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Briketter varmer
Forsva ret
Forsvarets etablissement på
Kjevik har fått et godt utbygd
fiernvarmenett, hvor de bruker
briketter som brensel. I januar
inviterte Forsvarets bygnings-
tjeneste til presentasjon av det
nye anlegget som NVE har
støttet med 550.000 kroner.

Side 9

Norge - en
energinasjon?
"Energinasjonen Norge burde
tatt langsiktige grep for lenge si-
den. Kanskje frigjort arbeidskraft
fra en oljeindustri som trappes
ned, kan bevege fokusområdet
mot fremtiden?", spør vår gjeste-
skribent Knut Erik Madsen fra
Oslo Energi Holding.

Side 5

Fokus på
NVE anlegg
Olje- og energidepartementet ba
i fior NVE om å se nærmere på
forholdene rundt egen anleggs-



virksomhet. En arbeidsgruppe
med regionsjef Einar Sæterbø
som formann konkluderte med
at det er samfunnsøkonomisk
riktig at NVE fortsetter
med anleggsdrift i egen regi.

Side 9

-

Opplandskraft
DA og Tafjord
Kraftproduksj on
AS søker om en re-
dusert kraftutbyg-
ging i Øvre Otta.
Søknaden bygger
på Stortingets
vedtak fra våren
1999 om at det
kan fremmes en
planendrings-
søknad for utbyg-
ging i vassdraget.
Forventa produk-
sjon i det nye an-
legget er beregna
til 525 GWh. Til
sammenligning
var produksjonen
beregna til 1069
GWh ved full ut-
bygging.

Side 2

Kraftverk ved Framruste: En  av endringene i den nye  søknaden, er at  det tidligere Glitra  kraftverk tas ut,  og at det i
stedet planlegges et  kraftverk  på sørsiden av elva  Framruste som du ser her.  Foto Astrid  Brynhildsen

Med eller uten CO2?
Lavere
nettleie
Siden 1993 har overførings-
prisen for strøm til hus-
holdninger gått ned med 15
prosent, målt i fast krone-
verdi. Lavest pris nå har
Bodø Energi, mens Trønder
Energi Nett AIS har høyest.
Ellers viser landsgjen-
nomsnittene for de ulike
tariffgruppene svært liten
endring fra 1999 til 2000.

Side 2
Slik  vil det planlagte  gasskraftverket på  Fiborgtangen se  ut  hvis det realiseres. Vann &  Energi
ser på  status for  gasskraft i Norge, og  har  snakket med både tilhengere og motstandere av
gasskraft.  Illustrasjon  Fjellanger-Widerøe: Midtsidene



Liten økning i nettleia
Siden  1993 har overfør-
ingsprisen for strøm til
husholdninger gått ned
med  15  prosent, målt i
fast kroneverdi. Lavest
pris har  Bodø Energi,
mens  Trønder Energi
Nett A/S topper  lista.

Av Inger Sætrang  og Jon Sagen

NVE har innhentet oversikt over
overføringstariffer (nettleie) for
år 2000. Landsgjennomsnittene
for de ulike tariffgruppene viser
svært liten endring fra 1999.

Gjennomsnittlig hushold-
ningstarifffor hele landet i 1999
var 1250 kr i fastbeløp per år og
16,9 øre/kWh. Tilsvarende for år

2000 er 1254 i fastbeløp og 17,1
øre/kWh. Ved et årsforbruk på
20 000 kWh gir dette en pris på
23,3 øre/kWh i nettleie (alle pri-
ser er oppgitt med moms). For
1999 var tilsvarende lands-
gjennomsnitt 23,2 øre/kWh.

Det er fortsatt relativt stor
spredning mellom den høyeste
og den laveste overføringspri-
sen. Lavest pris (omregnet ved
20 000 kWh) har Bodø Energi
og Narvik Energi med hen-
holdsvis 16,6 og 17,8 øre/kWh.
Finmark, Troms og Nordland er
fritatt for moms på elektrisitet.
Ser vi på de områdene der det
betales moms finner vi de la-
veste prisene i Kristiansand
Energiverk Nett AS, Notodden
Energi AS, Gudbrandsdal
Energi AS og Røros Elverk AS
som alle har en pris på 18,5 øre/
kWh. Høyeste pris som er 39,8

øre/kWh finner vi i
TrønderEnergi Nett AS. Vi gjør
oppmerksom på at prisene i det
enkelte året ikke bare gjenspei-
ler nettets kostnadsnivå, men
også mer-/mindreinntekt fra
det ett år til det andre. Mer-/
mindreinntekt oppstår når et
nettselskap får en for høy eller
lav inntekt i forhold til den inn-
tekten de er tillatt å ha
(inntektsramme). Tilbakebeta-
ling eller eventuell innkreving
av mer-/mindreinntekt skjer
ved endringer i tariffene, og det
kan være forskjellige nett-
selskaper som har de høyeste og
laveste prisene de ulike år.
- En stor del av denne reduksjo-
nen kan tilskrives det
reguleringsregimet som NVE
innførte i 1997 sier direktør i
Enøk- og markedsavdelingen,
Jan Moen.

Overføringstariffer 1993 - 2000. Øre/kWh *)**)








Endring




1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1993 - 2000
Næring (eks.mva)








(1,6 GWh, 400 kW) 14,5 12,8 12,6 12,3 12,6 12,9 13,1 12,7 -12,53 %

Næring (eks.mva)








(160 MWh, 40 kW) 20,9 18,5 17,8 16,2 16,8 16,8 16,2 16,0 -23,48 %

Husholdning (inkl.mva)








(20 000 kWh) 27,5 24,7 23,7 22,4 23,0 23,4 23,8 23,3 -15,27 %

*) Tariffene er bergenet som veide gjennomsnitt med overført energivolum som vekter.
**) Tariffene er omregnet i 1999-kroner.

Nettleia fra 1993-2000: Tabellen viser utviklingen i de reelle oveiføringsprisene siden 1993 for noen typiske  kundekate-
gorier. Siden  1993, som  var  første året det ble utarbeidet sammenlignbare overføringstariffer, har  det  vært en  klar reell
reduksjon i tariffene. Målt  ifast  kroneverdi har det vært en reduksjonfra 1993 til  2000 på 15,27% i husholdnings-
tarijfen.

Utvider enøk-prosjekt
Meget positive erfarin-
ger med enøkprosjekter
i to ferrolegerings-
bedrifter gjør  at NVE nå
vil videreføre arbeidet.
Her er store penger å
spare - nesten  uten
investeringer.

Av Yngve Bruksås

NVEs modell for reduksjon av
energiforbruket i industrien -
omtalt i Vann & Energi nr
1999 - har vist seg så lovende at
direktoratet nå satser på utvide
prosjektet. I et forslag til videre
fremdrift heter det at reduk-
sjonspotensialet i ferrolege-
ringsindustriens trolig er på

minst fem prosent. Det betyr i
såfall at de 13 gjenværende
ferrolegeringsbedriftene i Norge
til sammen vil kunne spare elek-
trisitet tilsvarende produksjo-
nen fra 4,3 altakraftverk - 340
GW/år. Dette utgjør til sammen
omtrent 42 millioner kroner,
eller 3,2 millioner per bedrift i
sparte strømutgifter. I tillegg

forventes det en betydelig høy-
ere gevinst forbundet med en-
dret råvaresammensetning og
økt produksjonsutbytte.
En av bedriftene som har vært
med i forsøksprosjektet er Fesil
Rana Metall i Rana kommune.
Totalt anslås bedriftens
innsparingspotensiale til 28
millioner kroner per år. Verks-
direktør Sigbjørn Brevik lovpri-
ser prosjektet i et intervju i
Rana Blad 14. januar i år, og
forklarer hvordan de konkret
ser for seg at utgiftene skal kut-
tes ned:

- Det kan godt hende at den bil-
ligste kvartsen på markedet gir
en svært kostbar smelteprosess,
mens dyrere kvarts krever langt
mindre energi. I vår industri
må en se på energi som en rå-
vare, på linje med kvarts og
koks, sier Brevik til avisa.
Han forteller også at analyse-
arbeidet rundt dette temaet har
vart et halvt år, og at bedriften
med dette har fått statistiske
beviser for sine antakelser.

Bffligere  produksjon:  Fesil Rana Metall og 12 andre ferrolegeringsbedrifter
i Norge vil til  sammen kunne spare  omtrent  42  millioner kroner i strømutgifter
i året  ved å legge om produksjonen. Foto: Arne Danielsen

Effektsituasjonen
på sakslista
For andre året på rad er effektsituasjonen i norsk kraftfor-
syning sett på sakslista. For første gongen i moderne tid
fekk Statnett før jul fullmakt til å sette i verk tvangsmessige
leveringsinnskrenkingar for å hindre kortsiktige under-
skott på effekt. Føresetnaden var at ulike frivillige avtaler
og forretningsmessige løysingar blir nytta så langt som
mogleg før ein tar i bruk innskrenkingar.

Sett frå ein fagleg synsstad bør periodar med effektknapp-
leik være det normale i ein effektiv kraftmarknad. Knapp-
leik på effekt vil løfte prisen og motivere produsentane
til nye installasjonar og for-
brukarane til å spare straum.

Kraftmarknaden er spesiell
fordi det til ei kvar tid må være
balanse mellom produksjon og
forbruk for at kvaliteten skal
haldasi oppe. Samstundes må vi
også ha tilstrekkeleg kortsiktig
reservekapasitet for å kunne
handsdme uventa havari eller
u ttall av større produksjons-
eller netteiningar. I høg-
lastsituasjonar vil tilgongen på
reservar i prcduksionssystemet
være sm.å.

Redusert kvalitet eller
utkoplingar fører til store samfunnsmessige kostnader
samstundes som slike hendingar også har andre store
konsekvensar. Fordi Noreg er så avhengig av elektrisitet,
blir vi spesielt sårbare.

Mykje tyder pa at utfordringane og nøkkelen til fornuf-
tige løysningar pa den kortsiktige effektknappleiken ligg

å utvikle fleksibiliteten i sluttbrukarmarknaden. His-
torisk sett har Noreg hatt ein god effektdekning. Den veik-
skapen 54:›in no kjem til syne gjer at styresmaktene er
usikre på om vi kan greie å takle ein situasjon med knapp-
leik. Det var noko av bakgrunnen for at Statnett fekk den
neninde fullynakta før. jul.

NVE har no sett denne saka øvst på sakslista, men effekt-
ntfordringane er eit ansvar for alle partar, både på slutt-
brukar-, produsent- og nettsida og hos dei ulike styres-
maktene.

NVE har eit klart ar for å bidra innafor vårt myndig-
hetsområde. Vi ellom anna starta opp eit arbeid
med å endre tar slik at dei kan stimulere både til
større fleksibilitet på sluttrukarsida og til auka
effektinstallasjonar  i  produksjonssystemet. Gjennom
støttemidler og i konsesjonshandsaming søker vi å bidra
til ein infrastrUktur som legg til rette for bruk av alterna-
tive energiformer til mellom anna oppvarming. Vi har og
begynt å gå gjennom regelverket vårt for systemansvaret
slik at det kan legge til rette for fornuftige løysningar av
behovet for reservar.

Vi er nøgde med at Statnett har etablert ein dialog med
den kraftintensive industrien for å få til ordningar som
gjer at industrien gjennom utkoplingar kan bidra til ein
større fleksibilitet. Vi deltar også sammen med bransjen
i ei rekkje FoU-aktivitetar som fokuserer på desse
problema.

Vi trur oppriktig at dei mange initiativa som alt er tatt
eller som er planlagte, skal kunne gjere det mogleg å
vidareutvikle norsk energiforsyning i tråd med dei krav
og ønsker både bransjen og kundane har til ei sikker
kraftforsyning. I dette arbeidet må alle partar fordoms-
firitt kjenne ansvaret sitt og yte bidrag til løysningar vi
alle kan være tente med.
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Ny søknad om utbygging
i Øvre Otta

Framruste elv:Her tappes  vann for kraftproduksjon  lenger ned i vassdraget. Ved utbygging etter den nye søknaden
vil mesteparten av  vannet  gå gjennom  tunnel til  Framruste  kraftverk. Foto: Astrid  Brynildsen

Historikk
Kraftlaget Opplandskraft, Tafiord Kraftselskap og Glommens og Laagens Brukseierforening
søkte om kraftutbygging i Øvre Otta med kraftverkene Glitra og Øyberget i begynnelsen av
1996. NVE ga innstilling med anbefaling til Olje- og energidepartementet (OED) om et noe
redusert alternativ i begynnelsen av mars1997. OED avslo søknaden i sin helhet 23.02.1998.
Søkerne klaget og krevde at saken skulle forelegges Stortinget, som behandlet saken den
07.06.1999 og gjorde vedtak om at overføringene ovenfor Pollvatnet samt overføringstunnelen
fra Breidalsmagasinet til Glitra skulle utelates. I premissene for vedtaket forutsatte Stortin-
get at en redusert utbygging skal behandles "etter vassdragsloven basert på en planendrings-
søknad", og at "konsesjonssaken i utgangspunktet kan foretas på grunnlag av de godkjente
konsekvensutredningene".

NVE har mottatt søk-
nad om en redusert
kraftutbygging i Øvre
Otta. Opplandskraft
DAog TafjordKraftpro-
duksjon AS søker samti-
dig om konsesjon for
bygging av ei kraftlinje
fra nye Framruste
kraftstasjon til Vå-
gåmo. NVEvil ha sin
innstilling i saken klar
innen utgangen av
året.

Av Astrid  Brynildsen og Magne Geir
Verlo

Søknaden bygger på Stortin-
gets vedtak fra våren 1999 om
at det kan fremmes en plan-
endringssøknad for utbygging
i vassdraget. Opplandskraft DA
og Tafiord Kraftproduksjon AS
har også sendt NVE tilleggs-
utredninger av konsekvensene
for flora og fauna i de områ-
dene som vil bli berørt i forbin-
delse med de reduserte pla-
nene. Det er også oversendt søk-
nad med konsekvensutredning
for bygging av kraftlinjer og
høyspentanlegg.

Nye planer
De vesentligste endringene i
planendringssøknaden, er at
det tidligere Glitra kraftverk
tas ut, og erstattes med et kraft-
verk på sørsiden av elva Fram-
ruste, som kommer fra
Raudalsvatnet. Kraftverket vil
få navnet Framruste og ha inn-
tak i Raudalsmagasinet med
utløp til Pollvatnet. Som følge
av at den eksisterende tappin-
gen fra Raudalsmagasinet skal
legges til grunn for Framruste

kraftverk, vil det få mindre
slukeevne og installasjon enn
Glitra. Bygging og lokalisering
av Øyberget kraftverk med
inntaksmagasin og oppdem-
ming av Heggebottvatnet sam-
svarer med tidligere planer,
men kraftverket planlegges
med mindre installasjon og
slukeevne. Elvestrekningen som
berøres i Ottaelva reduseres be-
traktelig i forhold til den for-
rige søknaden, fra omlag 30 til
seks kilometer. Den reduserte
utbyggingen medfører at veier,
antall tipper og tippvolum re-
duseres vesentlig i forhold til
planene fra 1996. Folventa pro-
duksjon i det nye anlegget er
beregna til 525 GWh. Litt over
halvparten av dette vil bli pro-

dusert om vinteren. Til sam-
menligning var produksjonen
beregnet ti11069 GWh ved full
utbygging.

Elektriske anlegg og
over-føringsledninger
NVE har mottatt en egen søk-
nad om bygging og drift av en
132 kV overføringsledning fra
Framruste kraftverk i Skjåk
kommune via Øyberget kraft-
verk til Vågåmo transformator-
stasjon i Vågå kommune. Det
er søkt om et hovedtrasè-
alternativ fra Framruste til
Ljomarberget i Skjåk.Videre er
det søkt om to hovedalterna-

kommunekontorene i Skjåk,
Lom og Vågå. I begynnelsen av
mars vil det bli holdt offentlige
møter for Skjåk, Lom og Vågå
kommuner med orientering
om søknadene og saksbehand-
lingen. Det blir også holdt ori-
enteringsmøter for berørte lo-
kale og regionale myndigheter.
Når høringen er avsluttet vil
NVE komme med innstilling til
OED for planendringssøk-
naden, mens søknaden for
kraftledningen og elektriskein-
stallasjoner blir sluttbehandlet
i NVE etter at Kgl.res. for plan-
endringssøknaden foreligger. I
første halvdel av juni planleg-
ges det en befaring av utbyg-
gingsområdet, og NVE tar sikte
på å ha innstillingen til OED
klar innen utgangen av året.

tiver fra Ljomarberget til
Vågåmo - et i Finndalen og et
over Nordheringfi ell/Liafj ell.
Det er også søkt om konsesjon
for elektriske anlegg i Fram-
ruste og Øyberget kraftverker.

Behandling
av søknadene
Begge søknadene med
konsekvensutredninger sendes
samlet på høring i begynnelsen
av februar med høringsfrist 15.
mai. Søknadene legges også ut
til offentlig gjennomsyn på

Stort marked for energi-
tjenester i Norge
En rapport utarbeidet
for NVE,Enfo og Store-
brand Eiendom anslår
at markedetfor energi-
tjenester og tredjeparts-
finansiering i Norge er
mer enn 500 mill kro-
ner per år.

Tredjepartfinansiering betyr at
en tjenesteleverandør inngår
en avtale med en sluttbruker
om å levere energitjenester el-
ler andre tiltak som reduserer
energiforbruket. Tjenesten kan
også innebære finansiering av
tiltakene.
Yrkesbygg er det mest aktuelle
markedet for slike tjenester.

Pricewaterhouse/Cooper Con-
sulting - som har laget rappor-
ten - vurderer at det totale mar-
kedet ligger mellom 315 og 630
millioner kroner årlig for hele
landet. Omregnet i energifor-
bruk tilsvarer dette mellom 770
- 1540 GWh.
Konsulentfirmaet peker på at
det er et krevende marked som

stiller strenge krav til kompe-
tanse og serviceevne. Det er
langt fra sikkert at energi-
selskapene - slikvi kjenner dem
i dag-blir vinnerne i dette mar-
kedet. Det betyr at energi-
selskaper som ønsker å gå inn
på dette markedet, må vente
hard konkurranse fra service-
og tjenesteselskapene som med

sitt kundefokus og sine trim-
mede organisasjoner har vel så
store muligheter til å lykkes,
heter det i rapporten.
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Nedre Eiker
-ener på enøk
26. januar fikk Nedre
Eiker kommune heder
av NVE for god energi-
økonomisering.Hvert
år sparer kommunen
800.000kroner på å
være miljøvennlig.
NedreEiker er en av de
mange kommunene
som deltar i NVEs
bygningsnettverk.

Av Melita  Ringvold Hasle

munale bygg for å kartlegge
energibruken og hvordan de
kunne redusere den. Deretter
satte de opp en plan for tilta-
kene som måtte gjennomføres.
Resultatet er 800.000 kroner i
lavere energiutgifter, til tross
for at kommunens samlede
bygningsmasse har økt. Kom-
munen har også en egen
enøkansvarlig som sørger for å
følge opp arbeidet. Deltagelse i
NVEs nettverk har vært spesi-
elt nyttig for ham fordi det ga
anledning til å utveksle erfarin-
ger med andre kommuner.

LI

Nedre Eiker har jobbet bevisst
med enøk siden slutten av 80-
tallet og fra 1993 har de hatt
en egen enøkplan. Nå trekkes
de altså fram av NVE som et
premieeksempel på en
go d enøk-kommune.
Kommunen startet med å gå
systematisk gjennom alle kom-

-Nedre Eiker kommune kan
fremheves som en foregangs-
kommune, så vi synes det er na-
turlig at de er de første som
mottar dette enøk-diplomet, sa
avdelingsdirektør i NVEs enøk-
og markedsavdeling, Jan Moen
da han overrakte varaordfører
Ragnhild Lenes Johansen diplo-
met.

Enøkheder:Varaordfører i Nedre- Eiker kommune, Ragnhild  Lenesphansen  (foran til høyre) og  enøk- og
innemiljøansvarlig i kommunen,  Bjørn Owren Diseth (bak  til  høyre) tok i  mot enøk-diplomet fra NVEs enøk — og
markedsdirektør, Jan Moen. Kari  Ekker som er prosjektleder ved  Enøk-senteret i Buskerud og Ole Gunnar  Søgnen fra
NVEs byggoperatør var også til stede ved overrekkelsen. Foto: Mari Vartdal

Fakta om bygningsnettverket
Utbredelse
Siden 1996 er 55 nettverks-
grupper etablert.
Samlet enøkinnsats er på ca
116 millioner kroner siden
1996. Av dette er 46 millio-
ner støtte fra NVE.
De offentlige deltakerne om-
fatter per januar 2000 116
kommuner og fylkeskommu-
ner og 20 store statlige bygg-
forvaltere. I 13 nettverkspro-
sjekter i den private sektoren
er det bl.a. flere store bygg-
forvaltere, boligbyggelag,
hotellkjeder, butikkjeder,

samt rådgivere. Eksempelvis
gjennomfører nå Storebrand
Eiendom et nettverk i samt-
lige av sine 30 eiendommer.
I alt er omlag 1100 bygnings-
obj ekter nå medlem av
Bygningsnettverket.

Hva gjør gruppene?
Deltakerne i nettverks-
gruppene gjennomfører en
avtalt prosess og forplikter
seg til å analysere og plan-
legge eget energiforbruk, inn-
føre energiledelse og etablere
et langsiktig energi-

oppfølgingssystem (E0S).
De skal også gjennomføre in-
tern opplæring på relevante
organisasjonsnivå, inkludert
ledelsen og brukerne av byg-
ningene.
Byggeierne skal rapportere
årlig energibruk på et utvalg
bygninger.
Deltakerne kommer sammen
på jevnlige nettverks-
samlinger og for å utveksle
erfaringer og få informasjon
og opplæring.
Flertallet av gruppene ledes
av det nærmeste regionale

enøksenteret, men også pri-
vate firma eller en gruppe-
deltakerne kan fungere som
prosjektleder.

Tilbudet fra NVE
NVE tilbyr deltakerne støtte
til blant annet etablering og
drift av nettverket, energi-
oppfølging (E0S), enøk-ana-
lyser, samt til rådgivning og
opplæringstiltak.
Støtten til de fleste gruppene
ligger mellom 600.000 og
1.000.000 kroner.Byggeierne
og bygningene blir medlem-

mer av Bygningsnettverket
og vil få tilgang til relevant
informasjon, energistati-
stikker og lignende.

Det er rom for flere
grupper! For nærmere
informasjon ta kontakt
med NVEs byggoperatør
tlf. 55 21 44 40
(osoegnen@online.no),
koordinator Erik Hammer,
tlf. 22 80 50 40
(eah @online.no) eller ditt
nærmeste regionale
enøksenter.

Nettverk med suksess
Etterhvert som tilbudet
om enøkstøtte fra NVE
blir kjent, startes stadig
nye nettverksgrupper
blant større byggeiere.
Omtrent en fierdedel av
landets kommuner er
nå deltakere, i tillegg
til en rekke statlige og
private forvaltere.

Av Hans Ree

Det er NVEs byggoperatør som
administrerer ordningen som

startet i 1996 med støtte til eta-
blering og drift av nettverks-
gruppene. Gruppene består i
hovedsak av tre til seks større
byggeiere som mottar økono-
misk støtte for å gjennomføre
en fastlagt enøkprosess over to
til to og et halvt år.

Deltakerne er pålagt å utar-
beide enøkplaner, det vil si en
plan for hvordan energien kan
utnyttes mest effektivt i egen
bygningsmasse, og hvilke tiltak
som må iverksettes de kom-
mende år. Deltakerne i grup-
pene skal selv kartlegge sitt
opplæringsbehov innen effek-
tiv energibruk. Deretter sendes

folk på kurs, både drifts-
personell, brukere og ledelse.
Kursene er hovedsakelig fra
kurskatalogen til NVEs
opplæringsoperatør, men det
utvikles også egne kurs for spe-
sielle behov i en gruppe.

Sluttrapport for
Enfos
år 2000 prosjekt
Sluttrapporten fra Enfos
år 2000-prosjekt er offent-
liggjort, og er hyggelig le-
sestoff. Den fastslår blant
annet at det ikke ble re-
gistrert år 2000-relaterte
feil som forårsaket av-
brudd i strøm-
forsyningen. Likevel vur-
derer.Enfo tiltakene rettet
mot strømforsyningeni

forbindelse med overgan-
gen til år 2000 som høyst
nødvendige. I rapporten
heter det at "Selv om
problemomfanget ble
mindre enn fryktet, ville
man fått store problemer
med driften av energi-
forsyningssystemet uten
disse tiltakene".

4



Norge- en enera inasmon?
Når dette skrives er det
transportarbeiderstreik.
Transportbedriftene har en
demonstrasjon som går ut
over tredje person. Jeg er en
slik tredje person og jeg liker
ikke at demonstrasjonen går
ut over meg. Det demonstre-
res for å få rammebeting-
elser som gjør det mulig for
norske transportselskaper og
konkurrere med svenske,
danske og finske selskaper.
Det er mange slike imper-
feksjoner mellom bedrifter
på den nordiske arena.
Handelslekkasjen til Sverige
på mange milliarder norske
kroner hvert år, er et av
mange eksempler. Likevel
har jeg ikke hørt at for eksem-
pel Vinmonopolet vil de-
monstrere fordi System-
bolaget har konkur-
ransefordeler.

Avgifter
Norske energiverk har ikke
det samme av-
gifts- og skatte-
regime som
våre nordiske
konkurrenter.
Kapitalsterke
svenske og fin-
ske selskap er
derfor på vei
inn i norsk
kraftforsyning.
Man burde
kanskje mar-
kert dette med
noen demon-
strasjoner. Strømutkobling
tre timer hver mandag ville
nok gi medieoppmerk-
somhet, bare man holder seg
unna dagsrevytid. Men kraft-
bransjen finner seg i alt. Still-
tiende sitter vi og ser at of-
fentlige eiere selger ut akti-
viteter knyttet til nett og om-
setning. Grepet fra uten-
landsk kraftforsyning fester
seg. Dette til tross for at norsk
kraftbransje og Norge med
sin kapitalrikdom, burde

hatt de beste forutsetninger
til å delta aggressivt i den
omstruktureringen som nå
finner sted. Konsesjonslo-
vene gir foreløpig nasjonal
råderett over kraftproduk-
sjon hvor de virkelig store
verdier ligger, men presset
mot disse lovene øker. Jeg
spår at innen 10 år er også
kraftproduksjonen frigitt for
kjøp til den som betaler mest.
Ingen skal innbille meg at
våre nordiske venner er stu-
pide. De har et langsiktig mål
som neppe går ut på å tape
penger. Etter min mening
burdevi ha demonstrert som
transportarbeiderene, selv
om det går ut over tredje per-
son.
Jeg mener rammebeting-
elsene bør legges til rette slik
at norske energiverk blir
kapitalsterke og kan delta
ekspansivt i den omstruktur-
eringsprosess som nå pågår.

"Energinasjo-
nen Norge bur-
de tatt langsik-
tige grep for
lenge siden.
Kanskje frigjort
arbeidskraft fra
en olj eindustri
som trappes
ned kan bevege
fokusområdet
mot fremti-
den?"

Kapitalknapp-
heten i energiselskapene gir
ringvirkninger på aktiviteter
knyttet til forskning og utvik-
ling. FoU aktiviteten er på et
alt for lavt nivå. Spesielt er
den bedriftsfinansierte fors-
kningen for lav. Vi går i dette
århundre inn i en energi-
situasjon hvor ramme-
betingelsene i stikkordsform
er: Ingen utslipp, kretsløps-
teknologi og minimale
naturinngrep. Verken energi-
bransjen eller den leverandør-

industrien energibransjen
har støttet seg til, har sett
fremtiden i hvitøyet. Det for-
skes og etableres ny industri
knyttet til fremtidens energi-
systemer allerede nå. Det for-

*
- -

I -

Knut Erik Madsen
Oslo Energi Holding

slitte eksempelet med dansk
vindkraft er bare ett. Produk-
sjon av solcellepaneler i regi
av oljeselskapene BP og Shell,
er et annet.

Naturgass
Det er mye som
tyder på at
fremtidens
energibærer vil
være hydrogen.
Naturgass er
rikt på hydro-
gen og vil være
viktig i den
transisjonspro-
sess som kom-
mer. Norges
store ressurser
av naturgass
bør lede til at vi
setter oss som
mål lede denne
utviklingen. Jeg tror ikke det
betyr at vi bør bygge gass-
kraftverk slik mange har
gjort før oss.Vi må bygge noe
nytt. Noe som gir oss

kunnskapsmessig og indus-
trielt forsprang.Vi bør bygge
gasskraftverk med minimale
eller ingen utslipp. Det er i da-
gens prissituasjon neppe be-
driftsøkono-
misk lønn-
somt å bygge
gasskraftverk i
det hele tatt.
Det er mulig å
kjøpe kraft på
5 -årskon-
trakter til un-
der 20 øre!
kWh. Det er
neppe øko-
nomi i gass-
kraft med et
slikt prisnivå. Skal man så
bygge renseanlegg som med-
fører ekstra investeringer og
tap av virkningsgrad, er det
helt sikkert et tapsprosjekt.
Jeg mener forskere og politi-
kere burde jobbe mot et felles
mål; gasskraftverkmed rense-
teknologi i drift i løpet perio-
den 2005 - 10. Jeg utfordrer
både politikere, forskere og
NVE. Politikerne burde sette
seg det mål å ha vedtatt har-
moniserte utslippsavgifter i

Norden/Nord
Europa innen
2005. Det må
jobbes i alle
internasj o-
nale fora for
dette og poli-
tikerne har en
nøkkelrolle.
Forskerne
burde få 100
millioner kro-
ner i året for
innen 5 år å
komme frem
med en rense-
teknologi
som er opti-
mal i forhold

til økonomi, teknologi og
fremtidens krav til rensing.
Norge bør så bygge gasskraft-
verket og sentrale myndighe-
ter bør finansiere rense-

anlegget selv om kostnadene
kan telles i milliarder av kro-
ner. Det vil neppe være mer
enn det vi fikk inn i ekstra-
inntekter på grunn av en

overraskende
høy oljepris
siste måned.
Betalingen
kan være at
norsk rense-
teknologi blir
like verdens-
ledende som
dansk
vindmølle-
industri er i
dag.

Nasjonalt løft
Det er lansert flere steder for
gasskraftverk i Norge. Men er
de optimale sett med sam-
funnsøkonomiske øyne? Er
det optimalt for samfunnet
å plassere det på Kårstø, Koll-
snes eller Skogn? Hvorfor ikke
på Østlandet hvor kraftfor-
bruket er størst og veien til
Sverige kortest? NVE burde
kanskje innen samme tids-
punkt ha en formening om
hvor det første gasskraftver-
ket bør bygges i forhold til
totalvirkningsgrad, over-
føringsnett, fremtidige gass-
rørledninger, etc.
Jeg synes vi bør utfordre hver-
andre til å ta et nasjonalt løft
hvor oppgaven er å legge for-
holdene til rette for ny norsk
teknologi. Klarer vi å utnytte
naturgassen i pakt med frem-
tidens krav, er vi også på god
vei til å mestre hydrogen-
teknologien. Kanskje kan vi
begynne å kalle oss en
"energinasjon" igjen? Det å
eksportere energi som råvare
kvalifiserer neppe til å bli
karakterisert som en energi-
nasjon. Det vil koste oss mil-
liarder å bli en energinasjon,
men vi vil få pengene igjen.
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Dyr hyttekos
Hyttebyen i Hafiell
bruker  mer energi enn
alle  kommunale byg-
ninger i Øyer og
Ringebu til sammen.

Gudbrandsdølen Dagningen
(GD) melder at de tre hytte-
områdene i Hafiell i 1999 hadde
et samlet årsforbruk på rundt
10,5 millioner kilowatt timer.
Dette tilsvarer mer enn det to-
tale elektriske forbruket i all
kommunal bygningsmasse i
Øyer og Ringebu, inkludert
kommunehus, sykehjem, og
skoler.

Et "skrekkeksempel" fra hytte-
byen er en eiendom med en in-
stallert effekt på 70 kilowatt
fordelt på varmekabler i innkjø-
ringen, utendørs bad og stråle-
ovner ved uteplassen. Til sam-
menligning har en vanlig ene-
bolig en installasjonseffekt på
om lag ti kilowatt timer. Kapa-
siteten på denne hytta i Hafiell
tilsvarer altså seks-syv eneboli-

ger bare i uteinstallasjoner. Hva
som finnes innenfor er ikke
kjent. I følge daglig leder Kjell
Gurigård ved det regionale
enøk-senteret i Oppland, fore-
går det en vanvittig sløsing med
energi til hytter og fritidsboliger
som står tomme store deler av
året.
- Lokalpolitikerne tar ikke
energispørsmål alvorlig nok.

Hafiell i Øyer er et godt eksem-
pel. Her har kommunen gitt
armslag for folk med penger
som vil bygge stort, og det er
ingen begrensninger når det
gjelder el-installasjoner og for-
bruk uttaler Gurigård til GD.
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Full gass med ny eller dagei
Det siver fort gass inn i
dagens samfunns-
debatter. NVEer
konsesjonsmyndighet i
gasskraftsaker og beve-
ger seg i labilt land-
skap når de vurderer
alle fordeler og ulem-
per ved gasskraft-
prosjektene. Uten å
trekke noen konklusjo-
ner ser Vann &Energi
nærmere på status for
eventuellutbygging av
gasskraft.

Av MeIitc  Ringvold Hasle

Mye har dreid seg om CO2 i

gasskraftdebatten. I slutten av

januar brukte Thorbjørn Jag-

land det han hevdet var NVEs
vurderinger av CO2-avgiftene

i et innlegg i Aftenposten. Han
argumenterte for at utslip-

pene i Norden vil gå ned der-
som Naturkraft får bygge gass-
kraftverk. Kristian Løkke som
er avdelingsdirektør i Energi-
avdelingen i NVE besvarte inn-
legget og sa at dette var en for-

enkling av NVEs vurdering. I

Bør satse stort:  Vi bør bygge CO, -
frie gasskraftverk i storskala, mener
Thomas Paim fra  Bellona

uttalelsen fra 1997, da Natur-

kraft fikk konsesjon til to gass-

kraftverk på 350 MW, påpekte
NVE at gasskraftverkenes på-
virkning på CO2 vil avhenge
av forbruksutviklingen og vek-
sten i elektrisitetsforbruket.

NVE konkluderte med at de to
gasskraftverkene ville gi en re-
dusert vekst i utslilppene i
Norden sammenlignet med
om de ikke ble bygd. Uten å

tallfeste reduksj onen antydet

NVE at den kunne ligge i om-

rådet 0-2 millioner tonn per år.

Med eller uten CO2?
Bellona mener gasskraftverk

ikke er veien å gå dersom man

vil ha ned CO2-utslippene. De
går heller ikke god for argu-

mentasjonen om at det er be-
dre å la gass erstatte kull.

- Vi synes det er unaturlig å

sette kullkraft opp mot gass-
kraft. Når en gjør det, forutset-
ter en at Tyskland og Danmark
skal fortsette å bruke like mye
kull som de gjør i dag, mens de

i virkeligheten har forpliktet

gjennom internasjonale avta-
ler til å trappe ned kull-

forbruket. Norge har i dag et ut-
slipp på 0,85 tonn CO2 per per-

son. Dersom vi skal klare å få
ned disse utslippene, slik vi har

forpliktet oss til, kan vi i hvert
fall ikke bygge gasskraftverk

med gammel teknologi. Vi må
satse på CO2-frie gasskraftverk.

Dersom vi tillater gasskraftverk
med gammelteknologi nå, vil

det spenne beina under den

CO2-frie teknologien. Indus-

trien kommer ikke til å bruke
ressurser på å utvilde ny tekno-
logi dersom de ikke må, mener

Thomas Palm fra Bellona.
Palm mener også at dersom vi

først skal bygge CO2-frie gass-
kraftverk, må vi bygge i stor
skala fordi rense- og bygge-
utgiftene blir ikke så veldig
mye større i et stort gasskraft-

verk enn i et lite.
- Med de rammevilkårene vi har

her i Norge burde vi klare å
bygge CO2-frie gasskraftverk i
den nærmeste framtid dersom

vi virkelig går inn for det. Vi har

økonomi til det og vi har tek-
nologi til det, avslutter han.

U rea I istisk
Førsteamansuensis ved Insti-

tutt for termisk energi og vann-
kraft, Olav Bolland, mener det

er urealistisk å tro at vi kan
bygge CO2-frie gasskraftverk i
dag. Ved et Sintef -seminar i
Oslo 1. februar, beskrev han mu-

lighetene for CO2-fri gasskraft

slik:

Nei til gasskraft:  Guro Fjellanger
vil  ikke  ha  gasskraftverk  med dagens
teknologi.

- Det er viktig å være klar over
at det ikke kun er et tidsspørs-
mål om når CO2-fri gasskraft
blir kommersielt akseptabelt.
Det må faktisk satses for at

denne teknologien skal kunne
realiseres. Et forskningspro-
gram på 60-100 millioner kro-
ner per år i åtte år vil kunne
føre frem. Det vil være nødven-
dig å satse på en god del grunn-

leggende og langsiktig forsk-

ningsaktivitet. Et realistisk tids-
perspektiv for  å framskaffe
kommersiell akseptabel CO2-fri
gasskraftteknologi bør ikke
være mindre enn 10 år, sa Bol-

land under sitt innlegg.
Bolland la også til at det trolig
ikke er nok med teknologi-
utvikling og et forskningspro-
gram for å fremskaffe aksepta-
bel CO2-fri gasskraft teknologi.

I tillegg må ramme-

betingelsene endre seg. CO2må
kunne selges til en viss pris til
oljeutvinning, ogfeller kvote-

•

•

RETURFIBERAN

Slik vil industriområdet  på Fiborgtangen dersom de får bygge  ut.  Mulige brukere av overskuddsvarme er også  skissert. Illustrasjon: F

prisene på CO2 må bli forholds-
vis høye (anslagsvis 150 kroner
per tonn CO2). Dessuten må det
komme begrensninger som
gjør det vanskeligere å slippe

ut CO2 i Europa,mente han.

Ingen krise
Miljøvernminister Guro Fjell-
anger mener det er kortsiktig å
sette i gang bygging av gass-
kraftverk med dagens tekno-

logi. Hun avviser også at det er
nødvendig å satse på gasskraft

For tidlig:  Førsteamanuensis Olav Bolland mener det er alt  for tidlig å  satse
på CO 2-fri teknologi

6



teknologi?

I '

Fakta om gass-
kraft:
Formell behandling av gasskraft
Et gasskraftverk er et elektrisk anlegg som er konsesjons-
pliktig etter energiloven. NVE er konsesjonsmyndighet
og fatter konsesjonsavgjørelse. Vedtaket kan påklages til
OED som fatter endelig konsesjonsvedtak.

Før konsesjonsbehandling kan igangsettes, krever gass-
kraftverk melding og konsekvensutredning etter plan-
og bygningslovens bestemmelser. NVE er ansvarlig myn-
dighet også etter dette regelverket.

De viktigste miljøkonsekvensene av gasskraftverk er ut-
slipp til luft av CO, og NOx. Slike kraftverk gir også konse-
kvenser i form av utslipp av kjølevann, estetiske forhold,
støy og behov for nye kraftledninger. NVE skal etter energi-
loven vurdere alle samfunnsmessige fordeler og ulemper
ved prosjektene.

Utslipp til luft og vann krever også utslippstillatelse et-
ter forurensningsloven. SFT skal i sin avgjørelse søke å
begrense forurensningut fra en samletvurdering av helse,
velferd, naturmiljø, tiltakskostnader og økonomiske for-
hold. Vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet.

•Å

-

*I

Aktuelle gasskraftsaker
Naturkraft AS fikk våren 1997 konsesjon for bygging av
to gasskraftverk av 350 MW. Endelig utslippstillatelse
forelå to år senere. Søkeren oppfattet vilkårene som
uakseptable og prosjektene er utsatt i påvente av endrede
rammebetingelser.

Industrikraft Midt-Norge søkte våren 1999 konsesjon for
bygging av et 800 MW kraftverk på Skogn. De søkte om
utslipptillatelse samme høst. Saken er nå til behandling
hos henholdsvis NVE og SFT. En avgjørelse er ventet til
høsten, deretter forventes klagebehandling i de respek-
tive departementer.

Nordenfieldske Energi AS har sendt melding for bygging
av et 400 MW gasskraftverk på Tjeldbergodden.
Utredningsprogram fastsettes av NVE i disse dager og en
konsesjonssøknad forventes tidligst til høsten. Naturkraft
AS har nylig meldt bygging av inntil 800 MW på samme
sted. Utredningsprogram fastsettes i løpet av våren.

Samarbeid NVE - SFT
NVE og SFT har innledet et praktisk samarbeid tilknyttet
behandlingen av søknadene fra Industrikraft Midt-Norge.
Formålet er å sikre et best mulig faglig grunnlag for be-
slutning om henholdvis konsesjon og utslippstillatelse.
Det er også et mål å sikre en samtidig avgjørelse. Samar-
beidet ble innledet høsten 1999 og omfatter blant annet

jevnlige møter med utveksling av informasjon.

Iiderøe

for å dekke inn veksten el-
forbruket.
- Vi har ingen kraftkrise i
Norge. Vi har nok energi til det
nødvendige forbruket. Men vi
har ikke til enhver tid nok til
å dekke vårt store overforbruk
av energi. Svaret på denne ut-
fordringen er ikke å bygge foru-
rensende gasskraftverk. Svaret
er heller ikke å bygge ut flere
vassdrag, men å effektivisere
bruken av energi og å satse

Gasskraftprosjekter

sterkere på nye fornybare og lo-
kale energikilder som spillvarme,
varmepumper, bio-energi og
vindkraft. Spørsmålet er om
Norge skal være det siste landet
som bygger gammeldagse og
sterkt forurensende gasskraft-
verk, eller om vi skal møte fram-
tida blant annet gjennom utvik-
ling og satsing på moderne og
miljøvennlig gasskraft, sier Fj ell-
anger

Selska
Naturkraft

Naturkraft

Industrikraft

Midt-Norge

Norsk Hydro
Nordenfjeldske

Energi

Naturkraft

Ytelse
Status
Konsesjon gitt

Konsesjon gitt

Konsesjon søkt

Forhåndsmeldt

Forhåndsmeldt

Forhåndsmeldt

Pros-ekt F Ike
Kollsnes Hordaland

Kårstø Rogaland

Skogn Nord-Trøndelag

Karmøy Rogaland

Tjeldbergodden Møre og Romsdal

Tjeldbergodden Møre og Romsdal

Sum konsesjon gitt

Sum konsesjon søkt

Sum forhåndsmeldt

Sum totalt

Midl. årsprod.
MW TWh
350 2,8

350 2,8

800 6,2

1300 10,5

400 3,2

800 6,4

700 5,6

800 6,2

2500 20,1

4000 31,9

Mens vi venter på Kyoto
Kyoto-avtalen ble undertegnet høsten 1997 og etablerte
mål for begrensninger av klimagassutslipp for de delta-
kende land. Avtalen etablerte også prinsipper for gjen-
nomføring av avtalen, men praktiske rammer for blant
annet felles gjennomføring og kvotehandel gjenstår. Inn-
til dette er på plass, har alle land og energiprodusenter
usikre rammer for sine avgjørelser.



Fokus på NVE Anlegg
Olje- og energideparte-
mentet ba i flor  NVE
om å se  nærmere på
forholdene rundt  egen
anleggsvirksomhet.
En  arbeidsgruppe med
regionsjef Einar  Sæterbø
som formann  konklu-
derte med at det er
samfunnsøkonomisk
riktig at NVE fortsetter
med anleggsdrift i egen
regi.

Tekst og foto: Are  Mobæk

Konklusjonen er at NVE lettere
vil kunne opprettholde helhe-
ten i sin vassdragsfaglige kom-
petanse. NVE Anlegg er dessu-
ten viktig for NVE som bered-
skapsorganisasjon i forhold til
flom- og vassdragsulykker. Gj en-
nom anleggsvirksomhet vil
NVE også kunne videreutvikle
nytt materiell og nye metoder i
vassdragssikkerhetsarbeidet.
Denne konklusjonen er senere

bifalt av departementet. Det
betyr at NVEs anleggsdrift fort-
satt vil bestå av en kombinasjon
mellom egen drift og innleiing
av tjenester fra det private
entreprenørmarkedet. En slik
modell gir fleksibilitet i forvalt-
ning av forbygningsmidlene.

NVE har som byggherre og en-
treprenør sentral godkjenning-
myndighet etter den nye plan-
og bygningsloven. I den forbin-
delse har etaten nå utarbeidet
et omfattende kvalitetssystem
som gjør det langt lettere enn
tidligere å skille rollene mel-
lom forvaltning og anlegg. Det
er videre fra årsskiftet innført
justeringer i rutinene for
anbudspraksis, regnskaps- og
økonomirapportering for de
fire anleggsenhetene.

Anleggsbefaring
Agnar Aas besøkte 26. novem-
ber i fior NVE Anlegg i Midt-
Norge gjennom en befaring på
anlegg langs Gaula og opp til
Hitterelva på Røros.

Hensikten med befaringen var
i første rekke å se ulike

vassdragstekniske anleggs-
steder og ikke minst å treffe re-
presentanter fra anleggssiden
blant annet representert ved
hovedtillitsvalgt for de ansatte,
maskinfører Knut Bakkeslett.

Under befaringen fikk Aas de-
monstrert åpningsarbeider i
steinbrudd, erosjonssikring og
flom- og isgangsverk. Høyde-
punktet på befaringer var de
omfattende sikringsarbeidene i
Hitterelva gjennom bergstaden
Røros, der NVE er entreprenør
sammen med lokale håndver-
kere i forbindelse med antikva-
risk restaurering av gamle sik-
ringstiltak rundt det som i dag
er Rørosmuseet med smelte-
hytta og de store slagghaugene.
Dette anlegget har bydd på
store anleggstekniske utfor-
dringer både under planleggin-
gen og utførelsen, ogviser blant
annet et nisjeprodukt som NVE
Anlegg så å si er alene om å be-
herske.

Anleggsbefaring på Røros: Fravenstre: overingeniør Joar Skauge,regionsjef
Einar  Sæterbø, hovedtillitsvalgt Knut Bakkeslett, vassdrags- og energidirektør
Agnar  Aas  og leder for NVE Anlegg i Midt-Norge overingeniør Odd Jostein
Haugen.

Stor interesse for vindkraft
NVE har  så  langt i år
mottatt  fire søknader
og to ny meldinger om
større vindkraft-
prosjekter. Til  sammen
vil disse prosjektene
kunne utgjøre  ca 350
MW, og vil i så fall gi
en produksjon på om-
trent 1 TWh — 25 gan-
ger mer  enn det  som er
i drift i  dag.

Av  Siv Sannem Inderberg

NVE vil i løpet av februar og
mars 2000 holde offentlige mø-



ter i alle de berørte kommu-

nene for å høre lokalbefolkning-
ens synspunkter på planene.
Behandlingen av disse søkna-
dene blir den første testen på
nordmenns aksept for å eta-
blere større vindparker langs
norskekysten.

Vindparkene det søkes om er
planlagt i Smøla kommune (2),
på Hitra og på Stadlandet. I
Smøla kommune i Møre og
Romsdal vil Statkraft SF bygge
et 150 MWvindkraftverk (utført
med 75 vindmøller), som skal
kobles til det eksisterende
kraftledningsnettet via en ny
132 kVluftledninglsjokabel til
Nordheim transformatorsta-
sjon i Tustna kommune. Sekun-
dært søker de om å få bygge et
40 MW vindkraftverk som skal
kobles til Straumen transfor-

matorstasjon på Smøla via en
ny 132 kV ledning.
Nordmøre Energiverk AS (NEAS)
søker om å etablere et 40 MW
vindkraftverk rett vest for om-
rådet hvor Statkraft SF ønsker
å bygge. Også denne vind-
parken er planlagt tilknyttet
Straumen transformatorsta-
sjon via en ny 132 kV ledning.
Denne søknaden baserer seg på
en melding som ble utarbeidet
i et samarbeid mellom Hydro,
Statoil og NEAS.

Det er også Statkraft SF som har
søkt om vindparker på Hitra og
på Stadlandet. Anlegget på Hi-
tra skal etter planen bestå av
28 vindmøller med en samlet
installert effekt på 56 MW. Det
må i så fall bygges en ny ca 10
km lang 66 kV ledning frem til

Fillan transformatorstasjon. På
Stadlandet søkes det om å
bygge en 70 MW vindpark be-
stående av 35 vindmøller. Vind-
parken må knyttes til
kraftledningsnettet i Bryggja
transformatorstasjon i Vågsøy
kommune via en ny 132 kV led-
ning.

Søknadene med tilhørende
konsekvensutredninger er
sendt på høring til berørte in-
stanser og lagt ut til offentlig
ettersyn. Fristen for å sende inn
uttalelser til NVE er satt til 14.
april 2000. Det antas at
konsesjonsbehandlingen kan
avsluttes i løpet av sommeren
eller høsten 2000.

I tillegg til de fire nevnte søk-



nadene har Nord-Trøndelag

Elektrisitetsverk (NTE) sendt
inn meldinger til NVE om to
ulike vindkraftprosjekter i
Nord-Trøndelag. Det ene anleg-
get er planlagt på Hund-
hammerfi ellet i Nærøy kom-
mune i Nord-Trøndelag, hvor
NTE ønsker 10-15 vindmøller å
2-3 MW. Det andre anlegget
planlegges på Ytre-Vikna med
opptil 54-75 vindmøller å 2-3
MW

NVE har også mottatt en søk-
nad om å få bygge et 160 MW
vindkraftverk på Kvitfiell uten-
for Tromsø. Denne søknaden fra
Norsk Miljøkraft AS er ute til
offentlig høring, og fristen for
å sende inn merknader til NVE
er satt til 1. mars 2000.

Stadlandet?  Slik vil  Statkraft  SFs
planlagte  vindpark på  Stadlandet se
ut.
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Forsvaret kler seg
grønt som energibruker

Brikettbad: ProsjektlederThor J. Ribesen fikk endelig etter tre års venting boltre seg i briketter, energikildensom skal
varme opp Luftforsvarets skolesenter iframtida

Biobrenselsanlegg: Anlegget på Kjevik er Forsvarets mest moderne energi-
sentral

Nå satserForsvaret på
biobrensel. I januar
inviterte Forsvarets
Bygningstjeneste  til
presentasjon av et nytt
anleggpå Kjevik. NVE
har støttet prosjektet
med 550.000kroner.

Tekst og foto: Viggo Iversen

I januar inviterte Forsvarets
Bygningstjeneste (FBT) til pre-
sentasjon av Forsvarets mest
moderne energisentral ved Luft-
forsvarets skolesenter Kjevik
(LSK). Leverandøren av det tek-
niske anlegget, prosjektledel-
sen, brenselsleverandør, repre-
sentanter fra forsvaret og fra
NVE var blant de inviterte. For-
svaret har vært en storbruker
avbåde olje og elektrisitet, men
i denne nye energisentralen sat-
ses det på biobrensel som pri-
mær energikilde. Per i dag ek-
sisterer det på landsbasis ca 20
fjernvarmeanlegg basert på
bioenergi som energikilde, og
dette anlegget er det siste til-
skuddet på stammen.

Biprodukt
Forsvarets etablissement på Kje-
vik har et godt utbygd f.jern-
varmenett, og ideen om
biobrensel kom høsten 1994
etter en henvendelse fra Boen
BrukAS, som har briketter som
biprodukt ved siden av parkett-
produksjon. Først våren 1997
skjøt ideen spirer, da det ble
utarbeidet en energi- og varme-
plan hvor ulike energi-
alternativer ble belyst. Kost-
nyttevurderinger tok utgangs-
punkt i blant annet bioenergi
og sjøvannsbasert varme-

pumpe, og vurderingene tilsa
at bioenergi var det mest lønn-
somme alternativet.

Støttet av NVE
Våren 1998 søkte Forsvarets
Bygningstjeneste NVE om
investeringsstøtte til anlegget.
NVE bevilget 550.000 kroner
over Varmeanleggsordningen
av en totalkostnad på kr
3.300.000.
- Den økonomiske støtten fra
NVE var medvirkende til at for-
svaret bestemte seg for å bygge
energisentralen og satse på
bioenergi som energikilde» sier
øistein Åsmul fra Forsvarets
bygningstjeneste.
Energisentralen er knyttet opp
mot et fjernvarmenett som
dekker stort sett hele skole-
senteret. Bioenergianlegget
har en installert effekt på 800
kW dekker 45 % av effekt-
behovet og 84% av det årlige
energibehovet ved LSK. Spiss-
lasten dekkes av olje og elkjeler.
Leverandøren av anlegget er
den danske maskinfabrikken
REKA Arve Nesthorne fra
REKA var fornøyd med anlegget
og ikke minst stolt over å få
være den første leverandøren av
bioenergianlegg til forsvaret.

Lav etterspørsel
Boen Bruk gikk til anskaffelse
av et briketteringsanlegg for
over ti år siden. Anlegget har i
dag en årlig kapasitet på ca
6.000 tonn briketter, noe som
representerer 24 GWh eller
strømforbruket i 1000 eneboli-
ger. Etterspørselen etter briket-
ter har vært så lav i Norge at
Boen Bruk har vært nødt til å
levere store mengder briketter
til Sverige, noe som har vært
lite lønnsomt. Anlegget på LSK
representerer ikke bare en ny

15 øre per kWh. Et mer sam-
funnsøkonomisk aspekt ved
dette prosjektet er at miljø-
kostnadskomponenten ved
transport reduseres betydelig i
forhold til å transportere til
Sverige.
NVE har forvaltet en støtte-
ordning i tre år som har rettet
seg mot investeringer i blant
annet bioenergianlegg.
- Dette anlegget stiller seg i rek-
ken av gode prosj ekter som NVE
har gitt støtte til. Forsvaret er
den største bygningseieren i
Norge og vi vil gjerne ha nye
søknader fra Forsvarets
Bygningstjeneste, sier Enøk-
seksj onens leder Birger
Bergesen.

kunde for Boen Bruk, men også
en kunde som i beliggenhet be-
finner seg kun fem minutters
kjøring fra bruket. Dette gjør at
den bedriftsøkonomisk lønn-

somheten ved brikkettsalg øker
fordi transportkostnadene re-
duseres enormt i forhold til ek-
sport til svenske kunder, og bri-
kettene blir levert til en pris på

NVE vil vurdere differensiert nettleie
NVE oppfordrer organi-
sasjoner, både på nett-
siden og kundesiden, til
å delta i arbeidet med
å vurdere regelverket
for nettleie. Eventuelle
endringer kan tre i
kraft fra 1.januar
2001.

Av Melita RingvoldHasle

NVE inviterer et utvalg av or-
ganisasjoner til seminar om

husholdningstariffer. Semina-
ret vil i første omgang være et
oppstartmøte, der en skal klar-
gjøre eventuelle problemstil-
linger og diskutere hvordan det
videre arbeidet bør legges opp.
Seminaret avholdes 29. februar
i NVEs lokaler. Forutsetningen
for seminaret er at de ulike
interesseorganisasjonene skal

legge fram sine synspunkter på
tariffutformingen og dist-
ribusjonsnettet. NVEtar sikte
på at eventuelle endringer kan
tre i kraft fra 1. januar 2001.

Bakgrunnen for revurderingen
av regelverket er blant annet en
sak der Bellona på vegne av
Enggata borettslag i Fredrik-
stad har klaget på Fredrikstad
Energinetts (FEN) avslag om å
gi borettslaget differensiert
nettleie. Borettslaget klaget på
nettleia de måtte betale til FEN

fordi de varmer opp husene sine
uten elektrisitet. De mener der-
for at de belaster strømnettet
mindre enn andre, og burde
hatt lavere nettleie. FEN avslo

klagen, og nå har Bellona fulgt
opp saken i forhold til NVE.

Bellona har satt i gang en kam-
panje der de oppfordrer alle
forbrukere som ikke bruker el
til oppvarming, til å kreve la-
vere nettleie. Bellona mener at
de som fyrer med ved, varme-
pumper eller andre varmekil-

der og belaster strømnettet
mindre enn andre, burde ha
lavere nettleie. Over 1100 per-
soner har besøkt Bellonas
kampanjeside på Internett, og

flere har søkt sitt lokale nett-
selskap om redusert pris på fast-
leddet som er en del av nettleia.
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Nær rekordproduksjon
av elektrisitet i 1999
- fortsatt vekst i det alminnelige forbruket
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Produksjonen av elek-
trisk kraft ble 122,6
TWh i 1999, en økning
på 4,8 prosent i forhold
til 1998. Dette er den
nest høyeste produksjo-
nen noensinne og bare
0,4 TWh  mindre  enn
rekorden fra  flomåret
1995. Det alminnelige
forbruket økte med 1,9
prosent i forhold  til
1998 når vi tar hensyn
til temperatur-
forskjellene.

10 prosent.

Magasinenes fyllings-
grad
1999 startet med fyllingsgrader
noe under det normale for års-
tiden. Forholdsvis høy kraft-
import i vintermånedene førte
til mindre tapping av magasi-
nene enn vanlig, og i april
nådde fyllingsgraden sitt la-
veste nivå med 42,2 prosent, el-
ler nesten ni prosentenheter
over medianverdien til samme
tidspunkt for 10-årsperioden
1982-91. En kj ølig værtype frem
til midten av mai, med perio-
devis lite snøsmelting, førte til
små endringer.

Av Per Tore Jensen  Lund

Tilsig på vel 110 prosent av det
normale førte til at den totale
kraftproduksjonen i Norge økte
med 4,8 prosent, fra 117 TWh i
1998 til 122,6 TWh i 1999. Til
sammenligning er midlere års-
produksjon for det norske kraft-
systemet beregnet til omkring
114 TWh.

Det innenlandske totalfor-
bruket av elektrisitet ble 120,7
TWh i 1999, det samme som i
1998, og hele 6,7 TWh mer enn
midlere årsproduksjon. Stagna-
sjonen i forbruket kan blant
annet forklares ut fra en mild
værtype store deler av året.

Bruttoforbruket i alminnelig
forsyning ble 80,9 TWh, dvs.
nesten det samme som i 1998.
1999 var imidlertid adskillig
varmere enn normalt, og kor-
rigert til normale temperatur-
forhold var det en økning i det
alminnelige forbruket på 1,9
prosent, fra 81,8 TWh i 1998 til
83,4 TWh i 1999.

Bruttoforbruket i kraftintensiv
industri ble 32,1 TWh, en øk-
ning på 2,3 prosent i forhold
ti11998. Veksten i forbruket har
sammenheng med fortsatt
gode markedsforhold for de
fleste av denne industriens pro-
dukter.

Bruttoforbruket av kraft til
elektrokjeler (uprioritert kraft)
er anslått til 6,4 TWh mot 7,1
TWh i 1998, dvs. en nedgang på

En sommer med mye nedbør
førte til sterk økning i magasi-
nene, og i begynnelsen av au-
gust lå fyllingsgraden på om-
kring 90 prosent. Dette nivået
holdt seg i resten av august,
september og oktober. I begyn-
nelsen av november nådde den
sitt høyeste nivå med 90,9 pro-
sent. Ved utgangen av 1999 var
den 78,8 prosent som er 2,7
prosentenheter over gj ennom-
snittlig (median) fyllingsgrad
på denne tiden av året. Til
samme tidspunkt i 1998 var
fyllingsgraden 73,6 prosent.
Høyest lå den i Vest-Norge (om-
råde 2) med 83,9 prosent, mens
Sørøst-Norge (område 1) var la-
vest med 73,7 prosent. Midt- og
Nord-Norge (område 3) hadde en
fyllingsgrad på 78,7 prosent.

Eksport av kraft
Kraftutvekslingen med utlan-
det ga en nettoeksport på 1,9
TWh mot en nettoimport på
3,7 TWh i 1998. Dette er første
år med nettoeksport siden
1995. At vi har beveget oss fra
år med kraftimport til kraft-
eksport, skyldes blant annet de
gode tilsigsforholdene i 1999.

Fortsatt lav spotpris
Ukemiddelet av spotprisen på
elektrisitet gikk ned fra 13,6 øref
kWh i begynnelsen av 1999 til
et minimum på rundt 6,5 øref
kWh i slutten av juli. Deretter
steg spotprisen til en topp på
vel 14 øre/kWh i siste halvdel av
oktobe, før den sank til vel 12
øre/kWh ved utgangen av de-
sember. I begynnelsen av 1998
var spotprisen 16,1 øre/kWh.
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Produksjon og forbruk av elektrisitet i 1998 og 1999, TWh.
1998 19991) Endr. i %

Produksjon 117,0 122,6 4,8

+ Import 8,1 6,9

- Eksport 4,4 8,8

= Brutto totalforbruk 120,7 120,7 0,0

- Uprioritert kraft 43) 7,1 6,4 - 10,0

- Pumpeforbruk 0,9 0,7

- Tap på eksport prosent) 0,3 0,6

= Innenlandsk bruttoforbruk

ekskl. uprioritert kraft 112,4 113,0 0,5

- Kraftintensiv industri 31,4 32,1 2,3

= Alminnelig forsyning 5) 81,0 80,9 - 0,2

Alminnelig forsyning,

temperaturkorrigert 5) 81,8 83,4 1,9

1)Foreløpige tall 2)Inklusiv 7 prosent tap 3)Anslått av NVE

4)Inklusiv 3 prosent tap 5)Inklusiv 10 prosent tap
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Strenge krav til damsikkerhet
-Alta dammen revurdert

Dam Virdnejavri: Funksjonsproving av  nødflomlukene og  kartlegging av
erosjonsforholdene. De to vann-strålene ,  tilsvarende  ca 800 m3  vann i
sekundet,  treffer  elveleiet necistrøms dammen etter et fall på 60-70 meter.

At det leggesstor vekt
på sikkerhet i forbin-
delse med nybygging
av en dam er nærmest
en selvfølge, men hva
med sikkerheten gjen-
nom hele driftsfasen
når konstruksjonen
kanskje er forventet å
ha en levetid på mer
enn 100 år ?

Av Vebjørn Pedersen

Det blir sagt at dambrudd er
den hendelsen som i fredstid
kan komme til å gi størst kon-

sekvenser i form av tap av
menneskeliv og ødeleggelse av
bygningsmasse, infrastruktur
og naturverdier. Historisk sett
har vi ikke opplevd brudd på
store dammer (dammer med
høyde større enn 15 m) i Norge,
men ulykker i andre land har
lært oss hvor viktig det er å ar-
beide aktivt og systematisk
med tiltak som reduserer risi-
koen for slike hendelser.

At det legges stor vekt på sik-
kerhet i forbindelse med plan-
legging og bygging av en ny
dam er derfor ikke uventet. De
fleste av oss tenker imidlertid
ikke så mye på at dammer for-
ventes å ha lang levetid, kan-
skje 100 år eller mer, og gjen-
nom et slikt tidsrom foregår
aldringsprosesser som kan øke
risikoen for dambrudd.

Det er også slik at etter hvert
som tiden går vinnes ny kunn-
skap som gjør at det stilles sta-
dig strengere krav til dam-
mene. Dette gjør at dammene
i mange tilfeller må "opp-
graderes" for å møte de nye
kravene.

Damsikkerhetsarbeid
i Norge
Kravet om tilsynsprogram inne-
bærer at dameierne
må planlegge, gjennomføre og
dokumentere periodiske tilsyn,
hovedtilsyn og revurderinger -
samt spesielle tilsyn når det
avdekkes skader eller oppstår
ekstra store påkjenninger på
konstruksjonene (flom, ras,
storm, jordskjelv og lignende).

Den mest omfattende formen
for tilsyn er revurderinger som
gjennomføres omtrent hvert

femtende år. Revurderinger ut-
føres med bistand fra uavhen-
gige personer eller firmaer som
er godkjente av NVE for de ak-
tuelle fagområdene, og innebæ-
rer en fullstendig gj ennom-
gang av dam og tilhørende kon-
struksj oner. Revurderingen skal
kartlegge hvorvidt anleggene
tilfredsstiller alle dagens krav
ut fra lastforutsetninger og
dimensjoneringsmetoder som
gjelder ved bygging av nye kon-
struksjoner. Det skal også doku-
menteres at tilstanden til dam-
men ikke er forringet. Avvik fra

i 1996 og ferdigstilt i
1999.

Ved denne revurde-
ringen måtte det
trekkes inn personer
med spesial-
kompetanse på fag-
felt som ingeniør-
geologi og styrke-
beregninger i tillegg
til damspesialister.
Dette skyldes blant
annet at det dobbelt-
krumme betong-
hvelvet har en geo-
metri som gjør det
vanskelig å anvende
vanlige metoder for å
kontrollere om hvel-
vet har kapasitet til
å tåle de påkjennin-
gene det kan bli ut-
satt for, samt at kref-
tene fra damhvelvet
overføres til fjellsi-
dene slik at også berg-
massene må kunne
ta opp disse kreftene.

Kontrollen av
hvelvets bæreevne ble
utført som en nume-
risk analyse ved bruk
av elementmetoden.
Hvelvet ble blant an-
net testet for
jordskjelvlast. Dette
er en høyst reell på-

kjenning som ble aktualisert
da det kom et jordskjelv i om-
rådet i 1996. Resultatene fra
styrkeberegningene viser at
noen ganske få prosent av
betongens trykkstyrke er utnyt-
tet, selv i de mest ekstreme last-

tilfellene. Dette har sammen-
heng med beredskapsmessige
krav i tilfelle sabotasjeforsøk
eller krig; dammen skal også
tåle betydelige mengder "kuler
og krutt".

Inngående inspeksjon og
tilstandsanalyse er også en del

av revurderingen. Under in-
speksjonene ble det observert
riss, støpesår, kalkutfellinger og
mindre lekkasjer - forhold som
bør følges opp systematisk i
årene fremover, men det ble
ikke avdekket forhold som til-
sier at tilstanden ikke er like
god som da dammen var ny.

NVEs vurdering er at dammens
tilstand er tilfredsstillende og
at den er konstruksjonsmessig
sikker i forhold til de krav som
er nedfelt i våre forskrifter og
retningslinjer. Avvik som er av-
dekket under revurderingen er
knyttet til fastsettelse av mak-
simale flomstørrelser i vassdra-
get, systematisering av doku-
mentasjon samt oppfølging av
instrumenteringen på dam-
men. Dette er forhold som blir
fulgt opp i etterkant av revur-
deringen.

Ansvar og samarbeid
Dameierne er ansvarlige for
sikkerheten ved egne anlegg.
NVE er pådriver og informant
og skal påse at alle sikkerhets-
tiltak blir fulgt opp.
Revurderinger skal derfor god-
kjennes av NVE og arbeidet kan
ikke sies å være avsluttet før en
godkjenning foreligger og at
eventuelle avvik har vært gjen-
stand for utbedringstiltak.

Damsikkerhet er et felles mål
for både NVE, dameierne og de
fagfolk og firmaer som engasje-
res av dameierne i forbindelse
med revurderinger og andre sik-
kerhetstiltak. Stort sett funge-
rer samarbeidet mellom an-

svarlige eiere, konsulenterog
NVE som myndighet bra. Det
synes å være relativt stor grad
av åpenhet omkring dette te-
maet i vassdragsbransjen og de
aller fleste er seg sitt ansvar
bevisst i anstrengelsene for å
minimalisere risikoen for
vassdragsulykker.

Bekymrede hallingdøler fikk gjennomslag
Beboere i Hallingdal
har fått viljen sin: Oslo
Energi Produksjon
(OEP) revurderer Stols-
vassdammen allerede
til sommeren.

Av Yngve  Bruksås

Bakgrunnen for fremskyndel-
sen av revurderingen, som opp-
rinnelig skulle funnet sted
sommeren 2003, er en debatt
som blant annet har versert i

lokalavisa Hallingdølen de
siste månedene. Den viser at lo-
kalbefolkningen over lengre
tid har følt seg utrygge på
dammen.

Både gjennom leserinnlegg,
kronikker, lederartikler og i po-
litiske debatter har lokalbe-
folkningen satt spørsmålstegn

ved Stolsvassdammens sikker-
het. Dette er en flerbuet be-
tongdam fra 1948, den siste i
sitt slag som ble bygget i Norge.
Det faktum at dammen neppe
ville blitt bygget i dag, samt at
der er foretatt varslingsprøver

ved dammens tyfonanlegg den
senere tid, har gitt grobunn for
tvil rundt dammens sikkerhet.

Både NVE og Oslo Energi sier at
Stolsvassdammen er like sikker
som steinfyllingsdammer fra
samme periode - mot natur-
gitte laster. Det eneste sikker-
hetsmessige ankepunktet mot
betongdammer, er at de er
svake for bomber. Derfor ville
den i en krigssituasjon blitt
tappet ned til et minimum. I
svaret til et åpent brev fra lokal-
politikeren Liv Juchelka (V),
opplyser NVE at det var

prismessige hensyn som førte
til at man gikk bort fra denne
type dammer.
Når det gjelder aktiviteten i
varslingsanlegget, så har den
sammenheng med at Stolsvass-
dammen sammen med tre an-
dre dammer i Hallingdal og Sir-
dal er med i et forsøksprosjekt
nettopp på varsling. Den er
altså ikke utrykk for en økende
skepsis til dammens utholden-
het. Likevel kan det godt hende
dammen må forsterkes:
"Normalt finner man ved
revurderinger at det er behov
for oppgraderinger for å til-

fredsstille damforskriftene fullt
ut", heter det i brevet til
Juchelka.

NVE og Oslo Energi har et sterkt
ønske om at folk skal føle seg
trygge i nærheten av dammene,
og derfor kunne vassdrags-
teknisk ansvarlig i OEP, Ola
Gunleiksrud, den 27. januar i

år glede avisa Hallingdølens le-
sere med følgende løfte:
-Dersom revisjonen kan være

med å roe folk, tar vi den nå til
sommeren.
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Engabrelaboratoriet på Discovery
Under Engabreeni
Nordland ligger Svart-
isen subglasiale labora-
torium som eies og
drives av NVE. Et
svenskfilmselskap,
Scandinature, hadde
hørt om brelaboratoriet
og skal nå bruke film-
opptak fra laboratoriet
i en internasjonal tv-
sending.

Av Miriam Jackson

Bo Landin som er regissør og
produsent for filmen, mener at
det er en stor ære for NVE å bli
en del av denne globale TV hen-
delsen. Filmen handler om tid-
ligere istider og sannsynlighe-
ten for en fremtidig istid.

Opprydding
i vassdrag
- et viktig arbeidsfelt for
NVE i fremtiden?

For å komme til bre-
laboratoriet fra boligkvarteret
i tunnellinngangen, er det nød-
vendig til å gå to kilometer vi-
dere innover fiellet i tunnellen
inn under breen. Her kan nor-
ske og utenlandske bre-
forskerne jobbe under 200 m
tykk is, montere instrumenter
og ta prøver av breis, vann og
sedimenter. Brelaboratoriet sto
ferdig i 1994. Bak et bjelke-
stengsel i forskningssjakten
kan det smeltes ut hulrom i
breisen med varmt vann. Dette
er et unikt sted for studier av
breis, isbevegelse, is- og vann-
kjemi, erosjon, sedimenter og
smeltevann langs bunnen av
breen. Resultatet av arbeidet
som har vært utført i under
breen, har gitt oss ny kunnskap
om breer og hittil resultert i to
doktorgradsavhandlinger, en
hovedfagsoppgave, flere rap-
porter og artikler i fag-
tidsskrifter. I tillegg til de vi-

tenskapelige
undersøkelsene
måler NVE
vannføring og
sediment-
transport i
tunnellene fra
smeltevann-
sinntakene un-
der Engabreen
og Fonndals-
breen på opp-
drag for Stat-
kraft.

I oktober sist
høst var Scandi-
nature i tunne-
len i tre dager
for å filme og
snakke med for-
skere fra Norge,
USA og Storbritannia som drev
målinger og studier av bre-
bunnen. Scandinature har tid-
ligere filmet i Sverige, USA,
Grønland og Canada. Filmen

har verdenspremière i en glo-
bal simultan kringkasting til
142 land på 26 språk i midten
av mars på Discoverykanalen,
som er en av verdens ledende

produsenter for na-
tur- og vitenskaps-
dokumentarer.

Godt miljø:Miljøtiltak  i vassdrag  handler ikke bare om  fisk  og fugl, men også om å skape gode vassdragsmiljø for
mennesker -  for  friluftsliv og rekreasjon. Bildet erfra  "Badekulpen" nederst  i Flisaelva - en del  av Flisaprosjektet som
medførte  at NVE i 1999 fikk  sin første miljøvernpris.

Under isen:I Engalaboratoriet kan  forskere studere breis, is og vannkjemi. Her
studerer  professor i  glasiologi Jan Ove Hagen isen. Foto: Erik  Roland  NVE)

Det er økende interesse
både nasjonalt og inter-
nasjonalt for å rydde
opp i vassdrag som er
utsatt for kanaliser-
inger og senkinger

Av Arne T. Hamarsland

Deler av norsk vassdragsnatur
er sterkt påvirket av kanal-
iseringer og senkinger. Mye av
dette har skjedd i forbindelse
med tømmerfløting eller land-
bruks- og flomtiltak. For fisk,
friluftsliv og det biologiske
mangfoldet er verdiene i mange
av disse vassdragene sterkt re-
dusert. NVE har i flere år vært
aktiv når det gjelder biotop-
tiltak i østlandsområdet. Et
synlig bevis på at dette målret-
tede arbeidet blir verdsatt, fikk
vi i fior høst da NVE-Region Øst
mottok etatens første
miljøvernpris. Prisen ble tildelt
NVE av Åsnes kommune ut fra
innsatsen NVE har gjort i

Strandsjøen og i Flisaelva gj en-
nom flere år. I 1999 har NVE
vært engasj ert i og støttet om-
lag ti biotop-prosjekter i øst-
landsområdet. Prosjektenes
kostnad var på noe over 1,5
millioner kroner, hvorav ek-
sterne parter finansierte stør-
stedelen.

Biotopprosjekter er ofte mer
kompliserte enn rene erosjons-
sikringstiltak. Det kan derfor
være nødvendig med en omfat-
tende planfase der målet med
tiltaket og mulighetene for å
lykkes vurderes grundig. Det
hjelper for eksempel lite å eta-
blere dype kulper og skjul-
muligheter for kreps dersom
en stor bestand av ål eller mink
likevel spiser opp alt. Likeledes
er etablering av gytekulper for
ørret lite verdt dersom vannet
er for surt eller forurenset. Det
er også viktig å bestemme seg
for om det er for fisken eller fis-
keren en primært gjør tiltak.

Internasjonalt vektlegges bio-



logisk mangfold sterkt. Dette

påvirker måten biotop-
prosjekter planlegges og gjen-
nomføres på. Dette er en utvik-
ling som i liten grad har påvir-
ket konkrete prosjekter her i
Norge. Her ligger det utfordrin-
ger både for NVE og andre aktø-
rer. Utfordringer vi må ta fatt
på dersom vi ikke skal sakke
helt akterut.
For å målrette arbeidet med
biotoptiltak og sette det inn i
en større ramme er det innle-
det samarbeid med fylkesmen-
nene i Hedmark og Oppland om
å få utarbeidet fylkesvise biotop-
planer. I Østfold vurderes mu-
ligheten for å lage en kombi-
nert sikrings- og biotopplan for

de viktigste vassdragene.
I samarbeid med fylkesmannen
i Hedmark er det laget forelø-
pige retningslinjer for vurde-
ring av søknader. Ifølge disse
teller det positivtvedvurdering
av støtte dersom tiltaket:
- har positiv betydning for
truede, sårbare eller regionalt
viktige bestander av fisk eller
andre ferskvannsorganismer
- bidrar til å opprettholdefgjen-
skape biotoper som er viktige
for biologisk mangfold
- inngår i en helhetsplan og
behovet er dokumentert i fag-
lig rapport
- har stort brukerpotensiale og
er allment tilgjengelig

- restaurerer eller har positiv
betydning for vassdrags-
relaterte kulturminner
- har finansiell støtte fra flere
parter
- har varig karakter og krever
lite vedlikehold
- bidrar til å redusere flom- og
erosjonsproblemer

Tiltak i vernede vassdrag og i
lite berørte deler av vassdrag
vurderes i utgangspunktet ne-
gativt. Ett unntak fra dette kan
være i deler av vernede vassdrag
som er sterkt påvirket av tek-
niske inngrep og der biotop-
tiltak ikke vil redusere
verneverdiene.
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