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Norsk vannkraftkompetanse må
sikres
- For å sikre kompetansen på
vannkraftproduksjon i Norge,
må vi opprettholde utdanningen ved NTNU, sier Hermod
Brekke. NTNU-professoren er
gjesteskribent i denne utgaven
avVann &Energi.
Side 5

Billig nettleie til
billige kunder
- Hvis en kunde er rimeligere å
betjene, er det klart han skal betale mindre for tjenesten han far,
mener Ivar Lingaas, kundeservicesj ef i Hedmark Energi
(HEAS).Helt siden 1994 har bedriften operert med differensiert
nettleie.
Side 4
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Nedbetalt på
åtte år
Inge Geir og Anne Lise Stangeland installerte jordvarmeanlegg i huset på Sandnesi 1985.
Alleredei 1993var det nedbetalt
i form av sparte strømutgifter,
og anlegget er fortsatt i drift. Nå
sløserde med varme, men sparer
Side 11
strøm.

HYDRA-programmeter avsluttet. Etter fire
år med forskning er resultatene fra programmet som ble satt i gang etter flommen i 1995
mange. Les mer om resultatene på midtsidene. (Bildet ovenfor viser Selsmyrene under flommen i '95)

Søknad om videre utbygging i Saudafjellene
NVE har mottatt

søknad med konsekvensutredning

for videre kraftutbygging

i Saudafiellene.

Selskapene

som står bak søknaden, Elkem v/ Aktieselskabet
Saudefaldene og Sunnhordland
Kraftlag AS, søker
samtidig

om konsesjon

jer. Det er en komplisert
ger til behandling
skjellige

konsesjonsøknad

som lig-

i NVE. Den inneholder

fire for-

alternativer,

Vernegruppa

for å bygge tre nye kraftlin-

deriblant

for Saudavassdragene.

ett utarbeidet

av
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Ikkje verdsmeister
energisløsing

i

Ein førebels studie frå Det internasjonale energibyrået
(IEA) tek livet av ein myte som har prega norsk energidebatt altfor lenge, nemleg at Noreg er verdas verste
sløsenasjon når det gjeld energi.
Sjøl om Noreg ligg på toppen i elektrisitetsbruk, tyder
ikkje det at vi ligg på toppen når det gjeld energibruk.
IEA-studien slår fast at norske hushald er overraskande
energieffektive særleg når ein tek omsyn til den låge
prisen vi betalar for straumen.
Medan Noreg på 70- og 80-talet
hadde ei svakare utvikling i
fektiv

enn

energibruk

andre

land, har vi det siste tiåret hatt
ei tilsvarande eller betre utvik- nn mange OECD-land. Det
ellom anna fram at norhald brukar mindre
e og svenav rom
ndre enn
skar, franskmenn
•
sve
ter korrijellar er
iteten
aste i dei
ta av stu-

oreg har auka mykje dei siste 30
med at vi hadde eit "velferdsgap"
n- del av våre naboar.
et vi har vore klar over lenge, at
heng saman med veksten i norsk
ar gjort at vi bygger større hus, får
rt og far stadig fleire elektriske
våre.

•

en stadfe
ten i ener
i. Ve •

er

alet
eil

n
alt

år
aukande.
Sjøl om det er
likevel ingen

at norske hushald har grunn til å
tudien reknar med at energiushald er forbetra med 4 TWh på
r IEA-studien med at forbetringa
re 10 TWh i same perioden.
eidet har nytta og stadfestar innennom våre MMI-målingar dei siste
er
i befolkninga
at enøk-medvitet

ege tal som no kjem fram, har vi
til å kvila på årane. Vi veit at
leis er stort og at vi har store
og
nøk både i hushaldsektoren
ien.

Også i industrien har det vore ei monaleg betring, sjøl
om IEA meiner at tala er noko usikre. Her har NVE
nyleg starta eit samarbeid med Statistisk Sentralbyrå
for å skaffe oss betre statistikk.
Elles vil eg nemne dei studia vi har gjort saman med
innan meieri,
PIL og nokre store industriverksemder
ferrolegering og treforedling som syner at det kan vere
eit enøkpotensial på heile fem prosent for industrien
samla. Og det utan at verksemdene treng å gjere store
investeringar. Det svarar til ei energimengd på heile
fem øvre Otta-utbyggingar.
Det fortel oss meir enn noko anna at vi har ein jobb
framføre oss.

Uvær og materialsvikt
hyppigste havariårsak
Av Hans Otnes
Det viser NVEs havarirapport

for 1999 om kort tid bli distribuert til kraftforsyningen, organisasjoner, myndigheter og andre.
I 1999 ble kraftsystemet påført
mange driftsforstyrrelser som
hadde flere årsaker, og de mest
hyppige var uvær og materialsvikt. Samfunnet ble ikke påført noen helt store avbrudd i
systemet
strømtilførselen,
klarte å motstå de utfordringer
som oppsto på en tilfredstillende måte. Havari av kraftlingjenganger.
en
er
j er
Isdannelser på liner og master,
også kombinert med vind, var
årsak til brudd flere steder i landet.
Komponenter i høyspente stasjoner med epoxy isolasjon har
sviktet ved flere anlegg og det
har ført til branner eller eksplosjoner med påfølgende havarier.
Beskjedne feil og uhell har også
i fior til at store områder ble
liggende i mørke. Brudd i en
loop forårsaket først ekstremt

Havarertmastpå 420 kV kraftledningenHol- Aurland. Foto:M. Gullingrud,
StatnettSF
høye spenninger og senere
strømstans i hele Lofoten og
deler av Vesterålen i over
13 timer.
I de senere år har beskjedne
uhell ført til omfattende utfall
i kraftsystemet. E-verkene og

kraftselskapene oppfordres til
å prioritere utfallsanalyser,
termofotografering, tilstandskontroll og andre forebyggende
tiltak som kan avverge uhell.

Avrenning og klimaeffekt
Uten å ta stilling til
hva som vil skje med
temperatur,nedbør og
tilsig i et 30 til 50 års
perspektiv,har vi bedt
fagfolk i NV•s hydrologiskeavdeling og
energiavdelingse på
noen historiskefakta
om norsk kraftproduksjon ogforbruk.
Av Sverre Sivertsen

I en artikkel i Dagens Næringsliv i februar ble det argumentert for at klimaendringer
med varmere og våtere vær
vil gi større el-produksjon
forbruk.
lavere
og
-Normalårene vil endres, og de
vil endres i akselererende
tempo framover hvis klimaendringene slår til, sier direktør Knut H. Alvsen ved Cicero
Senter for klimaforskning på
Universitetet i Oslo.
Ingen trend mot økte
tilsig
Fagfolkene har gått gjennom
data helt tilbake til 1800, og de
viser at det alltid har vært
i avrenningen,
svingninger
ikke bare her i landet, men også
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i Sverige og Finland. Det finnes
imidlertid ingen langsiktig tendens mot høyere tilsig.
Ser vi på de siste 20 årene, har
det vært store svingninger i tilsiget, fra 77 prosent av et normalår i 1986 til 120 prosent i
de nedbørrike årene 1989 til
1990. Dette betyr at kraftproduksjonen kan variere mellom
om lag 85 TWh i spesielt tørre
år og 135 TWh i spesielt våte år.
I perioden fra 1980 har vi hatt
lavere produksjon enn normalt
i sju av årene.
øker
Strømforbruket
I løpet av de siste 10 årene har
strømforbruket gjennomsnittlig økt med 1,6 TWh per år,
mens den årlige produksjonsevnen bare har økt med 0.6 TWh
i gjennomsnitt. Det årlige forbruket kan svinge opp og ned
med 4 TWh i forhold til et normalår. Gjennomsnittlig bruker
vi nå nesten 7 TWh mer enn
produksjonen i et normalår og
blir stadig mer avhengige av
import. Det er all grunn til å
tro at forbruket vil øke så lenge
veksten i norsk økonomi fortsetter.
Anstrengt
situasjon

effekt-

En annen side ved dette er at
kapasiteten i det norske og nor-

diske elsystemet til å takle top-

per i energiforbruket er blitt
meget anstrengt. Ikke minst på
grunn av at svenskene de siste
årene har tatt bort nærmere
3000 MW produksjonskapasitet.
Begge de to siste vintrene har
Norge hatt kortere perioder der
vi har ligget nær kapasitetsgrensen til tross for at vintrene
har vært relativt milde.
har
-NVE og myndighetene
effektsituasatt
derfor
sjonen øverst på dagsordenen,
sier vassdrags- og energiAas.
Agnar
direktør
-Vivil både se på hva som kan
på
gjøres på tariffsiden,
markedssiden og på andre måter for å forebygge en mulig
rasjoneringssituasjon som for
all del må unngås. I dette perspektivet vil jeg advare mot å
tro at utfordringene i norsk
energiforsyning lar seg løse av
virkningen av eventuelle klimaendringer, sier han.

Søknad om videre utbygging
i Saudafjellene
NVE har mottatt søknad med konsekvensutredning for videre
kraftutbygging i
Saudafiellene. Selskapene som står bak
søknaden, Elkem vl
Aktieselskabet
Saudefaldene og Sunnhordland Kraftlag AS,
søker samtidig om
konsesjon for å bygge
tre nye kraftlinjer. NVE
regner med å ha sin
innstilling til Olje-og
energidepartementet
klar i løpet av neste år.
AvDag Dygve Norum
og KristinThorsrudTeien.
utbyggingsDet planlagte
området berører kommunene
Etne og Odda i Hordaland, og
Sauda og Suldal i Rogaland.
Søknaden er blant annet basert
52
på Stortingsproposisjon
om Statskrafts
(1998-1999)
og leieindustrikontrakter
avtaler. Her forutsettes det at
det blir søkt om konsesjon for
i Saudavidere kraftutbygging
fi ellene.

Utbyggingsplanene
I søknaden er det omtalt flere
Søkers
utbyggingsalternativer.
prioriterte alternativ, Plan -97,
av to
omfatter en opprusting
og en
av de fire kraftverkene
vesentlig utvidelse av kraftproduksjonen basert på nye overføringer, ytterligere regulering
av et magasin og tre nye kraftverk. De to resterende kraftverkene planlegger de å legge ned.
En utbygging etter Plan -97 er
beregnet å koste om lag 2635
millioner kroner, og vil gi totalt 2 150 GWh per år. Til samgir dagens kraftmenligning
verk 1 020 GWh per år.
Plan-97 er mindre omfattende
proenn det forhåndsmeldte
sjektet ved at flere overføringer
er tatt ut i tillegg til Hamrabøog Etnevassdraget, som ble vernet gjennom Verneplan IV De
andre vassdragene som er omer
fattet av forhåndsmeldingen
plassert i kategori I i Samlet
Plan. Det vil si at de kan
og konsesjonsomsøkes
behandles forfiøpende. For å få
av
vurdering
en samlet
i fi ellomvannkraftpotensialet
rådene etter Samlet Plan, har
om at konseNVE anmodet
skal omfatte
sjonssøknaden

alle felt som var med i
med unnforhåndsmeldingen,
som er
tak av de vassdragene
vernet. Det søkes derfor sekundært om utbygging etter alternativet Plan -97 med tilleggsfelt. Dette alternativet er beregnet til å gi 2 220 GWh per år.
Det minst omfattende alternaer
tivet, Plan -0-Opprustning,
en løsning som tilfredsstiller
krav til sikkermyndighetenes
het for anleggene. Dette alternativet baserer seg på hva som
minst må gjøres for å kunne
i drift i 50
holde kraftverkene
innebærer
år til. Alternativet
utskifting av smisveiste rør for
til kraftverkene
rørgatene
Sauda I, II og III, som er et krav
bygfra NVE. Det innebærer
ging av nytt Sauda I kraftverk
og opprusting av kraftverkene
Sauda II og III. Kraftverket
Sauda IV beholdes som i dag.
vil gi en
Plan -0-Opprustning
på 1 073
samlet produksjon
Gwh per år for en total
på om
oppgraderingskostnad
lag 427 millioner.
Saudafor
Vernegruppa
som er en samvassdragene,
av sentrale og lomenslutning
kale turist-, naturvern- og jeger
og fiskeforeningergorbund,
har utarbeidet et eget alternativ, Alternativ 2000, som også
er presentert i søknaden. Dette
omfatter tre nye
alternativet
kraftverk og to mindre overfønye
ingen
men
ringer,
utover de
reguleringsmagasin
11 eksisterende. Som for Plan 97 foreslås de to kraftverkene
Sauda I og III nedlagt. Alterna-

Botnavatn:Slik ser det ut i dag.

tiv 2000 vil gi en samlet produksjon på 1 480 GWh per år
på
for en investeringskostnad
1 365 millioner kroner.

og
Kraftledninger
andre elektriske
anlegg
NVE har mottatt en egen søknad om konsesjon for bygging
og drift av tre nye kraftverk
Sønnå
med koblingsanlegg;
(ved Sauda), Botnavatn og Dalvatn Nord. Videre søkes det om
en utvidelse av eksisterende
i kraftverkene
koblingsanlegg
Sauda IV (Storlivatn) og Sauda
II (Dalvatn Øst). Søknaden gj elder dessuten bygging avny 300
fra nye Sønnå
kV kraftlinje
i Sauda til Sauda
kraftverk
(ca. 4
transformatorstasjon
km),med to alternative traser.
I tillegg søkes det om nye 66 kV
kraftlinjer fra henholdsvis nye
til
kraftverk
Botnavatn
Storlivatn kraftverk i Hellandsbygd (12,3 km) og fra kraftverkene ved Dalvatn til Storlivatn
kraftverk (3,2 km).

av søk-

Behandling
nadene

med konBegge søknadene
ble sendt på
sekvensutredning
høring i midten av mars med
1. oktober. Søknahøringsfrist
dene legges også ut til offentlig gjennomsyn i kommunene
Suldal, Sauda, Etne og Odda.
I mai vil det bli holdt offentlige
møter i Sauda, Sulda og Etne,
der NVE vil orientere om saksog tiltakshaver
behandlingen
søknadene.
om
orientere
vil
Det blir også
holdt orienteter
ringsmø
lokale
med
myndigheter.
Når høringen
er avsluttet, vil
NVE utarbeide
til
innstilling
OED for søknaden om kraftutbygging.
for
Søknaden
kraftledningen og elektriske installablir
sjoner
slutti
behandlet
NVE etter at
eventuell kongelig resolusjon for kraftu tbyggingssøknaden foreligger. NVE tar
sikte på å arrangere en beav
faring
utbyggingsi løområdet
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pet av sommeren og ha
til OED ferdig i løpet av
2001.

Dam Botnavatn:Slikkan det bli
etter utbyggingen. Illustrasjon:
FjellangerWiderøe Plan AS

Historikk
som tidligere har
Saudefaldene
Det er Aktieselskabet
i Saudafiellene. Kraftverkene
bygd utvannkraftressurser
Sauda I, Sauda II og Sauda III med utbygde elvehjemfalt til staten i forbindelse med forestrekninger
grepet hjemfall i 1966, og eies i dag av Statkraft SF. Det
for anleggene
ble samtidig inngått en tilbakeleieavtale
Stor31.12.2010.
til
fram til 31.12.2009, senere forlenget
behandling
tinget vedtok i juni 1999 i forbindelse med
av St prp nr 52 at Elkemv/ Aktieselskapet Saudefaldene
skal få tilbud om nyleieavtale for kraftverkene og vannfram til 31.12.2030.
i Saudavassdraget
rettighetene
Kraftverket Sauda IV, som Saudefaldene har konsesjon
for fram til 2009, skal inngå i en eventuell leieavtale,
men vil da tilfalle Statkraft SF i 2001.
for videre kraftutbygging
NVE mottok forhåndsmelding
i 1991. Stortinget vedtok i 1993 å verne
i Saudafiellene
som var med i forhåndsmeldingen,
to av vassdragene
og disse ble derfor tatt ut av planene. Den gjenstående
ble kalt Plan -94. NVE fastsatte
utbyggingsplanen
i 1994. Søker gikk sikonsekvensutrednings-program
den bort fra Plan -94 på grunn av for høye kostnader. I
1997 forelå nok et nytt alternativ, Plan -97, hvor kostnadene var redusert samtidig som beregnet produksjon
den samme. Disse planene ble av NVE
var tilnærmet
vurdert til å ligge innenfor rammene for meldingen,
ble
av at konsekvensutredningen
under forutsetning
tilpasset det nye alternativet.

Velg sikringstype selv
I forrige nummer av
Vann & Energi meldte
vi at NVE vurderer
differensiert nettleie.
Men Hedmark Energi
(HEAS)ser ingen grunn
til å vente med fleksible
løsninger, de har operert med differensierte
tariffer siden 1994.
Tekstog foto: Melita Ringvold Hasle

29. februar samlet representanter for nettselskaper og kundesiden seg til seminar i NVEfor å
drøfte fordeler og ulemper ved
å differensiere nettleia. 10. april
samles de igjen for å drøfte saken videre. Da vil de også lytte
til dem som allrede er i gang
med differen siert leie.

og rimelig at prisen i størst
mulig grad gjenspeiler belastningen på nettet, forteller
Lingaas.
Komplisert
system
HEASoperer faktisk med ulike
priser på både fastbeløpet og
energileddet, avhengig av hva
slags hovedsikring du velger.
Dersom du bruker lite strøm og
kan klare deg med en 25 ampere sikring, betaler du 1295 i
fastbeløp og 20 øre per kilowattime for energileddet. Men dersom du bruker mer enn 9000
kilowatt senker de prisen på
energileddet til 15,5 øre per ki-

,rdsrc32,wl.

C4".3

74.1

S.?

Vi tok turen til Kongsvinger for
11K
å snakke med Ivar Lingaas, som 7/../
dbe 49er kundeservicesjefi HEAShvor
de har hatt et fleksibelt system
i mange år. Vi ønsket også å
høre hva HEAS-kundene synes
om ordningen.
- Vi begynte med differensiert
nettleie for noen av våre kunder i 1994. I 1996 var systemet i
sin helhet klart. Vi hadde erfaringer fra bygårder der vi så at
Komplisert, men rettferdig:
nettleia falt urettferdig ut. Det Kundesen'icesjefi
HFASIvar Lyngaas
er klart det koster mindre for forklarer hvorclanHEASgir ulik pris
oss når ett borettslag kun har til nettkundene, avhengig av hvor
mye de belaster nettet. - Komplisert,
ett tilknytningspunkt
til net- men rettferdig, mener han.
tet. Vi i HEAS synes det er rett
•

\

lowattime. Hvis du derimot
bruker noe mer strøm, kan du
velge 40 ampere sikring og betale 1700 i året i fastbeløp og
15,5 øre er kilowattime
for
energileddet. Vil du ha 63 ampere koster det 2100 for fastleddet og 13,3 øre per kilowattime. 80 ampere koster 6100 i
fastbeløp og 12,9 per kilowattime på energileddet. Slik stiger prisen på fastleddetjo større
sikring du har, mens prisen per
kilowattime i energileddet synker hvis du bruker mer strøm.
På sikringsstørrelser over 125
ampere måler HEASogså effekt,
og tar betalt ekstra for det.

nomiske konsekvensene ved de
ulike valgmulighetene,
men
jeg synes det høres rettferdig ut,
og jeg er glad for at HEAS går
foran her, sier Børrud. Men hun
legger til at det kan virke som
kundene får for mye informasj on fra e-verkene og nettselskapene .
Slikdet er nå er det ingen som
kan klare å orientere seg i jungelen av nettleier og kraftpriser,
mener hun.
Stine Engen, som er planingeniør i HEAS, er med på
kundebesøket og kan si seg
enig med Børrud.
- E-verkene og nettselskapene
-

har en stor jobb foran seg her.
Dette er komplisert materie og
jeg skjønner at kunden synes
det er vanskelig. Når det gjelder sikringer, så mener jeg at
også installatørene bør ta ansvar for å informere kundene
om at de faktisk har et valg når
det gjelder sikringstype her i
leveringsområdet til HEAS.Jeg
tror nok dessverre at de bare
installerer en standard til alle
uten å spørre kunden.

Rettferdig
Dette er et komplisert system,
men det er rettferdig. Som nettselskap ønsker ikke vi å legge
oss opp i hva folk bruker strømmen sin til, eller hvor mye de
bruker. Det får det bli opp til
myndighetene å regulere, men
dersom vi kan få flere kunder
til å ikke belaste nettet mer enn
nødvendig, betyr det faktisk at
vi kan levere til flere, uten å ta
kostnader med å bygge ut nettet ytterligere. Hvis en kunde er
rimeligere å betjene, er det klart
han skal betale mindre for tjenesten han får, mener Lingaas.
Bedre informasjon
Turid Sollien Børrud er kunde
av HEAS og blir litt forundret
over at hun har differensiert
nettleie.
- For å være helt ærlig så har
jeg ikke satt meg inn i de øko-

sikringsvalg:
Slik det er nå er det umulig for forbrukerne å
orientereseg om alle nettpriser og kraftpriser. Inntil vi får bedre og mer
forståelig informasjon gir ikke differensiertetariffer oss noe reellt valg, mener
Turid SollienBørrud (til høyre)som er bosatt i Kongsvingersentrum og
kunde hos HEAS.Stine Engen som er planingeniør hos HEAS er enig i at
selskapet har en stor informasjonsjobbforan seg.
Vanskelig

-

KILE skal motivere til bedre leveringskvalitet
Nå er NVEsforslag til
regelverk for kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert
energi (KILE)klart.
Rapporten som omhandler det nye regelverket går ut på høring
i disse dager.
Av Tore Langset

NVE foreslår å innføre det nye
regelverket fra 1. januar 2001.
Regelverket vil da bli utformet
slik at det blir økonomisk lønnsomt for nettselskapene å ivareta leveringskvaliteten. KILE
vil bli en del av forskrift om kontroll av nettvirksomhet
som
nettselskapenes
inntektsrammer reguleres etter.
Inntektsrammereguleringen

slik den har vært utformet til
nå, har ikke motivert nettselskapene til å sette leveringskvaliteteten på et så riktig nivå
som mulig. I høringen om det
nye reguleringssystemet som
ble innført i 1997, uttrykte
mange nettselskaper bekymring for dette. Mens reguleringen av avkastning før 1997
trakk i retning av at leveringskvaliteten kunne bli for høy i
forhold til det kunden var villig
til å betale, ligger det økonomiske motivasjonsfaktorer
i
inntektsrammereguleringen
som trekker motsatt retning.
Nettselskaper som er opptatt av
avkastning vil forsøke å gjøre
de bedriftsøkonomiske kostnadene så lave som mulig, uten å
ta hensyn til kundenes kostnader ved strømbrudd. Fra samfunnets side er det ønskelig at
disse kostnadene blir så lave
som mulig totalt sett.
Ved avslutningen av regnskaps-

året vil det enkelte nettselskaps
for nettselskapet å endre nivået
tillatte inntekt blir justert for på leveringspåliteligheten
så
avviket mellom den avbrudds- vil de gjøre det, og dette fører
kostnaden som man må regne til en lavere totalkostnad for
med i selskapets forsyningssamfunnet.
område
og den faktiske
avbruddskostnaden.
Dersom
Høyde for ulike vilkår
avbruddskostnaden er høyere Dersom leveringspåliteligenn normalt, så reduseres nett- heten synker over tid, så synker
selskapets tillatte inntekt. Der- overføringstariffene. Dersom
som den er lavere, øker den til- den øker, så øker også
latte inntekten. Siden nett- overføringstariffene.
Nettselskapets tillatte inntekt regu- selskapene skal ikke endre
leres for slike kvalitetsavvik, vil overføringstariffene dersom de
overføringstariffene (nettleien) ikke forventer en varig endring
endre seg i samme retning som av nivået
på leveringsleveringspåliteligheten.
Det påliteligheten.
foreslåtte regelverket innebærer ingen plikt til å kompen- Ved innføringen av det nye resere den enkelte berørte kunde, gelverket vil det bli tatt hensyn
men er heller ikke til hinder for til at nettselskapene står overat det kan skje.
for ulike rammevilkår ved at de
KILE vil sørge for at det blir for eksempel er utsatt for hardt
større samsvar mellom gode be- klima. Slike forhold vil derfor
driftsøkonomiske
og gode ikke ha betydning for virkningsamfunnsøkonomiske
beslut- en av KILE.
ninger. Dersom det er lønnsomt Det foreslåtte regelverket gjør
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at beslutninger om nivået på
leveringspåliteligheten
foretas av det enkelte nettselskap.
Dersom et nettselskap ønsker
å endre nivået på leveringspåliteligheten uten at avkastningen reduseres, må det foreta
en avveining mellom endringen i avbruddskostnadene som
kundene opplever og selskapets egne kostnader ved å endre nivået. Denne måten å regulere på, gjør at vurderinger
og beslutninger blir foretatt
der hvor kunnskapen om de
lokale forholdene er størst
- hos nettselskapene.

Norsk vannkraftkompetanse
Norge harVest-Europas
største vannkraftproduksjon
med flere hundre kraftverk
som trenger
kontinuerlig
vedlikehold
og oppgradering. For å sikre kompetansen på dette arbeidet i Norge
må vi opprettholde
utdanningen ved NTNU.
Med bakgrunn
i den store
vannkraftutbyggingen
i
Norge har vi etablert en ekspertise som i dag er betraktet som verdens ledende både
innen industri,
utdanning
og forskning. Som et eksempel på dette har vi for tiden
sju forskjellige nasjoner representert utenom de norske
studentene og hospitantene
på Vannkraftlaboratoriet
ved Institutt
for Termisk
Energi og Vannkraft
ved
NTNU. Det bør også nevnes
at det er norsk design på åtte
av de 14 første turbinene for
Three Gorges prosjektet
i
Kina, noe som bekrefter Norges status internasjonalt.
Historisk
har Vannkraftlaboratoriet
ved NTNU spilt
en avgj ørende
rolle for
norske
kraftverkseiere og industri.at
et

såkalte X bladehjulene
som
blir brukt av Kværner (nå GE
Hydro) til Three Gorges prosjektet i Kina.
Forskningsinnsatsen
i samarbeid med NTNU, industrien
og brukerne har ført til en
økning i virkningsgraden
med om lag en prosent for
turbiner med ny design på
løpehjulene.

I perioden 1930 - 1960 ble
analytisk/grafiske
metoder
fra NTH tatt i bruk av industrien for å utvikle høytrykks
Francis turbiner. Disse turbinene er fortsatt verdens ledende med hensyn til høy
virkningsgrad
over et stort
område.
I det siste tiåret har parameter studier av skovleform for
Francis turbinene ført til de

Nødvendigheten
av en fortsatt satsing på forskning og
utdanning ved NTNU må begrunnes på behov. Vi må se

på behovene i utviklingsland hvor en nødvendig økning av elektrisitetsforbruket i størst mulig grad
bør bygges på en CO2-fri
elektrisitetsproduksjon.
Globaliseringen
av turbinproduksjon
og utbygging
gjør også at utdannelse
og
forskning i Norge må ta sikte
på å ha et internasjonalt
renomme med studenter også
fra utlandet.
I Norge

vil det i de kommende årene
bli en effektmangel
slik
maskinkapasiteten i
bestående
må
økes. Dette
gir kortere
Y1
driftstid
med flere stopper og starter.
Muligheten
for å øke effekten i eldre turbiner og finne
beregningsmetoder
for å bestemme hva som er mulig å
oppnå av virkningsgrad
i en
gammel
turbin
med nytt
løpehjul, er ikke kartlagt i
dag.

Tapsanalyse er her et viktig
satsningsområde
i dag og i
fremtiden.
Videre vil produksjonstapene
ved toppkraft produksjon
med mye
driftstid
utenom
beste
virkningsgrad
og mange
start/stopp
være en typisk
maskinteknisk
driftsoppgave. De eksisterende
sam-

Kraftutbygging Øvre Otta
Folkemøter

- fokus

på kraftleidningar

Av Magne Geir Verlo
NVE arrangerte
i byrjinga av
mars folkemøte om dei reduserte utbyggingsplanane,
som
byggjer på Stortinget sitt vedtak av juni 1999 om ei halv utbygging (ca 525 GW11)i høve til

gingsepoken
fra 1960-1990.
Oppgraderingen
vil også totalt kunne gi en økt produksjon på ca 5 TWh ved større
slukeevne
og bedre virkningsgrad.
Småturbinutbygging vil i Norge også
kunne bidra med en vesentlig produksjonsøkning
når
anlegg opp til 5 MWtas med.

Fremtidig
forskning
og utdanning
på
vannkraftmaskiner

Tapsanalyseer
viktig satsningsAllerede
i
områclei dag og
1920-årenekraftverk
fremtden.
i
forbedret NTH
sammen med
Kværner Brug
og Myrens verksted
virkningsgraden
for modellturbinene
for Mørkfoss
Solbergfoss fra 84 prosent til
9 2 pros ent
basert
på
eksperimentelle
metoder.

kjøringsmodellene
på økonomi og reguleringsstabilitet har i dag en mangelfull dekning av turbinsiden
hvor nye løpehjul kan redusere tapene.
Den nye kjørestrategien med
mange start og stopp for
gamle turbiner setter også
søkelyset på sikkerhet mot
brudd i roterende og stasjon-

søknaden frå 1996.
I underkant
av 100 personar
møtte fram til det tillyste folkemøtet i Marlo Grendehus
for kommuane Skjåk og Lom,
og over 95 % av dei frammøtte
hadde bustadadresse
i Skjåk
kommune.
Det vart stilt få spørsmål frå

må sikres

Småkraft på mikro- og mininivå, dvs. fra 50 kW til 1 MW
vil også ha en distriktspolitisk gunstig effekt da grendakraftverk kan opprettholde
sysselsettingen.
I dag leveres det dessverre så
mange dårlige aggregater at
NTNU/SINTEF har søkt OED
og NVE om
finansiering for å gi
veiledning
til både leverandører
og kunder
på mini- og
mikroturbiner.
Dette fordi
de
store
turbinleverandørene
med
ekspertise ikke kan møte de
lave prisene på dette markedet hvor turbinkunnskapen
mangler.
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kes i Sverige.
Bakgrunnen
er den eksisterende forgubbing på maskinsiden i vannkraft
i Sverige.
Slik forgubbing kan også skje
i Norge dersom den nye eieren av Kværner, GE Energy,
reduserer sine bidrag til forskning
på vannkraft
ved
Vannkraftlaboratoriet.
Vi
har til nå hatt en positiv utvikling, men en ombygging
av Vannkraftlaboratoriet
er
nødvendig. Vi håper på ytterligere støtte fra bransjen i
dette arbeid som vil starte i
år med første byggetrinn.
Fortsatt mangler vi støtte fra
noen store brukere med Statkraft i spissen. Videre må
kraftverkene
og interesseorganisasjonene i større
grad enn før
engasjere
maskiningeniører
som
kan
kommunisere med forskning, konsulenter
og
industri om
den forestående oppgradering
av maskinparken.

Det er nødvendig

åfå beløpetfra
Konsesjonsavgiftsfondet tilbaketil

Av Herrnod Brekke
Professorved Instituttfor termisk
energi og vannkraft, NINU

vannkrafiforskning
vedNTNUom vi skal

ære trykkutsatte
deler. Forskning på sprekkvekst
på
grunn
av utmatting
som
kan resultere i ustabile, katastrofale
brudd
i trykkutsatte deler er et viktig område som det bør forskes på.

sikredenfremtidige
innsatsen.

Mulighetene og begrensningene ved bygging av pumpekraftverk for døgnregulering
krever også forskning og ekspertise
fra maskinsiden.
Dette
er en forskningsoppgave der SINTEFINTNU

gjennom prosjekter og
dr.ing.oppgaver kan gi et
nødvendig bidrag.
Økt effekt i bestående kraftverk vil føre til vanskelige
reguleringsforhold.
Glattere
tunneler
og
høyere
strømningshastigheter
krever også forbedrede
beregningsverktøy for reguleringsstabilitet
og optimal drift.
Her ligger det mye ugjort
forskningsarbeide.
Ved oppgraderingsstudier
av
maskinparken
i våre kraftverk vil behovet for en nøytral forskning være like nødvendig som under utbyg-

salen til sjølve utbyggingsplanane då avdelingsdirektør
Kristian Løkke gav ordet fritt
etter at Opplandskraft
hadde
presentert
dei nye planane.
Deretter kom det fleire spørsmål knytt til den planlagde
kraftleidningen
mellom
Framruste
kraftverk og Vågåmo transformatorstasjon.
Sjølv om kraftleidningen
er
redusert frå 300 kV til 132 kV,
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Utdanning
og rekruttering
I de siste 10 årene har vi hvert
år utdannet mellom fem og
10 hovedfagstudenter
og en
til to dr.ing.-studenter
med
spesialutdannelse
i vannturbiner
og
vannturbinregulering. I Vest-Europa er
det nå bare i München,
Stuttgart og Lausanne at det
utdannes maskiningeniører
på universitetsnivå
(siv.ing
eller MSc og dr.ing.) I Sverige
ble vannturbinundervisningen lagt ned rundt 1980,
og i dag satser
Elforsk
sammen med bransjen ca 20
millioner kroner over 3 år for
å opprette
forskningsprosjekter på vannkraft i Luleå
og Gøteborg. Det søkes også
samarbeid med Norge, men
forskningsmidlene
skal bru-

og såleis vil få mindre dimensjon,
var dei frammøtte
opptekne av linjetrase og kva
verknad ei slik linje vil få for
landskapsbiletet.
Med utgangspunkt i den eksisterande 66 kV
linja som går frå Skjåk til Vågå
gjennom Finndalen, og inngår
i planane
som ein mogleg
leidningstrase,
prøvde utbyggar ved hjelp av bileter å syne
dimensjonane
på mastene til

Det er nødvendig at Norge
har en nasjonal satsing på
forskning
og utdanning
innen
fagområdet
vannkraftmaskiner
ved
NTNU for å holde en oppgradert beredskap i driften av
våre kraftverk i fremtiden.
Til slutt et hjertesukk. Tidligere ble vår forskning
på
vannkraftmaskiner
støttet
med to millioner kroner fra
Konsesjonsavgiftsfondet.
Denne støtten er nå falt bort
da Forskningsrådet
fordeler
alle fondsmidlene til generell
forskning
ved NTNU uten
noen øremerking
til vann-

kraft. Det er nødvendig å få
dette beløpet tilbake til
vannkraftforskning
ved
NTNU om vi skal sikre den
fremtidige innsatsen.

den planlagde
132 kV linja. Forsamlinga hadde også spørsmål om
kabling kunne vere aktuelt
på
delar
av strekninga
og om
matrerialbruk
og farge på mastene.
Folkemøtet
i Vågå samla om lag
25
personar.
Forslaga
til
kraftleidningstrase
stod sentralt i
spørsmåla frå salen og det vart argumentert
mot bygging av linje
over Liafiell/ Nordheringsfiell.

Kampen
mot vannet
Tverrfag I ig
- Å produsere
forskningsrapporter er en ting, men blir
resultatene
fra prosjektene
fulgt opp i praksis?
- Det har kommet mye nyttig
ut av HYDRA-programmet, og
en del av kunnskapen som har
kommet fram vil tas, eller er
allrede tatt i bruk i forvaltningen, forteller Per Einar Faugli
ved NVEs forsknings-og utviklingseksjon. Han kan også fortelle at gjennom HYDRAer det
Tekst og foto: Melita RingvoldHasle
knyttet nye relasjoner på tvers
av etater og forskningsinstituArbeidshypotesen
i HYDRA- sj oner, det er sågar innprogrammet har vært at sum- ledet samarbeid med forskere
men av all menneskelig aktivi- i
Sveits
hvor
topotet i vassdragenes nedbørfeltet
grafien ligner den norske.
i form av arealbruk, regulerin- Noe av det interessante ved
ger, flomsikring og lignende
HYDRA, er at det har hatt en
kan ha økt risikoen for flom. tverrfaglig karakter, selv om
Enkeltprosjektene i programmange av enkeltprosjektene
met har omfattet
ulike
har vært smale og har krevd
tilnærminger som oppbygging
spisskompetanse på et avgrenav databaser, metodeutvikling,
set fagområde. Dette mangfolmodellutvikling og simulering,
det av prosjekter, tilnærminger
lokale detalj studier, statistiske
og fagområder gjør at man har
analyser og litteraturstudier
økt kunnskapsnivået
på
mange felter, mener Faugli.
Til sammen har det blitt pro- Sammen
med
Olianne
dusert 25 rapporter til pro- Eikenæs, som også arbeider ved
grammet og mellom 30 og 40 NVEs seksjon for forskning og
notat.
utvikling har han vært ansvarlig for administrasjonen av HYDRA-programmet gjennom de
fem årene det har vart.

HYDRA-programmet
er
avsluttet. Sluttrapporten belyserhvordan vi
kan unngå store skadeflommer i framtida,
men ett av signaleneer
faktisk nokså enkelt,
—innse at flom er
naturlig.

Å leve med flom
- Mye av dette er kunnskap som
er viktig for videre forskningsarbeid. Noe av kunnskapen
som har kommet fram gjennom programmet, har kommet direkte til nytte som
grunnlag for etableringen aven
generell vassdragsmodell for
HYDRA. Denne
modellutviklingen har vært et viktig
element i programmet. En del
av resultatene fra HYDRA-prosjektet er dessuten allrede tatt
inn i lærebøker som brukes på
landbrukshøgskolen, forteller
Eikenæs.
Hun står også bak en popularisert versjon resultatene fra HYDRA-programmet, kalt "Å leve
med flaum", som sendes ut til
alle kommuner og medier i
disse dager.
- Den populariserte versjonen
gir på ingen måte full oversikt
over alt det som er kommet
fram gjennom HYDRA. Målgruppa for den populariserte
versjonen er først og fremst
kommunene. Den viktigste lærdommen de kan ta med seg fra
HYDRA er kanskje at flom er
naturlig. Flommer vil vi alltid
ha, og i naturen innebærer ikke
det noe problem. Det er først
når vi bygger, eller driver jordbruk for nærme vannkanten at
vi skaper problemer. Vi håper

Sluttført etter fem år: Olianne Eikenæsmed sluttrapporten for HYDRAprogrammet
-

at vi kan bruke resultatene fra
HYDRA til å bevisstgjøre folk
som jobber med arealplanlegging i kommunene slik at de

forstår at man aldri kan bygge
seg fra flom. Det må stilles
strenge krav til god arealplanlegging, avslutter Eikenæs.

Fornuft og følelser langs
Mjøsstranda
Folksom bor langs
Mjøsavil gjerne bo og
drive handel så nær
strandkanten som
mulig, men når vannet
stiger og de blir våte på
beina, er overraskelsen
like stor,hver gang.
Tekstog foto: Melita Ringvold Hasle

Det er kommunene som gjennom plan- og bygningsloven
har ansvar for å sikre at arealer disponeres på en måte som
ikke fører til fare. Men får de
kommunale planleggerne del
i kunnskapen som kommer
fram i sentrale prosjekter som
HYDRA?Vann & Energi tok turen til Gjøvik som ble rammet
av flommen i 95 for å snakke
med byens arealplanleggere.

Det gikk nemlig ikke mange
årene etter flommen, før søknadene om å få bygge ned til
strandkanten flommet inn på
deres kontorer.
- Parallelt med at flommen kuliminerte, fikkvi en søknad om
å få bygge MacDonald's på
Mjøsstranda. I den forbindelse
inngikk vi et nært samarbeid
med NVEs regionkontor for
Østlandet for å være sikre på
at alt gikk riktig for seg. Da fikk
vi godkjenning fra NVE til å
omregulere til serviceområde.
Etter det har vi i grunnen hatt
et godt samarbeid med NVE,og
den nye veilederen om arealplanlegging som kom fra NVE
i fjor er veldig nyttig for oss, forteller miljøvernrådgiver i Gjøvik kommune Einar Kullsvehagen.
Han forteller at det kan være
vanskelig å balansere fornuft i

forhold til flomfare mot ønsket
om å etablere næringseiendom
eller boliger langs stranda. Når
ivrige politikere og visjonære
handelsfolk legger fram sine
planer for Mjøsstranda, kan
det være godt å argumentere
med standardene som er gitt i
NVEsveileder.
Gjøvik kommune har ikke
mange bolighus som ligger under grensa for en hundreårsflom. Det ligger en del hytter
under grensa, men det er i hovedsak næringsvirksomhet
som plasseres langs stranda.
Gjøvik boligbyggelag
eier
dessuten et tomteområde ved
Mjøsa hvor de vurderer å bygge
ut et nytt boligområde. Strandsona i Gjøvik har vært regulert
til næringsvirksomhet helt tilbake til 1920-tallet. Dessuten
er det i strandsonen folk er interessert i å etablere seg. Atle
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Attraktivt å bygge og bo i strandkanten: Når ivrige politikere og
visjonærehanclelsfolkleggerfram sine planer for Mjøsstranda, glelder det
å holde hodet kaldt for byens arealplanieggere.(fra venstre:Einar
Kullsvehagen,Roy Fossum og Petter Mogens Lund)

Brynestad
Smart Cl
men han
klart at d
etablere s
byen.
- Som are
finne den
mellom d
strandso
heter for
og at det
yrende å b
planlegge:
- Men vi h
noe av flo
der vi alle
ning hos
strenge kr
ner og ligi
krav somi
vi med en
plan som s
og vi vil gj
arbeidet s.
Petter Mo

Ny type
Fakta

av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)i
1995. I løpet av disse årene er det bevilget
HYDRA
20 millioner kroner til forskning gjennom
programmmet.
RA har i hovedsak vært finansiert av Olje- og
energidepartementet.

Målgruppen for HYDRAer statlige og kommunale myndigheter,
forsikringsbransjen, utdannirtgs- og forskningsinstitusjoner og andre
institusjoner.
Gjennom HYDRAhar forskning og forvaltning sett nærmere på disse
temaene: •

Av Melita Ringvold Hasle

Naturgrunnläg og arealbruk
Skaderisikoanalyse
Tettsteder
Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak
Flomdemping, flomvern og flomhandtering
Databaser og GIS
Modellut•kling

Den nye hydrodynamiske modellen som skal brukes til å utarbeide prognosene, er utviklet i
Danmark og kalles Mike 11. Men
før hydrologene kan bruke Mike
11 til å utarbeide prognoser for
vannstander i ei elv, må de på forhånd ha lagt inn data om elva i
modellen.

Sentrale aktører i HYDRAhar vært Det norske meteorologiske
institutt (DNMI),Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB),
Jordforsk, Norges geologiske undersøkelse (NGU),Norges Landbrukshøgskole (NLH),Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU),Narges vassdrags- og energidirektorat (NVE),Norsk institutt
for jord-og skogkartlegging (NIJOS),Norsk institutt for vannforskning (NIVA),SINTEF,Stiftelsen for Naturforskning og Kulturminneog universitetene i Oslo og Bergen.
forskning (NINAJNIKU)

- Før vi kan ta i bruk det nye verktøyet må vi ha kunnskap om topografien til elva. Man kartlegger
tverrprofiler ved å nivellere, altså
finne høyden over havet og fastlegge fonnen på profilene nedover
i vassdraget. Dette legger man inn
i modellen som beregner hvordan
vannføring og vannstand varierer
med tiden i hele elva ut fra gitte
fysiske lover. Modellen trenger å
vite endringen i vannføring øverst
i elva. Denne får en fra en annen
modell som bruker prognoser for
nedbør og temperatur til å beregne vannføringen. Denne nye
typen prognoser kaller vi kvantitative, forklarer senioringeniør
Krokli ved HydroBjarne
NVE.
i
avdeling
logisk

Du kan lese mer om HYDRA-programmmetog HYDRA-rapportenepå
http://www.nve/hydra

fra HYDRA:

Reguleringsmagasin, bygd for kraftproduksjon, er det mest
effektive flomdempende tiltaket som er vurdert i HYDRA.
Ikke-tekniske tiltak som arealplanlegging, flomvarsling og beredskap blir viktige virkemiddel for å redusere flomskader i
fremtiden.

å etablere
jøsstranda,
rt det helt
er aktuelt å
re deler av
ggere må vi
wveiningen
im at det er i
har muligng og vekst,
>elt og fordsier areal11.*,
)ssum.
ert fall lært
i 95. Nå sentil godkjen)g vi setter
t installasjo;kal følge de
Nå arbeider
strandsoneklar i 2001,
a med NVE i
!alplanleder
nd.

Prøveprosjekt
- Vi tror det er lettere for vanlige
folk å forholde seg til vannstander
enn vannføring. Når lokalbefolkningen får kunnskaper om hvor
høyt elva vil gå, kan de ta sine
forhåndsregler etter det. Det er lettere for folk å visualisere vannstanden enn et antall kubikkmeter vann per sekund, mener Inger
Karin Engen, som er senioringeniør i samme avdeling.

For å studere hvordan menneskelige inngrep påvirker flomforholdene i Glommavassdraget, er det utviklet en modell
- Vassdragsmodell HYDRA.
Resultatene fra modellkjøringene viser at:
påvirkning har endret flomforholdene
menneskelig
Glommavassdraget

i

menneskelig påvirkning har ført til reduserte flommer
reguleringsmagasin, bygd for vannkraftproduksjon,
viktigste årsaken til at flommene har blitt reduserte

ut:

Dennevåren prøver hydrologene i NVEut en hydrodynamisk modell som gjør det mulig å prognosere
vannstander. Hittil har man som regel kun operert
med vannføring i flomvarstene. Utviklingenav den
nye modellen har inngått i HYDRA-programmet.

ArbeidshypOtesen til HYDRAhar vært at summen av alle menneskelige påvirkninger i form av arealbruk, reguleringer, forbygningsarbeider kan ha økt risikoen for flona.

hovedkonklusjoner

testes

Snart blir det
høyden som
teller

om HYDRA

HYDRAer et forskningsprogram om flom initiert

Noen

flomvarsler

er den

Men selv om de nye kvantitative
varslene er nyttige, er det for
kostnadskrevende å samle inn tilstrekkelig med data til å kunne
bruke modellen på alle landets
vassdrag. Under vårens flomvarsling skal man ta i bruk modellen for Glomma og Vorma og
for Trysilelva. Disse varslene vil
også inkludere Mjøsa og Øyeren.
Senere vil det bli samlet inn data
slik at modellen også kan tas i
bruk til varsler for nedre del av
Skiensvassdraget, nedre del av
Drammenselva, Driva, Vefsna,
Målselv, Gaula, Namsen og Tana.
- Vi har valgt å starte med disse
vassdragene fordi de har et stort
skadepotensiale ved en eventuell
flom. Innsamlingen av data til
modellen er såpass kostbar at det
kun er aktuelt å bruke den på
områder der en eventuell flom får
store økonomiske følger, sier Engen.
En del av HYDRA
Det var flommen i '95 og HYDRAprosjektet som fikk fortgang planene om å starte med kvantitative varsler.
- Vi hadde jo snakket om å lage
en slik modell før '95, men da ble
det ikke prioritert fordi det var så
dyrt. Men etter flommen ble det
både mer penger og stillinger på
oss, og det har gjort det mulig å
gjennomføre dette. Vi har også
fått midler fra HYDRA-prosjektet
og innlemmet utviklingen av
modellen i prosjektet. Så noe godt
kom det også ut av Vesleofsen avslutter Krokli.

urbanisering medfører lokalt en økning i flommer, men i svært
liten skala
virkning av urbanisering er nesten ikke målbart i hovedvassdraget
flomverk fører til en liten lokal økning i vannstand og en liten
økning i vassføring nedstrøms flomverket
virkning av flomverk av et visst omfang er først og fremst registrert på strekningen fra Elverum til Kongsvinger, der man
finner de største flomverkene.
endring i skogbruk og skogtilstand fra 1920 til 1990 har ikke
ført til målbare endringer i flomforhold i vassdraget.

Dettar tid å hente inn alle data til den nye hydrodynamiske
modellen. Her er områdehydrologi NVE,LeifJohnny Bogetvedt ute og henterinn
data.

Arbeidskrevende:
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Et klikk for
godkjenning
For et halvt år siden ble
Fredrikstad EnergiNett
autorisert bruker av
PRODAT.
Nå kan de
godkjenne kundenes
bytte av strømleverandør med et
museklikk.
Tekstog foto: Yngve Bruksås
PRODAT er en meldingstype
som tilrettelegger
for å skifte
strømleverandør
elektronisk.
Alle e-verk skulle etter pålegg
fra NVE ha dette programmet
installert
1. september
i fjor,
men i februar i år måtte NVE

sende ut varsel om tvangsmulkt til de 117 e-verkene som
fortsatt ikke hadde innrettet
seg. Poenget er åpenbart: Det
hjelper ikke å installere PRODAT, så lenge de du skal kommunisere med ikke bruker det.
Dette medfører ekstraarbeid for
e-verkene, som må legge inn informasjonen
manuelt.
- I januar fikk vi inn en bunke
med papirer på 600 kunder i
vårt distrikt som skulle skifte
kraftleverandør.
Hadde dette
vært sendt via PRODAT, ville det
praktisk talt vært gjennomført
uten arbeid for oss. Siden dette
skjedde så lenge etter NVEs frist
for å få dette operativt, ble vi
enige med kraftleverandøren
om et administrasjonsgebyr
på

FREDRIKSTAD
NERGIVERK

AS

Tidsbesparende: EnergiingeniørHans-PetterBrusevoldved Fredrikstad
EnergiNett hilser PRODATvelkommen, og håper alle kraftleverandører og
netteiere snart tar systemet i bruk. Han mener bedriften vil spare mye tid når
programmet blir skikkelig innarbeidet i hele bransjen.

15 kroner per kunde vi måtte
plotte inn manuelt,
forteller
Hans-Petter Brusevold. Han er
energiingeniør
i Fredrikstad
EnergiNett, og har som en av
to personer ved bedriften lært
seg å betjene systemet. Flere
trengs ikke.

Effektivisering
- Er det noen grunn til at dere
er tidligere ute enn de fleste andre med å ta programmet
i
bruk?
- Nei, egentlig ikke. Vi har for
så vidt alltid forsøkt å holde oss
til de frister NVE setter, men vi
var faktisk litt på etterskudd,
vi også. Først 7. september gikk
vi gjennom PRODAT-testen hos
Systemstøtten for Ediel, og det
er jo en uke for sent, innrømmer han.
At PRODAT innebærer en effektivisering er det liten tvil om.
Det betyr imidlertid ikke at det
er en smertefri
innstillingsperiode. Brusevold forteller at
de brukte to-tre arbeidsdager
bare på å få systemet operativt,
i tillegg var det mye arbeid for
å bli kjent med det. Først 21.
februar i år poppet den første
meldingen
om leverandørbytte opp, og nå kan de for alvor begynne å høste fruktene
av arbeidet:
- Som netteier skal vi først og
fremst ta imot bekreftelser på
at kundene våre skifter nettleverandør. Dette ble tidligere
- og i stor grad fortsatt - utført
via faks. Denne informasjonen
må i neste omgang legges inn
manuelt. Med PRODAT trenger
vi bare godkjenne
de opplysningene som er kommet inn,
og sende en bekreftelse elektronisk. Jeg ser et stort potensiale
i systemet, sier han.

Effektivt: Som netteier trenger Fredrikstad EnergiNett bare godkjenne de
opplysningene som er kommet inn, og sende en bekreftelseelektronisk.Dette er
mye mer effektivtenn når informasjonen sendespå faks og legges inn
manuelt, slik det fortsatt gjøres ved mange leverandørbytter.

Målepunkt

ID

Et meget sentralt
element
i
dette meldingssystemet
er det
såkalte målepunkt
ID - altså
identifikasjonsnummeret
til
det enkelte anlegg. All nødvendig informasjon
om brukeren
skal knyttes
opp mot dette
nummeret, og dette nummeret
blir innfallsporten
når kunden
skal hentes opp på skjermen. I
teorien skal det altså være veldig enkelt å bruke, men fortsatt
er opplegget for nytt til at alt
går av seg selv:
- Det kan være forskjellige måter å fylle ut noen av feltene på.
Skal det for eksempel skrives
inn kundens navn eller anleg-

gets nummer i feltet som heter
"anleggsnavn"?
Dessuten har
netteierne forskjellige måter å
skrive målepunkt
ID på, noe
som kan skape forvirring. I de
tilfellene hvor opplysningene
er lagt inn feil, kan det være vanskelig å finne fram til informasjonen så lenge den bare ligger
elektronisk. I tillegg savner jeg
en liste over alle operatørene
som aktivt bruker PRODAT, sier
Brusevold, som likevel ikke er i
tvil om at dette er den riktige
veien å gå for å effektivisere
leverandørskiftene.
Fristen for å unngå tvangsmulkt er satt til 1. juni 2000.

Positiv konklusjon om
NVEs monopolkontroll
Riksrevisjonenhar
undersøkt hvordan
NVEhar lagt opp
kontrollen med nettselskapenes monopol
på å overføre strøm.
Konklusjonener at
den offentlige kontrollen synes å være
hensiktsmessig utformet. Riksrevisjonen
mener at reguleringsmodellen på lengre
sikt kan føre til lavere
overføringskostnader
og billigerenettleie.

Av Sverre Sivertsen
Bakgrunnen for Riksrevisj onens undersøkelse
er ønsket
om å finne ut om gjeldende
monopolregulering
er hensiktsmessig sett i forhold til
energilovens mål om å sikre
en effektiv og rimelig kraftoverføring.
Da Riksrevisjonen gjennomførte undersøkelsen
forelå
det bare tall for årene 1997
og 1998. Det er ikke tilstrekkelig til å konkludere
med
hensyn til hvordan den reelle
utviklingen
av tariffnivået
vil bli på sikt, heter det blant
annet.

Rapporten peker videre på
at NVEs arbeid med å innføre
en ordning hvor e-verkene får
redusert
sine inntektsrammer ved driftsavbrudd
(KILE-ordningen)
synes å
være hensiktsmessig
for å
opprettholde
forsyningssikkerheten.
Rapporten peker også på at
reguleringsmodellen
over tid
vil føre til en utjevning
av
prisene
til forbruker
på
grunn av økt effektivisering
i de svakest drevne e-verkene.
Samtidig
kan strammere
økonomi
i nettselskapene
føre til at behovet for å realisere stordriftsfordeler
øker.
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En slik utvikling vil også føre
til en utjevning av tariffene
til kundene, heter det.

Lavere

tariffer

I sin hovedkonklusjon
sier
Riksrevisjonen
at målet om
økt effektivitet,
lavere
nettariffer, tilfredsstillende
sikkerhet og prisutjevning
kan oppnås. Om det faktisk
skjer, avhenger
av at NVE
bruker virkemidlene
på en
balansert måte, i først rekke
ved at effektivitetskravene
blir satt tilstrekkelig
høyt
uten å kvele økonomien i everkene,
at avkastningen
holdes på et normalt nivå og
at eierne ser seg tjent med å

opprettholde
leveringsikkerheten.
Riksrevisjonen
mener at
erfaringsdataene
fortsatt
er for spinkle til å trekke
en endelig konklusjon,
men mye taler for at modellen er et hensiktsmessig verktøy for å oppnå
målet med reguleringen,
heter det til slutt.

Sterk økning i produksjonen av elektrisitet
Produksjonen av elektrisk kraft økte med
13,9 prosent i desember,
januar og februar i
forhold til forrige vinterperiode. De siste 12
månedene er det blitt
produsert 125,7 TWh,
hvilket er den tredje
høyeste produksjonen
noensinne for en 12månedersperiode.
Av Per ToreJensen Lund

Den totale kraftproduksjonen
i de tre vintermånedene var på
i alt 39 TWh mot 34,2 TWh vinteren før. De siste 12 månedene
er det produsert 125,7 TWh eller 6,5 prosent mer enn i
samme periode ett år tidligere.
Til sammenligning er midlere
årsproduksjon for det norske
kraftsystemet beregnet til vel
114TWh.
Magasinfylling
godt
over det normale
Ved utgangen av november
1999 var fyllingsgraden for landets magasiner 88,5 prosent,
eller vel tre prosentenheter over
medianverdien til samme tidspunkt for 10-årsperioden 198291. Mildvær og mye nedbør i
vintermånedene førte til en bedring i magasinfyllingen i forhold til det normale, til tross
for høy produksjon. Ved inngangen til uke 10 var fyllingsgraden 56,1 prosent, vel fem
prosentenheter over medianverdien til samme tidspunkt,

mot 51,2 prosent til samme tid
i 1999. Høyest magasinfylling
hadde Vest-Norge med 65,2 prosent, mens Sørøst-Norge var lavest med 47,8 prosent. I Midtog Nord-Norge var magasinfyllingen 59,5 prosent.
Fortsatt eksport av
kraft
Kraftutvekslingen med utlandet ga en nettoeksport på 1,3
TWh mot en nettoimport på
1,9 TWh vinteren før. De siste
12 månedene har det vært en
nettoeksport på 4,2 TWh mot
en nettoimport på 3,5 TWh i
samme periode ett år tidligere.
Økningen i eksporten har sammenheng
med den gode
magasinfyllingen.
Økning i forbruket
i
vinter
Det innenlandske totalforbruket var på i alt 37,7 TWh mot
36,2 TWh vinteren før, til tross
for en noe mildere vinter. De
siste 12 månedene har forbruket vært 121,5 TWh som er det
samme som i tilsvarende periode ett år tidligere og omkring 7,5 TWh mer enn midlere
årsproduksjon.
Bruttoforbruket i alminnelig
forsyning har i vinter steget
med 3,2 prosent i forhold til
forrige vinterperiode. For siste
12-månedersperiode
har det
derimot vært en nedgang på 1,1
prosent. Nedgangen i alminnelig forsyning de siste 12 månedene skyldes blant annet at 12månedersperioden 1999/2000
har vært adskillig varmere enn
tilsvarende periode ett år tidligere. Korrigert til normale
temperaturforhold økte imid-

Bogerudmyra
-et vassdragsanlegg

utenom

Ved Bogerudmyra i Oslo
restaurerer NVE i disse
dager et forfalt
vassdragsanlegg. Dette
er i og for seg ikke så
uvanlig. Det spesielle er
at hele anlegget ligger i
Østensjøvannet naturreservat og at store deler
av anlegget bygges i
malmfuru.
Tekst og foto: Arne

Hamarsland

På slutten av 60-tallet ble
Østensjøveien lagt på bru over
utløpet av Bogerudmyra. For å
unngå tørrlegging av det verdi-

det vanlige

fulle våtmarksområdet, ble det
laget en terskel som holder
vannspeilet innover myra. I tillegg ble det satt ned en
spuntvegg av tre. Både terskelen og spuntveggen er sterkt
medtatt og på sikt er det fare
for utgraving og senking av
vannstanden i reservatet med
de følger dette vil ha for det rike
fugle- og plantelivet i området.
Anlegget ligger i et tur- og
friluftsområde
som er mye
brukt. Året rundt er dette oppholdssted for et stort antall ender og gjess. Matingen av fuglene og de mange spaserturene folk tar seg i her medfører
sterk slitasje og stort beitepress
på området. Opprusting av
gangveisystemet er derfor en
del av planen. I tillegg er det

lertid det alminnelige forbruket med henholdsvis 4,6 og 2,5
prosent for de samme periodene.
Forbruket i kraftintensiv industri økte med 2,3 prosent i forhold til forrige vinterperiode.
De siste 12 månedene har forbruket vært 32,2 TWh (brutto),
en økning på 2,1 prosent i forhold til samme periode ett år
tidligere. Økningen i forbruket
skyldes først og fremst fortsatt
gode markedsforhold for de
fleste av denne industriens produkter.
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Forbruket av uprioritert kraft
(kjelkraft) økte med hele 29,7
prosent i forhold til forrige
vinterperiode. De siste 12 månedene har det vært en økning
på 0,6 prosent.
Lave spotpriser
Ukemiddelet av spotprisen på
elektrisk kraft gikk ned fra omkring 13 øre/kWh i begynnelsen
av desember 1999 til 9,4 øre/
kWh i begynnelsen av mars. Til
sammenligning var spotprisen
til de samme tidspunkter ett år
tidligere henholdsvis 15 og
omlag 10 øre/kWh.

1999

Lavespotpriser:Spotprisenpå elektriskkraft gikk ned til 9.7 øre i
begynnelsen av mars
GWh
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Skuddårskorreksjon
Den siste tidens vekst i både
produksjon og forbruk har vært
relativt høy. Den reelle veksten
er imidlertid noe lavere. En av
årsakene til dette er at år 2000
er skuddår. Når vi korrigerer for
skuddårsdagen,
vil vekstprosentene bli redusert med ca
1,2 prosentpoeng for vinterperioden og med ca 0,4 prosentpoeng
for 12-månedersperioden.

-

2000
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Okt

Nov Des
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Måned
• 1998/99
• 1999/2000
Produksjonav elektrisk kraft:Produksjon økte med 13,9prosent
i vintermånedene

Vannmagasinenes
Område
Område
1
Område 2
Område 3
Hele landet
1)

Tallene

gjelder

fyllingsgrad

(% av total magasinkapasitet)
uke 10
uke 10
endring
2000
1999
47,8
38,4
9,4
65,2
59,8
5,4
59,5
55,4
4,1
56,1
51,2
4,9

1)
median
1982-91
45,4
57,0
49,2
51,0

pr. første dag i uken.

lagt opp til tre gruslagte mateplasser for fugl, slik at også
denne aktiviteten skjer på et
slitesterkt underlag.
Et anlegg som i sin helhet ligger i et naturreservat krever spesiell omtanke under planlegging og utførelse. Spuntveggen
som settes ned er impregnert
av naturen selv: Malmfuru fra
åsene i Engerdal. Totalt brukes
i underkant av 4000 løpemeter
spuntplank. De stedene det må
brukes sprengstein, vil denne
bli dekket av jord eller elvegrus
(rundet stein/grus), slik at den
ikke blir synlig i anlegget.
Det etablerestre mateplasser som dekkes med grus for fugl for
å konsentrere denne aktiviteten på et slitesterkt underiag. På begge sider av
denne mateplassen etableresvierkjerr. Til høyre ses litt av den gamle terskelen
Mateplasser:

For å skjerme deler av reservatet fra ferdsel og innsyn, vil det
bli etablert omfattende buskog treplantinger. Disse vil også
bidra til å kanalisere ferdselen
og redusere slitasjen i strandsonene. I plantingen vil det bli
brukt en blanding av materiale
fra stedet og stiklinger fra nær-
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liggende områder på Østlandet. Stiklingene er tatt fra vierbeltene langs vassdrag.

Akershus, Oslo kommune og
NVE. Kostnadsrammen er på
800 000 kroner, hvorav NVEs

andel er på drøye 300 000.
Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oslo og

Seks graders vann varmer
opp rogalandshus
At varmt vann skal
kunne varme opp hus,
er forståelig.Slik fungerer sentralfyringsan-

legget i mange bygårder. Men at nordsjøvann skal kunne
gjøre det samme i
januar, er mindre
opplagt.

varmepumper. I Norge 22 000.
Potensialet er med andre ord
enormt her til lands, men utviklingen holdes i tømmer
blant annet på grunn av den
lave strømprisen og den store
dekningen av vannkraft. Vi ser
likevel at dagens produksjon
ikke er nok - forbruket øker raskere enn produksjonen.
- Med varmepumpeanlegg regner vi med å få omtrent tre kilowatt igjen for hver kilowatt
vi kjøper til oppvarming av hus
og varmtvann. Det er dermed

mye penger å spare på å investere i slike anlegg ved nybygging. På eksisterende hus vil
imidlertid investeringskostnadene bli større, så da er det
tvilsomt om det vil lønne seg,
forklarer Halvorsen.
Ifølge Halvorsen kan man fa et
varmepumpeanlegg
for ned
mot 30000 kroner. De fleste velger imidlertid å spytte i litt ekstra for å få en intelligent kontroll av forbruket, blant annet
termostat i de forskjellige rommene og timer som styrer når

kreftene skal settes inn. Blant
annet går det an å varme opp
varmtvannsberederen kun om
natta, hvilket vil være aktuelt
dersom strømprisen
skal
differensieres ut i fra døgnets
forbrukstopper.
- Det er realistisk å regne med
en fem års nedbetalingstid på
anlegget. Vi opplyser at forventet levetid er 15 år, og det viser
seg å være et forsiktig anslag.
Det er med andre ord liten tvil
om at det her er penger å spare,
sier han.

Vann & Energi henviser for øyrig til resultatet av grunnvarmekartleggingen
Voss og
Alvdal, som blir lagt ut på NVEs
internettsider innen kort tid.

Tekst og foto: Yngve Bruksås

NVEhar som et forsøksprosjekt
foretatt
grunnvarmekartlegging i de to kommunene
Voss og Alvdal. Dette er et ledd
i en stadig større fokusering på
alternative energiformer, og
flere kommuner skal etter planen kartlegges med samme formål.
Vann & Energi har vært i Stavanger - hvor slike anlegg har
vært i bruk i flere år allerede for å prate med både tilretteleggere og forbruker.
- Prinsippet er omtrent som for
et kjøleskap, bare motsatt, forteller Dag Halvorsen. Han er
daglig leder for familiebedriften Sig. Halvorsen Holding på Forus utenfor Stavanger, en rørleggerforretning som
bevisst
har
satset
på
alternative
energikilder.
Fem års nedbetaling
I Sverige finnes om lag 300 000

Tilknyttingsplikt: Anleggsarbeiderne er allerede i gang med byggingene av de 216 boligenepå Krosshaug/Loen-feltet
på Hundvåg. Prosjektlederfor Lyse
til fjernvarmeanlegget.
Energi,Johan Gjemre Olsen,opplyser at alle boligene er bundet av tilknyttingsplikt

1000 boliger med
tilknyftingsplikt i
Stavanger?
Får Stavanger kommune og LyseEnergi
det som de vil, er over
1000boligerpå Hund-

våg varmet opp med
sjøvann innen få år. Til
sammen vil anleggetfå
en effekt på 10 MW
I første omgang
er det
Krosshaug- og Loenfeltene på
østre Hundvåg som skal knyttes til et sentralvarmeanlegg
som henter energi fra sjøen. Til
sammen er det 216 boliger i feltet, med flere forskjellige hovedentreprenører. En del er også

selybyggere. Felles for alle er at
de har forpliktet seg til å knytte
boligen til fiernvarmeanlegget
som LyseEnergi bygger:
- Det er lagt inn tilknyttingsplikt i reguleringsbestemmelsene. Dette gjelder også andre miljøtiltak, som for eksempel begrensninger i hvilke typer materialer som kan brukes,
sier Johan Gjemre Olsen. Han
er LyseEnergi sin prosjektleder
for Krosshaug/Loen-utbyggingen, og arrangerer blant annet
for de freminformasjonsmøter
tidige beboerne i dette feltet og
andre interessenter. Selv er han
ikke overbevist om gevinsten av
disse investeringene på kort

sikt, og lover absolutt ikke gull
og grønne skoger til de som vil
knytte seg til fjernvarmeanlegget.
- Det vil gi marginale besparelser med dagens strømpris. Fra
vår side dreier dette seg hovedsakelig om å bygge opp kompetanse og erfaring. Vi har tro
på at vi må ta i bruk alternative energiformer i Norge, og vi
har lyst til å sette i gang allerede nå. Det er for sent å begynne når det er krise, sier han.

Et pilotprosjekt
Sentralvarmeanlegget
på
Krosshaug/Loen har en totaleffekt på 2 MW, hvorav selve
varmepumpeinstallasjonen
står for halvparten. Resten vil
besørges av olje og gass.
- Det betyr imidlertid ikke at
bare halvparten av varmen
kommer fra sjøvann. Som regel
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vil varmebehovet ligge under
eller rundt det som varmepumpeanlegget
produserer,
men med tanke på de få veldig
kalde dagene vi har her i Stavanger, må vi ha en høyere kapasitet, forteller Gjemre Olsen.
Han opplyser at varmepumpeanlegget blir installert i et eget
bygg på rundt 150 kvadratmeter. Normalt ville dette vært en
del av et annet bygg som for eksempel skole, for å spare byggekostnader og sikre best mulig
utnyttelse av spillvarme. Dette
blir imidlertid vurdert som et
pilotprosjekt i distriktet, og det
er med tanke på tilgjengeligheten for publikum det bygges
separat.
- Ikke målbare miljøkonsekvenser
Ytterligere 800 boliger skal etter planen bygges på Hundvåg
de nærmeste årene. Ifølge Johan Gjemre Olsen er det mu-

ligheter for at også disse tilknyttes et fjernvarmeanlegg
basert på sjøvann:
- Stavanger kommune virker
veldig ivrige på dette, hadde
det ikke vært for deres engasjement ville det vært vanskelig å
få til.
- Er det foretatt en skikkelig utredning av eventuelle negative
miljøkonsekvenser?
- Ja, og konklusjonen er at det
ikke vil ha målbare konsekvenser. Det mest aktuelle ville vært
en senking av temperaturen i
sjøen utenfor her, men bassenget størrelse og utskiftingen av
vann gjør at denne effektenblir
minimal. Det er for eksempel
ikke i nærheten av å forårsake
ising, forsikrer prosjektlederen
for Krosshaug/Loen -utbyggingen.

Hagen full av rør

Utvikler
metodikk for
analyse av
grunnvann
NVE har over det siste året utført
forskning på grunnvann på Rena,
Åmot kommune. Hensikten har
vært å forberedeseg best mulig til
at grunnvann ved årsskiftet kommer inn under den nye vannressursloven.
Av Hervé Golleuille,T.S.Pedersenog P. Dimakis

Inge Geirog Anne Lise
Stangeland installerte
jordvarme-anleggi
huset på Sandnes i

1985.Siden den tid har
de bokstaveligtalt
badet i varmtvann - og
spart strøm.
Inge Geir var tidligere daglig lepå Jæder i en rørleggerbedrift
fattet
ren. I den sammenheng
han tidlig interesse for å la Moder Jord varme opp husene på
Alledet milde Sørvestlandet.
rede for 15 år siden installerte
han og kona slikt anlegg i
fra 1970, og sihusbankhuset
den har det til tider vært brukt
for nyssom utstillingsvindu
gjerrige kunder:
- Det er mange som har vært
innom for å se på anlegget, og
mange av disse har senere installert dette i sine egne boliger, forteller Inge Geir.
kan han
Til de nysgjerrige
skryte av gulv som aldri er
kalde, vinterhage med sommer-

Mye rør: Inge Geir Stangeland og kona Anne Lise har 400 meter med
rør i hagen. Takket være jordvarmeanlegget er vinterhagen varm og
det innendørs svømmebassengethar Karibien-temperaturåret rundt.
svømmebastemperatur,
seng med 27 graders vann
året rundt og et inneklima
fritt for brent støv fra panelovner.

kjenner mange som teller på
knappene og som ville slått til
om de fikk en slags støtte til
det, sier Stangeland.

Åtte
- Vi har lagt inn ventilasjon
i huset, og lufta inn til dette
systemet blir forvarmet før
det slippes inn i rommene.
Også dette er en del av j ordlegger han
varmeanlegget,
til.

- Burde

premieres

- Du har lang erfaring med
slike anlegg, og er åpenbart
positiv til dem. Hva tror du
er grunnen til at dette ikke
har slått like bra an her som
for eksempel i Sverige?
- Det er billigere å installere
anlegg for vannbåren varme
i Sverige. Dette skyldes blant
annet at det gis mer støtte
til slike systemer der borte.
Det burde vært en slags premiering også her i landet, for
på
momsfritak
eksempel
innkjøp og installasjon. Jeg

års nedbetaling

Inge Geir og Anne Lise Stangerundt
investerte
land
70 000 kroner i jordvarmeanlegget. En stor del av dette
er utgifter direkte knyttet til
Anlegget
svømmebassenget.
ble installert i forbindelse med
utbygen 100 kvadratmeters
ging av huset, og alt i alt ligger
det 400 meter rør gravd ned i
hagen.
Åtte år tok det å betale ned anlegget i form av lavere strømutgifter, og fortsatt er det den
samme pumpa som driver vannet rundt i huset.Vedlikeholdsutgiftene har vært forholdsvis
små. Det har dermed utvilsomt
vært en god investering for ekteparet:
-Vi bruker mindre strøm nå enn
selv om vi
før ombyggingen,
har mer enn fordoblet nettoaopp både
realet og varmer
vinterhage og basseng. Vi får 3
kW igjen for hver kW vi kjøper,
smiler Stangeland, tydelig fornøyd med samarbeidet med jordens egne varmekilder.
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Formålet med EUs nye vannressursdirektiv
er å danne et ramden nye vannressursloven
både
meverk som skal beskytte vannressursene
med tanke på kvalitet og kvantitet. I og med at
grunnvann nå kommer inn under vannressursloven, vil det stilles høyere kravved konsekvenspå
av tiltak som har innvirkning
vurderinger
grunnvann. Dette kan for eksempel medføre at
over en viss størrelse kan
et grunnvannsanlegg
kvalifisere for konsesjonsbehandling.
I samråd med NGU (Norges geologiske undersøved Rena i Hedkelse) ble et grunnvannsverk
mark valgt som forsøksfelt. Vannverket ligger
langs Glomma, og benyttes som reservekilde av
Ånnot kommune. Prosj ektet har som mål å utmetodikk for sårbarhetsvikle en standardisert
Det vil
vurderingen avgrunnvannsforekomster.
av tålebli lagt spesiell vekt på bestemmelse
rundt grunnvannsgrenser og sikringssoner
anlegg i løsmasser.
størrelse og
For vurdering av influensområdets
er det nødvensårbarhet ved grunnvannsverk
av
dokumentasjon
dig med en tilfredsstillende
og grunnvannets
forholdene
de geologiske
ved uttak av vann. Numestrømningsforhold
er en av de sikriske strømningssimuleringer
reste metodene som kan benyttes for å beskrive
forhold i et grunnvannmagasin
hydrologiske
dersom gode data er tilgjengelig. Det kreves innfor oppbygging,
samling av observasjonsdata
av strømningsog validering
kalibrering
simuleringer.
Feltarbeidet er tidkrevende og kostbart. Det beboringer med
står av georadarundersøkelser,
overvåking av
pumpeforsøk,
sedimentprøving,
vannnivå i Glomma, Prestsjøen og grunnvannsi samarbeid
magasinet. I tillegg gjennomføres
med Institutt for Energiteknikk (IFE) såkalt sporgrunnvannets
for å bestemme
stoff-forsøk
og for å kartlegge
strømningshastighet
strømningsveier.
I 2000 vil feltarbeid og analyser videreføres. Resultatene fra prosjektet på Rena forventes publisert i februar 2001. Dette prosjektet vil funfor et større prosjekt
gere som et forprosjekt
i samarbeid med andre
som skal gjennomføres
innen forvaltning og konsulentinstitusjoner
fra flere forsøksfelt skal
bransje. Erfaringsdata
og brukes bl.a. som grunnlagssammenstilles,
av veileder
data for en fremtidig utarbeidelse
rundt grunnfor beregning av beskyttelsessoner
vannsanlegg i løsmasser.

I :

• .•.•

Vann & Energi

..

. •

.

1

•

e

Visjonaert samarbeid under
the Second World Water Forum
kraftig demonstrasjon av den
betydning verdens vanneksperter legger på å unngå
krisene. Rundt 20 nordmenn
deltok, tre av dem kom fra NVE.
Blant mer prominente debattanter under forumet var
Mikhail Gorbatsjov, Shimon
Peres og Fidel Ramos. De siste
to dagene, 21-22mars, var Nederland vertskap for en
ministerkonferanse om globale vannspørsmål. I ministermøtet deltok delegasjoner på
regjeringsnivå fra 115land og
Av Arne Tollan
alle store internasj onale organisasjoner med vann på proHver femte verdensborger sav- grammet.
ner sikker og rimelig vannforsyning, og halvparten av jor- Visjonen
dens befolkning har ikke til- Kort fortalt beskriver Visjonen
fredsstillende sanitærforhold. en verden hvor alle har tilgang
Hovedproblemet er først og til sikre og tilstrekkelige vannfremst dårlig forvaltning.
ressurser for eget behov,inkludert matproduksjon. Samtidig
De siste årene har det vært ned- må vi sørge for å opprettholde
lagt mye arbeid gjennom World vannøkosystemene våre. Til
Water Council (WWC),for å ut- hjelp i valget av praktiske tilvikle en visjon for bruk og for- tak har Global Water
valtning av verdens vann- Partnership, en organisasjon
ressurser. WWCer en ikke-stat- med sekretariat i Stockholm,
lig organisasjon med 200 laget en ramme for handlinger.
institusjonsmedlemmer, både For å gjennomføre de mange
mellomstatlige og ideelle orga- tiltakene som arbeidspronisasjoner og næringsliv.Visjo- grammet skisserer, kreves årnen ble presentert under the lige investeringer på 180milliSecond World Water Forum, arder amerikanske dollar.
Haag, 17. -22. mars. Forumet
samlet over 4000 deltakere, det Ministererklæringen
største antall ved noe globalt Både visjonen og handlingsvannmøte noen gang, ogble en rammen var viktigunderlag for

Verden er inne i en
vannkrise. Hovedproblemet er ikke forst og
fremst mangel på vann,
men dårlig forvaltning.
På the Second World
Water Forum ble en
visjon for bedre vannressursforvaltning lagt
fram.

Konfliktrylte

vann, er det lett å forstå en slik
holdning. Det er vilje til reform
og investering som nå trengs.
Haag-forumet bekreftet også
dette. Likevel er det viktig at
verdens politiske ledere stiller
som kollektive garantister for
dette synet. Haag-forumet ble
en global bekreftelse og konsolidering av gode prinsipper for
vannforvaltning som er utviklet på 90-tallet, siden det såkalte Nordiskeinitiativ (København 1991),den internasjonale
konferansen om vann og miljø
(Dublin 1992)og FN-konferansen om miljø og utvikling (Rio
Fra visjon til handling
Ikkeuventet spør mange segom 1992).
verden behøver flere resolusjo- Det er en støtte for reformner for å gå fremover.Stilt over- arbeid å ha Haag-forumeti rygfor de mange eksempler på gen, men det er ikke tilstrekkemenneskelignød og misbrukav lig. En av spesialsesjonene i
Ministererklæringen på tre sider gir klar politisk støtte og
vilje til å gjøre noe med problemene. Erklæringen lover blant
annet. At nasjonale mål skal
settes og strategier utvikles for
økt vannsikkerhet i løpet av de
neste to årene. Man ønsker
dessuten å styrke FN-systemets
rolle i vannsektoren. Teknologioverføring, kunnskapsspredning og kompetanseoppbygging vektlegges, bedre forurensningskontroll gjennom
økonomiskevirkemidler likeså.

Haagdreide segom
hva politikere som
har gjennomført
vannsektorreformer i sine
hjemland hadde gjort av erfaringer. Et budskap fra dem, var
at utgangspunktet må være
eget lands problemer og forutsetninger, men at det er nyttig
å lære av andre og bruke internasjonale trender som støtte.
Ett av de gode prinsipper som
nå omfavnes av «alle»,i allefall
i teorien, er at alle interessehavere skal tas med i beslutningene på så desentralt
nivå som mulig. Kanskje oppsummerer dette slagordet fra
Haag-møtet en vei fremover:
«Wateris everybody's
business».

dammer

vannkraft, irrigasjon og
flomdempning er av de mest
konfliktfylte områdene innen
vannforvaltning i den tredje
verden. Den kom også klart
fram under et seminar med tittelen "Water & Energy". Her
presenterte indiske myndigheter sin verson av Sardar Sarovar
i
dammen i Narmadadalen
provinsen Gujarat i India, et av
Av Morten Svelle
de mest omstridte damprosjektene i verden. Den ansvarSamtidig firte andre demon- lige provinsministeren Jay
stranter seg ned i tau fra galle- Narayan Vyasfra Gujarat preriet og langs veggene. Etter senterte en ganske glansbildehvert ble de ganske brutalt Ijer- preget versjon av prosjektet og
net av politiet.
avbøtende tiltak. Prosjektet
Demonstrantene ønsket å har uten tvil store positivevirkmarkere sin motstand mot byg- ninger i form av vann til
ging av store dammer. Slike irrigasjon og drikkevann, samdammer, ofte med flerbruk til tidig som det er liten tvil om

Åpningen av WWF ble
avbrutt av et uventet
innslag da to personer
gikk opp på scenen og
kledde seg nakne under
den egyptiske vannministerens foredrag.

en erklæring som de 115fremmøtte ministre for vann, miljøog utviklingssamarbeid vedtok
22. mars på Verdens vanndag.
OgsåNorgedeltok, og skulle ha
møtt med sin utviklingsminister. Regjeringsskiftet 17.
mars gjorde imidlertid tiden for
knapp for den påtroppende minister.Den norske delegasjonen
ble derfor ledet på embetsmannsnivå, men deltok like
fullt aktivt i utformingen av erklæringen. To av NVEsdeltakerne var også med i den norske ministerdelegasjonen, som Viktig forum for NVE:Arne Tollan,Bjørn Wold og Morten
forøvrighadde delegaterfra UD, Svelledeltok på flere spesial-møteri Haag, blant annet ett orn
Vannressurser og fredsprosesseni Midt-Østen.
MDog NORAD.

at lokalbefolkningenog de som
har måttet flytte på grunn av
dammen er har blitt meget dårlig behandlet. Dette førte til at
Verdensbanken trakk seg fra
prosjektet i 1993. Ministerens
innlegg førte derfor til
følelsesladedeinnlegg fra blant
annet forfatteren Arundhati T.
Roy ("Guden for små ting") som
har engasj ert seg kraftig til

støtte for befolkningen i
Narmadadalen. I vinter kom
mot store danuner:Åpningen av World Water Forum ble
hennes essay om Narma- Demonstrerte
avbrutt av en utradisjonell demonstrasjon.Foto:ScanPix
dadalen ut på norsk.
mandat å evaluereeksisterende som skal presenteres til høsten,
Verdenskommisjonenfor dam- damprosjekter og på grunnlag vil danne grunnlag for mer demer holdt også en presentasjon av erfaringene fra dissekomme mokratiske beslutningsprosesog høring, med mange interes- med anbefalinger om hvordan ser når nye dammer planlegsante innlegg. Damkommi- framtidige damprosjekter skal ges, og mer menneskeverdig
sjonen, som er nedsatt av IUCN håndteres. Det er å håpe at behandling av de som blir beog Verdensbankens, har som Kommisjonens anbefalinger, rørt.
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