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Vann & Energi ser tilbake på århundret vi er i ferd med å legge
bak oss.
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Godt forberedt: Kraftforsyningen i Norge harforberedt seg godt til overgangen til år 2000, så sannsynlighetenfor at
du mister strømmen er ikke større enn ved andre nyttårsfeiringer.Foto: Scanpix

Etter en lang periode med forberedelser
og beredskapsøvelser, er det nå klart til
overgangen til år 2000. Kraftforsyningen
er blant de bransjer som er best forbe-
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Foto
fra NVEsarkiver/Scanpix

Etat i
endring
NVE er i ferd med å fornye seg.
Agnar Aas har satt i gang et utviklingsprosjekt som skal videreutvikle NVEs strategi og organisasjon. Nå foreligger resultatene
av den eksterne undersøkelsen
som var første etappe i prosjektet.
Side 5

Store vindprosjekter
Det er store prosjekter som nå er
til konsesj onsbehandling
i NVE.
På
Kvaløya
i
Troms planlegges
det et vindkraftverk
med
106
vindturbiner.
Det
blir blant verdens
største om det realiseres.
Side 11

redt, og kan forhåpentligvis se fram til en
nyttårsnatt uten større dramatikk. Alt i alt
vil 3500 personer i norsk kraftforsyning
være på vakt denne kvelden.
Side 3

under behandling

Blant verdens største?: Slik vil den planlagte vindparken på Kvaløya i Troms se ut dersom Norsk Miljøkraft Tromsø
og TromsKraftproduksjonfår konsesjon.Illustrasjon:Grøner TromsøAS

Uffordringar
ved årtusenskiftet
Som nytilsett leiar vil eg gjere det eg kan for at NVE
skal bli den fagetaten som styresmaktene, energibransjen og vassdragssektoren har bruk for. Vi skalvere
høgt kompetente
på våre
kjerneoppgåver, som bl.a. er
konsesjonshandsaming
av vasskraft, energianlegg
og vindanlegg. Samstundes
ønskjer eg at etaten skal utvikla seg til å verte ein enda
mei r solid fakta- og kunnskapsorganisasjon. Brukarar
ag kundar skal stå i fokus.
Difor har vi nettopp gjort ei
kartlegging der Ispør kundane våre om kvadei ventar
ay oss og kor vi bør bli betre.
Svara skal vereviktige innspel i det omstillingsarbeidet
vi har sett gang.
For utfordringane e‘r mange. Sjølv om vi stadig seier at
vasskraftepoken er‘OveriNoreg, vil vasskrafta vere den
dominerande kraftkjelda i vår tid på grunn av si lange
tekniske levetid.
Regjeringa si energimelding peiker også på at det framleis er mogleg å byggje ut vasskraft både gjennom nye
prosjekti og ved utvidingar. Men den politiske og lokale motsta aden er stor mot slike utbyggingar.
åra fraMover 'yil ha høgt fokus på enøk og nye
fornybare energikjelder. Enøk har eit stort potensial,
men kan berre realiserast over tid og er sterkt avhengig av energiprisane. På grunn av olje- og gassrikdomen
vår, har vi økonomi til å satse på energiteknologiar
som i dagikkje er lønsame. Vindkrafta er eit slikt døme.
Der er vi no på god veg til å nå regjeringa sitt mål om
3 TWh innan år 20-10.Vikunne også ha satsa like mykje
på å modernisere gamle vasskraftverk og byggje nye
små vasskraftverk,
Trass i all satfing pavasskraft og nye fornybare energikjelder monnar det truleg ikkje til å møte framtida
sine energiutfordringar.Vi brukar no heile 7 TWh meir
straum ennvi kan produsere i eit normalår, ogveksten
held fram med om lag ein og ein halv prosent i året.
Vi kan ikkje sjå bort frå at Noreg har dei største gassreservane i Europa. Det ville vere galt å ikkje ta i bruk
gasskraft i ei eller anna form. Men det må gjerast på
ein måte som gir drahjelp til energiteknologiar som
er meir miljøvennlege
og meir effektive enn
eksisterande teknologi.
Her har vi forsømt oss både når det gjeld utvikling av
reinseteknologi og annan teknologi.
Med dei naturgitte føremonene vi har som energinasjon, burde det vere eiviktige oppgåve å skaffe Noreg
ein framskoten posisjon internasjonalt når det gjeld
forsking og utvilding av teknologi innan naturgass så
vel som andre energikjelder. Samstundes må vi syte for
å halde på ekspertisen vår innanvasskraft som diverre
er i ferd med å smuldre bort.

Bekymring for
det vannkraftlaglige
miljøet
-NVEønskerå sette
debatten om energiNorge i framtida på
dagsorden. Da må vi ha
god kontakt med de
fagmiljøene som har
spisskompetanse i
Norge. Derfor ønsker vi
nå å styrke dialogen
med miljøer som SIN'1LFog N1NUog etabiere en bredest mulig
faglig plattform for det
norske energimiljøet.
Tekst og foto: Sverre Sivertsen

Det var vassdrags- og energidirektør Agnar Aas' åpningshilsen til SINTEF-gruppen da en
stor delegasjon

fra NVE nylig

besøkte forsknings- undervisningsmilj øene på SINTEFog
NTNU i Trondheim.
NVEsledelse og fagpersoner på
energi og informasjon ble presentert for et omfattende program som gikk over to dager.
Siste nytt innen blant annet
vindenergi, varmepumper, solenergi, varmekraft- og gasskraftteknologi, brenselsceller
og bedre utnyttelse av vannkraftanlegg ble tatt opp.
Det var også lagt inn besøk til
Vannkraftlaboratoriet, Termisk
energilaboratorium og til
GE Hydros turbinlaboratorium
(tidligere Kværner). Sistnevnte
hadde under utprøving virk-

Eg ønskjer alle Vann & Energi sine lesarar ei god jul og
eit godt nytt år.

S2A,

Bekymret for vannkraftkompetansen
Under besøket på vannkraftlab'en ble det uttrykt bekymring for framtiden til det turbinfaglige miljøet i Norge. Det er
for tiden liten søkning fra norske studenter og få norske oppdrag. Professor Hermod Brekke
fryktet at vi risikerer å lide
samme skjebne som i Sverige
der milj øet er tørket helt ut. Som en stor vannkraftnasjon er
vi nødt til å ha dette miljøet
som er ett blant svært få i verden, sa han.

gassturbinløsning, og det vil
koste 2- 3 milliarder kroner.
Markedet for Co2-friegasskraftverk er foreløpig svært begrenset, og det bremser satsingen,
sa han.
Avslutningsvis ble det pekt på
en rekke områder for utvidet
samarbeid mellom SINTEFog
NVE innen blant annet kartlegging av energipotensialer,
samfunnsgevinsten ved ulike
energiteknologier,
informasjonssamarbeid
og
analyser av behov for fagkompetanse.

To til tre
milliarder
Førsteamanuensis Olav
Bolland fra
Termisk

energi
og
vannkraft,
NTNU, redegjorde for status
innen
va rm e kraftog gasskraftteknologi.
Han framhevet Wen fra
Aker Maritime for å redusere
utslippene
som det mest
løfterike prosjektet.- Men
Termisk energilaboratorium:
dernonstrasjon av
da må de ut- forgassing
av biobrensel.Fra venstre Knut Hofstad, Erlend
vikle en ny Broli, Kjell Thorsen og Jan Slapgårdfra NVE.

Vellykket seminar i Trondheim:
Beredskapsplanlegging
ekstremflom
Som et ledd i informasjonen om de nye dambruddsbølgeberegninger og utarbeidelse av
flomsonekart arrangerte NVE20.-21. oktober et seminar i Trond-

heim.
Av Thomas Konow

Både styresmaktene, universiteta, forskingsmiljøa,
energibransjen og industrien har med andre ord ein
jobb å gjere.

ningsgraden
av et større
vannkraftverk i Venezuela.

Målet med seminaret var å gi
deltakerne bakgrunn for å utvikle beredskapsplaner rettet
mot dambrudd og ekstremflom og informere om det på2

mot dambrudd

gående arbeidet med dambruddsberegninger
og flomsonekart. Dambruddsbølgeberegninger og flomsonekart
vil være et viktig hjelpemiddel
for å planlegge beredskap ved
vassdragsulykker og iverksette
forebyggende tiltak. Seminaret
var derfor bygd opp rundt tre
hovedtema:
Unormale situasjoner i vassdrag
Forebyggende arbeid og
beredskapsplanlegging
Krisehåndtering ved ulykker
I alt hadde 70 deltagere funnet
veien til Hell. Deltakerne var
jevnt fordelt mellom offentlig
forvaltning, dameiere, politi og

og

redningsmyndigheter.
Det var mange interessante og
informative innlegg i løpet av
de to dagene. Mange vil nok
spesielt huske Martin Apenes'
tankevekkende
innlegg om
mediehåndtering i en krisesituasjon. Her kom han inn på
hvordan man kan oppnå et
konstruktivt samspill som gir
en god informasjonsflyt til de
som er rammet av ulykken.
Etter hvert som dambruddsbølgebergninger og flomsonekart utarbeides, vil det på lokalt plan arrangeres informasjonsmøter der berørte kommuner vil involveres.

Klart til millenniumsnatta
Etter en lang periode
med forberedelser og
beredskapsøvelser,er
det nå klart til overgangen til år 2000.
Kraftforsyningen er
blant de bransjer som
er best forberedt, og
kan forhåpentligvisse
fram til en nyttårsnatt
uten større dramatikk.
Av Melita Ringvold Hasle
- Kraftforsyningen har arbeidet
med dette siden mars 1998 og
har god kontroll, sier Trond
Ljøgodt som er direktør
for
Sikkerhetsavdelingen
i NVE,
men han legger til at det alltids er sunt med litt "nøktern
engstelse".
NVE har tidligere meldt at vi
kan få mindre utfall som vil
være kortvarige, men at det er
noe vi må regne med til en
hver tid. Men til gjengjeld har
man aldri vært så godt forberedt til å rette opp eventuelle
feil fordi beredskapen
er tre
ganger så høy som den pleier
å være. Alt i alt vil 3500 personer i norsk kraftforsyning være
på vakt denne kvelden.

Varslingssystemer
Bjørn Walther som er prosjektleder for tilsynsprosjektet
som
Statnett har hatt ansvar for i
forbindelse med år 2000, mener også vi kan se fram til en
hyggelig nyttårsfeiring
uten
større dramatikk, men han er

Rolig feiring: Kraftforsyningen i Norge harforberedt seg godt til årtusenskiftet, så det vil ikke bli nødvendig å tenne bål for annet enn hyggen.
Foto:Arne Hamarsland
enig med Ljøgodt i at det er sunt
å ha en nøktern holdning til at
det kan forekomme eventuelle
feil.
- Statnett har på oppdrag fra
NVE gjennomført
tre runder
med spørreundersøkelser
og
pålagt 90 prosent av alle kraftstasjoner "mørk start øvelser".
Stasjonsbetjeningen
har ikke
alltid vært varslet på forhånd
varslet om øvelsen. I løpet av
november hadde de aller fleste
gjennomført
sine beredskapsøvelser. År 2000-problemet er så
absolutt reellt, vi skal ikke un-

derslå det, men sannsynligheten for at noe skal skje er redusert ved alle forberedelsene
og
den høye beredskapen.
Fordi årtusenskiftet
inntrer tidligere i Østen enn her, er det etablert et "early warning"system,
der kraftselskap
verden over

varsler hverandre
om eventuelle problemer.
-Informasjonenvi
far fra Østen,
kan hjelpe oss slik at vi kan
iverksette eventuelle tiltak her,
forteller Walther.

NVEs beredskap
NVE vil være bemannet

med en

Heradsbygd Verkeforening
erstatningssaken

sentral
beredskap
Middelthunssgate
29 i Oslo fra
klokken 17.00 til 02.00 nyttårsnatta. Ledelse, informasjonspersonell, fagpersonell
på sikkerhet og beredskap samt administrasjon
og
driftspersonale vil feire inngangen
til det nye årtusenet på jobb.

tapte

Fullt medhold til NVE
Ingen stnamrasjonering
Det er liten grunn tiI å bekymre seg for strømleveransenei vinter.Kunved ekstremkuldekan det
bli snakkom å iverksettedisse tiltak,spesielt knyttet til effektbalansen.
KonsernsjefOddHåkonHoelsæteri Statnettuttalte
for en tid tilbakeat mangelenpå effekti det norske
kraftsystemet kan skape problemer for strømleverandøreroverhele landet.NVEharliten tro på
at dette kommertil å skje.
- Vi må selvsagtta forbeholdom at vi ikke vet noe
om hvordantemperaturforholdog tilsig vil bli utovervinteren,men nårdet gjelderforsyningssituasjonenvurderervi ikkeden som kritiski dag.Tverti
mot visermagasinsituasjonenat vi liggernoen prosent overdet som er normaltpå denne årstiden,sier
avdelingsdirektøri NVE,KristianLøkke.

fordi tiltaket av samtlige beslutningstakere-bådesentralt og lokaltble ansett som påkrevd til vern mot
overhengenclefare. (...)
Det er etter bevisførselenikke tvilsomt at det fra de som handlet på
NVEsside foreligger et redningsmotiv. Formålet med den kontrollerteåpning var åbegrense mulige
"Rettenkan ikke se at noenpå vegne
Dermed
tapte Heradsbygd
erosjonsskaderi Heradsbygd."
av NVE regionalt, sentralt eller loVerkeforening
erstatningskalt har handlet uforsvarlig i rela- Det slås også fast at «Rettenkan
saken mot staten, og er dømt
sjon til flomsituasjonen i Herads- ikke se at NVE som flomvarslingstil å betale saksomkostninger
bygd fram til morgenen 2. juni"
ansvarlig kan bebreidesfor at ikke
på 200.000 kroner. Verkeflornmens omfang bleprognostisert
foreningen gikk til sak mot staFra rettens merknader heter det
tidligere.Allerede26. mai 1995ble
ten for å få dekket alle sine utvidere at:
det varslet i både Glomma og
gifter etter flommen i 1995. De
Laagensvassdraget,
ogspesieltnevnt
20 medlemmene
i foreningen
"Etter de rettsligeforklaringer fra
øvre deler av Glomma.»
ville ha dekket alle utgifter, også
tidligere vassdragsdirektørErling
egenandeler.
De mener flomDiesen,nåværende avdelingsdirekmen
har
kostet
dem
til
tør Bjørn Wold og overingeniør Anker dommen?
sammen to millioner
kroner
Wiggo Houmb, legger retten til Medlemmene
i Heradsbygd
fra
egen
lomme.
Verkegrunn at den kontrollerte åpning Verkeforening er svært skuffet
foreningen bygde sin sak på at
av flomverket i Heradsbygd den 2. over dommen og vil vurdere
det var uforsvarlig og unødvenjuni 1995skjeddei medholdav vass- hvorvidt de skal anke saken til
dig av NVEå ta hull på flom- dragslovens paragraf 120 nr. 2, en høyere rettsinstans.

Sør Østerdal herredsrett verket 2. juni 1995 fordi flomtoppen allrede var nådd, men
kan ikke se at NVE
foreningen
fikk altså ingen
opptrådte uforsvarlig
støtte for dette i retten.
da de åpnet flomverket
Domsavsigelsen
i Heradsbygd under
I dommen
som ble avsagt
flommen 1995.
5. november heter det:
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Etat i endring
NVE er i ferd med å
fornye seg. Agnar Aas
har satt i gang et utviklingsprosjektsom skal
videreutvikleNVEs
strategi og organisasjon. Nå foreligger
resultatene av den
eksterne undersøkelsen
som var første etappe i
prosjektet.
Tekstog foto: Melita Ringvold Hasle
For å kunne danne seg oversikt
over hva de viktigste kundene
og brukerne mener om etaten,
og hvilke krav og forventninger
de har til virksomheten,
valgte
NVE å starte sitt utviklingsprosjekt med en ekstern undersøkelse.
Konsulentselskapet
Agenda Utredning og Utvikling
AS ble valgt til å gjennomføre
undersøkelsen.
Agenda har intervjuet representanter for i overkant av 30 samarbeidspartnere
og kunder.
Disse omfattet Olje- og energi
departementet
og andre departementer NVE har nære relasjoner til, samt andre direktorater,
energiselskaper,
forskningsinstitusjoner,
milj øvernorganisasjoner og medier.
Intervjuene
er gjennomført
som strukturerte,
individuelle
intervjuer og gruppeintervjuer,
basert på en intervjuguide
der
man tok opp følgende tema:
NVEs oppgaveforståelse,
rolleutøvelse, styring, rapportering,
kommunikasjon,
kompetanse,
kulturtrekk/"image"
og
prioriteringsevnefleveringsdyktighet.Agenda
har også gått
gjennom overordnede politiske
dokumenter
som gir føringer
for NVEs mål og strategier

-En faglig

solid etat

På spørsmålet

om hvordan

Gode skussmål: Agnar Aas er glad for etaten fikk skussmål som en solid etat i den eksterne spørreundersøkelsen.Han serfram til det videre arbeidet med
utviklingsprosjekteti NVE.
oppfatter
NVEs image svarte
informantene
i undersøkelsen
svært forskjellig, men hovedbildet kobles opp til to begreper; traust og sterkt faglig,
men
mange
legger
også
vekt på at NVE framstår som
service-vennlig
og offensiv.
Når det gjelder evne til å lytte
og være i dialog, er den gjennomgående tilbakemeldingen
at NVE har vært forholdsvis
tilbaketrukne
og arrogante,
men at de er blitt bedre. Etaten
er en dyktig saksbehandler som
gjennomgående
skjøtter sine
tradisjonelle
oppgaver på en
god måte. Mange informanter
mener imidlertid at NVE bør bli
mer offensiv
som premissleverandør og rådgiver og være
mer synlig utad uten at NVE
som forvaltningsorgan
svekkes.
Alt i alt konkluderer
undersøkelsen med at NVE framstår
som en faglig solid etat, men
ikke alltid med oppdaterte fagkunnskaper.

de

Endringsbehov
NVEs viktigste
oppsummeres
fra Agenda:

endringsbehov
slik i rapporten

NVEs arbeid med enøk og nye
energikilder
må legges om og
fornyes
NVE må sørge for kontinuitet
i kompetansen
på marked og
regulering.
NVE bør fokusere
på sin
forvalterrolle.
NVE bør ha mer dialog med
aktører og organisasjoner.
NVE bør utvikle seg til en aktiv rådgiver og informant
NVE må fremstå som én etat.

Første ledd 1 en kontinuerlig prosess

kun er ett av flere ledd i prosjektet, og at det er for tidlig å
trekke noen konklusjoner
for
hva som skal gjøres med etaten
i framtida.
- Dette er ett av flere innspill i
et arbeid som vi har startet for
å gjøre NVE til en bedre etat.
Det er viktig at vi finner fram
til hva slags mål og strategier
vi skal arbeide etter. Dette vil
bli grunnlaget
for hva vi skal
gjøre i framtida og hvordan. Vi
er nødt til å ha strategier for
arbeidet vårt slik at vi vet hva
vi skal prioritere bort, og hva vi
skal satse på. Når vi nå finner
fram til det, kan vi vurdere eventuelle organisatoriske
endringer, forteller Aas.

Det var vassdrags-og
energidirektør Agnar Aas som tok initiativet til utviklingsprosjektet
som skal gå fram til år 2001.
Han synes det er spennende
å
få dokumentasjon
på hvordan
"brukerne"
av NVE oppfatter
etaten, men han understreker
at den eksterne undersøkelsen

Det er nedsatt
en prosjektgruppe og en styringsgruppe
til å gjennomføre arbeidet med
prosjektet.
Arbeidet i prosjektgruppen
skal
blant annet ta utgangspunkt
rapportene
fra den eksterne
analysen og den interne undersøkelsen som er blitt gjennom-

I overkant av hundre deltakere
hadde funnet veien til Folkets
Hus i Oslo der seminaret
ble
avholdt. Deltakere var spredt
over ulike fagmiljøer. Representanter fra kommuner og fylkeskommuner som bygger ut vindkraftanlegg, konsulenter fra det
private og ulike offentlige institusjoner
samt representanter for miljøvern organisasjoner deltok.
En av foredragsholderne
på seminaret var landskapsarkitekt

Einar Berg fra konsulentfirmaet Interpares. Ved hjelp av
en rekke lysbilder illustrerte
han hvordan ulike mønstre og
oppsett av møller påvirker landskapet. Han argumenterte
for
at det er bedre å gi møllene en
tilfeldig spredning, enn å sette
dem opp i rekker i landskapet.
Han mente også at det er viktig
å finne fram til standarder
for
minsteavstander
til bolig og
veier, noe vi ikke har på det nåværende tidspunkt i Norge.

ført parallelt. Prosjektgruppen
kan også sette i gang andre undersøkelser dersom de finner
det nødvendig. Det skal legges
vekt på hvilke oppgaver hele
NVE bør løse i framtida, ikke
hvilke oppgaver man løser i
dag. Bevaring av tradisjoner
skal ikke være et selvstendig
mål i NVEs videre arbeid, men
gode elementer
det er verdt å
viderføre, skal ivaretas
- Prosjektgruppen
skal jobbe
fram til 1. juni neste år. Da vil
de legge fram en innstilling til
hva de mener bør gjøres i forhold til mål, strategier og eventuelle endringer av etatens organisering.
Innstillingen
skal
så behandles i organisasjonen,
og endringene skal settes i verk
i 2001, forteller Aas. Han ønsker
at arbeidet med prosjektet skal
preges av åpenhet og medvirkning fra de ansatte. Det er derfor lagt vekt på at de tilsattes
organisasjoner
er representert
i prosjektet og involveres i arbeidet.

Vindmøller i vinden
Norges vassdrags- og
energidirektorat og

Direktoratetfor Naturforvaltning (DN)arrangerte 8.- 9. november
seminar om miljøkonsekvenser av vind-

kraft. Seminaretfikk
stor oppslutningfra
ulikefagmiljøer.

Seminaret hadde til hensikt å
gi en oversikt over de viktigste
virkningene etablering av vindkraftanlegg kan få for miljøet,
og det ble fokusert på tre hovedtemaer:
landskap, støy og
floraffauna.
Den første dagen
av seminaret var åpen for alle
som var interessert
i temaet,
mens den andre dagen var lukket for forskere. NVE var ansvarlig for arrangementet
rundt
den åpne delen av seminaret,
mens DN tok seg av dag to.
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Vindmoller
og landskapsestetilde Landskapsarkitekt Einar

Bergfra Interpares argumenterte for
at vi trenger standarder for
vindmøllenes utforming og plassering
i landskapet.

Energiforskning ved et tidsskille
Jeg har helt konkrete og fysiske
minner knyttet til tidsskiller.
vi som studenter
Hullkortene
bar i tunge esker mellom elekpå Gløstro- og sentralbygget
bød på
haugen i Trondheim,
Decenniestore utfordringer.
skiftet fra 1969 til 1970 gikk
så vidt jeg husuproblematisk
som gav
ker, men punchefeil
negative differanser var et staproblem.
dig tilbakevendende
Til tross for disse erfaringene,
har jeg latt meg forbause de
siste årene over 2000-problemene.
For noen dager siden fikk jeg i posten en CD med
«2000-endringer»
til hjemme-PCen,
som min arbeidsgiver klokelig tilbyr sine ansatte.
Jeg er forbauset
fordi jeg fikk systemet i hus for bare
ett år siden. Var
Office-97som ble introdusert for
bare to-tre år siden, ikke tiltenkt
et liv etter 99?

Vi forsker for lite i Norge. Svenskene forsker nesten tre ganger
så mye som oss om vi måler i
til bruttonasjonalforhold
nesten dobbelt så
produktet,
mye om vi måler i forhold til
folketallet. Energiforsyningen
er ikke noe unntak.
nå innen
Det er moderne
er å tenke nettforskningsteori
verk, å tro at nye
ideer og muligheter
utvikles best i nettverk mellom ulike
og
typer bedrifter
forskningsmiljø-er.
Jeg tror også dette
har noe for seg. Jeg
tror ut fra dette at
det ligger en fare i
at lederne over lang
tid har hatt sin
oppmerksomhet
i
på struktur-endringene
Dette har bienergiforsyningen.
dratt til å fierne oppmerksomkunnskapsutfra
heten
viklingen i bedriftene.

...det kommer
for få unge inn
i bedriftene via
de tradisjonelle
utdannings
veiene

Forskning
perspektiv

i et nordisk

Jeg lar meg også forbause over
i energiforskningssatsingen
forsyningen. Dersom vi tror at
det viktigste en bedrift eier er
om systemer, tekkunnskaper
nologi og bruk av teknologi, så
må utvikling og vedlikehold av

og NVE reenergiforsyningen,
selve symbolet på
presenterer
«Hoymod
disse tradisjonene.
står for fall» er det imidlertid
et gammelt ordtak som sier og
våre stolte tradisjoner er i ferd
med å bli vår
bane. Ydmykhet i forhold
til hva andre
kan bidra
med av kunnskaper og hva
forskningen
bidra
kan
med av nye
muligheter, er
i
mangelvare
energiforsyningen. Samtidig kommer det for fa unge inn
i bedriftenevia de tradisjonelle
utdanningsveiene.

denne kunnskapen være noe av
det viktigste en bedrift gjør. Forskning er et redskap for å oppnå
dette.

Det ligger også store muligheSkal
ter i strukturendringene.
vi tro forskningsstatistikken
skal de energibedriftene som får
svenske partnere, være lykkeen
lige. De får sannsynligvis
helt annen forskningstradisjon

Optimisme
i
Forskningens hovedfunksjon
en bedrift er imidlertid å ta frem
andre- og tredje generasjons
produkter. Vi ser for få energisom ved millennbedrifter
iumskiftet arbeider systeog
matisk
forskningsmed
basert
sine fremtidige inntekter
og konkurransekraft.

Vi serfor få
energibedriftersom
ved millenniurnskiftet
arbeidersystematisk
ogforskningsbasert
med sinefremtidige
inntekter og
konkurransekraft

Hans Otto Haaland, prosjektkoordinatorfor Effektprogrammet
med på kjøpet som kan være
gull verd når vi nå snur bunken og begynner
fra 00
å telle
igjen.
forskningssammenheng har
vi også sett fruktbart og kreativt
med
samarbeide
andre
i
bedrifter
bransjer og med
forskningsmilj øer. Kanskje
i disse
nettopp
er det
at de største
konstellasjonene
finnes?
mulighetene

Jeg tror at en vestørre,
sentlig
målrettet og langforsksiktig
kan
ningssatsing
gi en rekke forfriskende virkninger
i den enkelte bedrift. En viktig
er å
funksjon
bruke forskningen som søkeverktøy eller bedriftens tentakler for å føle seg frem inn i en
ukjent fremtid. Den vil kunne
gi en meny av svar på spørsmålet om hva som ligger av muligheter og trusler i framtida.

Jeg hamstrer
altså ikke mat,
men kun
champagne
frem til den
storekveld

Tradisjoner
Vi har

tradisjoner

stolte

i

Selv om jeg i
sammange
menhenger
ikke deler det
synet,at
teknologioptimistiske
teknologisk utvikling alene vil
utløse det neste millenniums
fordringer, føler jeg meg fullstendig trygg på at teknologien
klarer å få en positiv differanse
ut av overgangen fra 99 til 00.
Jeg hamstrer altså ikke mat og
og
ved, men kun champagne
ser frem til den store kveld.
Jeg er mer usikker på om den
store hop av bedrifter i energiforsyningen er like godt forbesom
redt på de utfordringene
vi står overfor når vi våkner opp
dagen etter.
Lykke til og et godt nytt årtusen !

Driva: pilot for Flomsonekartprosjektet
vassdragssjon om andre
som kan
relaterte problemer
ha påvirkning for flomsonekart
produktet.

26. oktober presenterte
NVE de første slut-tresultatene fra Flomsonekartprosjektet på et
møte med Sunndal
kommune.

Stor

Tekstog foto: Øyvind Høydal
Driva
Flomsonekartprosjektet
er en del av det nasjonale
Flomsonekartprosjektet
del av
nedre
og dekker
og
Driva fra Sunndalsøra
opp forbi samløpet med Grøa.

Ekstrem

dal

Sunndalen er på mange måter
en ekstrem dal når det gjelder
potensielle naturulykker. Foruten flom og flo setter snøskred
og vind fra skred, steinsprang
begrensog varme fallvinder
ninger for hvor og hvordan en
kan bo og bygge på Sunndalsøra. I nedre del av Driva har
flomNVE nå gjennomført
analyse, vannlinjeberegninger
for å beregne
og arealanalyse

Flomsonekartene overrekkes: Eli K. Øyclvinfra NVEoverrekkerflomsonekartene til miljøvernrådgiver Carl S.
Bjurstedt og plansjef Gunnar OlavFuru i Sunndal kommune.
for flom i utsannsynligheten
satte områder.
har vært et av
Driva-prosjektet
de første der man har hatt tilgjengelige geodata og godt med
Sunndal
flomobservasjoner.
kommune har selv bidratt ak-

tivt med å gi innspill til prosjektet, og det var derfor naturlig å velge ut dette prosjektet
for
som et av pilotprosjektene
ProFlomsonekartprosjektet.
sjektet har blitt utført samtidig
og metomed at retningslinjer
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der har blitt utviklet. Normalt
på et tidlig
vil kommunene
tidspunkt være orientert om at
er staret flomsonekartprosjekt
tet opp, og de vil bli bedt om å
bidra til å samle inn flomog gi informaobservasjoner

interesse

som ble overFlomsonekartene
levert i oktober, ble mottatt
med stor interesse av Sunndal
kommune og fylkesmannen. De
var vel
lokale møtedeltakerne
langs
kjente med forholdene
flommers
elva og historiske
høyder. Allerede på møtet ble
folk ivrig opptatt
kommunens
med å se hvordan NVEs blå soner falt i områder der de selv
planla boligfelt. Flere av boligfeltene i Sunndal er oppfylte
områder der det er restriksjoner
på byggehøyde og kj eller.
Kartene som ble overlevert var
foreløpige, men i disse dager
mottar Sunndal kommune de
endelige kartene til formell beSom "kunder" skal
handling.
de nå uttale seg om produktet
av det. Senere
og resultatene
av prosjektet
skal resultatene
over i aktiv forvaltning og arealbehandling.

NVEs historie og
rolle i forvaltnin •Det er en naturlig anledning å stoppe opp litt når
årtusenet skifter. Så la oss kaste et blikk tilbake til
1813.Da tiltrådte den første «Canal-og Havneinspektørfor det Søndenfieldske Norge», Fredrik
Kristoffer Gedde. Fra 1815 ble ansvaret utvidet til
også det Nordenfjeldske. Blant arbeidsoppgavene
var tiltak vedflomskader og sikringsarbeider ved
forbygning. Arbeidet utføres i dag ved Vassdragstekniskseksjon, VV, som altså kan spore sine
røtter tilbake 185 år.

Vesen
verk direktorat
Først fra 1921 finnes et NVE,
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, deretter fra 1986 Norges vassdrags-og energiverk, og
med samme forkortelse, inntil
dagens Norges vassdrags- og
energidirektorat. NVE fikk fra
starten et Fossedirektorat, senere Direktoratet for statskraftverkene, som bl.a. foresto planlegging, bygging og drift av statens kraftverk. Men de første
årene frem til annen verdenskrig var en tid med økonomisk
stagnasjon og mye arbeidsledighet. Det preget også NVEs arbeid med langsom vekst i utbygd kraft, og reduksjoner
NVEspersonale.

søkelser. Sætren, som ba om bevilgningene, ble enda mer omstridt noen år senere, fordi han
ved siden av sitt embete som
kanaldirektør, også var privat
Fra 1847 ble kanaler og havner
interessent i store oppkjøp av
adskilt i forvaltningen, og lan- fallrettigheter for vannkraftdet fikk et eget kanalvesen. En utbygging. Etter interpellasjon
markert og omstridt kanalDen tyske okkupasjonsmakten
i Stortinget, og store debatter
direktør i perioden 1889-1907 om konsesjonslovgivningen,
under krigen hadde store visjovar Gunnar Sætren. Han var di- søkte Sætren til slutt avskjed.
ner for norsk vannkraft, og en
rektør i en tid med sterk utvik- Da han gikk av i 1907 ble Kanal- del anlegg
ble fullført.
ling avvannressursene. Skiens- vesenet
omorganisert
til Overføringskapasiteten var li- NVE anno 1910: Vassdragsvesenetspersonalejanuar 1910.
elva ble kanalisert, og elektrisi- Vassdragsvesen, for øvrig med kevel liten, og elektrisitetstet fra vannkraft ble tatt i bruk. Kanalvesenets første hydrolog,
Gjenreisning
forbruket var strengt rasjonert.
store bidrag til den alminneI 1895 bevilget Stortinget 10 Ingvar Kristensen, som sjef. For NVEsmedarbeidere, som for I etterkrigsårenes gjenreising
lige energiforsyningen.
000 kroner «til at foretage
Vassdragsvesenet vokste raskt, alle andre, var naturligvis kri- sto NVE for en kraftig utbygnøiagtige Undersøgelseraf Vand- og hadde i 1920, da ny omorgaging i egen regi av statens fall- Midt i den kraftigste elektrigen en påkjenning. Søknader
kraften i vaare Vasdrag», og en
rettigheter, og stimulerte for øv- sitetsveksten,
flyttet NVE i
egen hydrolog ble tilsatt. Arrig gjennom
konsesjons1964 inn i eget bygg i M29. Kanbeidsfeltet har bestått i alle år
behandlingen den «elektrifise- skje kan vi se kontorbygget vårt
senere. Hydrologisk avdeling
ring» av Norge som fant sted, som en minnestein over denne
NVE
fylte derfor 100 år i flomåret
med
særlig tyngde i perioden
epoken i norsk økonomisk hisNORGES VASSDRAGSOG ENERG1VERK
1995. Det var mot stor mot1950-1980, da landets elek- torie, men en både vakker og
stand i Stortinget, særlig fra
trisitetsproduksjon
ble mer
hensiktsmessig minnestein.
Norges
Gunnar Knudsen, at midlene
enn 5-doblet fra ca. 15 til ca. 85 Regiontjenesten hadde utvivassdrags- og
ble gitt. I en stortingsdebatt få
TWh årlig. Etter krigen var det Idet seg gradvis med lokale
energidirektorat
år senere sa han:
fremdeles 600 000 nordmenn
oppsynsmenn
allerede fra
«Jegved ikke egentlig hva man vil
som ikke hadde innlagt strøm.
mellomkrigsårene,
og med
med disse vandmasse-maalinger
I denne tiden hadde vi en rekke egne regionkontor fra 1970NVE
•
og nedbørs-maalinger,
regjeringer fra Arbeiderpartiet,
når
årene. I dag har vi region1957, 1987 og 1998: NVEslogohar ikke endret segmye
som også så den kraftige øknin- kontorer i Hamar, Tønsberg,
spørsmaaletersaa enkeltsom dette:
Hvor mange hundre millioner
nisering ble aktuell, over 100 om tildeling av ryggsekker og gen i energiproduksjon som et Førde, Trondheim og Narvik,
kubikmeter vand trænges, og hvor ansatte. Det er nesten merke- hermetikk for tjenestereiser i middel til å etablere kraftmed mye rådgivning
og
meget kan man opmagasinere i lig at navnet «Vassdragsvese- felt ble ikke alltid imøtekomintensiv storindustri i Norge. veiledningstjeneste
over et
vedkommende incisjø?Det er ikke net» fortsatt henger i som kort- met. I NVEsledelse ble general- Uttrykket «kraftsosialisme» har ganske bredt felt, men bare på
spørsmaalom andet»
form for NVE, 80 år etter at det direktør Rogstad erstattet med denne bakgrunnen. Utbygging- vassdragssektoren. Fra 1995
Rett nok hadde Kanalvesenet
ene av Aura- og Rana-verkene i ble anleggsvirksomheten skilt
en systemlojal sjef.
formelt gikk ut av bruk.
startet kontinuerlige
denne tiden ga grunnlag for ut som egne resultatenheter.
vannindustristedene Sunndalsøra
standsmålinger i norske elver
allerede rundt 1845, men det
og Mo. Andre store utbygginger,
En svært viktig organisasjonsvar behov for grundigere undersom Tokke og Sira-Kvina ga endring skj edde i 1986 da Statskraftverkene, som hadde vært
et direktorat under NVE ble
skilt ut som forvaltningsbedriften Statkraft, med eget
styre. Man fant at nærheten
mellom statens vannkraftutbygger og statens konsesjons- og kontrollmyndighet
var for nær. «Bukk og havresekk» var en mye brukt karakteristikk, og Mardøla- og Altastridene i 1970-årene bidro til
å gi liv til diskusjonen om NVEs
fremtid.
NVEs hovedstyre, som hadde
vært en del av NVEs beslutBare ingeniører var NVE sjefer fra 1925 inntil 1999: Rogstad (fra venstre),Roald, Hveding, Larsen.I tillegg kom Vogtog Diesensom ikke er avbildet.
ningsnivå siden 1921 forsvant,
Valget av Agnar Aas i 1999 som Vassdrags-og energidirektør var derfor et brudd med en tradisjon.
Tekst:ArneTollan
Billedredigering:
MelitaRingvold
Hasleog Rune Stubrud

szEby

-
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miljøseksjonen i Vassdragsavdelingen, VN. I dag er arbeidet
langt mer aktivt på plan- og
Et Vann- og
søknadsstadiet.
avløpskontor som håndterte
med vannforproblemer
urensning, ble i 1973 overført
til det senere Statens forurensningstilsyn, SFT, under Miljøverndepartementet.
I dagens bilde hører det med at
også Hydrologisk avdeling har
en seksjon for miljøhydrologi,
HM, at Markeds-og enøkavdelingen har en enøkseksjon,
ME,med miljørelevante oppgaver. FoU-seksjonen i Administrasj onsavdelingen sitter også
med mye miljøkompetanse.

Omorganisering

ogvi fikk et råd
som skulle bistå generaldirektøren.

Miljøvern
NVE

i

Under kraftutbyggingsepoken etter
1950 var ikke
miljøalltid
vernhensyn
topp prioritert.
Tørrlagte elvestrekninger ble
et symbol for de
miljøskadene
som også vannkraften fører
med seg. Likevel utviklet
NVE en miljøvernprofil
alleredepå
1960- og 70-tallet. Vi fikk et
Naturvernkontor fra 1966,
med en entusiastisk leder i
Knut Hillestad.
I de første årene
var arbeidet
konsentrert om
for å
tiltak
pynte på kraftutbyggingen s
overflatesår.
Kontoret ble en
Natur- og landskapsavdeling
.."41 fra 1977, og lever videre i dag
NVEfikkflere spaltemeterog tv-timerenn noen gang underflommen.
og
i Natur-

Det sies at en organisasjon
som ikke omorganiserer 10 prosent hvert år, vil oppleve en katastrofe hvert 10. år, og det ble
snart behov for ny organisasjonsomlegging. Mye måtte
gå seg til etter 1986-oppdelingen, det var ønsker i regjeringen om bemanningsreduksjon
i statsforvaltningen, og vi fikk
blant annet ny energilov i 1990.
Resultatet var i hovedsak den
organisasjon vi fikk fra 1991, og
som vi fortsatt har i dag med
seks avdelinger i en flat struktur. Elektrisitetstilsynet, som
hadde vært en del av NVEsiden
1921, ble flyttet ut. Den nye avdelingen, Markeds- og enøkavdelingen, fikk i oppgave å bidra til energilovens hensikt
med en best mulig markedsadgang for alle brukere av elektrisitet, og forvalte den statlige
enøk-virksomheten. Avstanden
til NVE-toppen ble mindre, og
tittelen «Generaldirektør» ble
demokratisk ånd omgjort til
«Vassdrags-og energidirektør».
I 1994 ble rådet somvar etablert
åtte år tidligere fjernet, men det
rakk å gi navn til møterom 672,
som fortsatt gjerne kalles «rådsrommet».
I 1991 ble for øvrig Statkraft
splittet i Statkraft SF,for energiproduksjon, og Statnett SF, for
å forvalte sentralnettet. Statkraft står i dag for ca.1/3 av landets elproduksjon.
I vår nyeste historie er vårflommen 1995, "Veselofsen", en
milpæl med mye dramatikk
mens den sto på, og med en rettsak i kjølvannet. Flommen
hadde et gjentaksintervall på
200-300 år i deler av nedbørfeltet. Skadene kom opp i cirka
1,8 milliarder, og NVEfikk flere
spaltemeter og TV-timer enn
noen gang. Etter "Vesleofsen"
fikk NVEmidler til å gjennomføre forskningsprogrammet
"HYDRA"om mennesklige årsaker til flom og flomskader.
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Fotfolk: UtenpliktV
kunne
oppfyllende lokale observatører
data blitt samletinn i nødvendig
ikkehydrologiske
omfang. Dette diplomet fra 1945for lang og tro
tjenestehenger på mange norske stuevegger.

Hvordan ser NVEs sjel
ut?
Alle arbeidsplasser har sin egen
kultur og omgangsform. Noe er
tillatt, noe er ikke. Noe er skrevet ned i instrukser og reglementer, mye er uskrevet.
Noe av vår sjel ligger i en faglig
teknisk tyngde. Slik oppfattes
vi, og slik oppfatter vi nok oss
selv. Det var en tradisjon fra
midten av forrige århundre at
forvaltde nye frittstående
rekrutterte
ningsorganene
stort sett teknisk utdannet personell. NVE har alltid hatt
mange stillinger for ingeniører,
avdelingsingeniører, overingeniører, sjefmgeniører, og senioringeniører, gjerne med oppsplittinger i I og II-grupper.
Også personer med annen fag-

Mange tror at NVEselv har økonomiske interesser i kraftprisens svingninger. Denne misoppfatningen var det sterkeste
motivet for den seneste navneendringen fra -verk til -direktorat i 1998.
NVE bærer i seg en dualisme
energi - vann. Vi ser den i vårt
navn. Og vi ser den blant annet
i vår regdontjeneste som utelukkende arbeider med vassdragssaker. Vi ser det også i at både
Energiavdelingen og Vassdragshar hver sine
avdelingen
konsesjonsseksjoner. Samtidig
som vi må erkjenne at det er
slik, bør vi streve for å unngå at
todelingen hindrer samordning
og nødvendig enhet utad. Ikke
så merkelig kanskje at også
mange NVE-erefortsatt snakker
om «bransjen», som om det bare

M29: I 1964 flyttet NVE inn i Middelthuns gate 29

bakgrunn enn den ingeniørtekniske har lenge blitt klemt
inn i denne formen, og det har
vært dårlig samsvar mellom
stillingsnavn og arbeidsoppgaver. Etter hvert har mange med
annen faglig bakgrunn kommet inn, og blitt gitt andre
yrkestitler, men hovedbildet består.
NVEs fortid som elektrisitetsprodusent ligger nå mer enn 13
år tilbake. Likevelforbinder folk
flest NVEmed denne fortiden.

finnes én, og de mener elektrisitetsbransjen. I virkeligheten har vi en bred kontaktflate
forsktil miljøforvaltningen,
ningsinstitusj oner, undervisningssektoren og media. Alle
disse er våre brukere. Derfor er
det en utfordring for oss alle,
uavhengig av tusenårsskiftet, å
ta ansvar for at vi alle skaper
gode relasjoner til våre kolleger
så vel som våre brukere.

Hundre år med vannkraften
Per ToreJensen Lund er
Vann & Energis faste
leverandør av stoff om
produksjon og forbruk.
Siden dette er århundrets siste nummer av
Vann & Energi utvider
han perspektivet og ser
på hvordan produksjonen og forbruket av
elektrisk kraft har
utviklet seg.
Av Per ToreJensen Lund
Billedredigering:Melita Ringvold
Hasle og Rune Stubrud
Vann som fornybar energikilde
er en av Norges viktigste naturressurser, og har i løpet av dette
århundret, spesielt i etterkrigstiden, spilt en avgjørende rolle
i norsk energiforsyning.
del av landet
En overveiende
vårt består av ell, innsjøer og
topomyrer. Den opprinnelige
grafien er derfor meget godt
egnet til å produsere energi.
for
av vannkraft
Utbygging
startet
elektrisitetsproduksjon
1885 med Laugstøl
omkring
Brug, en treforedlingsbedrift,
som forsynte deler av Skien
med elektrisitet. Dette var Norges første anlegg for alminnelig forsyning. Den første kommunen som etablerte elektrisifor sine innbygtetsforsyning
gere var Hammerfest i 1891. 10.
Finnmarkskunne
februar
posten melde følgende:
"Den straalende belysning gjør naturligvis stor lykke hos byens folk
som om aftenen ferdes tallrike ute
for at rett nyde og beundre det
pregtige lys som frembringes paa
en saa ufattelig maade. Her staar
nok manges forstand stille-som vi
gjorde det forleden- om hva slags
olje der benytte til lamperne. (Fra
"100 år med lys og varme" av
Klaus Iversen)

Tiden før annen
verdenskrig
Utbyggingen avvannkraft skjøt
årfor alvor fart i begynnelsen
hundret og skapte grunnlaget
for den industrielle utviklingen
på
i landet. Fra en produksjon
beskjedne 0,5 TWh ved århunsteg produksj onsdreskiftet
evnen langsomt til 11 TWh i
1945.
I 1905 ble unionen med Sverige
oppløst og Norge fikk sin fulle
selvstendighet. Om det er noen
kan diskuårsakssammenheng
teres, men i årene etterpå opplevde landet en sterk oppgang

i både industri
ging.

og i kraftutbyg-

Den kanskje viktigste hendelvar
sen for kraftutbyggingen
stiftelsen av selskapene Norsk
(seHydro og Elektrokjemisk
nere Elkem) i 1905-06. I tiden
etter dette bygde Hydro ut Rjukan-anleggene i Telemark, med
og
Såheim
kraftstasjonene
Vemork med produksjonskapa120 og
siteter på henholdsvis
108 MW. Senere begynte industrien å se seg om etter kraftkilder ved fiordene på Vestlandet.
i peBlant større utbygginger
rioden 1906-20 var Sauda, Tyssedal, Bjølve, Høyanger og Svelgen.
oppgangen i
Den alminnelige
førte også til en
økonomien
sterk vekst i den alminnelige
Innen
elektrisitetsforsyning.
1900 hadde halvparten av landets byer, med 70 prosent av
fått sin elektrisibefolkningen,
tetsforsyning. Fra 1910 begynte

Solbergfoss: Statsråd Brænne, VassdragsdirektørJon Hol samt en rekke stortingsmenn ved Solbergfoss29. mai 1910

ganisert elektrisitetsforsyning.
sto foran en aktiv
Landet
og det var
gjenreisingsperiode,
mål om
sterke industripolitiske
av en betydelig
oppbygging
kraftintensiv industri. Alt dette
forhold
var
som la til rette
vonnkraff
og ufbyggel
(.1/nylhar
for sterk sattylker
de enkelle
sing på utbygog
land
hele
del
ging av våre
ef
(
vannkraftWisdrag_ufirektirees
Noe
ressurser.
utbyggingsarbeid hadde
under
pågått
men
krigen,
lite ny kapasitet var kommet til. Proi
duksjonen
1946 lå på omkring 11 TWh
'
mot 10 TWh i
1939. En del
større anlegg
som var påbegynt kunne nå
fullføres, blant
Vannkraftpotensiale anno 1922: I 1922hadde
Hol 1
annet
man fremdeles mye å ta av
(200 MW), Nore
å 2 (55 MW) og Mår (180 MW), alle
også flere landkommuner
for alminnelig forsyning, samt
skaffe seg elektrisitet. I 1921 var
alle byene forsynt. Rånåsfoss (99 Tyin (192 MW) og Aura (290
MW) for kraftintensiv industri.
(80
MW), Mørkfoss-Solbergfoss
MW) og Nore (178 MW) er ekEtter krigen økte etterspørselen
sempler på store anlegg som
etter elektrisitet sterkt. I noen
ble bygd for å forsyne Østlandsav de første etterkrigsårene
i denne perioden.
området
skapte små nedbørmengder
Kraftverkene Mørkfoss-SolbergDette
svikt i krafttilførselen.
foss og Nore var de første anlegførte igjen til stramme rasjonegene som staten var med på å
ringstiltak.
bygge ut. Nore ble helt og holdent bygd ut for statens regDen sterkt økende etterspørsel
ning.
etter elektrisitet, ikke minst på
nedgangen i grunn av økende bruk til romDen økonomiske
på 1950-tallet,
oppvarming
1920-årene og i begynnelsen av
førte til press for ytterligere ut1930-årene dempet kraftutbygDet er
bygging av vannkraft.
gingen som i årene 1918-37 bare
frem
tiden
at
ikke uten grunn
økte med ca 600 MW, eller vel
1970av
begynnelsen
mot
30 MW per år.
som gullårene er betraktet
kraftutbygnorsk
for
alderen
Etterkrigstid
var
ging. Utbyggingstempoet
I 1945 var over 650 000 persohøyt, og protestene mot kraftner i Norge fremdeles uten or(f,

Ove

/922

Arn

,

.4544a.,
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utbygging var ikke høylytte. Av
større utbygginger som ble fullført i denne perioden kan nevRøssåga-,
nes blant annet.
Tokke-, Sira-Kvina og Aurland.
1945-80 økte
I tidsrommet
fra 11
midlere årsproduksjon
TWh til 90 TWh, eller med i
nesten 2,3 TWh
gjennomsnitt
økte
per år, mens kapasiteten
fra omkring 2400 MW til ca
20000 MW i 1980. Det inneni denne
landske totalforbruket
perioden økte i et litt lavere
tempo, fra omkring 10 TWh i
1945 til rundt 84 TWh i 1980,
årdet vil si en gjennomsnittlig
lig vekst på ca 2,1 TWh. Kraftintensiv industri økte sitt forbruk fra omkring fire TWh i
1945 til i underkant av 29 TWh
i 1980
på
satsingen
Den sterke
i denne
vannkraftutbygging
perioden førte til at praktisk
talt alle norske hjem og hver
ble tilknyttet
arbeidsplass
elforsyningssystemet.
Etter en periode med planlegging og forhandlinger som star-

tet i 1948, kom den første kraftutveksling med Sverige i gang i
1960. I 1972 fikk vi en forbindelse mellom Norge og Russland, og i 1976 kom Skageraktil
kabelen med forbindelse
Danmark. I 1988 fikk vi dessuten en forbindelse til Finland.
gjør
Utvekslingsforbindelsene
det mulig for Norge å imporer
tere kraft når vanntilgangen
dårlig, og omvendt kan vi eksportere kraft når det er overskudd her.

Samlet

plan

om tap av
Oppmerksomheten
ved vannkraftnaturverdier
utbygging økte sterkt gjennom
ut
Dette fortsatte
70-årene.
og nådde
åttiårene
gjennom
sitt høydepunkt ved Alta-utbyggingen i 1981-82. Likevel fortomsatte kraftutbyggingen
trent i samme tempo frem mot
i
1985. Ulla-Førre-utbyggingen
Rogaland, som ble ferdig i 1986,
var den siste virkelig store krafther i landet. Ved
utbyggingen
av 1990 var proutgangen
bygd ut til en
duksjonssystemet

Mardøla 1970: ProfessorArne Ness blir båret bort under demonstrasjonen
ved Mardøla. Foto:Scanpix

TWh
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75
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totalforbruk

brutto
25

bruttoforbruk
kraftintensiv
industri
1950
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1910

1900

1990

1980

1970

1960

Utvikling i elproduksjon 1900-99: Produksjon ogforbruk skjøt
særligfart i etterkrigstiden

1 13 TWh

Utbygd

Ikke behandlet

i SP 3,7 TWh

Under bygging
1111

0,5 TWh

SP kat. I

15,1 TWh

Konsesjon gitt

1,4 TWh

SP kat. Il

8,5 TWh

Vernet

35,3 TWh

Unntatt

fra SP 2,2 TWh

Vannkraftpotensialet pr. 1.1.1999: Midlereårsproduksjon 179,6
TWh (Refererttilsigsperioden 1931-90Investeringsgrense4,0 kr/kWh)

Altadammen: Motstanden mot vannkraftutbygging nådde sitt høydepunkt ved utbyggingen av Altadammen,
1981-82.Foto: Knut 0. Hillestad
på 108
midlere årsproduksjon
TWh. I en periode på 45 år fra
1945 var det da kommet inn 97
eller nær 2,2
TWh vannkraft
TWh per år i gjennomsnitt.
også
Dette tilsvarte omtrent
i samme
forbruksutviklingen
tidsrom.
av den
Som en konsekvens
mot
motstanden
økende
ble arbeivannkraftutbygging,
det med en Samlet plan for
gjenværende vannkraft startet
i 1981. Arbeidet ble ledet av Milmed
jøverndepartementet
fra bl.a. Oljemedvirkning
og
og energidepartementet
Norges vassdrags- og energi(NVE). Den vanndirektorat
krafttekniske delen ble ledet av
NVE.
Samlet plan var den første
kartlegginlandsomfattende
og
gen av vannkraftressursene
i ikke
andre brukerinteresser
utbygde vassdrag. Planen er en
av vannprioritetsrangering
på
basert
kraftprosjekter
og graden
kraftverksøkonomi
av konflikt med andre brukerinteresser. I alt 310 prosjekter
med et kraftble vurdert

potensial på om lag 40 TWh.
ble rangert i 16
Prosjektene
Deretter
prioriteringsgrupper.
inndelt i tre
ble prosjektene
kategorier. Våren 1993 ble det
av
en oppdatering
foretatt
Samlet plan, noe som førte til
nå kun ble delt
at prosjektene
inn i to kategorier, kategori I
og II.

Energ loven
I de senere årene har vi imidlertid opplevd en nær stillstand
for vannpå utbyggingsfronten
av
kraft i Norge. Innføringen
i 1991, med dereenergiloven
av elektrisitetsgulering
sektoren og økte krav til effektivitet og kostnadsbevissthet,
vært en sterkt
har utvilsomt
årsak til stagnamedvirkende
Sisjonen i kraftutbyggingen.
den energiloven trådte i kraft,
er det til sammen bare kommet
inn rundt 3,5 TWh ny kraft eller vel 0,4 TWh i gjennomsnitt
per år. Selv om kraftutbygginhar
sterkt,
gen har avtatt
fortsatt
forbruksutviklingen
nesten i samme takt som tidligere. Dette har ført til at den
i
som var
overkapasitet

på 80-talproduksjonssystemet
av 90-tallet og i begynnelsen
let, nå er innhentet av forbruksutviklingen. Vi har beveget oss
med netto
fra en situasjon
i nesten alle år,
krafteksport
bortsett fra spesielt tørre år, til
en situasjon med netto kraftfra spesielt
import, bortsett
våte år. I 1995, flomåret, hadde
vi en netto eksport på 6,7 TWh,
mens vi i tørråret 1996 derimot
hadde en netto import på ni
TWh. Også i 1997 og 1998 opplevde vi å være nettoimportør
mens det i dette
av kraft,
siste år ser ut til å
millenniums
bli en liten nettoeksport.

og forbruk
Fakta om produksjon
av elektrisk kraft i 1999 (anslag per
Total

121,7 TWh

produksjon

Brutto
Netto

totalforbruk

er det

med en ytelse

26900kWh

per innbygger:

Elektrisitetsforbruk

I Norge

120 TWh

1,7 TWh

eksport

Kraftintensiv

1.12.99)

31,8 TWh

industri:

i dag registrert
på over

omkring

560 vannkraftverk

1 MW.
er

for disse kraftverkene
Samlet produksjonskapasitet
fins det noen få varmekraftverk
27 640 MW. I tillegg

og

vindkraftverk
Midlere

til ca 114 TWh.

er beregnet

årsproduksjon

100

petroieumsprodukter

90
80
70
60

Det er derfor fremdeles slik at
praktisk talt all vår elektrisitet
med utgangser produsert
og Norge
punkt i vannkraften,
har i dag et elektrisitetsforbruk
per innbygger som er det høyeste i verden. Vi kan derfor
runde av med å slå fast at det er
som har gitt et
vannkraften
mektig bidrag til Norges økonomiske utvikling, både indirekte, ved å gi grunnlag for stor
og direkte med
eksportindustri
rimelig og pålitelig energi.
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Nyttiggjort energi: Figuren viser utviklingen av energibruken i
Norgefra 1900 til 1990.Krajtintensiv industri og transport er holdt
utenfor.

Nye effektivitetskrav:

Forbud mot salg av strømslukende kjøleskap og frysere
De nye kravene innebærer en betydeligskjerp-

ing ved at bare de mest
energieffektiveapparatene tillates solgt i
butikken. Produsentene
vil påvirkes til å utvikle
stadig mer energieffektiveprodukter. På
sikt vil dette bidra til å
redusereveksten i det
private energiforbruket.

dørers totalmarked.

Utviklin-

gen av nye produkter

fra de

store leverandørene påvirkes av
det europeiske markedet, som
etterspør stadig mer energisparende produkter. Hvilke produkter som tilbys norske forbrukere, blir dermed påvirket av
den europeiske utviklingen, og

vil bidra til en endring i kjøperens bevissthet om enøk-potensialer i husholdningsapparatene. Eksempelvis vil et kjøleskap eller en fryser med
energiklasse A halvere strømforbruket sammenliknet med
tilsvarende apparat merket
med E.

I løpet av de nærmeste årene
vil energimerkeordningen utvides til å gjelde stadig flere
husholdningsapparater.
Først
vil ordningen innføres for lamper og belysningskilder, deretter for ovner, varmtvannsberedere og -beholdere
og
klimaanlegg.

Energi
Logo
ABC
123

Merke
Modell
Lavt forbruk

Av Mari Vartdal og Roar Fjeld

"-Mye av strømforbruket i norske hjem er knyttet til elektriske husholdningsapparater.
Hvis vi skal nå våre mål om en
vesentlig reduksjon iveksten av
energiforbruket, samtidig som
velstandsøkningen fortsetter,
må vi blant annet tilby befolkningen mer energieffektive apparater ", sier Birger Bergesen,
seksjonssjef ved Enøk-seksjonen i NVE.
Gode enøk-potensialer
Erfaringer fra flere land viser at
innføringen av energimerkeordningen og effektivitetskrav
bidrar til å bevisstgjøre både
produsenter
og kjøpere av
husholdningsapparater.
Det norske markedet
for
husholdningsapparater
er lite
sett i forhold til mange leveran-

NVE fører i samarbeid med
NEMKO og de regionale enøksentrene tilsyn med at bestemmelsene i ordningene blir overholdt.

Fakta
Energimerkeordningen har til hensikt å gjøre forbrukerne kjent med de ulike husholdnings-apparaters
energibruk. Merkingen inneholder blant annet informasjon om det enkeltes produkts relative energibruk
i forhold til andre produkter i samme kategori. Apparatene blir merket med bokstavkode fra A til G, hvor A
har beste energieffektivitet.
Energimerkingen startet i 1996 og innbefatter per i
dag følgende produktkategorier:
Kjøleskap, -frysere og kombinasjoner av disse
Vaskemaskiner, tørketromler
disse

Høyt forbruk
Energiforbruk

Det faktiske energiforbruk
apparatet
brukes og hvor

oppnådd

av

Oppvaskmaskiner

kWh/år.

(På grunnlag
av resultater
24 timers standardprover)

og kombinasjoner

gjennom

Fra og med september 1999 har det i tillegg blitt innført minstekrav til energieffektivitet. Kravet er innført for kjøleskap, -frysere og kombinasjoner av disse
som igjen er delt opp i ulike kategorier.
Kravet innebærer hovedsakelig at kun energiklasse A,
B og C med noen unntak er tillatt solgt på markedet.

avhenger
av hvordan
det er plassert.

Nettovolum kjøledel I
Nettovolum frysedel I
Lydnivå
dB(A) re I pW

Produktbrosjyrene inneholder
ytterligere opplysninger
Europeisk
Direktiv

Standard
94/2/EU

EN 153 av mai 1990.

Ortlenergimerking

av kjelemøbler

L1

Handlingsplan

OEDs miljøhandlingspian

Miljøhandlingsplan for
olje- og energisektoren
1999

hva betyr den for energi- og
vassdragssektoren?
Olje-og energidepartementet(OED)har for første
gang utarbeidet en miljøhandlingspian. Selv om
planen inneholderfå konkrete,nye mål, er den
et klart signal om at regjeringen legger økt vekt
på miljøet.Planengjør det også tydelig at
energisektorenmå ta ansvar på sine områder.
Av Haavardøsthagen

Miljøet - et sektoransvar
Som et ledd i sin langsiktige
miljøpolitikk har regjeringen
bestemt at alle departementene over noen år skal legge

frem en egen miljøhandlingsplan. I år var turen kommet til
OED. Når vi vet at energisektoren står for noen av de
tyngste miljøinngrepene både
Norge og verden for øvrig, har
mange sett med spenning frem
til nettopp
denne miljøhandlingsplanen. Planen omfatter både olje- og energisektoren i to forholdsvis adskilte deler. Jeg har avgrenset
meg til å kommentere den sistnevnte sektoren.
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Lite konkret nytt
Planen bygger på de
overordnede prioriteringene i miljøvernpolitikken og er gjennomgående et strategisk dokument, men på noen
områder er det satt opp
konkrete mål. Den gjentar målene som følger av våre internasjonale klimaavtaler som å
redusere NO.-utslippene til 156
000 tonn innen år 2010 (en reduksjon på 28% i forhold til
1990), at Norge skal produsere

tre TWh vindkraft og fire TWh
mer vannbåren varme fra nye
fornybare energikilder
etc
innen år 2010. Når det gjelder
CO2-utslipp er planen mindre
konkret. Motstanden mot gasskraftverk som ikke baserer seg

Store vindprosjekter
behandles i NVE

i Troms og Finnmark

Konsesjonssøknader
for
to store vindkraftverk i
Troms og Finnmark
ligger nå til konsesjonsbehandlingi NVE.Det
planlagte vindkraftverket på Kvitfjell
på Kvaløyautenfor
Tromsøer trolig et av
verdensstørste vindkraftanlegg.
Av Nils HenrikJohnson

Det er store prosj ekter som nå
er til konsesjonsbehandling
i
NVE. På Kvaløya i Troms planlegges det etvindkraftverk
med
106 vindturbiner
med total installert effekt på 159 MW og
forventet produksjon
på 509
GWh.

Planlagtvindkraftverki Havøysund:NVEvil avgjørefør jul hvorvidt Norsk miljøkraft får konsesjon og investeringsstøttetil å bygge ut dette vinclkraftverket
på Havøysund. Illustrasjon:GrønerTromsøAS

Kvaløya
Vindkraftverket
dekker et område på 13 kvatratkilometer
på
vestre del av Kvaløya. Norsk
Miljøkraft Tromsø og Troms
Kraft Produksjon
leverte konsesjonssøknad
og konsekvensutredning
i oktober, og saken
er nå på høring. Det er også levert inn en søknad og konsekvensutredning
for en nesten
tre mil lang 132 kV kraftledning på sørsiden av Kvaløya.
Prosjektet
har en kostnadsramme
på cirka
1,3 milliarder.kroner og det er søkt om
en investeringsstøtte
på 318
millioner kroner.
I november arrangerte NVE folkemøte i forbindelse med hørin-

på teknologi som gir minimale
CO2-utslipp, gjentas.
På tilgangssiden viser regjeringen til fritaket fra investeringsavgift for nye fornybare energikilder med mer. I forhold til
enøk vises det til forslaget på
statsbudsjettet
om å øke elavgiften med 2,5 øre og øke bevilgningen til omlegging av
energibruken med 106 mill. kr
til 355 mill. kr.
Vannkraft
Når det gjeIder vannkraft, peker departementet på at epoken med de store vannkraftutbyggingene er over. Samtidig
slås det fast at Norge fortsatt
har gode muligheter til å bygge
ut vannkraft. I denne sammenheng viser planen til at det i den

gen av søknadene
og konsekvensutredningene.
Rundt
60 personer møtte for å høre
Norsk Miljøkraft
og Troms
Kraft presentere
planene. Det
synes å være en positiv stemning for selve vindkraftverket,
mens det er mer delte meninger om kraftledningen
som
planlegges. Kraftledningen
vil
gå i nærheten av et boligfelt og
flere deltagere på møtet var kritiske til dette. Det kom også
opp kritiske kommentarer
til
trasføringen
i et mye brukt
friluftsområde
i Straumsbukta.
Flere stilte også spørsmål om
erstatninger
i forbindelse med
kraftledningen.
Det ble også

nye vannressursloven legges
opp til å opprettholde
produksj onsmulighetene for vannkraften! Det nevnes også at
Samlet plan og verneplanene
skal legges til grunn for den
fremtidige vannkraftutbyggingen.
Regjeringens åtte miljøvernpolitiske resultatområder:
Biologisk mangfold
Friluftsliv
Kulturminner

og -miljø

Overgjødsling med mer
Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Avfall og gjenvinning
Klimaendinger, luftforurens
ning og støy
Internasjonalt
arbeid

miljøvern-

Havøysund

annet stort vindkraftverk.
NVE
mottok konsesjonssøknaden
i
sommer
og konsekvensutredning
for 26 turbiner på
Havøygavlen, med installert ef
fekt på 39 MW og forventet produksjon på 150 GWh. Prosjektet har en investeringskostnad
på 300 mill.kr og det er også
søkt om investeringsstøtte.
NVE
forventer å ha en konsesjonsavgjørelse, samt svar på søknaden om investeringsstøtte
klar
før jul. Såfremt det gis konsesjon og finansieringen
faller på
plass, ønsker Norsk Miljøkraft
å bygge anlegget i år 2000.

Ved Havøysund
i Finnmark
planlegger Norsk Miljøkraft et

NVE forventer også søknader og

avholdt et eget møte mellom
NVE og lokale og regionale
myndigheter. Anleggsperioden
er planlagt å strekke seg over
to år. Det skal anlegges om lag
35 kilometer
vei og det skal
bygges en ny kai i området for
å kunne ta i land vindturbiner
og annet utstyr. Før anlegget er
ferdig, vil rundt 2000 vogntog
ha kjørt inn i området. Høringsfristen går ut i mars og NVE forventer å kunne gjøre et vedtak
i løpet av våren/forsommeren
2000.

Prioriterte
resultatområder
Regjeringen har prioritert åtte
miljøvernpolitiske
resultatområder (se ramme). Alle er av
interesse
for energiog
vassdragssektoren, men biologisk mangfold er spesieltviktig.
På dette området inneholder
planen seks nasjonale resultatmål og like mange sektormål.
Det vil føre for langt å gå inn
på alIe målene i denne sammenhengen og interesserte
henvises til del II av handlingsplanen.

områder er målene langt på vei
i tråd med den praksis som allerede er innarbeidet bl.a. i
konsesjonsbehandlingen. Som
eksempel på sektormål kan
nevnes at ved forvaltning av de
vernede vassdragene og ved
gjennomføring
av flom- og
erosjonstiltak skal det biologiske mangfoldet ikke reduseres. Enkelte sektormål går igjen
under flere resultatområder.
Man skal for eksempel ta hensyn til inngrepsfrie
naturområder både av hensyn til biologisk mangfold og friluftsliv.

Enkelte av resultatmålene er
allerede oppfylt. Et representativt utvalg av de norske vassdragene er for eksempel allerede
vernet gjennom verneplanene
for vassdrag. Også på andre

Konklusjon
Resultatmåling
og resultatevaluering
på miljøvernområdet kan være vanskelig.
Men på mange områder mener
jeg at oppfyller NVE de miljø-
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konsekvensutredninger
for inntil fem nye vindkraftverk
før
jul. Statkraft har signalisert at
de vil sende inn søknad for prosjektene på Stadt, Smøla og
Hitra. Videre forventes det søknader for prosjekter på Smøla
fra henholdsvis
Ørntua Vindkraft og konstellasjonen
Hydro,
Statoil og NEAS. Disse fem prosjektene vil ha en samlet installert effekt på 250 MW. Avgjørelse i disse sakene vil sannsynligvis falle innen sommeren
2000.

målene som er satt. På andre
områder f. eks. når det gjelder å
avbøte skader som følge av
gamle vassdragsinngrep, mangler det en del. På noen områder evnen til å nå målene avhenge av fremtidig praksis.
Å ta vare på områder uten inngrep og det biologiske mangfoldet hører til denne kategorien.
NVEmå i fremtiden rapportere
i forhold til miljøhandlingsplanen. Skal etaten komme
godt ut av den fremtidige evalueringen
av innsatsen på
miljøsektoren, må de sektormålene som er satt opp tillegges betydelig vekt ved behandlingen av alle konkrete saker
der avgjørelsen påvirker de
miljømessige forholdene.

•
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Vann & Energi
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Konsesjonsbehandlin
NVE arrangertei

oktoberet seminar om
konsesjonsbehandling
sammen med myndighetene i Tanzania.
Av Espen Lier

Tanzania mangler verken lovverk
eller
forvaltningsinstitusjoner i tilknytning til
kraftprosjekter, snarere tvert
imot. Hovedutfordringen ligger
derfor i en samordning av det
eksisterende lovverket og koordinering av de ulike forvaltningsorganene som er involvert
i behandling av kraftprosjekter.
Særlig viktig er det å få koblet
miljøvurderingene som i dag
utføres av en egen etat med vurderingene avprosjektenes hensiktsmessighet og betydning for
kraftforsyningen. Dette var noe
av bakgrunnen for at det i begynnelsen av oktober ble avholdt et seminar i Tanzania
med arbeidstittel "Licensing
Procedures for Electric Power
Development
and Environment Management in Tanzania".
NVE hadde i samarbeid med
myndighetene i Tanzania an-

•••

•

. •
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i Tanzania

svaret
å
planlegge
seminaret,
mens
NORAD sto for
finansieringen. I tillegg
til representanter
fra
ulike institusjoner i Tanzania, var
også milj ømyndighetene i Uganda
og Zambia
representert. Audun
Bjørkenes
fra Arendals
Vassdrags
Brugseierforening,
som tidligere har arbeidet med
Vannkraftverkunder bygging i Kihansi:Det ble lagt inn en befaring til området der et nytt vannkraftverk
vannforvalter under oppbyggingfor at seminardeltakerne skullefå praktisk innsikt i følgene av konsesjonsarbeid.
ning iTanzania i noen år, deltok også. NVE værende situasjonen i Tanza- Kihansi som er under oppbyg- Det foreligger så langt ingen
konkrete planer for videre envar representert med kompe- nia og muligheter for forbe- ging. Mange av seminardringer, samt et innblikk i for- deltakere hadde aldri sett et gasjement fra norsk side.
tanse innen konsesjonsbehandling, miljø og juss. NORADvar holdene på dette området i de vannkraftverk før, og det var
andre nevnte landene som var nyttig for dem å skape seg et
representert ved Even Sund.
bilde av hva dette dreier seg om
Seminaret ble brukt til fore- representert.
drag og diskusjoner. Man fikk Det var også avsatt tid til en be- i praksis. Norge deltar i finansieringen av prosjektet.
en grundig innføring i den nå- faring av vannkraftverket

Skadeflom i Skiensvassdraget:I slutten

NVE gir ut historisk
kalender

av juni 1927forårsaket voldsomme
nedbørsmengderen skadeflom i
Skiensvassdraget.Bildet erfra Bakken i Skien.
(Bildet til venstre)

I forbindelsemed over- har samlet bilgangen til et nytt årtu- dene og redigert
tekstene
med
sen syntes Informasjons- hjelp fra dyktige
kontoret i NVE det var fagfolk i avdelingene.
en god anledning å
Noen avbildene er
bruke noen av de flotte publisert ved tidlihistoriskebildene som gere anledninger,
andre er
finnes i NVEsarkiver til mens
mindre kjente.
en kalendersom gir
Det er imidlertid
første gang disse
glimt tilbake i det
bildene
er samlet
århundret vi er i ferd
i en kalender.
med å leggebak oss.
Falch Fargetrykk
har bistått NVE
med produksjon
Av Melita Ringvold Hasle
og design av kaNa,
Bildene i kalenderen er hentet lenderen som senfra NVEs arkiv med unntak av des ut som julegave til NVEsannovember-bildet som er utlånt satte og ulike kontakter i disse
av Akershus Energi. Bildene re- dager.
presenterer små glimt fra NVEs
arbeidsfelt i etatens tidlige his- Til høyre ser du fire av bildene
torie. Informasjonskontoret
som brukes i kalenderen.

Masterved Rjukanfoss:Sam Eyde
sikret seg eierskapettil Rjukanfossi
1903.Da Norsk Hydro ble konstituert
i 1905 ble A/S Rjukanfoss oppkjøpt av
Hydro. (Bildetover)
Tidsskille:I mai 1920fikk VestAgder sin første lavspentmast.
(Bildet over)
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Vassdragsnivellering:Her møtes
nivel/ørassistenterpå fyikesgrensa
mellom Rogaland og Hordaland
sommeren1936.(Bildet til venstre)
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