer omfattende tiltak, og NVE ønsker derfor å starte et omfattende program for å sikre utsatte områder. Bildet
ovenfor viser Helgådalen i 1890-årene da elva i løpet
av kort senket seg 30 meter. Med NVEs nye program
skal slike hendelser forebygges.
Side 9

År 2000utfordringane i
kraftforsyninga
Det er eit paradoks at år 2000-utfordringa for kraftforsyninga nesten utan unnatak er blitt ei jakt på klokkeog datafunksjonar
i små
datakrinsar. Perspektivet er
blitt kortsiktig og mikroskopisk. I teknologien som de
siste tretti åra revolusjonerte
kvardagen vår, ligg med andre ord også kimen til
samanbrot
i samfunnsviktige funksjonar.
Nir NVEmi )t slutten av 1999
er sikker p at kraftforsyninga kan levere straumen
som kundene onsker og treng
gjennom
nyttårshelga,
skuldast det at alle ledd i
kraftforsyninga har arbeidd målretta og heilhjarta
gj ennom to år for å fierne og rette opp komponentar
og programvare der feil kunne oppstå.
Det meste er no gjort, men framleis står det noko arheid att for vi kan seie at kraftsystemet er heilt klart
til å rneistre overgangen til år 2000. NVEhar tillit til
at bransjen fUllforeri same stilen, og at arbeidet blir
fulltørt i tide.

Vi er også nøgde med at kraftbransjen har følgt opp
NVE sine krav om ein auka beredskap for å ta hand
om feil som likevel kan oppstå rundt dei kritiske datoane.
Ifølge rapport ane vi har fått, vil nærare 3500 personar
anten være pi vakt heime eller på staden denne kvelden for å sikre at feil kan bli retta opp raskt slik at
konsekvensane av eventuelle straumbrot skal bli
minst moglege.
Også i høve til resten av Norden er det gjort viktige
førebuingar. Fordi Noreg er knytt saman med dei andre nordiske landa i eit felles kraftsystem, er det også
gjort avtaler om driltsstrategi mellom Statnett og dei
and re systemansvarlege i Norden. Det er difor lagt opp
til ein inonaleg reserve både på produksjon og nettkapasitet for å sikre brukarane ei stabil forsyning.
Samstundes har det vært jamnleg kontakt mellom
landa om korleis arbeidet skrir fram.
Vi møter år 2000-utfordringa på ei av dei store høgtidene, da bruken
av straum
i industriog
serviceverksemdene er låg. Dette i seg sjølv gir oss robuste marginer til å møte eventuelle feilsituasjonar.
Har vi så lært noko som har vidare perspektiv enn
datakort og sikker forsyning for komande nyårshelg?
I Noreg som i dei fleste industrialiserte landa, har vi
på ny fått demonstrert kor avhengige vi er av ei stabil
kraftforsyning. Vi kan vanskeleg tenkje oss moderne
data- kommunikasjons- og betalingssystemer uten eit
påliteleg og godt dimensjonert kraftforsyningssystem
som når fram til alle bustader og verksemder i landet.
Det difor ikkje eit lite ansvar vi tar på oss på vegne av
samfunnet når vi no seier at dette skal gå bra.
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Nytt ansikt ,på NVEs
internettsider
Lesere av Vann & Energi
har sikkert lagt merke
til vår nye layout på
NVEs informasjonssider
på internett.Vi har
nytt ansikt, men samme adresse: ww.nve.no.
Forandring fryder, men hensikten er først og fremst å gi brukerne en mer fleksibel og brukervennlig navigering - det
skal bli lettere å finne fram til
ønsket tema. Trykknappene i
venstre skjermbilde er alltid tilgjengelige uansett hvor du
måtte befinne deg inn over i sidene og systemet.
ønsker du å vite mer om hvordan vi er organisert, går du inn
i "Om NVE" hvor du finner
telefonliste og organisasjonsstruktur.
Fagstoffet
samlet
under én knapp
Vi har samlet alt fagstoffet under trykknappen "Fagområder". Stoffet er tematisk inn-

delt med benevnelser som forhåpentligvis er forståelige og logiske. Vi planlegger også å
legge ut aktuelle artikler fra
Vann & Energi på førstesiden
sammen med andre nyheter
som vi mener leseren har behov
for eller er interessert i.
Det å strukturere stoffet slik at
det blir logisk og enkelt å finne
fram for alle brukerne, er ikke
alltid enkelt. Derfor har vi lagt
inn en søkefunksjon som hel-

per deg å finne raskt fram til
det stoffet du er ute etter.
Kontinuerlig
prosess
Arbeidet med informasjonen
og systemet på våre internettsider er i stadig utvikling. Vi tar
sikte på å få til stadige forbedringer og tilpasse stoffet etter
brukernes behov. I dette arbeidet ønsker vi innspill fra våre
brukere - gi oss tips om ønsker
og forbedringsmuligheter.

Velkommen til NVEs intorrnasjonssider
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Forandring

fryder:

Ny design, samme adresse

Store vindkraftsaker på gang i NVE
Fram mot nyttår vil det
bli søkt om konsesjon
på omtrent 470 MW
vindkraft.
Dersom alle søknadene gis konsesjon og alle søkerne klarer å
skaffe tilstrekkelig finansiering, ville vi hypotetisk sett
kunne få rundt 250 nye vindmøller langs kysten. Men rådgiver ved Energiavdelingen i
NVE,Asle Selfors, understreker
at det vil ta tid før de omsøkte
prosjektene ser dagens lys.
- Først og fremst skal alle disse
prosjektene til konsesjonsbehandling. Hittil har vi fått inn
konsesjonssøknader
til ett
større prosjekt i Tromsø og ett
prosjekt i Havsøysund. Prosjektet i Tromsø er på hele 180 MW,
mens Havsøysund ligger på 39
MW. I tillegg til disse to, er det
meldt at det vil komme inn søknader om konsesjon på prosjekter på Stadt (70 MW), Hitra
(56MW) og på tre forskjellige
prosjekter på Smøla, som hver
er på 40MW. Hvor mange av
disse som faktisk får konsesjon,
vil trolig bli avgjort innen sommeren 2000, sier Selfors.
2

Qmsa

20 sidena

Informasjon om damsikkerhet
Historien viser at Norge
ligger på topp i damsikkerhet. Vi har ikke
hatt dambrudd på en
stor dam i moderne tid,
men flom og ras vil
alltid utgjøre en trussel
mot sikkerheten. I
samband med at dameierne nå gjennomgår
beredskapen, forberedes
det også informasjontil
befolkningen i de berørte områdene.
De største
først

Fakta
De norske dammene
blant de sikreste i verden.

Det har aldri vært noe
dambrudd ved en stor norsk
dam.
NVE stiller strenge krav til
dameiere gjennom forskrifter•
og kontroller.
Det foretas grundige og regelmessige analyser av sikkerheten ved norske dammer og
av konsekvenser
ved dambrudd.
Norske dammer overvåkes
jevnlig og undersøkes
etter
nærmere
fastlagte rutiner.
Ved de største dammene foregår døgnkontinuerlig
overvåking med moderne
utstyr.
Nøyaktige beregningsmetoder benyttes for å finne eventuelle svakheter
ved dammene.

dammene

NVE har pålagt eiere av om lag
800 dammer å foreta såkalte
dambruddsbølgeberegninger.
Beregningene
vil vise hvilke
områder som blir berørt og tiden det vil ta før en eventuell
flodbølge vil nå hus og eiendommer i dalføret. I første omgang skal de 34 største
og
potensielt farligste dammene
kartlegges. NVE regner med at
det omfattende
kartleggingsarbeidet vil ta flere år

Informasjonarbeid
-Det er viktig at befolkningen
i
berørte områder er godt informert om risikoen de løper ved
å bo i områder som kan rammes av dambrudd.
Samtidig
må informasjonen
være balansert og bidra til en nøktern og
realistisk holdning
til trusselen, sier informasjonsdirektør

er

Sikkerhet: Detfins nærmere 2500 darnmer som er underlagt ojfentlig tilsyn i Norge.
Sverre Sivertsen i NVE.
Derfor har Statkraft,
Energiforsyningens fellesorganisasjon
(Enfo), Glommen og Laagens
Brukseierforening
(GLB)og NVE
gått sammen om å planlegge
og legge til rette for en best
mulig
informasjon
til allmennheten. Gruppen har utarbeidet informasjonsmateriell
i
form av en brosjyre og et faktaark om norsk damsikkerhet
og
en veileder om hvordan det lokale informasjonsarbeidet
kan
legges opp. Materiellet kan fås
kjøpt hos Enfo og noe er også
lagt ut på internett.
Enfo har i tillegg arrangert et

seminar for dameiere hvor særlig arbeidet med informasjon
til lokalbefolkningen
ble drøftet. Dameiere som allerede har
foretatt sine beregninger,
vil
sannsynligvis
gjennomføre
informasjonsopplegg
i løpet av
høsten.

Begrenset
sjon

informa-

Mennesker som bor i områder
som kan bli berørt av et dambrudd, har hittil fått lite eller
ingen informasjon
om konsekvensene fordi materialet
har
vært gradert. av forsvarsmessige grunner. NVE har lenge ar-

beidet for å gjøre denne informasjonen
åpen, og det er nå
enighet om at all informasjon
som tjener beredskapen,
skal
være åpen

Fakta
Det fins nærmere
2500
dammer (hvorav 330 er
over 15 meter høye) underlagt offentlig
tilsyn
i
Norge. Disse er klassifisert
i tre klasser etter bruddkonsekvens. I klasse 1 som
er klassen
med størst
bruddkonsekvenser
finnes
256 dammer.

Hvert år investerer norske
dameiere betydelig summer
vedllikehold og forbedringstiltak.
Myndigheter
og dameiere
har et felles ansvar for at det
utarbeides
beredskapslaner
for dambrudd.
I beredskapsplanene
inngår
blant
annet
varslingssystemer
og evakueringsplaner.
Beboere i områder med risiko for dambrudd skal få informasjon om hvilken risiko
som foreligger og hvordan de
skal forholde seg ved et dambrudd.
Beredskapslanene
oppdateres jevnlig gjennom øvelser
sammen
med
redningsrnyndighetene..

NVE fikk
miljøvernpris
Av Arne Hamarsland
Åsnes kommunes
miljøvernpris for 1999 ble tildelt NVE.
Overrekkelsen skjedde i det sittende kommunestyrets
avslutningsmøte på Sønsterud mandag 18.10.99. Regionsjef Stein
Nordvi og overingeniør
Bjarne
Jevne mottok prisen på vegne
av NVE.
Dette var en svært gledelig overraskelse, sa Nordvi da han takket kommunestyret.
- Denne prisen viser at NVEs
målrettede arbeid med biotoptiltak i vassdrag settes pris på
og bærer frukter. Prisen er også
en oppmuntring
til ytterligere
innsats på dette feltet.

NVE fikk prisen ut fra sin innsats i Strandsjøen-prosjektet
og
i Flisa-prosjektet.
Formålet med prisen er å påskjønne lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner
som
ved særlig innsats for miljøet
og naturen
har skapt varige
verdier i nærmiljøet, lokalsamfunnet og kommunen.

Bakgrunnen for prisen: I Strandsjøen deltok NVE sammen med fylkesmannen og kommunen. Sjøen ble permanent
hevet ca 60 cm og er i dag en av Hedmarks viktigste raste-oghekkeplasserfor ender, svaner og andre våtmarksfugler.
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Energiforskning

ved et vannskille

Samtidig som Effektrwirk
programmet går mot
slutten,skisseresnye linjer
forfremticlensenergiforskning. Hans otto
Haaland, som er prosjektkoordinator for Effektprogrammet, mener
samarbeidetmellomForskningsrådet og NVE blir
viktig for å få introdusert
nye teknologieri bransjen.

at de har vært sentrale
her.
Halvparten av miljømidlene fra
Effektprogrammet
i 1999 har
for eksempel gått til prosjekter
som omhandler forhold for fisk,
vekster og andre organismer
i
regulerte vassdrag.

Har programmet fremdeles
midler til fordeling?
- Programmet
vil vare fram til
2001, men de prosjektene som
skal tildeles støtte, er nå valgt
ut.

Hva slags kriterier legger
dere til grunn for at et prosjekt skal få støtte?
- Vi har en rekke forsknings-

I tillegg til disse generelle
forskningskriteriene
kommer
selvfølgelig at prosjektene må

Effektprogrammet er
nå inne i en avslutningsfase. Siden 1996
har programmet bevilget 148 millioner kroner på 60 forskjellige
prosjekter. 20 prosent
av dette (30 millioner)
har gått til prosjekter
med miljøaspekter eller rene miljøprosjekter.

Hvordan vil framtidas energiforskning arte seg ?

Tekst og foto: Melita Ringvold Hasle

kriterier
som vi legger til
grunn. For det første servi hvor
innovativt prosjektet er, og vi
vurderer hvor store forskningsutfordringer
som ligger i prosjektet. Vi stiller miljøkrav og
etiske krav, dessuten må prosjektet være av samfunnsøkonomisk betydning, og det må
være bedriftsøkonomisk
lønnsomt. I tillegg til dette vil vi
gjerne at prosjektene
skal ha
tilleggseffekter
eller goder
som utløses ved at Forskningsrådet går inn og støtter prosjektet, som ikke ville framkommet uten vår støtte.

FAKTA:
Effektprogrammet
skal ivareta den offentlige satsingen på brukerstyrtforskninginnen
energiforsyning og dekker primært elektrisitet, men også andre
energiformer hvis de er
relevante i samspill
med elforsyning.

falle innenfor
målsetningen
med programmet,
som er å
finne nye tekniske løsninger og
systemer som er miljøvennlige.Effektprogrammet
har
også som overordnet mål å bedre utbyttet av den internasjonale krafthandelen
med utlandet, gi økt effektivisering
av
innenlands
nettmonopoldrift
og utbygging, og bidra til økt

verdiskapning

i bransjen.

Innenfor hviIke områder av
Effektprogrammet
har NVE
vært sentral?
- Det er særlig innenfor
forskning på vassdragssiden at NVE
har vært sterkt involvert. NVE
har alltid
hatt
en sterk
forskningstradisjon
på dette
feltet ,og det har vært naturlig

- 5. oktober la Norges forskningsråds
strategiutvalg
for
energiforskning
fram et forslag
kalt "Forskning for fremtidens
energisystemer".
Her trakk de
fram fem punkter som de mener bør være hovedtemaer
for
norsk energiforskning
framover. Tre av dem vil være av spesiell
interesse
for NVEs
forvaltningsfelt:
økt videreforedling av naturgass, forurensningsfri produksjon,
distribusjon og bruk av energi og kunnskap om sammenhenger
mellom energibruk
og miljøproblemer. Det er også lagt spesielt vekt på at kontakten mellom Forskningsrådet
og offentlige aktører,
som NVE, bør
videreutvikles,
slik at man får
introdusert ny teknologi i markedene, avslutter Haaland.

Vann & Energi vil
gjenom en serie artikler sette fokus på de
ulike effekt programmene. Vi starter serien
med intervjuet med
Hans Otto Haaland og
med en sak om Vegetasjonsetablering
i
Drammens elva, et prosjekt som har vært en
del av Effektpro-grammet "Effektreguleringmiljøvirkninger
og
konfliktreduserende
tiltak.

forskningserie:

EFFEKTPROGRAMMET

Vegetasjonseta blering langs Drammenselva
I forbindelse med FoUprosjektet "Effektregulering —miljøvirkninger og konfliktreduserende tiltak", har
NVERegion Sør ansvaret for delprosjektet
"Erosjonssikring"
Tekstog foto: TuriciBakken Pedersen
Hensikten med prosjektet er å
finne frem til tekniske, økonomiske og miljømessig
gode
sikringsmetoder
knyttet
til
effektregulering.
Nedre Eiker kommune la i 1996
ned vann- og avløpsledninger
nedenfor bebyggelsen i Stensmyrveien mot Drammenselva.
I den forbindelse
ble strand-

sonen sikret med stein over en
strekning
på ca. 200 m. Ned
mot elva ble det lagt ut en jordkledning
for å etablere
et
vegetasjonsdekke.
Disse massene ble stort sett vasket bort
den første vinteren.

Velegnet
område

som test-

Lokaliteten ved Drammenselva
lå derfor godt til rette for å
prøve ut nye metoder for å etablere vegetasjon
på steinfylling. Sammen med Nedre Eiker kommune
har NVE utarbeidet en plan for bruk av ulike
filterlag, vekstmedier og biologisk nedbrytbare geotekstiler.
Lengst oppstrøms ble det etablert en ca. 25 m lang strekning
som referanseområde.
Langs
den neste parsellen er det plantet vannvegetasjon.
Det ble

hentet
inn
frø
langs
Drammensvassdraget
slik at
vegetasjonen
skulle bli stedets
egen. Maxi-pluggplantene
ble
dyrket i kokosfiberpotter
og ble
levert med godt etablerte røtter. Plantene ble så klemt ned
mellom steinene i området der
tidevannet virker.
Langs de øvrige parsellene er
det valgt ulike kombinasjoner
av fot-sikring, filterlag og vekstlag. Valgene er blant annet
gjort etter analyser av ulike
barkprodukter
og masser.
I foten der elvekanten har den
største påkjenningen,
er det
valgt tre ulike løsninger: rullestein med maxipluggplanter,
ferdig-vegeterte
strandmatter
og ferdigvegeterte strandruller.
Forankring av matter og ruller
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er blant annet avhengig av underlaget.
I elvekanten
langs
Drammenselva
ble jern, treplugger og kokossnøre brukt til
forankring.

Ulike produkter
prøves ut
På strekningen prøves det ut to
ulike filtermasser, velgraderte
masser (0-16 mm) og bark. Resultat fra analysene viser at den
mørke barktypen som er lagret
i 10-15 år, har bedre næringsinnhold og høyere egenvekt enn
fersk bark. Det er lagt ut fire
ulike blandinger
vekstmasser.
På to av parsellene er det blandet inn sand/grus for å observere om det dannes naturlig
erosjonshud på to strekninger
som legges uten nettfmatte. På
en parsell er slam fra renseanlegget i Nedre Eiker blandet

med sand.
Foruten de to strekningene omtalt over, har vil lagt kokosmatterf-duk for å hindre erosjon
og sikre en god vegetasjonsetablering.
For å skaffe et
sammenligningsgrunnlag
har
vil valgt ulike produkter og leverandører. I mattene/duken
og
noe oppover i elvekanten er det
sådd gress og plantet pluggplanter av ulike løvtrearter.
Prosjektet som ble utført i uke
34, skal følges opp over en toårs periode,
med
bildedokumentasjon,
måling
av
vannstand, observasjon og vurdering av hvordan vegetasjonen etablerer og utvikler seg.

Hår i
kraftsuppa
Etter at det norske
kraftmarkedet ble såkalt liberalisert
(såkalt fordi det fortsatt bare er
etterspørsel
og ikke tilbudssiden som er liberalisert)
har
den industrien
som foredler
råvaren elektrisk kraft, i stadig
sterkere grad blitt betraktet
som hår i kraftsuppa.

laget for meste av den kraftutbyggingen
vi nyter godt av i
Norge i dag. Når energilandet
Norge er blitt avhengig av import for å dekke sitt behov er
det selvsagt mye lettere å skyte
på den delen av industrien som
bruker mye kraft, enn å endre
på den strutse-politikken
som
har rådetgrunnen
i snart 15 år.
Alle vet at det er økningen i
den alminnelige forsyning som
har skapt denne situasjonen,
og at industriforbruket
stort
sett er som for 20 år siden. Allikevel er det fortsatt ikke mulig
å føre en saklig diskusjon om
utbygging, verken av vannkraft
eller gasskraft
i Norge. Trist,
men sant. Vi er og blir hår i
kraftsuppa.

ca. seks kroner stykket for slike.
Når en entreprenør
henter
skruer direkte fra produsenten
på pall betaler han mindre
enn en tidel av denne prisen.
Forskj ellen er selvsagt mengde
og leveringsform . Jeg har hittil
ikke hørt noen påstå at entreprenørene
er subsidierte
på
skruer ! Så hvorfor gjelder ikke
den samme tankegangen
for
varen elektrisk kraft ?
Etter de siste dagers avisoppslag kan det synes som om selv

Grunnlaget
I en debatt som stort sett har
dreid seg om hvem som skal
ha inflasjonsgevinsten
av utbygd kraft, har
det vært lite gehør for den verdiskapningen
som
denne industrien
representerer.

Subsidiert?
Vi har blitt vant til at professorer fra ulike institusjoner
og
andre
med
klarsyn
fra
skrivebordslampen,
kaller oss subsidiert industri,
selv om nettopp disse personene burde
være de første
til å vite at begrepet
subsidier er knyttet
til hvorvidt en
vare selges billigere enn det
koster å produsere den. Når
jeg en lørdag
formiddag
kjøper
seks messingskruer
sirlig innpakket
på byggvarehuset,
betaler jeg

?,
Allikeveler det
fortsatt ikkemulig
å føre en saklig
diskusjonom utbygging, verken
av vannkraft eller
gasskraft i Norge.
Trist, men sant .
Vi er og blir hår i

Foredlingen
av
råvaren elektrisk
kraft, omregnet
til øre/kWh blir
til priser som dagens markedsaktører bare kan
drømme om . De
fleste har også
glemt at det var
gjensidigheten
mellom industrien som grunnlastbruker og den alminnelige
forsyning, som var selve grunn-

kraftsuppa. "

Administrerende direktør
i FESIL-gruppenOdd Samstad
vår egen bransjeorganisasjon
PIL har sluttet seg til hylekoret
om subsidierte
bedrifter , og
da har virkelig kritikerne fått
forsterkninger
fra uventet
hold!!
Det mangler med andre ord
ikke på utfordringer for oss som
arbeider
i kraftforedlingsindustrien. Krevende kunder og
sykliske markeder er vivant til.

Etter hvert vil vi også måtte
lære oss å takle de hjemlige
utfordringer i et Norge hvor det
blir stadig vanskeligere å drive
med industri.
Vårt utgangspunkt er bra. Norsk metallurgisk industri er ledende på verdensmarkedet
innen en rekke
viktige områder. Ikke på grunn
av rammevilkårene,
men snarere på tross
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av at stadig
nye avgifter.
Vi har forordninger
som
påfører
oss
kostnader
som våre konkurrenter
ikke har, og
som vi da nødvendigvis må
kompensere
for ved økt effektivisering
.
Og her er det mye som fortsatt
kan gjøres. Ett av de beste eksempler på dette er den "nye
giv" som vi opplever fra myndighetenes side når det gjelder
stimulering
og samarbeid om
energiøkonomisering.

konsesjontil BKK
VarmeAS til å bygge
og drive et ernvarmeanleggi Bergen
kommune. NVE gir
også prosjektet12,5
millionerkroner i økonomisk støtte.
Av Siv Sannem Inderberg

Vegetasjonsetablering:

Drammenselva

Vegetasjonenbegynner å vokse til langs

Fjernvarmeanlegget
skal baseres på varme fra det nye avfallsforbrenningsanlegget
i Rådalen. Forbrenningsanlegget
tilhører Bergensområdets
interkommunale
Renovasjonsselskap (BiR). Reserve- og spisslast skal dekkes av oljekjeler og
elkjeler som er plassert ved
avfallsanlegget
i Rådalen og i
Solheimsviken
sekundærstasjon. De totale investeringene er på rundt 350 millioner
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La meg ta et eksempel:
Som
sluttforbrukere
er vi opptatt av
vekten på bilen vår. Høyvekt er
uønsket på grunn av det tilhørende høye energiforbruket. For
å kunne lage
biler med lav
vekt, må bilfabrikkene
disponere
tynne , sterke
stålplater
og
ulike smarte
aluminiums
legeringer. De
stiller derfor
strenge
krav
til sine stål og
aluminumsleverandører,
både når det gjelder kvalitet og
miljøstandard
. Hvor kommer
så vi inn i dette bildet? Jo, vi leverer de legeringene som gjør
stålprodusenten
i stand til å
levere en tynn plate med gode
mekaniske egenskaper, eller leverer legeringene som gjør det
mulig å lage bildeler i aluminium . Foreløpig er det lite fokus på miljøstandarden
hos
underleverandører
så langt
vekk fra sluttbrukeren
som vi
er, men det er bare et spørsmål
om tid, og da vil norsk metallurgisk industri allerede ha en
konkurransefordel
som våre
konkurrenter
vil bruke årevis
på å ta igjen. Jeg er derfor glad
for at NVE har tatt opp hansken, og ser fram til fortsettelsen på samarbeidet.

...deter bareet spørsmål om tid, og da vil
norskmetallurgisk
industri alleredeha
en konkurransefordel
som vårekonkurrenter vil bruke årevispå
å ta igjen...

Samarbeid

med

NVE

Samarbeidet
mellom NVE og
FESIL har vært omtalt tidligere
i dette bladet, og det bør tjene
som eksempel på hvordan industrien og myndighetene
kan
samarbeide
om felles målsettinger . Energieffektiv og miljøvennlig produksjon
er på sikt
en forutsetning
for å komme i
betraktning som leverandør til
stadig mer krevende kunder.
Som råvareprodusenter
er vi
foreløpig litt for "langt nede" i

Nytt fjernvarmeanlegg
15 septemberga NVE

verdikjeden til at kundefokuset
er rettet mot hvordan vi framstiller våre legeringer sett i et
globalt miljøperspektiv.

i Bergen

kroner frem til år 2010. NVE har
besluttet
å støtte prosjektet
økonomisk med 12,5 millioner
kroner.
BiR fikk i 1996 konsesjon fra
SFT til å forbrenne
avfall i et
nytt forbrenningsanlegg
i Rådalen. I denne konsesjonen
ble
det stilt
krav til energiutnyttelse av spillvarmen.
BiR
inngikk
en avtale med BKK
om at 50 prosent av avfallsenergien skulle utnyttes innen
fire år, og det er med bakgrunn
i dette kravet at BKK søkte om
å få bygge et fiernvarmeanlegg.
Det skal bygges et fi ernvarmerør i området mellom Flesland
og Bergen sentrum. BKKVarme
AS har søkt Bergen kommune
om tilknytningsplikt
etter
plan- og bygningsloven.

Reduserte

utslipp

Når en utnytter spillvarmen
avfallsforbrenningsanlegget,
vil det føre til at behovet

fra
for

eksisterende energikilder, særlig olje, reduseres. Det fører til
at utslipp av CO2 og NOx blir
redusert. Utslippene fra selve
forbrenningsanlegget
og
reservekjelene reguleres av SFT
gjennom utslippskonsesjoner.
Rørene skal i hovedsak gå i veiskulder og i gang/sykkelvei. I anleggsperioden
kan utbyggingen av fernvarmenettet
føre
til ulemper for folk som ferdes
i de berørte områdene. NVE har
derfor satt vilkår i konsesjonen
om at det skal tas hensyn til
trafikantene
i anleggsperioden.
Bergen kommune, Hordaland
fylkeskommune
og Fylkesmannen i Hordaland er alle positive
til etablering
av et fjernvarmeanlegg i Bergen.

Vi er nettløse, men ikke
strøm løse
Familien Lilleberg på
Finnskogen er ikke som
andre strømabonnenter.
De klarer seg uten
tilknytning til det
ordinære strømnettet.
Siden 1995 har de testet
ut et frittstående
energiforsyningsanlegg.
Tekst og foto: Melita Ringvold Hasie

Anlegget
er resultatet
av et
samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE), Hedmark Energi (HEAS)
og Energiforsyningens
Fellesorganisasjon (Enfo). Det frittstående anlegget ble presentert for
pressen 20.10. Dagen ble også
en fin anledning til å møtes for
de ulike bidragsyterne i prosjektet.
Prosj ektet er finansiert av NVE
og Enfo, og gjennomføres
under ledelse av HEAS. I tillegg har
Satema, Solarnor
og Statoil
deltatt i prosj ektet med betydelig egenin nsats. Det er HEAS
som er kundens lokale strømleverandør
og den naturlige
prosjektlederen.
Satema har
levert det nye gassaggregatet
og har tatt ansvar for å overvåking av batteriladingen.
Solarnor har stått for romoppvarmingssystemet, mens Statoil har
levert gasstanken
og forsynt
kunden med propangass.

Stabilt
Forsøksanlegget
ligger langt
inne i Finnskogen på Venberget
i Grue kommune
i Hedmark.
Boligen som anlegget
er tilknyttet, tilhører familien Lilleberg på fire som bruker energien til matlaging, varmt vann,
boligoppvarming
og alt annet
en familie trenger energi til. Familien har ikke hatt noe i mot
å gjøre boligen sin om til et
energiteknisk
testområde.
- Nei, vi synes det er bare trivelig å ha ingeniørene
fra HEAS
og NVE på besøk, sier far i huset, Knut Lilleberg. Han har etter hvert blitt litt av en spesialist på energitekniske løsninger
selv.
- Jeg synes det er morsomt
å
følge med på hvordan de utvikler dette her. Jeg har jo ikke

lov til å drive anlegget på egenhånd. Det er det HEAS som står
for, men det er klart at når en
har ny teknologi på gårdsplassen, er de jo morsomt å følge
med på det de gjør.
Kona Anne-Marie Lilleberg setter pris på stabiliteten som det
nye anlegget har gitt familiens
strømtilførsel.
- Vi hadde svært dårlig stabilitet på strømmen
før. Strømmen gikk rett som det var, og
siden vi utgjorde kun en husholdning
på slutten av linja,
var det vi som ble prioritert sist
når feil skulle rettes opp. Det er
nokså irriterende å se hvordan

pilotanlegget
her på Finnskogen fordi anlegget representerer starten på en ny tankegang
i forhold til energiforsyning
i
grisgrendte strøk. Dette prosjektet viser at det finnes gode alternativer til nettilknytning,
og
at man kan redusere kostnader
ved å ta i bruk ny energiteknologi, uten at det går utover den standarden
som kunden tilbys. Satsingen
her på
Venberget følger opp energipolitiske føringer som forutsetter
økt bruk avny energiteknologi.
I Regjeringens
energimelding
legges det opp til å stimulere everkene
til mer desentral
energiproduksjon
med nye

Huset: Det er et helt vanlig bollighus som brukes til å teste ut pilotanlegget

husene, var det som regel for å
skaffe elektrisk lys. Forbruket
var lavt og bruksmønsteret
et
helt annet enn i dag. "Gårsdagens" kunder
tilpasset
seg
gjerne naboens bruk for å utnytte spenningen
best mulig.
Når nye generasjoner tar i bruk
disse husene får vi helt andre
krav til nettet, fortalte Frydenlund.
HEAS har ikke satt i gang flere
slike prosjekter
i sitt område
ennå, men de er tilført viktig
teknisk-, drifts- og vedlikeholdserfaring.
Gjestmild testfamilie: Knut, Anne-Marie, Karen-Marie og Knut Erik 1.1.11berg (fra venstre) synes det har vært hyggelig å teste ut det nye pilotanlegget,
TESS.Da anlegget ble presentert for pressen 20.10, serverte de vafler stekt
med "ny" energiteknologi til både presse og fagfolk fra energibransjen.

man skriker opp dersom strømmen blir borte et par timer i
Oslo, når man vet at folk i distriktene av og til må klare seg
uten strøm i dager. Men med
dette nye anlegget slipper vi
det. Nå er det vi som er høyest
prioritert
med helt ny teknologi og topp moderne utstyr,
sier Anne- Marie.

fornybare energikilder
og til å
begrense elforbruket,
sa Aas.
Videre mente Aas at det er viktig å starte
utprøving
av ny
teknologi, slik at man høster erfaringer. Da først kan man utvikle seg videre. Aas benyttet
også anledningen
til å takke familien som har åpnet hjemmet
sitt for dette prosjektet.

Starten på en ny
tankegang

Torkel Frydenlund
som er
servicedirektør
i HEAS, belyste
HEAS interesser
i prosj ektet.
Han mente også at det kan
komme til å bli flere slike anlegg i leveringsområdet
til
HEAS.

Kostnadseffektivt
Kostnadene for et anlegg av typen som er bygd på Finnskogen,
er 300.000 til 400.000 kroner.
Til sammenligning
ville det
kostet rundt 1,5 million kroner
å levere strøm til familien ved
å ruste opp det ordinære ledningsnettet.
- Kostnadene
på slike anlegg
ligger fremdeles relativt høyt
fordi teknologien er såpass ny,
men i forhold
til ordinær

Teknisk

gjermomgang:

Senior-

ingeniør Knut Hofstad fra NVE
forklarte hvordan det frittstående
anlegget er bygd opp.

nettilknytning
er dette absolutt kostnadseffektivt.
Dessuten har dette pilotanlegget gitt
familien mer stabil strømtilførsel, og det har gitt oss i NVE erfaring med nye energikilder og
ny teknologi
, sier senioringeniør i NVE, Knut Hofstad.
Sammen med Rolf Brun fra
HEAS, som har vært prosjektleder, Hofstad vært en av de mest
sentrale i arbeidet med frittstående energianlegg helt siden arbeidene begynte i 1995. Rolf

Flere nettløse?

Til tross for at anlegget har
vært testet og utviklet siden
1995, er det først nå i høst at
resultatet begynner å bli så brukervennlig og effektivt at man
kan presentere det som et godt
alternativ
til nettilknytning.
Det var vassdrags- og energidirektør Agnar Aas som åpnet
presentasjonen
av anlegget.
- Som direktør i NVE er det en
stor glede for meg å presentere

- I vårt forsyningsområde
finnes
et stort antall bruk og boliger
som er tilknyttet elnettet over
lavspentlinjer
som er flere kilometer lange. Den gang det ble
bygd fordelingsnett
til disse
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Stor interesse: Både presse og fagfolk benyttet anledningen til kikkepå
de ulike delene av anlegget.

Et frittstående
Det tekniske anlegget på
Venberget har fått navnet
TESS (Total Energy Supply
System). Det er et komplett
energileveringssystem
som
ikke er tilknyttet det ordinære strømnettet.
TESS er et såkalt hybridanlegg og benytter to energikilder: sol og propangass.
I vinterhalvåret
sørger et
gassdrevet aggregat for den
viktigste
delen av strømleveransen, mens i sommerhalvåret
vil
solceller
gi et vesentlig
tilskudd
til elproduksjonen.
Overskuddsvarmen
fra aggregatet brukes til rom- og vannoppvarming
slik at minst
mulig energi går tapt.
Anlegget forsyner kunden
med tre ulike energiformer
(energibærere):
elektrisitet,
varmt vann og
gass (propan).
For å få systemet mest mulig kostnadseffektivt
anbefales det å bruke gass direkte i stedet for elektrisitet
der dette er mulig, slik det
er vanlig å bruke gass i resten av Europa. Bruk av
gasskomfyr er et eksempel
på at elektrisitet
med fordel kan erstattes av gass. Familien på Venberget bruker
også gass til oppvarming av
varmt vann.

Aggregat
med
varmegjenvinning

Omvisning:

ProsjektiederRolf
Brun viste Agnar
Aas og de andre
som deltok på
presentasjonsdagen
rundt på anlegget.

Den viktigste komponenten i anlegget er et strømaggregat.Aggregatet
i TESS
skiller
seg
fra
eldre
aggregattyper
ved at:
Motoren drives med gass.

Brun legger vekt på at man har
testet ut den nye teknologien
under så normale forhold som
mulig.
- Det var viktig å velge en bolig
som hadde et strømforbruk
som kan sammenlignes
med
det andre familier forbruker av
strøm. Familien Lilleberg er
nokså gjennomsnittlig
i så
måte, med to voksne og to
barn. De ønsker den samme
komforten
som familier som
bor i byen, og det sørger dette
nye anlegget for, sier Brun.

Aggregatet er utstyrt med
varmegjenvinning
slik at
kjølevannet
fra motoren
gjenvinnes
og brukes til
boligoppvarming.
.Aggregatet er stillegående
og forurenser ikke.
Driftssikkerheten
er mye
bedre.
Aggregatet
lader opp et
batteri som igjen forsyner
forbrukeren
med elektrisitet etter behov, uavhengig
av om aggregatet er i drift
eller ikke. Strømmen fra et
batteri er likestrøm,
men
denne omformes
til ordinær vekselstrøm
på 230
volt med en vekselretter.
Derfor kan familien på Venberget bruke helt vanlige
elektriske artikler.

Vannbåren

+

gass
SolarNorAS

gass og sol: Tegningen viser hvordan det frittstående anlegget er bygd opp.
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varme større heteflate enn
radiatorer,
og det gjør det
mulig å nyttiggjøre
seg av
vannvarme
med lavere
temperatur.

Solenergi
Strøm må også produseres
om sommeren,
men da er
oppvarmingsbehovet
lite,
og man får derfor ikke avsetning
for varmen
som
produseres
i aggregatet.
Derfor er anlegget også utstyrt med et stort solcelleaggregat.
Solceller
gir
størst bidrag om sommeren
når varmebehovet
er lite.
Dermed unngår en drift av
gassaggregatet
når varmebehovet er minst. Dette gjør
at lite overskuddsvarme
går
til spille, og en oppnår en
høy energieffektivitet.

varme

Aggregatet drives med propangass
og er av typen
SACHS HKA (produsert
av
Sener Tec, Tyskland) Med
varmegjenvinning
kan
totalvirkningsgraden
bli
opp til 88 prosent. Denne
enheten forsyner altså boligen med både strøm og
varme og utnytter varmen
som blir dannet som et bipr odukt
av aggregatet.
Fordi aggregatet
har en
mye større kapasitet
enn
det forbruket i boligen tilsier, lagres overskuddsvarmen i en stor vanntank
som varmes opp når aggregatet går. Dette varme vannet avgir varme
til et
vannbårent
oppvarmingssystem i boligen. I boligen
på Venberget
har man
valgt
å legge
varmesystemet i gulvet. Det gir
god varmekomfort
i boligen. Dessuten
har gulv-

sol

Kombinerer

anlegg

Bakgrunnen
prosjektet

for

Elforsyning
i grisgrendte
strøk er kostbart på grunn
av lange
overføringsforbindelser og få abonnenter. På de mest avsidesliggende stedene kan det være
en betydelig økonomisk belastning for e-verket å bygge
om eller ruste opp strømnettet for å kunne levere
strøm. Etter energiloven av
1991 har e-verkene plikt til
å la abonnentene
knytte
seg til fordelingsnettet
og
til å levere energi til forbrukerne. De siste årene har det
vært vedvarende fraflytting
fra grisgrendte
strøk i
Norge. Dette har ført til at
det økonomiske
grunnlaget for å opprettholde
elforsyningsgrunnlaget
er
dårligere
enn det var da
området i sin tid ble elektrifisert.

Sikrin mot flom og ras
i Nor EiTrøndelag
I begynnelsen av september besøkte ledelsen
i Olje-og energidepartementetog NVEflom og
rasutsatte områder i
Nord-Trøndelag. Reiseruta gikk langs Verdalsog Namdalsvassdragene. Hensiktenmed
turen var å få større
innsikt i problemer og
utfordringeri noenav
landets mest rasutsatte
kvikkleireområder.
Tekstog foto: Sverre Sivertsen

Turen var lagt opp av NVEs
regionkontor
i Midt-Norge og
startet med befaring
av sikringstiltak i Røesgrenda i Helgådalen i Verdal kommune. Etter
overnatting
i Overhalla gikk
turen videre langs Namsen til
Grong, med avsluttende besøk
på Laksakvariet på Fiskumfoss.

Helgåa

i Verdal

Mellom 1980 og 1990 brukte
NVE om lag 19 millioner kroner på sikringstiltak
i Helgådalen. Om lag seks kilometer
elvestrekning
er forbygd, rasfarlige leirskråninger
er stabilisert, sidebekker er sikret og det
er bygd terskler for å hindre at
elvebunnen
senker seg ytterligere ned. Elva, som for 15 år siden var grå og tilslammet,
er
nå krystallklar
og regnes som
en av landets 15 beste lakseelever.

Kvikkleireskred
Røesgrenda

i

Deltakerne fikk besøke et aktivt
leirrasområde
i Røesgrenda. Siden 1995 har det gått tre store
og en rekke mindre ras i dette
området. De to største rasene
hadde stor hastighet og dekket
den kommunale veien og deler
av elvefaret. Etter en idé fra Norges geotekniske institutt (NGI)
bygde NVE en rasplog eller rasvoll i området som skulle avlede
rasmassene.
Vollen har siden
fungert etter hensikten. Det er
også etablert lysregulering inn
til området som skal varsle når
ras er utløst. NTNU i Trondheim
har installert
poretrykksmålere
som skal avlese
stabiliteten i leirmassene.
Beregninger viser at stabiliteten
i leirmassene
er utilfredsstillende både for mindre og større

skred. Skredene kan i følge NGI
få et omfang på 1-2 millioner
kubikkmeter. Det kan føre til at
elva demmes opp med mulige
følgeskader
som dambrudd,
flombølgeskader
og tilslamming
lengre ned i vassdraget. Derfor arbeides det nå med
nye planer som ble presentert
for deltakerne.

Nye planer
sikring

for videre

For å sikre området ytterligere,
foreslår NVE, etter råd fra NGI,
at det bygges en motfylling i
foten av skråningen
med en
høyde på om lag 30 meter i 80
meters lengde. Oppbyggingen
av motfyllingen
skal skje fra
spissen av den nåværende rasplogen. Arbeidet vil kreve 100
000 kubikkmeter
stein og vil
koste om lag 7 mill kroner. Finansieringen
er foreløpig ikke
klar, men det er sannsynlig at
Naturskadefondet
vil bidra
med betydelige beløp. Både NVE
lokalt og kommunens
folk
håper at arbeidet kan komme
i gang så snart som mulig.

Gamle forbygninger
i
Namsen trenger opprustning
På 60- og 70-tallet gj ennomførte NVE omfattende sikringsarbeider
for å stabilisere
Namsen mot ras og erosjon. Anlegg som til sammen har kostet 85 millioner kroner, trenger
nå å rustes opp. I tillegg foreslås det noen nye. NVE anslår
prisen til om lag 40 millioner
kroner.
Bakgrunnen for NVEs arbeid var
at det på 50- og 60-tallet
skjedde en rekke større ras og
utglidninger
som gjorde omfattende skader i og langs vassdraget. Den gangen hadde man
verken utstyr eller arbeidsmetoder til å sikre en god nok fundamentering
av anleggene
i
den dype elva. Fordi steinmassene ble tippet direkte fra
melen uten maskinell tilrettelegging, kom foten av fundamentet ofte ikke langt nok ut i
elva. Fundamentet
ble derfor
sårbart for naturlige svingninger i bunnen. Resultatet er at
mange av forbygningene er rast
ut og trenger omfattende reparasjon. I tillegg foreslår NVE at
anleggene
også rustes opp
miljømessig. Det betyr først og
fremst bedre landskapsmessig
utforming med tilrettelegging
for vegetasjon i de øvre delene.
Dessuten
ønsker man bedre
adkomst til elvekanten, gjerne

Verdalsraset: ØysteinWalberg gir deltakerne en dramatisk beskrivelseav Verdalsraseti 1893som krevde 116
menneskeliv.I forgrunnen fra venstre vassdrags-og energidirektørAgnar Aas, regiondirektørAre Mobæk,statssekretær
Erlend Grimstad og ekspedisjonssjefSigmund Tveitereid
med gangstier langs elva.
Allerede for fem år siden ble det
utarbeidet en flerbruksplan
for
vassdraget hvor viktige tiltak
som planting av kantskog, bygging av fiskestier og tilsyn og
vedlikehold
av forbygningsanlegg ble nevnt. NVE deltok i
dette arbeidet sammen
med
blant annet lokale myndigheter, grunnneierforeninger
og
Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk.

Ny plan for opprusting
NVEs regionkontor
i Midt.Norge la fram et forprosjekt for
tiltak på 28 eldre bygningsanlegg langs Namsen i Overhalla og Grong kommuner
til
en pris av 40 millioner kroner.
Til sammen dekker det 25 kilometer elvestrekning. Tiltakene
må utføres over flere år.
Man ser for seg tre kategorier
tiltak der de mest utsatte anleggene må tas først. Bare denne
gruppen vil kreve investeringer
på over 20 millioner kroner.
Overingeniør
Mads Johnsen i
NVE pekte på at det til sammen er investert 130 millioner
kroner i bygging av store forbygningsanlegg
langs Namsen.
Mesteparten ble utført i 10-årsperioden etter de store rasene
på 1950 - tallet. -Det er viktig å
vedlikeholde
disse anleggene
og på den måten ivareta dagens sikkerhet også i framtiden,
sa han.

Lokal finansiering
vanskelig
Fordi Namsen er stor og dyp og
renner
gjennom
rasfarlige
8

Planer for Namsen: SenioringeniørMadsJohnsen (t.v.)fra NVEforklarer
detaljerfor regionsjefEinar Sæterbø,regiondirektørAre Mobæk,formann
Magne Grandemo og rådmann Reidar Viken
kvikkleireområder
krever forbygningene
mye og stor stein
for å stå i mot slitasje
og
utrasinger. Anleggene blir derfor svært kostbare sammenliknet med tilsvarende anlegg i de
fleste andre elver.
Ordfører Jørgen Tømmerås
i
Overhalla pekte på at kommunen kunne komme i en økonomisk kattepine siden distriks-

tandelen på 20 prosent vil kreve
at kommunene
i Namdalen finansierer
over fem millioner
kroner for de mest prekære tiltakene. Dette er penger som
ikke står i økonomiplanene.
Ledelsen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk holdt døra på gløtt
for å kunne være med på finansieringen slik som de gjorde i
1960-årene.

Fakta
Namsen er Norges 8. største vassdrag. I vassdraget er det åtte
kraftverk som produserer om lag 1660 GWh i året. Områdene
langs elva er relativt tett befolket, og flere tettsteder er plassert på rasfarlige områder. Kvikkleira stikker mange steder
dypt. Ras vil derfor kunne ta med seg store flater med bebyggelse, som for eksempel rasene på Furre og Vibstad i 1959.

NVE lanserer omfattende
program mot leirskred
stedsnavn, som for eksempel
Leirfall, Landfall og Laup, som
forteller liknende historier fra
mange steder av landet. Det
største raset vi kjenner gikk i
Gauldalen i 1345, men også i
nyere tid har vi hatt en rekke
farlige ras blant annet i Trøgstad og Rissa.

NVEhar gjennom
mange år vært aktivt
engasjertmed å sikre
samfunnet mot leirskred.Nå er behovene
så godt dokumentert
at det er nødvendig
med mer omfattende
tiltak, og NVEønsker
derfor å starte et omfattende programfor å
sikre utsatte områder.

Ustabil

AvBjørn Wold

I en

tid hvor vi til stadighet høvulkanutrer om jordskjelv,
brudd og flommer av enorme
priser mange
dimensjoner,
nordmenn seg lykkelig over at
de lever i et land som har få
Men også vi
naturkatastrofer.
blir av og til hjemsøkt, og leirskred er noe av det potensielt
farligste vi kan oppleve her til
lands.

Krevende

program

Med kunnskap om hydrologi,
geologi og tilgrensende fagomfra
råder, og med erfaringer
flere hundre år vet vi at nye
store naturulykker vil inntreffe.
De vil før eller senere opptre
Planmed katastrofeomfang.
messige tiltak kan bidra til å
eller beulykker
forhindre
Dette
grense konsekvensene.
kan gjøres gjennom større bevissthet i bruken av potensielt
farlige arealer, gjennom foretilbyggende og stabiliserende
tak, og ved en bedre beredskap
i samfunnet.
Derfor ønsker NVE å starte et
stort program som både skal
og prioritere
- identifisere
kvikkleirevassdragsnære
ulykkeshøy
med
områder
risiko,
- og planlegge og gjennomføre
tekniske tiltak og øve beredskap.

Helgådalen i 1990: I tiden fra 1980 til 1990 brukte NVErundt 19 millioner kroner på sikringsarbeicleri Helgådalen.
Fortsatt kan det gå ras, og i et spesielt utsatt område er problemene ikke løst.

Programmet vil bli krevende, og
samarbeid med en
forutsetter
og forvaltrekke fagmiljøer
ningsmilj øer på ulike nivå.

Verdalsraset
i
Den største naturkatastrofen
Norge i historisk tid skyldtes noe
så vanlig som leire i ei relativt
i Trøndelag.
flat jordbruksbygd
Natt til fredag 19. mai 1893
raste et tre kvadratkilometer

stort område i Verdalen ut. 55
raskubikkmeter
millioner
masse dekket et ni kvadratkilometer stort areal i flere meters
tykkelse. Av de 250 menneskene
som bodde i bygda ble 116
drept, og de materielle ødeleggelsene var enorme. Mer enn
100 hjem ble mer eller mindre
ødelagt, mange forsvant fullstendig. Og det skjedde på mindre enn en time.

Raset i Verdalen er ikke det
eneste i sitt slag. Vi har en rekke

Faresonekart
Det har i mange år foregått en
farav potensielt
kartlegging
lige områder i de store marine
avsetningene på Østlandet og i
Trøndelag. Etter nye store skred,
i
blant annet i Finneidfjord
Hemnes i 1997, er det tatt initiativ til å videreføre arbeidet
med faresonekart til nye deler
av landet.
Mye takket være slik kartlegginet
gen er det nå etablert
som gjør
kunnskapsgrunnlag
det mulig å sette i gang systematisk sikring av de mest utsatte områdene.

i 1890-årene: I en nedbørsrik periodefor over100 år siden sporet elva av Hæ?fossen,grov seg ned i
løsmasserog på kort tid senket elva seg cirka 30 meter.

Helgådalen

Kvikkleireras i Ogna
20. juli i år gikk det et kvikkleireras i Ogna ved Hammaren
Raset
i Steinkjer kommune.
sperret elveløpet over en lengde
på 150 meter, og det bygde seg
opp et basseng på over fire
meter før vannet rant over. Etter 20 timer tok elva et nytt
løp. NVE er nå i gang med å

Leirmassene fylte dalbunnen og
elveløpet som en enorm demning, slik at det dannet seg en
fire kilometer lang sjø som dekket et område på over tre kvadratkilometer. Først utpå våren
1894 brøt elva skikkelig gjennom i et helt nytt løp og sjøen
tømte seg.

leire

Denne type skred går vanligvis
i områder som ligger under den
såkalte marine grense, dvs landområder som etter siste istid lå
overflate.
havets
under
og elvene førte
Isavsmeltingen
med seg store mengder med finmateriale som ble avsatt i rolig
elveved datidens
vann
munninger. Mange av disse avsetningene framstår i dag som
og gode
fine jordbruksbygder
byggeplasser. Problemet er bare
at leiren mange steder kan utvikle ustabilitet etter lang tid.
Vi kan få det som kalles kvikkleire. Kvikkleira er ikke farlig så
lenge den ligger i ro. Det er når
den settes i bevegelse at den blir
og tyntflytende
uforutsigbar
som leirsuppe. Dette kan skje
ved at den påvirkes av ulike former for mekanisk påkjenning,
eller ved at maskiner eller naturlig erosjon graver vekk det
lag
og støttende
beskyttende
som omgir kvikkleira.

på nordre
utføre krisetiltak
bredd i det nye elveløpet som
eroderer raskt.
For å avgrense erosj onen lages
det en steinfylt grøft på 250
meter langs en trasé som vil gi
elva normal bredde. Det var poNVE til
litiet som rekvirerte
rask innsats. De mest påkrevde

Faresonekart
tiltakene vil koste om lag 350
000 kroner. De første krisemå følges opp med
tiltakene
tiltak på søndre
tilsvarende
Samlet vil sikringsbredd.
med
i forbindelse
arbeidene
raset koste ca 1,2 mill kroner.
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for kvikkleireras

i samarbeid med NGI har i en årrekke
Naturskadefondet
med potensiell rasutarbeidet kart over kvikkleireområder
fare. Nord-Trøndelag er nå relativt godt dekket med slike
kart. NVE Region Midt-Norge bruker disse kartene aktivt
i arbeidet med å lokalisere kvikkleireog systematisk

vassdrag.Faresonekartene
områderlangserosjonsfarlige
er et godt redskap når man skal planlegge effektive rassikringsanlegg på en miljømessig og sikkerhetsmessiggod
måte, og til lavest mulig kostnad.

Fortsatt høyt forbruk av
elektrisk kraft - men lavere
vekst
Sammenligner vi
årets ni første måneder med tilsvarende
periodei jor, ser vi
at totalforbruketav
elektrisk kraft økte
med bare 0,7 prosent. Veksten i forbruket er atskillig
lavereenn for ett år
siden. Det milde
høstværet i årfår ta
en del av ærenfor
det.
Av Per Tore JensenLund

Det innenlandske
totalforbruket i årets ni første måneder var på i alt 86,6 TWh
mot 86 TWh i tilsvarende
periode i 1998. De siste 12
månedene
har forbruket
vært 121,3 TWh som er 1,4
prosent mer enn i samme
periode ett år tidligere Til
sammenligning
er gjennomsnittlig
årlig produksjonsevne
for det norske
kraftsystemet
beregnet til
113,7 TWh.
Forbruket i alminnelig forsyning har de siste ni månedene steget med 1,2 prosent i forhold til samme
periode i 1998. For siste 12månedersperiode
har det
vært en økning på to prosent. Korrigert til normale
temperaturforhold,
som er
gjennomsnittet
for perioden 1961-90, økte forbruket
med henholdsvis 2,4 og tre

prosent for de samme periodene.

fyllingsgraden
til samme
tidspunkt i 1998 91,9 prosent. Høyest fyllingsgrad
hadde Sørøst-Norge
(område 1) med 91,3 prosent,
mens Midt- og Nord-Norge
(område 3) hadde lavest
fyllingsgrad med 88,4 prosent.Vest-Norge (område 2)
hadde en fyllingsgrad
på
90,6 prosent.

Forbruket i kraftintensiv industri økte med 2,2 prosent
i årets ni første måneder
sammenlignet
med tilsvarende periode i 1998. De
siste 12 månedene har forbruket vært 31,9 TWh (inklusiv nettap), en økning
på 2,6 prosent i forhold til
samme periode ett år tidligere. Økningen skyldes først
og fremst gode markedsforhold for bedrifter som produserer
jern,
stål
og
ferrolegeringer,
samt aluminium og andre metaller.

Norge eksporterte 1,7 TWh
til utlandet i årets 9 første
måneder, mens vi importerte 2,3 TWh i tilsvarende
periode i 1998. De siste 12
månedene
har vi eksportert 0,4 TWh mot en import
på 2,3 TWh i foregående 12månedersperiode
for å
dekke vårt forbruk av kraft.
Den
gode
magasinsituasjonen
har ført til at
Norge fra og med juni 1999
produserte mer elektrisitet
enn vi brukte, og derfor eksporterte vi kraft til utlandet for første
gang siden1998.

Forbruket
av kraft
for
elektrokjeler gikk ned med
15,3 prosent i forhold til
samme periode i 1998. De
siste 12 måneder
har det
vært en nedgang på 12,4
prosent.

Økning i
produksjonen
Produksjonen
i årets ni første måneder var på i alt 88,3
TWh mot 83,7 TWh i
samme periode i 1998. De
siste 12 månedene
er det
produsert
121,7 TWh som
er 3,7 prosent mer enn i tilsvarende periode ett år tidligere og hele 8 TWh mer
enn gjennomsnittlig
årlig
produksjonsevne.
I midten
av oktober
var
fyllingsgraden
for landets
magasiner
90,2 prosent
som er 3,8 prosentenheter
over gjennomsnittlig
(median) magasinfylling
for 10årsperioden
1982-91. Til
sammenligning
var

Stigende

spotpris

Ukentlig gjennomsnitt
av
spotprisen (markedsprisen)
på elektrisitet 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 vist en stigende tendens og hadde i
uke 40 kommet opp i 13,3
øre/kWh. Til sammenligning var spotprisen til de
samme tidspunkter
ett år
tidligere h.h.v. 16,1 og 10,4
øre/kWh.

Kraftsystemet
blir klart til år
2000
NVE vurderer at kraftsystemet i det vesentlige

vil bli klart til
å håndtere overgangen
til år 2000.Dersomdet
likevel skulle oppstå
feil, vil disse kunne
rettes opp raskt gjennom den omfattende
beredskapensom
kraftforsyningenplanlegger.
Dette er nå klart etter at resultatene fra den siste spørreundersøkelsen
om år 2000 forberedelsene er analysert. Det er
likevel viktig å understreke
at
alle som er kritisk avhengige av
stabil strømforsyning,
alltid
bør ha reservestrøm lett tilgjengelig, eller gjøre andre tiltak for
å minske sin egen sårbarhet
dersom det skulle oppstå et
strømbrudd.

Grundig

undersøkelse

Kraftforsyningen
har gjort et
omfattende
og grundig arbeid
med å forberede seg til år 2000.
Selv om enkeltselskaper
ligger
en god del etter fastsatte frister
og opprinnelige
planer, forutsetter NVE at kraftforsyningen
likevel vil være oppdatert på de
områdene
som har vesentlig
betydning for teknisk drift og
sikkerhet.
Som grunnlag for sine vurderinger viser NVE til Statnetts
rapport per september
som
omfatter i alt 145 enheter innen
kraftforsyningen
som har betydning for driften av hovednettet. I tillegg har NVE utført
egne undersøkelser av de øvrige
energiverkene,
fjernvarme-

verkene, de mindre produsentene ogvassdragsregulantene
alt 135 enheter.

Ekstra

beredskap

Av rapportene
går det fram at
kraftforsyningen
planlegger en
omfattende
beredskap denne
nyttårsnatten.
For de 145 enhetene som Statnett har undersøkt, vil i alt 2300 personer
være på vakt. 1500 av dem vil
være på vakt på stedet denne
kvelden, mot normalt 880 personer. I tillegg kommer
alle
dem som vil være på vakt hos
de lokale e-verkene.
NVE vil for egen del etablere
beredskap ved at hovedkontoret er bemannet med ledelse på
henholdsvis
beredskap, informasjon og drift. Det planlegges
også direkte
kontakt
med
Telenors beredskapssenter.

Normalt
forbruk

strøm-

NVE anbefaler både industri og
øvrige brukere at de i størst mulig grad bruker strøm som normalt ved overgangen
til år
2000. Dette vil også hjelpe nettselskapene til å opprettholde
en stabil drift. Det er derfor ikke
aktuelt å be departementet
om
utvidede fullmakter for å gjennomføre
leveringsinnskrenkninger.
Fordi Norge er knyttet sammen
med de øvrige nordiske landene
i et felles kraftsystem,
er det
også inngått
en avtale om
driftsstrategi ved årtusenskiftet
mellom Statnett og de øvrige
systemansvarlige
i Norden. Det
legges blant annet opp til en
betydelig reserve på produksjon
og nettkapasitet
for å sikre forbrukerne en stabil forsyning

TWh
15

NVEs rapport er tilgjengelig på www.nve.no under
år 2000. Statnetts rapport "År 2000 tilsyn - tredje
spørrerunde"
kan hentes på www.statnett.no
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NVE deltar i gjenoppbyggingen på
Balkan
- Bistår i arbeidet med ny elektrisitetslov for Bosnia Herzegovina
Norge er sterkt inne i
gjenoppbyggingenetter
krigen i Bosnia,og
NORADanmodet i
sommer NVE ved Internasjonalt kontor om å
ta ansvaretfor å hjelpe
bosniskemyndigheter
med å lage en ny
elektrisitetsiov.
Av Morten Svelle
Utgangspunktet
for anmodningen er et krav fra Verdensbanken om at det skal etableres en ny lovgivning før de er
villige til å frigi midlene for
neste fase av gj enoppbygningen av energisektoren
i Bosnia.
Den nye loven skal legge grunnlaget for å restrukturere
energisektoren og åpne for private investeringer. Samtidig skal lovverket utformes slik at det tilfredsstiller EU-direktiv og er akseptabelt for EU, med tanke på
et nærmere samarbeid med EU.
Det er derfor ekstremt kort frist
på arbeidet med den nye loven
- den skal være ferdig før nyttår!

Rask gjenoppbygging
Energisektoren
ble som kjent
svært ødelagt under krigen.
Både kraftstasjonene,
overføringsnettet
og distribusjonssystemet var bombe- og sabotasj emål. Det har vært en rask
gjenoppbygging,
og de fleste
installasjoner
er nå bygd opp
igjen, selv om en god del gj enstår. Før oppløsningen
av Jugoslavia hadde Bosnia betydelig
kraftkrevende
industri. Denne
vil neppe bli bygd opp igjen. De
har derfor et overskudd av kraft,
som de etterhvert
håper å
kunne eksportere til EU. Det er
også ambisiøse planer for en utbygging av ny vannkraft
og
flere kullfyrte varmekraftverk
de neste 15 årene, men dette må
i tilfelle baseres på private investeringer.

Delt
Etter krigen i Bosnia er landet
delt i to «deler »(entities), Føderasjonen av Bosnia og Herzegovina og Den Serbiske republikken, som til sammen danner staten Bosnia Herzegovina.
Serberne har kontrollen i Den
Serbiske republikken, mens Føderasjonen består av Kroatene
og Bosnierne. Hver av de to delene har sine egne regjeringer

med alle departementer
osv. De
har president og statsminister
på statsnivå som blant annet
ivaretar utenriks- og forsvarspolitikk,
men de aller fleste
funksjoner
forvaltes
på
delstatsnivå.
Under og etter krigen etablerte
de tre partene
hvert
sitt
«Elekrtopriveda»
som hver for
seg kontrollerer
produksjon,
overføring og distribusjon
av
elektrisitet. Disse har sete i hver
av partenes «hovedstad», Serbernes i Banja Luka, Bosniernes
i Sarajevo og Kroatenes i Mostar. Et hovedproblem
med
restruk-turering
av sektoren er
at av partene nødig vil gi slipp
på kontrollen med sitt Elektropriveda. Det ligger også en klar
fare i at oppbyggingen
av overføringsnettet
og utbygging av
ny produksjonskapasitet
legger vesentlig
vekt på strategiske hensyn for hver av partene og ikke på å skulle fungere
optimalt i en stat i framtida.

En ny elektristetslov
Den store vektleggingen
av
egne interesser møtte også NVE
da vi kom dit første gang i juni
i år. Den klare tilbakemeldingen fra alle partene var at de

Minnesmerke: Restene av det tidligere kringkastningshuset i Sarajevo skal
bevares som et minnesmerke over krigen
ikke hadde noen fullmakt til å
delta i noen lov på statsnivå, og
at det ikke fantes noen som
hadde formell kompetanse
på
statsnivå.
Etter avklaringer
medVerdensbanken
og Office of
High Representative ( Det internasjonale samfunns sivile styre
av Bosnia), (OHR), er målet vårt
nå å lage elektrisitetslov
på
delstatsnivå,
men Verdensbanken og OHR skal bidra med

å lage en enkel lovmessig overbygning på statsnivå.
Etter at loven er ferdig, gjenstår
det et meget stort arbeid med å
lage forskrifter, etablere regulator osv. Med den sterke prioriteringen av gjenoppbyggingen
på Balkan, er det mulig at NVE
blir anmodet om å yte bistand
også i denne fasen.

År 2000-overgangen og de baltiske sjøstater
Norgehar for tiden
formannskapet i Rådet

verk fra et flertall av de baltiske
og nordiske landene. Hvert av
landene rapporterte
status i år
2000-arbeidet.
I tillegg var
driftsstrategier
og beredskapsopplegg for selve år 2000-overgangen tema for konferansen.

for Baltiske Sjøstater
(CBSS).I den forbindelsehar Norgestått som
arrangørav to konferanser der problemene Samtlige deltakende land ga
om at de nødvenknyttet til år 2000-over- forsikringer
dige forberedelser
ville være
gangen er drøftet. Disse gjort innen utgangen av året.
fant sted i Oslo30.sep- Det knytter seg spesiell interesse til kjerne-kraftverkene
og
tember under
da spesielt Ignalia i Lithauen.
tittelen Year 2000
De Lithauiske representantene
kunne rapportere at Ignalia nå
Workshopon Energy
var friskmeldt av Det InternaSupply med NVE som
sjonale Atomenergi-byrået
teknisk arrangør.
( IAEA ).
Trond Ljøgodt
Det deltok representanter
for
energimyndigheter
og energi-

Rådet for Baltiske Sjøstater organiserer land fra Island i vest
til Russland
i øst. Russland
alene strekker seg over 11 tidssoner. Det er derfor muligheter

Klare for år 2000: Representanterfra energimyndigheter og energiverk i de baltiske sjøstater var samlet til konferanse
i Oslo
til stede for tidlig varsling
innenfor
rådets eget geografiske område.
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Enøk s
til lørda •
frokost
Nå finnes det faktisk en
god grunn til å la
barna se på TVpå
lørdagsmorgen.Med
god støttefra NVEog
de regionale
enøksentrene,sørger
Kykelikokosfor at
barna våkner til
enøktips.
Kykelikokos har i tre år satt fokus på søppelsortering
og andre miljøvennlige ting, men fra
11. september tok de også fatt i
enøk. Kykelikokos-gjengen
vil
lære barn om energi, komme
med gode enøktips,
og lage
konkurranser
der du samler
watt i stedet for poeng.
Programmet
når omtrent
200.000 barn i Norge mellom
tre og tolv år hver lørdag morgen. I tillegg regner man med
at 100.000 personer over 15 år
ser på, for det meste småbarnsforeldre
som sitter sammen
med barna.

Bowler
Programmet

er sentrert

rundt

Kykelikokos:Bowler aliasJørn Kolsrud,Marie Theisen,Marthe LønbergVollenog Ingeborg Sundrehagen Rausdøl leder barneprogrammet hver
lørdag morgen Foto:Hollanclatelier ogfoto

figuren Bowler spilt av Jørn
Kolsrud. Bowler har etter hvert
blitt en kjent TV-personlighet
for barn. Han spiller piano, lager melodier og leder konkurranser. Programmet
inneholder flere forskjellige konkurranser der barn kan ringe inn
og delta. På det meste har Telenor registrert
110.000 innringere på en lørdag, så interessen blant barna er tydeligvis
stor. Sammen med seg i studio
har Bowler tre «prinsesser»,

Samarbeidet
I uke 42 besøkteen
delegasjonfra Uganda
NVE.Delegasjonenvar i
Oslofor å være med å
velgeny revisorfor
Ugandas enestee-verk.
NVEhar bidratt i
utvelgelsesprosessen.

Marie Theisen, Marthe Lønberg
Vollen og Ingeborg
Sundrehagen Rausdøl som også er programledere.
- Så vidt jeg vet er dette det første helt konkrete samarbeidsprosjektet
mellom alle enøk
sentrene i landet og NVE, forteller prosjektleder
Liv Randi
Lindseth.
Hun koordinerer
samarbeidet mellom enøk-sentrene, NVE og Kykelikokosredaksjonen.

Moro

del av barns bevissthet.
- Tenk om enøk kunne bli gøy!
Og om noen kan ldare det, må
det være Kykelikokos-gjengen.
De er dyktige til å presentere
vanskelige emner for barn, avslutter Lindseth.
Kykelikokos er et direktesendt
barneprogram
på NRK1 hver lørdag fra
08.00-10.00. Programmet
vil bli sendt utover høsten
og vinteren.

med Uganda videreføres

samarbeid
med Ministry
of
Energy and Mineral Development (MEMD) siden Juli 1997.
Hovedformålet med samarbei-

det har vært å lage en ny energilov for landet. Loven blir vedtatt av parlamentet
i Uganda i
disse dager. Det er særlig Espen

Lier og Rolv Bjelland som har
vært engasj ert i dette fra norsk
side.
Parallelt
med arbeidet
med
energiloven ønsket Uganda å
styrke revisjonskapasiteten
i
UEB. På forespørsel om bistand
har NORAD sagt seg villig til å
finansiere dette med to millioner kroner.

Nytt
Av RolvBjelland
Uganda Electricity Board (UEB)
er Ugandas eneste elverk. Det
ivaretar
både produksjon,
sentralnett
og distribusjon.
Fram til nå har det også hatt
oppgaver
som reguleringsmyndighet.
NVE har hatt et

med enøk

Ideen til samarbeidet
ble unnfanget i et av enøksentrene
og
spredte seg via Forum for Regionale
Enøksentre
(FRES).
Lindseth forteller at de henvendte seg til NVE som straks
tente på ideen , og sa seg villige
til å bidra med 50 prosent av
prosjektmidlene.
Dermed var
det duket for et samarbeid mellom NVE, FRES og produsenten
Video Øst. Ønsket er at enøk
skal bli en viktig og interessant

Fornøydemed avtalen:Sam Zzimbe Financefra UEB(fravenstre),Michael
Odongofra Ugandas departement for energi og mineraler (MEMD)og Paul
Maré som er direktør UEBvar fornøyde med arbeidet defikk gjennomført i
Osio.

12

revisorselskap

Siden NVE hadde en avtale
med departementet
om samarbeid ble vi forespurt om vi
også kunne forstå utvelgelsen
av et egnet revisorselskap
til
UEB. Forespørsel om tilbud ble
sendt til de fem største revisorfirmaene i Norge.

Evaluering
og kontraktsforhandlinger
foregikk i tidsrommet 19-22 oktober.
Price
WaterhouseCoopers
hadde best
tilbud og det ble tegnet kontrakt med selskapet før delegasj onen reiste hjem til Uganda.
Hvis alt går som planlagt skal
PriceWaterhouseCoopers
plassere en konsulent i UEB fra 1.
desember,
og vedkommende
skal arbeide der fram til sommeren 2000. Hovedoppgavene
blir å bistå med å bygge opp og
styrke
internrevisjonen
i
UEB. Det er også forutsatt at
hjemmekontoret
til PriceWaterhouseCoopers
skal tre
støttede
til på ulike spesialfelter i denne perioden.
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