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Norske dammer
får positiv omtale

Gjennom mange år har Vann &
Energi og før det Lesehesten informert om store og små saker på
NVEsarbeidsområder.Vi har inntrykk av at bladene har vært godt
likt både av eksterne lesere og av
våre egne ansatte. Nå er det imidlertid kroken på døra for bladet.
Side 3

Ny rekord i både
el-produksjon og
forbruk
Foreløpige anslag for år 2000 gir
en økning i produksjonen av elektrisitet på vel 16 prosent, fra 122,6
TWh i 1999 til hele 142,5 TWh i år
2000. Det innenlandske totalforbruket økte med 2,6 prosent, fra
120,8 TWh til 124 TWh.
Den totale kraftproduksjonen i
Norge ser ut til å bli 142,5 TWh
som er nesten 20 TWh mer enn
fiorårets produksjon og 19,5 TWh
mer enn den gamle produksjonsrekorden fra 1995
Side 9

Norsk- palestinsk
samarbeid i en
urolig tid

Konow
Thomas
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World Commission on Dams (WCD) la i november fram den største rapporten som
noen gang er laget om verdens dammer. Den kan komme til å få stor betydning for
dambygging framover og hvordan vannressursene
skal utnyttes i framtiden. Rapporten peker på Norge som et interessant tilfelle der dambygging har vært vellykket. Dels
henger det sammen med at norske dammer ligger i fjerntliggende
områder. Men
suksessen skyldes vel så mye strenge myndighetskrav og demokratiske og åpne beslutSide 2
ningsprosesser, heter det i rapporten.

Gasskraft øker forsyningssikkerheten
Foto:Scanpix

Bjørn Wold fra NVE arbeider for
tiden som stedlig representant i
Palestina. Han rapporterer om
urolige arbeidsforhold.
Mens demonstrasjonene og trefningene tar seg opp, går livet sin
langsomme gang blant de få som
er på kontoret. Folk kommer og
går når de selv føler at det er mulig eller nødvendig for å komme
seg trygt fra og til hjemstedet eller andre gjøremål, skriver han
Side 4

I november ga NVE og
SFT konsesjon
og
utslippstillatelse
for
det tredje gasskraftverket i Norge - Industrikraft Midt-Norges anlegg i Skogn. NVE mener at norsk gasskraftverk øker forsyningssikkerheten
av elektrisk kraft.
Side 6-7
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Næringsutvikling

i Midt-Norge: Gasskraftverketvil

og arbeidsplasser
tilføreregionen betydelig næringsvekst

Tryggleik - eit
hovudmål
Det nye tusenåret starta med trugsmålet frå alle dei
små databrikkene, og det enda med flaum og ras i SørNoreg. Året vart og prega av store ulukker, granskingar
og Sårbarhetsutvalet sitt arbeid. Samla fekk vi mange
døme på kor sårbart samfunnet og det einskilde mennesket er. Trugsmålet frå eit klima med meir regn og
vind enn normalt gjer og at arbeidet med tryggleik har
kome i fokus dette året.
I Noreg er det naturen
som gir dei viktigaste
føresetnadane for levemåten vår. Teknologien har gitt
oss høve til å utfordre naturen, til å forbetre dei materielle kåra og endre levemåten.
Men teknologien
kan bryte
saman og truge liv og eigedom.
Verst vert ofte konsekvensane
der ein har lagt planar og bygd
utan å ta omsyn til førestnadene
i naturen.
Fram gjermom historia har
flaum og ras i vain og vassdrag
øydelagt store verdiar og kravd
marige menneskeliv.
Det er
difor riaturleg at arbeidet med
å trygge elvane og områda kring
vassdraga mot flaum har vore
og vi 1 vere ei særleg viktig
oppgåve 'for NVE. VassdragsregUieringane med dei store dammane og magasina har
hjelpt til å temje flaumen i fleire av vassdraga. Samstundes veit vi frå andre land at dammane kan føre til
clei all•r største øydeleggingane - om dei bryt saman.
vurderer dagleg omsynet til balansen mellom natur og teknologi, liv og levemåte og gjer val som er viktige for denne,balansen. I alt arbeid vi gjer som styresmakt for vassdraga, har vi eit mål om å skape tryggleik
i og ornkring vassdraga og samstundes ta omsyn til verdiskat ing og miljø.
Noreg

produserer

meir

enn

99 prosent

av elkrafta

Ny organisasjon og ny ledelse
fra 1. januar
Fra 1. januar trer NVEs
nye organisasjon med
de tre nyopprettede
fagavdelingene, Konsesjon og Tilsyn, Energi
og Marked og Vannressurser, i kraft.
Nye direktører
Marit Lundteigen Fossdal tiltrer
som ny direktør for Energi- og
markedsavdelingen,
Are
Mobæk, som tidligere har vært
regiondirektør,
tiltrer som direktør for den nye avdelingen
for Vannressurser og Bjørn Wold
blir direktør i Konsesjons-og tilsynsavdelingen.
Mobæk tiltrer
1. januar, Lundteigen Fossdal
tiltrer
1. februar
mens
tiltredelsestidspunkt
for Wold
er ennå ikke avklart. Trond
Ljøgodt konstitueres som avdelingsdirektør
i Konsesjons- og
tilsynsavdelingen
fram til Wold
tiltrer. Jan Moen fungerer som
avdelingsdirektør
i Energi- og
markedsavdelingen
fram til
Fossdal tiltrer. Både Mobæk og
Wold var interne søkere til stillingene, mens Lundteigen Fossdal kommer fra stillingen som
direktør i Marked i Enfo. Lundteigen Fossdal er 52 år gammel

internasjonale

Marit Lundteigen Fossdalblir ny

Halvor Kristian Halvorsen er tilsatt
som seniorrådgiver i den nye staben
for Policyog strategi

direktør for Energi-og
markedsavdelingen

kraftmarkedet.

Seniorrådgivere
I den nye staben for Policy og
strategi er Trond Ljøgodt, Kristian Løkke og Halvor Kristian
Halvorsen tilsatt som seniorrådgivere. Ljøgodt og Løkke var
interne kandidater, mens Halvorsen kommer fra Asplan Viak.
Han er utdannet
sivilingeniør
fra NTH og har ti års erfaring
fra kommunalt
arbeid, statlig
forvaltning
og
privat
konsulentvirksomhet.

si

soM•vasskraft. Produksjons- og overføringssystemet
strekker seg over heile landet og er utsett for store
påkjenningar frå klima og natur. Samstundes er samfunnet og den einskilde meir og meir avhengig av ei
kratiforsyning som er stabil og påliteleg. Difor er tryggleik og beredskap i kraftforsyninga også eit av dei overordna måla for NVE og selskapa.
Gjennom eit aktivt tilsyn vil vi trygge samfunnet mot
øydeleggingar som skuldast ulukker i vassdraga eller
samanbrot i kraftforsyninga. NVE ser til dømes til at
dameigarane og kraftselskapa har eigne system for tilsyn med anlegga og for handsaming av feil og skadar.
Fordi tryggleik er eit av hovudmåla når NVE set krav til
konsesjonar, heng tilsynsverksemda nært saman med
konsesjonshandsaminga
og dei vilkåra som vert sette.
NVE krev også at selskapa gjer førebuingar slik at dei
kan handsame ulukker og sette anlegga i stand etter
skadar. Gjennom tilsynet med beredskapen deira haustar NVE røynsler som vi dreg nytte av i vår eigen beredskap. Det er og ein av grunnane til at energilova har eit
eige kapittel om styring av norsk kraftforsyning i kriser
og krig. Her har NVE ei sentral rolle.
Fordi offentleg tilsynsverksemd krev store ressursar og
fordi dei fleste næringane ønsker å møte færre tilsyn,
har Statskonsult rådd til at tilsynsverksemdene
vert
samla i færre einingar med enklare regelverk enn
dag. Her trur vi Statskonsult treng meir kunnskap om
dei enkelte tilsynsverksemdene og dei ulike fagområda
før dei kjem med framlegg om nye løysingar.

Konsesjoner til vindkraftverk
på Stad, Smøla og Hitra
Norges vassdrags- og
energidirektorat har

gitt Statkraft SF konsesjonerfor bygging av
tre større vindkraftanlegg på henholdsvisStad i Sogn og
Fjordane, Smøla i Møre
og Romsdal og Hitra i

Sør-Trøndelag.Dissetre
vindparkenevil til
sammen kunne produsere ca 770 GWh.Det
utgjør mer strøm enn
den planlagte øvreOtta utbyggingen.
Av Asle Selfors

Etter våre røynsler er det naudsynt at tryggleik vert integrert i dei måla og rammevilkåra som fagdirektorata
fremjer for dei ulike områda i samfunnet. Like naudsynt
er det at vi som fagdirektorat tek ansvaret for tryggleiken gjennom eiga tilsynsverksemd. Slik vert til dømes samanhengen
mellom dei økonomiske rammevilkåra og tryggleiken synleg, og ansvaret samla i ei
eining.

NVE har samtidig
avslått
konsesjonssøknader
for vindkraft på Smøla fra Nordmøre
Energiverk AS og fra Ørntua
Vindkraft AS.

Smøla
Qe\--

og utdannet cand.real fra Universitetet i Oslo i 1974 med hovedfag i hydrologi. Hun har en
bred energifaglig bakgrunn og
har blant annet sittet som
regjeringsoppnevnt
medlem
utvalget som jobbet med NOU
1998: Energi og kraftbalansen
mot år 2020. Fra 1986 til 1994
var hun nestleder i NVEs råd.
Jan Moen kommer til å arbeide
i stab under
vassdragsog
energidirektøren,
og vil få hovedansvar for å følge opp den
norske medvirkningen
i det

Statkraft SF har fått konsesjon
for en vindpark med samlet installert effekt på 150 MW for-
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delt på 75 vindturbiner.
Hver
turbin vil med tårn og vinger
være vel 100 m høy, og vindparken vil legge beslag på ca
18 kvadratkilometer
land. Det
er også gitt konsesjon på en 132
kV kraftoverføring på 30 km fra
parken til fastlandet. Motstanden mot prosjektet har særlig
vært knyttet til virkninger for
fugl og landskapsmessige
konsekvenser.
Investeringskostnader er anslått til vel en milliard kroner.
Nordmøre Energiverk AS har
samtidig søkt om konsesjon for
en vindpark på 40 MW installert effekt og ØrntuaVindkraft
AS om en liten park på 4 MW.
NVE har avslått disse søknadene ut fra et ønske om å begrense og samle inngrepene på
Smøla.

Stad
Statkraft SF har fått konsesjon
for en vindpark på 70 MW fordelt på 35 vindturbiner som legger beslag på et område på vel
tre kvadratkilometer.
Det er
samtidig gitt konsesjon for å
bygge en 26 km lang kraftledning med spenning 132 kV.
Motstanden mot prosjektet har

særlig
vært
knyttet
til
landskapsvirkninger
og virkninger for fugl av vindparken
med tilhørende
kraftledning.
Investeringene
er anslått til ca
500 millioner kroner.

Hitra
Statkraft SF har her fått konsesjon for en vindpark på 56 MW
fordelt på 28 vindturbiner
som
legger beslag på areal på vel to
kvadratkilometer.
Kraftledningen
er på 10 km. Motstanden
mot prosjektet
har
vært moderat og særlig knyttet
til
virkninger
av kraftledningen.
Investeringskostnadene er anslått til ca 400
mill kroner.
Produksjonskostnadene
ved de
tre kraftanleggene
er anslått til
i om lag 28 øre per kilowattime. NVE mener at det er nødvendig med statlig investeringsstøtte på om lag 500 mill kroner for å realisere prosjektene.
Den første utbyggingen
vil
kunne stå ferdig i 2002.
NVEs avgjørelser kan påklages
til Olje- og energidepartementet.

VITEN
OM
VANN
2001
Norsk hydrologiråds pris for god
populærvitenskap

Norskhydrologirådønsker
med denne prisenå øke
interessenforbrukog vern
av vann ved å stimulere til
lettfatteligformidlingav
vannkunnskap.
Kandidaterkan nomineres på grunnlag av
forfatterskap,foredrag.
TV-eller radio-programmer,internett-presentasj
oner,videoproduksjoner
eller utstillinger.
Prisenbestårav et kunstverkog et diplom,og deles
ut førstegang i forbindelse medVerdensvanndag
21 mars2001.
Prisensstatutterog
nominasjonsskjema

finnes på
http:/www.nve.no/nhr/
vannpris
Forslagenemå væreNorsk
hydrologirådi hende
innen 31.januar 2001.

Dammer til velsignelse?
World Commissionon
Dams (WCD)la i novemberfram den største rapportensom noen
gang er laget om verdens dammer. Den kan
komme til å få stor
betydningfor dambyggingframover og
hvordan vannressursene
skal utnyttes i framtiden.
Av Sverre SiverUsen
I over to år har en kommisjon
med representanter
for industri, finansnæring,
dameiere,
miljøbevegelsen, regjeringer og
berørte grupper gjort detaljerte
studier over åtte av verdens
store damprosjekter.Videre
har
de gjort landstudier
i blant annet India og Kina og dessuten
foretatt undersøkelser
av 125
store damsprosjekter
ulike steder i verden.
Mot alle odds har den sammensatte gruppen greid å komme
fram til en enstemmig rapport
der de både vurderer dammenes
økonomiske
og sosiale betydning og kommer med anbefa-

linger for framtidige
ger.

Nyansert

utbyggin-

rapport

Det er et nyansert bilde som
tegnes av dammenes rolle, og
det legges ikke skjul på at dambygging også har negative sider.
På den positive siden peker
kommisjonen
på at dammene
har betydd mye for den økonomiske og sosiale utviklingen
i
mange land. Samlet sett står
dammene
for 19 prosent av
elektrisitetsproduksjonen
og
12 -16 prosent
av matvareproduksjonen
i verden.
Og
dammene gir muligheter
for
flomdemping
i mer enn 70
land.
Det er store forskjeller på hvordan dammene fungerer i forhold til produksjon
av energi
og vann og i forhold til sosiale
virkninger.
En betydelig
del
oppfyller ikke fysiske og økonomiske mål. En fjerdedel
av
dammene
til vannforsyning,
leverer mindre enn planlagt. I
ti prosent av dammene
har
slam mer enn halvert lagringskapasiteten.
Forsinkelser
i
tidsplaner og overskridelse av
økonomiske rammer er ganske
vanlig.

Store menneskelige
kostnader
Store dammer har ført til betydelige tap av skog og naturlige
områder for ville dyr, og også
reduksjon i antall fiskearter i
elvemilj øene. Kommisj onen
peker på at tiltakene for å motvirke skader på økosystemene
har vært relativt mislykket.
Den alvorligste feilen ligger likevel i forhold til menneskene
som er blitt berørt. Rapporten
kalkulerer med at flere titalls
millioner
mennesker
er blitt
fordrevet fra sine hjem som en
følge av dambygging.
Enda
flere har fått sine livsvilkår endret uten noen form for kompensasjon. Rapporten slår fast
at forebyggende
tiltak, kompensasjon og flytting av mennesker til andre områder har
vært relativt mislykket.

Norge

et forbilde

Rapporten peker på Norge som
et interessant
tilfelle der dambygging har vært vellykket.
Dels henger det sammen med
at norske
dammer
ligger i
fjerntliggende
områder. Men
suksessen skyldes vel så mye
strenge
myndighetskrav
og
demokratiske
og åpne beslutningsprosesser,
heter
det
i rapporten.

Og det er på dette planet at
kommisjonen
kommer med en
rekke anbefalinger. Fem viktige
kriterier må legges til grunn i
framtidige byggeprosjekter: likhet, bærekraft, effektivitet, krav
til deltakelse i beslutningsprosessen og ansvarlighet. Konkret
peker rapporten på behovet for
tiltak mot negative effekter på
vannmiljøet,
en risiko
og
rettighetsanalyse
som blant
annet skal klargjøre hvem som
er berørte parter og hvordan de
skal kompenseres.

Internasjonal
ering

finansi-

Videre trekker man fram behovet for kriterier for internasj onal finansiering
av dammer i
elver som krysser landegrenser.
Og kanskje aller viktigst - det
må komme retningslinjer
og
bindende avtaler som sikrer rettighetene
til dem som må
flytte eller får sine livsvilkår
endret som en følge av byggingen.

Vann & Energi takker for seg
Gjennommange år har
Vann & Energi og før det
Lesehesteninformert om
store og små sakerpå
NVEs arbeidsområder.Vi
har inntrykk av at bladene har vært godt likt
både av eksternelesereog
av våre egne ansatte.
Det er ikke
vet avvåre
delingene.
bidratt til
til å skrive

få artikler som er skrefagmedarbeidere
på avSlik sett har bladet også
å gjøre dem dyktigere
og kommunisere.

Utad har V&E på mange måter
vært fellesnevneren
for NVEs
mangesidige virksomhet. Her har
vi kunne bringe stoff fra de ulike
avdelingene slik at både bredden
og helheten
i vårt arbeid kom
fram.
På den annen side er mangfoldet
av lesere blitt en kilde til stadig
større besvær for redaksjonen.

Hvem skulle vi prioritere - e-verkene, kommunene, forvaltningen,
direktoratene,
pressen? Samtidig
er konkurransen
på bladmarkedet
blitt hardere. Bladet Energi er rustet opp. Det er kommet nye blader
til, samtidig som aviser og fagblader som Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad, nettavisene
og andre bringer stadig mer stoffpå våre
områder. Vi har også merket konkurransen fra våre egne internettsider.
Kravet til aktualitet
øker stadig.
Med våre seks utgivelser i året, har
vi liten mulighet til å konkurrere
på nyheter og bakgrunnsstoff.
Vi sto derfor overfor valget om å
fortsette som før og tape interesse
hos leserne, eller å gjøre drastiske
endringer. Dersom vi skulle fortsette, måtte vi både velge tydeligere hvem vi skrev for, samtidig
som vi måtte få tilført betydelige
ressurser både på den redaksjonelle og utstyrsmessige
siden for
å hevde oss.
Det siste var ikke realistisk. Der-

med ble valget enkelt, selv om det
ikke var lett følelsesmessig.
Også
vi infofolk så på bladet som en
kjærkommen
anledning til å boltre oss litt i større formater enn
den korte pressemeldingen.
Når valget nå er tatt, ser vi med
glede fram til å gjøre NVEs informasjonstjeneste
stadig bedre. Ressursene vi frigjør, skal vi blant annet bruke på Internett og samtidig gjøre interninformasjonen
bedre.
V&Es lesere skal få anledning til å
gi synspunkter
på hvordan de ønsker seg vår framtidige
informasjonstjeneste. Det vil skje gjennom
en spørreundersøkelse
over nyttår
som skal danne grunnlaget
for
valg av virkemidler
i tiden framover.
Vi ønsker også å imøtekomme
et
ønske fra de ansatte om å bedre
informasjonen
om hva som skjer
på arbeidsplassen
ut over det rent
faglige. Her planlegger vi et elektronisk magasin som skal komme
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i tillegg til den eksisterende
tjenesten på Kilden.

nyhets-

For våre eksterne lesere skal vi gi
ut flere faktaark om ulike tema
som NVE arbeider med i tillegg at
bredden i tjenestene på Internett
skal bygges ut.
Alt i alt tror vi på et liv uten Vann
& Energi , selv om informasjonstj enesten
ikke vil bli helt den
samme uten.

Sverre Sivertsen
informasjonsdirektør

Norsk palestinsk
samarbeid i en urolig tid
Med den siste tids triste
og skremmendenyheter
fra Midt-Østenskulle en
ikke tro at det var plass
for fredelige samarbeidsprosjekter.Men
selv om flere land
leggersine prosjekteri
Palestinapå is,forsøker
norske myndigheter,
konsulenterog andre
representanterå få
arbeidettil å gå videre.

Bortsett fra i et par korte perioder har mer enn to tredeler av
de ansatte ikke kommet seg på
jobb, og de aller fleste utenlandske konsulenter har flyttet
ut av området eller ut av landet.

Av Bjørn Wold, stedlig rådgiver

Dette oppfattes som svært positivt av Palestinerne som føler
at vår tilstedeværelse er viktigere enn noen gang, og at også
det langsiktige arbeidet må forsette.
Bakgrunn
11996 signerte NORAD en formell avtale med Palestinian
Authority (PA)om å utvikle en
palestinsk vannforvaltning.
Dette var ett av elementene i
oppfølgingen av Oslo-avtalen
og i arbeidet med å bygge opp
et palestinsk sivilt forvaltningsapparat. Siden januar 1996 har
NVEhatt en rådgiver stasj onert
hos PWA (Palestinian Water
Authority) for å arbeide med å
utvikle organisasjonen og få
etablert en effektiv og robust
forvaltning av vannressursene.

Urolige arbeidsforhold: Palestinskedemonstranter bruker en enorm sprettert for å forsvare seg med stein mot
israelskesoldater ved Ramallah på Vestbredden.( Bildet ble tatt 6.desember av Scanpix)

mindre enn opprinnelig tenkt. messige oppgavene utvikles
Dette kan skyldes flere ting, parallelt med de mange korblant annet at Gaza er sterkt tere faglige opplæringsprodominert av egyptiske tradisjo- sjektene.
ner og lovgivning, mens VestKritisk vannforsyning
bredden er tilsvarende jordansk
dominert. Dessuten er selve de Et av punktene i den nasjonale
vannpolicy er at forvaltningen
praktiske vannproblemene
av vannforsyning og avløpssvært forskjellige.
vann skal intergreres på alle
Mens hovedoppgaven for PWA administrative nivåer. Det er
mer enn vi har klart i Norge.
på sikt skal være en statlig
regulatorrolle, er de nåværende
Nå skal jeg ikke si at de har

PWA har samme status som et
departement uten helt å være
det. Det rapporterer ikke til noe
departement og har heller ikke
et eget styre. Derimot finnes det
et overordnet organ - National
Water Council- som skal ta de
overordnede beslutningene.
Dette organet består bl a av
ministrene fra en rekke departementer, med selveste Arafat Israels viktigste overflatevannskilde: Genesaretsjøen(til venstre i bildet)
som leder. Det viser hvor stor er Israelsviktigste kilde for oveillatevann. Herfra tas så mye vann at
betydning vannspørsmål har i Jordanelva nesten ikke har vannføring. Til venstre i bildet ligger Syria, mens
Jordan synes til høyre.Foto:Gry Berg
dette området.
oppgavene mange. Det arbeides med en overordnet vannpolicy, strategier, lov- og regelVestbredden (Ramallah) med ca verk, organisering på vann45 ansatte. Leder for hele orga- sektoren og opplæring av pernisasjonen er Nabil Sharif som sonell osv. Innen de fleste av
holder til i Gaza. Fadel Kawash disse områder finnes det utenleder den delen som holder hus landske giverorganisasjoner og
i Ramallah. Han er også for- utenlandske konsulenter. Det er
mell leder av det norske pro- ingen liten jobb å koordinere
grammet, mens Fadia Daibes dette slik at hjelpen blir mest
mulig effektiv og minst mulig
har hatt de praktisk utøvende
lederoppgavene. Det er en god overlappende. For NVE-samardel samarbeid mellom de to beidet er det også viktig å sikre
delene av PWA, men kanskje at de langsiktige organisasjonsTo avdelinger

PWA har en avdeling i Gaza
med ca 35 ansatte, og en på

ger over hele Vestbredden og
forbød Palestinerne å forflytte
seg fra et område til et annet.
På grunn av Israels nybyggerpolitikk er områdene med palestinsk selystyre små og
spredt, og dekker bare en liten
del av det området som vises
som West Bank i alle reportasjer fra området.

klart det i Palestina heller, men
intensjonen er der. Det planlegges 3-4 regionale vann- og
avløpsverk som skal ha ansvar
for all vannbehandling til og
fra forbruker på Vestbredden. I
et land med for lite vann er det
meget viktig å sørge for mest
mulig rensing og gjenbruk av
avløpsvannet.
I skrivende stund har hovedansvarlig for vannforsyningen i
Israel gått offentlig ut og sagt
at nå må politikerne vise mer
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ansvar i forhold til vannforsyning. Situasjonen er kritisk
hevder han. En av hovedvannkildene er sjøen med de mange
navn (Genesaret,
Galilea,
Tiberias, Kinneret). Den er nå
tappet under den såkalte røde
linjen som var fire meter under
normalvannstand.
Da denne
grensen ikke kunne holdes, definerte man en ny rød linje en
meter lavere som man nå nærmere seg raskt. Det renner vel
ikke en dråpe videre mot
Jordanelven, som i dag knapt
kan kalles en bekk. Det er langt
fra det grønne lovede land som
Moses så fra Mount Nebo på
Østbredden etter at han hadde
ført sitt folk gjennom ørkenen.
I tillegg til vannet fra Genesaretsjøen pumper Israel store
mengder vann fra grunnvannsreservoarene. Også disse er lavere enn noen gang.
Palestinerne har et vesentlig
lavere vannforbruk enn Israel,
men må likevel kjøpe en god
del av sitt vann fra Israel. Den
normale
forsyningen
fra
grunnvannsmagasinene
på
Vestbredden er ikke tilstrekkelig i disse dager, og det er begrenset hva palestinerne får lov
til å ta av det de naturlig nok
betrakter som sitt vann. Også
på dette feltet er det Israel som
er den sterke part og som reelt
bestemmer hva som kan gjøres.
Kriseplaner
Før den siste Intifadaen startet,
var det stor arbeidsintensitet og
optimisme både innenfor PWA
og ellers på Vestbredden. Dette
ble med et slag totalt forandret
da israelerne satte opp sperrin-

Det er i krise at organisasjoner
viser hvor solide de er, og det er
dessverre ikke vanskelig å se at
PWA ennå er en ung organisasjon. Etterhvert har det blitt
improvisert en krisearbeidsplan slik at de som ikke kommer seg på jobb kan ha noe
meningfyllt å drive med på sitt
hjemsted. Noen har flyttet
midlertidig til Ramallah, og
det arbeides med å skaffe midlertidig bolig til flere. Likedan
arbeides det med kriseplaner i
forhold til vannforsyning i de
mange landsbyene som har
dårlig eller lite vann. Flere steder er vannsisterner skutt i
stykker og den eneste måten å
skaffe vann på, er tanktransport inn i området.
Dagliglivet
er endret
Dagliglivet på kontoret er heller ikke som det var. Mye tid går
med til å snakke om de siste
begivenheter og til å følge med
på hva som skjer i kontaktpunktet mellom israelsk kontrollert og palestinsk kontrollert område (Ayosh-krysset) et
par hundre meter nord for kontoret. Her har det vært daglige
trefninger mellom steinkastende palestinsk ungdom og israelske soldater under hele
Intifadaen. Etter hvert har de
antatt en nesten rituell karakter, bortsett fra at det også er
blitt mer skytevåpen på palestinsk side. Intensiteten og antall demonstranter varierer fra
dag til dag, men rutinen er
gjerne slik at det er rolig på
morgenen og formiddagen. Ved
11-12-tidenbegynner den første
steinkastingen, og like etter
smeller de første tåregassgranatene. Nesten daglige demonstrasjonstog fra Ramallah
sentrum ender som oftest også
opp her. Vanskeligst er det de
dagene det har vært begravelse
for noen som ble drept dagen
før. Samtidig ser vi stadig flere
mennesker
uten
arbeid,
økende fattigdom og vanskeligere forsyningssituasjon. Alt er

med på å gjøre konflikten stadig vanskeligere, og nok en
gang er det Israel som sitter
med nøkkelen til en løsning.

Går effektivitet på bekostning
av liv og helse?
De fleste
granskningsrapportene etter de tragiske
ulykkene her i landet, viser at
kravene til effektivitet og avkastning ofte går på bekostning av sikkerhet. Investeringene i sikkerhetssystemer og
barrierer ser ut til å være redusert.
Det mest alvorlige på lengre
sikt er at fokus er endret fra sikker transport til lands og til
vanns, sikker strømforsyning
til alle innbyggere og til industrien som et offentlig ansvar,
til størst fokus på bunnlinjen
og overskudd.

og at det avsettes nok ressurser
til sikkerhetsarbeidet. Samtidig med denne utviklingen har
samfunnets avhengighet av
elektrisk kraft økt betraktelig.
I dagvil ikke transport, oppvarming og lys, bank og børs, butikker, fryselagre, alarmer og
sikkerhetssystemer, datasystemer og prosesser og ikke minst
helsevesenet kunne fungere
uten strøm. Befolkningens krav
og bevissthet om sikkerhet øker
samtidig, slik et er beskrevet i
Sårbarhetsutvalgets utredning
" Et sårbart samfinm". Her ser
en at elektrisitet har en meget
sentral plass på alle samfunnets områder.

Historisk sett er dette en merkbar endring som også er tyde- PE har bidratt til å legge premissene gjennom å definere
lig innen el-næringen.
Ved starten av forrige århundre
sikkerhetsnivået, ved teknisk
var det flere store debatter i ekspertise, erfaring fra tilsyn,
Stortinget om utbygging av analyser av skader og ulykker,
elektrisk kraft her i landet. De- kompetanseutvikling og sambatten tok for
arbeid med hele
seg to hovednæringen gj entema. Det første
nom mange år.
var elektrisitetSikkerhetsens muligheter
nivået ligger i
garantere og lov om tilsyn
og Norges ressurser av vann- dokumentere at et
med elektriske
kraft. Her lå
anlegg og eleket anlegg trisk
mulighetene til
utstyr, tilå utvikle lan- elleren
hørende
fordet, skape ny in- fyller sikkerhetsskrifter som er
dustri
og
knyttet til aktuelle normer.
arbeidsplasser,
og målet var at
alle
innbygSystemet er byggerne etterhvert skulle få elek- get opp slik at enhver selv er
trisitet. Det andre fokuset var ansvarlig for å overholde lov og
regelverk. Du har selv ansvaret
sikkerhet. En hadde allerede
hatt flere dødsfallblant de som for alle komponenter du leverer, for det elektriske anlegget i
arbeidet med elektrisitetsutbygging og en var meget opp- din bolig, for sikkerheten ved
tatt av den store faren elektri- det nettselskapet du leder osv,
siteten medførte.
slik det er beskrevet i Internkontrollforskriften. Spørsmålet
E-verkene var stort sett eid av er om en kan presse opp fortjeneste ved å senke sikkerhetskommunene og utbyggingen
ble finansiert avoffentlige mid- nivået under det angitte nivå.
ler. I 1980-årene var det meste
Svaret er helt klart nei. Enhver
må kunne garantere og dokuavvannkraft og nett utbygget.
På dette tidspunktet var det rik- mentere at et produkt, et elektig og viktig å finne en mest trisk anlegg eller envirksomhet
mulig effektiv forvaltning av fyller sikkerhetskravene. Risikoen for alvorlige ulykker som
hele elforsyningen.
kan gå ut over både liv, miljø
Men monopolsituasjonen
og materielle verdier, blir ellers
gjorde at effektiviteten var lav for stor.
og vanskelig å måle. Det førte
igjen til behov for endring med Risikovurderinger ligger til
grunn for hele Produkt- og
ny lov, nettregulering,
Elektrisitetstilsynets virksomeffektivitetskrav og konkurranse, markedsorientering og het, både når det gjelder hvilke
privatisering. Dette har igjen og hvor ofte de enkelte virksomheter kontrolleres. Tilsynet er
faktisk ført til lavere kostnader
for abonnentene, høyere effek- basert på intern-kontroll og
stikkprøver.
tivitet og, etter mitt syn, riktig
utvikling generelt i bransjen.
I alle sammenhenger er det eier,
Det er imidlertid en forutsetning, at sikkerhetsnivået opp- ved styret og daglig leder som
rettholdes og eventuelt bedres er ansvarlig for sikkerheten og

som må stå til ansvar dersom
det skulle skje ulykker. .
PE vil påse at ansvaret for
elsikkerhet er klart beskrevet,
uavhengig av om det praktiske
arbeidet utføres av egne ansatte eller innleid personell. I
alt sikkerhetsarbeid er derfor
klar plassering av ansvar på
alle nivåer svært viktig. Ved tilsyn med nettselskapene skal
PEs tilsynsingeniører også ha
spesiell fokus på om det er utarbeidet vedlikeholdsplaner
for kraftnettet og i hvilke grad
dette er innført i praksis. Dette
er prioritert for å kunne unngå
ulykker som skyldes gammelt
og slitt materiell og utstyr. Videre vil PE i samarbeid med
NVE,Direktoratet for brann og
eksplosjonsvern (DBE)og bransjen utarbeide retningslinjer
for vedlikehold i kraftstasjoner,

Enhvermå
kunne

produkt,
virksomhet

Når en vurderer krav til effektivitet og lønnsomhet, må en
også vurdere kostnadene og
hvem som betaler når sikkerheten svikter. Først betaler den
som rammes av ulykken, med
livet, helse, sorg og tap. Så legges en del av kostnadene på forsikringsselskapene - i realiteten fordelt på alle forsikringsdeltagerne og fellesskapet. Så
stilles selskapets ledelse til ansvar for sikkerheten som de
Fra neste år vil alle e-verk med skulle ha ivaretatt og selskapet
stilles økonomisk ansvarlig
DLE bli pålagt å rapportere
elektronisk
alle tilsynsoverfor de som er kommet tilresultater til PEs nye database,
skade. I tillegg mister en gjerne
Prodelb@sen. Så vil alle skader goodwill, markedsandeler og
og avvik i forhold til sikkerhets- kunder. På sikt gir dette store
forskriftene bli systematisert og tap. Sikkerhet er av kunden ofte
analysert. Videre vil det bli gitt vurdert som et viktig element
informasjon til alle om de funn og tillegges vekt ved valg melog pålegg som er gitt. Samlet lom flere leverandører som
sett vil dette gi et godt bilde av konkurrerer. Ulykker fører ofte
arbeidet
og nivået
på til rettssaker i tillegg til evenelsikkerhet i Norge. Informa- tuelle bøter for brudd på
sjon til brukere, bransjen og sikkerhetskravene. Med andre
samfunnet generelt, er et svært ord er det store økonomiske
viktig virkemiddel for å redu- konsekvenser for de som bryter
sere ulykker.
sikkerhetskravene og ulykkene
inntrer
PEvil nøye følge effektivisering- Sannsynligheten er stor for at
sprosessen i el-bransjen, da det erstatning til ofrene i ulykker
her ligger en egen risiko.
vil øke betraktelig i fremtiden,
Kostnadsreduksjon ved færre og at kostnadene må bæres av
virksomheten selv.
ansatte fører til
Slike beregninger
at en mister
kompetanse,
virksom- viser at investering i sikkerhet
oppgaver
som
har stor lønnsomoutsources, arbeidet skal utføsererved å redu- het i forhold til
kostnadene
ved
res raskere og
serepå
ulykker.
rutiner legges
om. Sikkerhetsalleredeet
En virksomhet
barrierer kan
problem
som effektiviserer
falle, og ofte er
ved å redusere på
medarbeidere
redde for å si ifra om feil i slike sikkerhet har allerede et proprosesser. Det er en stor risiko blem, og vil kunne få meget
store problemer i fremtiden.
dersom omstillingsprosessene
fører
til en manglende
rapporteringsvilje og negativ For å unngå slike forhold et det
sikkerhetskultur i virksomhehelt avgjørende at hele nærintene.
gen, leverandører, importører,
installatører, elforsyningen, enVedlikehold er det andre områ- treprenører, konsulenter, virkdet hvor kostnader kuttes ved somheter og myndigheter både NVE og PE - samarbeider
at utskifting av komponenter
utsettes i det lengste og det ge- om å opprettholde sikkerhetsnerelle vedlikeholdsarbeidet re- nivået.
duseres. Dette fører til økt risiko, spesielt når nettet i perio- Å spekulere i dårlig sikkerhet
kan ikke bli et konkurranseder har svært høy belastning.
Noen av de ulykkene som i det element. Sikkerhetskrav må
siste er rapportert, tyder på for ivaretas i effektiviseringen slik
stort press på drift- og at en kan opprettholde og utvedlikeholdsbudsjettene. Det er vilde en sunn lønnsomhet i hele
i årene
investert ca 200 milliarder kro- elektrisitetsnæringen
ner i distribusjonsnettet
i som kommer.
Norge. I henhold til våre opplysninger er årlig vedlikehold
og fornying på ca 2 milliarder.
Dette tilsier en fornyelsestakt
på 100 år. Det sier seg selv hvordan det kan gå.
markedskontroll av elektriske
produkter.
Kommunal
og regionaldepartementet vil gjennomføre
en totalvurdering av både det
regionale tilsynsapparat og det
lokale eltilsyn. Her vil det solide
grunnlaget
i alt elsikkerhetsarbeid gjennom mange år
over hele landet bli lagt til
grunn for den videre utviklingen på dette viktige området.

En

kravene

het

•

Direktør
Magnhild
S.
Brennvall, Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE)
særlig med tanke på oljefylte
transformatorer. Dette fordi en
ensidig fokus på økonomi kan
ha ført til slitasje og manglende vedlikehold i kraftanlegg. En samlet
risikovurdering med fokus på redning, rømningsveier, brannslukking og redningsøvelser er
viktig.
PE vil spesielt passe på at nettselskapene følger opp med ressurser og påser at Det lokale
elektrisitetstilsyn (DLE)utfører
de oppgaver som er pålagt i
rammebrevet fra PE. Ledelsen i
nettselskapet har ansvaret for
DLEinnen det geografiske området der nettselskapet er ansvarlig for distribusjonsnettet.
DLEer en del av det offentlige
tilsyn med elsikkerhet og skal
følge de mål, prinsipper og retningslinjer som til enhver tid
gjelder for PE. DLEs kontrolloppgaver omfatter blant annet tilsyn med sikkerheten i boliger, tilknyttet elektrisk utstyr,
enkle helseinstitusjoner
og
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Gasskraft øker forsynings
I november ga NVE og
SFT konsesjon og
utslippstillatelsefor
det tredje gasskraftverket i Norge - Industrikraft Midt-Norges
anlegg i Skogn. NVE
mener at norsk gasskraftverk øker forsyningssikkerheten av
elektrisk kraft. Industrikraft Midt- Norge arbeider ut fra planene om
at gasskraftverket skal
bygges i 2004.
Av: Sverre Sivertsen

Anlegget vfi etter NVEs vurdering øke forsyningssikkerheten
for elektrisk kraft i Norge. Ifølge
NVEs
beregninger
vil
Norge uten gasskraft i 2010
kunne produsere
10 TWh
mindre enn forbruket vårt.
-Da har vi lagt til grunn normale nedbørsforhold, optimistiske anslag for ny vannkraft,
introduksjon av vindkraft og

andre nye fornybare energikilder
og virkningen
av
enøktiltak,
sier Agnar Aas.
-Vi vet at norsk vannkraftproduksjon kan variere opp og
ned med 30 TWh i året. Selv
med maksimal import vil vi i
tørrår derfor ikke kunne dekke
etterspørselen
etter kraft i
Norge, sier han. NVE forutsetter da at det ikke blir drastiske
endringer i norsk avgifts- og
vannkraftpolitikk med det første.
økt verdiskapning
NVE peker på at foredling av
gass også gir en betydelig økt
verdiskapning for Norge, og at
anlegget med gassrør og varmeleveranser gir positive ringvirkninger for næringslivet i regionen.
Gassforsyningen til anlegget
sikres ved at en gassrørledning
legges inn Trondheimsfiorden
fra Tjeldbergodden. Ledningen
passerer noen av de største
befolkningssentra i Trøndelag.
Det vil derfor være mulig å
bygge avgreningsrør
og et
distribusjonsnett for naturgass
som vil nå bedrifter, kommuner
og andre brukere i store deler
av landsdelen. Ifølge MidGas
som er en interesseforening for
gassbasert næringsutvikling i
Midt- Norge, bør landsdelen bli
en ledende gassregion også på
land.
God energiutnytting
Det planlagte anlegget vil
ha en god energiutnytting
også sammenliknet med
tilsvarende store gasskraftanlegg i Europa.
Virkningsgradenved ren
elproduksjon vil være
om lag 58 prosent. Ved 1
TWh varme som kraft-

verket er dimensjonert for, vil
totalvirkningsgraden
øke til
over 65 prosent.
Seniorrådgiver Asle Selfors peker på at det har vært vanlig å
hevde at ny gasskraft i utlandet
gir en bedre utnytting av gassen til energiformål enn norsk gasskraft.
- Vi har undersøkt data fra
større, nye gasskraftverk og forsyningsområder i Europa og
finner at norske gasskraftverk
er fullt på høyden. Når man
som i Skogn også planlegger
betydelige avtak av varme, vil
energiutnyttingen ligge langt
over det som er vanlig ved ny
storskala kraftproduksjon
i
Europa, sier han.
Lavere utslipp av CO2
NVEmener at norsk gasskraftverk gir noe lavere nettoutslipp
av CO2 enn om det ikke ble
bygd. Det gjelder vel å merke
før en effektiv klimaavtale er
inngått. Kraftverket vil isolert
sett øke de norske utslippene
av CO2med 2,2 mill tonn per
år, eller ca fem prosent. NVE Næringsutvikling: Industrikraft Midt-Norgevil bruke naturgass fra Haltenbanken til sitt
antar imidlertid at de totale Skognvil passere 70-80 prosent av næringslivet og befolkninga i Trøndelag.Dette gir ifølge
CO2-utslippene i Nord-Europa det blir behovfor om lag 5000 nye årsverkfordelt overfem år. Illustrasjon: Erik Indergaard /
vil avta sammenlignet med utviklingen uten norsk gasskraft.
Med en effektiv klimaavtale vil
et norsk gasskraftverk ikke påKonsesjon for kraftledning
virke de totale CO2-utslippene
Kraftverket skal kobles til kraftnettet via en 22 km lang
i avtalelandene i det hele tatt.
kraftledning fra anlegget på Fiborgtangen til Verdal transDa vil utslippene være sumformatorstasjon. NVE har gitt Statnett konsesjon for å
men av landenes tillatte utbygge ledningen.
slipp. Vassdrags- og energiNVEpeker på i sin vurdering at hovednettet mellom Trøndirektør Agnar Aas sier at NVE
delagiMøre og Østlandet er hardt belastet, noe som tidvis
legger til grunn at CO2-utslipgir flaskehalser. Vesentlig økt kraftproduksjon eller redukpene fra norsk gasskraft innsjon i forbruket vil kunne medføre økt behov for å forpasses innenfor
en felles
sterke hovednettet mot Østlandet, sier NVE.
ramme for utslippsreduksjoner for Norge som helhet.

Utslippstillatelse
Miljøverndepartement
har
gitt SET retningslinjer som
sier at de ikke skal stille strengere krav til CO2-uslipp enn
det som er vanlig i Europa.
SFTsier at de ikke

Fakta om anlegget
Industrikraft Midt-Norge eies av Elkem, Norske Skog, Statoil, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Trondheim Energiverk. Produksjonskapasiteten er på 800 MW fordelt på to aggregater som vil produsere seks
TWh el og en TWh varme per år. Anlegget øker norsk kraftproduksjon med fem prosent. Norske CO2-utslipp
øker med 5,2 prosent. Prisen for anlegget er anslått til 3,6 milliarder kroner.
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er kjent med at det er satt
utslippskrav for CO, fra gasskraftverk i noe europeiskland. Dermed
får bedriften lov til å slippe ut like
mye som den har søkt om.
SFT har imidlertid satt strenge
krav til utslipp av nitrogenoksider
(NO.). Bedriften må redusere ut-

Presse
ktype og
konferan

kkerheten
ffi(P

W
,.,111tåg
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Industrikraft MidtNorge er optimistiske
Det har vært spekulert mye om det vil bli bygd et gasskraftverk i Norge
i det hele tatt. Bakgrunnen er de lave energiprisene som gjør at investeringen for øyeblikket virker ulønnsom.

•
Levange

Informasjonssjef Petter Haugan i Industrikraft Midt- Norge sier til Vann &Energi at dagens
pris er uvesentlig for den beslutning som selskapet skal ta. - Vi er opptatt av prisene fra 2005
og fram til 2030 og forventer at de vil ligge på et høyere nivå enn i dag.Vi er ikke avhengige
av en strømpris på 20 øre per kWh slik mange hevder. Vi kan skape lønnsom drift med priser
som ligger betydelig under det, sier han.

Leksvik
Skogn

Ifølge Haugan har ikke Industrikraft Midt-Norge tatt endelig stilling til om de skal klage på
utslippstillatelsen og eventuelt hva en klage skal gå ut på. - Det er noe vi vurderer i disse
dager, sier han. SFThar for øvrig forlenget klagefristen til 11.januar 2001.
-Vible overrasket over NO.-vedtaket fra SFT,særlig fordi utslippene ikke har vesentlig lokal
betydning. Men vi må jo akseptere at Norge har internasj onale forpliktelser som vi ikke kan
løpe fra.

Tr o

Haugan sier at det er to måter å møte SFTskrav på. Enten å bygge eget renseanlegg eller å
investere i rensing hos andre.
-Vi vurderer nå hva som kan være den beste løsninga. Skal vi bygge et renseanlegg for NO., i
Skogn som tilfredstiller SETskrav, snakker vi om en investering på om lag hundre millioner
kroner, sier han.

eim

g"VM4,

- Hovedrør
- Grentor
- Fiernvarme

Haugan opplyser videre at selskapet arbeider etter en plan om å etablere første del av anlegget i 2004 og hele anlegget i 2005. I så fall må beslutningen om å bygge være tatt i 2002. -Vi
er ganske optimistiske når det gjelder mulighetene for å realisere anlegget, og tror at vi kan
følge den oppsatte tidsplanen, sier Haugan til slutt.

)gn. En rørledningfra Tjeldbergoddeni Aure kommune gjennom Trondheimsjorden til
muligheter for næringsvekst og arbeidsplasser.I anleggsfasen i Skogn regner man med at

Hei
gass. aft

: Pressekonferansenvar en mediebegivenheti Levangermed oppmøte av alt som kunne
na/ og lokal presse.Det var for øvrigførste gang at NVE og SETholdt felles pressee MargreteAlværn

slippene fra 1860 tonn til per
år som omsøkt, til 370 tonn per
år. SFT mener at rensingen er
samfunnsøkonomisk lønnsom
og begrunner kravet med at
Norge har internasjonale forpliktelser som må overholdes.
Industrikraft Midt-Norge sa på
pressekonferansen at de ikke
hadde ventet så strenge krav og
regnet med å klage på avgjørelsen. SFThar forlenget klagefristen til 11. januar 2000. Natur og Ungdom og Fellesaksj onen mot gasskraft har
varslet at de vil påklage
utslippstillatelsen
og kon-

sesjonsvedtaket.
Motforestillinger
Samlet sett mener NVE at det
finnes en klar overvekt av hensyn som taler for norsk gasskraftverk. Seniorrådgiver Asle
Selfors peker imidlertid på ett
forhold som taler imot å etablere gasskraftverk i Norge.
Skulle internasjonale klimaavtaler legge sterke begrensninger på internasjonal
kvotehandel, kan økte nasjonale utslipp fra slike anlegg måtte
kompenseres med kostbare tiltak i Norge.

Demonstrasjon: Fra tidlig på morgenen møtte en gruppe demonstranter opp utenfor lokalene med
plakater og taktfaste rop mot gasskraftverk. Foto:SverreSivertsen

-I så fall kan norsk gasskraft
bli lite lønnsomt. Utslippene
blir imidlertid ikke større enn
uten norsk gasskraft, sier han.
En annen motforestilling har
vært at norsk gasskraft på lengre sikt vil gjøre det vanskelig
å fremme energisparing, og introdusere vind og bio, fordi
kraftprisene vil synke. NVEantar imidlertid at norsk gasskraft i liten grad vil gi lavere
kraftpriser i det internasjonale
markedet som Norge er en del
av.
Man kan videre tenke seg at
god forsyningssikkerhet gjør
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det vanskeligere å støtte vindkraft eller øke energiavgiftene
for å bremse etterspørselsveksten. Slike koblinger må baseres
på politiske valg. Også i en framtid med gasskraft, kan vi velge å
bygge ut alternative energikilder eller begrense
energiforbruket, heter det i NVEs innstilling.

Historiske flommer i Norge
Forskeri NVE,Lars
Roald setter høstens

1789

Storofsen inntraff 20.-23. juli
og rammet hele Glommas
nedbørfelt, i Valdres og i de øvre
delene av flere avvassdragene i
Sør-Trøndelag. Flommen skyldtes i hovedsak ekstremt regnvær, men kom trolig på toppen
av snøsmelting fra høyfiellet i
Jotunheimen og Rondane. En
vesentlig årsak til skadene var
de mange rasene som nedbøren
utløste.

flom i perspektiv ved en
historisk artikkel om
flommer i Norge
Den sentrale oppgaven i forskningsprogrammet HYDRA var
å undersøke hypotesen om at
menneskelig aktivitet i vassdragene har forverret
flomforholdene. For å verifisere eller
avkrefte dette ble det gjort en
kartlegging av tidligere flommer og tidsutviklingen av flom
i Norge. I NVEs database er det
vannstandsdata tilbake til tiden rundt 1850 for noen av de
største vassdragene. For noen
eldre flommer er flomnivået
dokumentert i form av merker
som er hugget inn i stein.

1860

døgn. Skadene var spesielt store
på Vågåmo.
1967

Flommen i 1967 var en i en
rekke av store vår flommer i
Østlandsvassdragene. Det var
storevårfiommeri 1910, 1916,
1927, 1934 og 1966. Disse flommene skyldtes en kombinasjon
av konsentrert snøsmelting
over store deler av feltene kombinert med nedbør i vekslende
grad fra flom til flom. Flommen
i 1967 oversvømmet

Lillestrøm,

Denne flommen rammet et og det ble gjort tiltak for å reområdet på 40 000 kin2 i vass- dusere flomnivået i Øyeren etdrag fra Glomma unntatt Øst- ter denne flommen.
erdalen til Mandalselven. Det
var også skader i Lærdal og Driv- 1995
Flommen i 1938: På Otta rammet flommen ekstra hardt. Foto utlånt fra Sel
dalen. Flommen varte fra slut- Vesleofsen inntraff i slutten av
kommune
ten av mai til litt inn i juli i mai og varte til midten avjuni.
nasjon av stormflo og flom har Numedalslågen bla ved Kongs- Glomma, men hadde toppen
Den rammet særlig Glomma,
etter et skybrudd 15.-17.juni. En og omfattet samtidig begge
tatt uhyggelig mange liv i tid- berg.Veiene ble blant annet
ligere tider i Danmark, Tysk- skadet i mange av dalførene. Al- vesentlig årsak til det store hovedgrenene av dette vassdraEn gjennomgang av store flom- land, Nederland og England. I lerede i 1860 var det oversvøm- flomvolumet var ekstreme snø- get som Storofsen. Flommen
episoder viser at flom alene sjel- Norge har vi vært forskånet for melser i byer og tettsteder som mengder. Dette året var det førte til skader for 1.8 mrd. kr.
også flom i Glomma i augustden medfører tap av liv. Enkelte dette, selv om stormflo alene Hamar, Lillestrøm, Sarpsborg,
Flom og klimaendring
flommer skyldes ras, eller utlø- har til tider rammet små sam- Christiania, Drammen, Høne- september og i november.
funn
ytterst
på
kysten
med
tap
hva kan forventes?
foss,
Kongsberg
og
Skien.
Skadeser ras i forbindelse med nedbør.
1927
av.
liv.
Med
mildere vintre vil det troDet er disse flommene som har
omfanget i tettsteder har økt Flommen i 1927 rammet spesilig
bli
flere vinterflommer på
tatt flest liv i Norge. I 1345 ble
betydelig ved senere flommer
elt Skienselven hardt. FlomSkade
på
eiendommer
Østlandet.
Vårflommene kan
som
følge
av
økt
bebyggelse
i
Gauldalen eller en sidedal demt
men inntraff i månedsskiftet
De
vanligste
flomskader
er
bli
redusert
som følge av minflomutsatte
områder.
opp nær Støren. Demningen
juni/juli og første til mange ras
knyttet til skade på gårder og
dre akkumulert snø gjennom
ble brutt gjennom katastrofalt.
rundt Tinnsjøen og store ødevinteren. Med høyere sommerDet er anslått at rundt 500 gårdsbruk, veier og broer og Oversikt over store
leggelser, spesielt i Rjukan med
temperaturer kan det forventes
mennesker omkom. En annen bygninger på elveslettene. Un- flommer
tap av liv. Årsak til flommen
der Storofsen ble 953 gårder og 1743
at det vil bli flere høyintensive
flom som medførte mange
var intensivt regn. Troligvar det
nedbørepisoder. Disse vil lokalt
omkomne var Storofsen i 1789. gårdsbruk behandlet i avtaks- I desember 1743 regnet det samlitt bidrag fra snøsmelting etforretninger der landskylden og menhengende i 11 døgn påVestgjøre betydelig skade og medDet er oppgitt at 68 mennesker
ter en kjølig vår.
skattegrunnlaget ble redusert.
landet. Dette utløste mange ras
fører større fare for tap av liv.
omkom i Glommas nedbørfelt
Slike flommer er vanskeligere
og noen til i Valdres. Av andre Under flommen i 1860 ble det og storflom. I alt ble 110 gårder
1938
flommer der ras medførte tap ødelagt svært mange broer, 105 påført skade. Uværet slo også Flommen i 1938 inntraffi sep- å varsle enn de store vårflommene.
av liv var storflommen i 1860 i alene i Gudbrandsdalen, men over i Ottadalen og gjorde skade tember og rammet særlig
også broer i Hønefoss, Geithus, i Børverdalen og i Skjåk.
Numedal og på Rjukan under
hardt i Tinne og i Otta. Den
storflommen i 1927. En kombi- Hallingdalen, Hemsedal og ved
skyldtes sterk nedbør over tre

Flaumsonekart i Førde
NVEhar laga
flaumsonekart over
Førde sentrum. Karta
syner at ein del område
i Førde ikkje kan
byggjast ut utan at ein
gjer tiltak. Det er første
gongen NVE har laga
kart som stiller
sammen verknadene av
flaum med ekstrem

kombinasjonskart
der det er
aktuelt, men vi vil teste dette
noko meir før vi tek endeleg avgjerd, seier prosjektleiar Hallvard Berg. I starten av prosjektet tok vi berre omsyn til
gjennomsnittleg springflo.

form slik at kommunen og andre brukarar kan nytte resultata i eigne verkty og lage
presentasjonar
saman med
andre data. Det er gjort ei grundig kartleggjing basert på ein
detaljert høgdemodell av terrenget og elva.

Kommunen var nøgd med å få
på Austdette verktyet som skal brukast Etter storflaumen
1995,
vart
betre
styring
landet
i
i den vidare arealplanlegginga
av
arealbruken,
mellom
anna
i området. Førde sentrum har
gjennom
bruk
av
jamt over god tryggleik mot
flaum, men karta syner at en- flaumsonekart, sett på som den
kelte område ikkje kan byggj ast viktigaste åtgjerda for å reduspringflo.
sere flaumskadane i framtida.
ut utan vidare tiltak.
NVE sitt flaumsonekartprosj ekt vart starta i 1998. MåDetvar kommunen som ønskte Digital form
seg kart som syner område som Prosjektet i Førde strekkjer seg let er å kartleggje dei mest
vert overfløymde ved ein kom- frå utløpet i fiorden til Bruland flaumutsette elvestrekningane
binasjon av høgste observerte
i Jølstra og frå samløpet til i Noreg. Flaumsonekarta viser
springflo (+1,8 m) og 10-og 500- Prestfossen i Anga. Langs Jølstra kva for område som vert
ved
ulike
årsflaum. Karta kjem i tillegg er dette ei strekning på om lag overfløymde
flaumstorleikar, frå 10-til 500til standard flaumsonekart for seks kilometer. Det flaum10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500- utsette arealet utgjer om lag 1 årsflaum. Samla er det planlagt å kartleggje 1250 km elvekm2ved 500-årsflaum.
årsflaum.
strekning fordelt på 129 del- Flaumsonekartfor Førde:RegionsjefGunnstein Brakestad overrekkkartet
til rådmann i Førde,Asbjørn Schei.Foto:Hallvard Berg
-Vi reknar med å lage slike Karta er produsert på digital prosj ekt innan 2007.
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Rekord i produksjon
og forbruk
Foreløpigeanslagfor år
2000 gir en økning i
produksjonenav elektrisitet på vel 16 prosent,fra 122,6TWh i
1999 til hele 142,5TWh
i år 2000.Det innenlandske totalforbruket
økte med 2,6 prosent,
fra 120,8TWh til 124
TWh.
Av Per ToreJensen Lund

fjorårets
produksjon
og
19,5 TWh mer enn den gamle
produksjonsrekorden
fra 1995.
Til sammenligning
er midlere
årsproduksjon
for det norske
kraftsystemet
beregnet til vel
114 TWh. Den høye produksj onen har sammenheng
med at
tilsiget til det norske kraftproduksjonssystemet
var nesten 25
prosent høyere enn normalt.
Kraftutvekslingen
med utlandet vil i år 2000 gi en nettoeksport
på 18,5 TWh mot
1,9 TWh i 1999. Nettoeksporten er den høyeste noensinne, og
hovedårsaken
er de svært gode
tilsigsforholdene.

Produksjon

Forbruk

Den totale kraftproduksjonen
i Norge ser ut til å bli 142,5 TWh
som er nesten 20 TWh mer enn

Det innenlandske
totalforbruket av elektrisitet
blir 124
TWh, en økning på 2,6 prosent

i forhold ti11999.
Det
alminnelige
elforbruket
i Norge
gikk ned med 1 prosenti forhold ti11999,
mens
den
kraftintensive industrien
brukte 6,9 prosent
mer kraft enn året
før. Nedgangen i det
alminnelige
forbruket har blant annet
sammenheng med at
år 2000 var adskillig
varmere enn året før.

Produksjonogforbruk av elektriskkraft 1975 til 1980
-

1Wh
150

150

Produksjon
Brutto
totalforbruk
Nettap
Elkjeler +
pumpeforbruk

100

100
„
Alminnelig

forsyning
, 50

50

Kraftintensiv
industri

0

År 2000 var imidler1975
tid mye varmere enn
normalt og korrigert
til normale temperaturforhold
var det derimot en økning i det
alminnelige
forbruket på 1,2
prosent i forhold til 1999. Det

0

198019851990

må presiseres
at tallene for
2000 er noe usikre, da det for
desember måned er gjort egne
forbruksanslag
basert på nor-

19952000

male temperaturforhold.
lene kan derfor bli justert
tertid.

Tali et-

Hydrologisk månedsoversikt
Hydrologiskavdeling i
NVE utgir hver måned
en publikasjon,Hydrologisk månedsoversikt,
som viser tilstandenfor
vannføring, grunnvann
og snø i Norgefor siste
måned. Oversikten
inneholderogså informasjon og nyheterom
NVEshydrologiske
virksomhet.
Av Turid-AnneDragseth

Datapresentasjoner
Hver måned presenteres data i
sann tid fra et utvalg påom lag
50 vannføringsstasjoner,
om
lag 40 grunnvannsstasjoner
og
omkring 20 snøputer som er
spredt over hele landet. Dataene fremstilles både i tabeller,
tilstandskart
og i diagrammer.
Generelt viser de tilstanden
siste måned i forhold til det
som er normalt
for samme
måned over en lengre referanseperiode, som normalt er 30 år.
For vannføringsstasjonene
presenteres også gjennomsnittlig
vannføring for siste kvartal, og
kvartalsstatistikk
som prosentvis andel av det som er normalt
i referanseperioden.

I tillegg presenteres
statistikk
over landets
reguleringsmagasiner
for siste aktuelle
uke. I løpet av året presenteres
akkumulasjonsmålinger
og
massebalansemålinger
fra en
rekke norske breer.

Informasjon
nyheter

og

Hydrologisk
månedsoversikt
inneholder også kortere notiser
om siste nytt angående
den
hydrologiske
virksomheten
i
NVE. Det kan være beskrivelse
av flomsituasjoner
i løpet av
siste måned, informasjon
om
pågående eller nye hydrologisk
rettede prosjekter i NVE, informasjon om fagmøter i regi av

NVE og samarbeidspartnere,
publikasjonsoversikter
i NVE
I tilegg presenteres
en eller
flere artikler med omtale av aktuelle hydrologiske tema.

Hydrologisk månedsoversikt
November 2000

Abonnement
Hydrologisk
månedsoversikt
utgis i 11-12 utgaver i året.
Abonnementsprisen
er kr. 300,pr. år. Publikasjonen
legges
også
ut
på
internett:
www.nve.no/maanedsoversikt
For mer informasjon
og bestilling av abonnement,
kontakt:
NVE Hydrologisk avdeling, vf
Turid-Anne Drageset, tlf. 22 95
92 34, e-post: tad@nve.no

Samfunnsøkonomisk
vurderina av tiltak i ener isektoren
I løpet av siste halvåret
har NVEinitiert et arbeidfor å etablereprinsipper og metodikkfor
samfunnsøkonomisk
vurdering av energi-og
vassdragsprosjekter.
Arbeidet gjennomføressom
et samarbeidsprosjekt
mellom NVE,Møreforskning og Transportøkonomisk institutt
(TØI).
Av TrondJensen

Behovet for samfunnsøkonomiske vurderinger
i NVE henger sammen med behovet for
økonomiske
utredninger,
for
eksempel
i forbindelse
med
konsesjonsbehandling.
Siden
NVE forvalter energiloven,
er
det vår oppgave å tilrettelegge
for et "samfunnsmessig
rasjonelt" energisystem
der alle berørte interesser blir ivaretatt.
Økonomiske forhold er dermed
av betydning, og spørsmålet er
om det er samfunns- eller bedriftsøkonomiske
vurderingsprinsipper som er best egnet til
å ivareta fellesskapets interesser?
Energiprosjekter og konsesjonssøknader er som regel privat-

finansiert. Det er derfor mange
som mener at energiprosjekter
bør vurderes utfra bedrifts- og
ikke i samfunnsøkonomiske
hensyn. Dette synet reflekterer
en overdreven tro på at markedet er i stand til å fange opp og
korrigere alle relevante sider
ved ressursforvaltningen.
Problemer oppstår nemlig når det
finnes
såkalte
"markedsimperfeksjoner"
som monopol
eller eksterne effekter (for eksempel miljøskader). Slike forhold gjør at markedsprisene
ikke reflekterer
de korrekte
samfunnsøkonomiske
nytteog kostnadselementer
og bidrar til et velferdstap for samfunnet, for eksempel i form av
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et inntektstap.
Ulik oppfatning
av priser er
hovedgrunnen
til at det oppstår en forskjell mellom samfunns- og bedriftsøkonomisk
lønnsomhet.
I en bedriftsøkonomisk kalkyle benyttes de faktiske prisene som bedriften selv
opplever. Dette kan for eksempel bety at kostnader ved miljøinngrep blir priset til null, eller at inntekt som tilfaller andre enn foretaket selv (for eksempel skatteinntekt)
blir utelatt på inntektssiden. I en nyttekostnadsanalyse
verdsette derimot alle inntekts
(nytte)- og
kostnadselementer.
Disse
problemstillingene
og flere
andre knyttet til metodikk for

vurdering av energiprosjekter,
vil drøftes og bygges inn i samarbeidsprosjektet
som i første
om gang vil strekke seg over
tre år. Ved siden av midler fra
NVE, er det søkt om finansiering fra Norges forskningsråd.

Hvitvareforhandlere følger ikke
opp energimerkeordningen
Forbrukerneblir snytt
for viktig informasjon
fordi forhandlerne
slurver med, eller utelater energimerking.65
prosent av forhandlerne
følger ikke opp energimerking av hvitevarer,
viser omfattende kontroller gjennomført av
Enøk-sentrenei Norge
på oppdragfra NVE.
Av Roar W. Fjeld
Totalt ble 7.000 apparater kontrollert, og 45 prosent av apparatene hadde ikke energimerking eller merkingen var misvisende.
Kundene kan uten å vite det
kjøpe hvitevarer
som bruker
dobbelt så mye energi som et
annet tilsvarende
produkt.
Hensikten
med energimerkeordningen
er å gjøre forbrukerne
bevisste
på ulike
apparaters forbruk av energi og
ressurser, slik at de kan velge de
mest miljøvennlige
apparatene. For forbrukerne vil dette
bety reduserte energikostnader,
og dersom forbrukerne
velger

dette, vil det påvirke produsentene til å utvikle stadig mer
energieffektive
produkter.
Energieffektive
apparater
vil
ofte koste noe mer, men vil til
gjengjeld være billigere i bruk.
Energimerkeordningen
omfatter
alle
husholdningsapparater
innen kjøl- og frys,
vaskemaskiner,
tørketromler
og ble utvidet med oppvaskmaskiner
fra juli 1999. Fra
nyttår vil lyskilder også være
inkludert i ordningen.
Energimerket
gir en oversikt
over hvordan apparatets
relative energiforbruk
er i forhold
til andre apparater
i samme
kategori. Et apparat med lavt
energiforbruk
viser A, mens et
apparat med høyt forbruk viser G. I tillegg angis årlig energiforbruk, nettovolum for kjøl
og frys, lydnivå og stjernemerking som angir temperaturen i den kaldeste delen av apparatet. For de fleste kjøl- og
frys kategorier har det siden 3.
september 1999 ikke vært tillatt å selge apparater
med
energimerke
dårligere enn C.
Reguleringen har medført økt
produksjon
av mer energieffektive kjøle- og fryseskap
samt reduserte priser på disse
produktene.
I Norge kjøpes det i overkant

100.000 kombinerte
kjøl- og
fryseskap hvert år. Til tross for
krav om energieffektivitet
på C
eksisterer det fremdeles et betydelig Enøk-potensiale
for
denne kategorien.
Kjøle- og
fryseskap byttes ut i gj ennomsnitt hvert 13. år. Hvis eksempelvis hvert C-merkede kombiskap med forbruk ca. 500 kWh/
år erstattes
med tilsvarende
beste A-merkede skap med forbruk mindre enn 250 kWhfår,
spares i overkant av 300 GWh
eller i størrelsesorden
et halvt
Altakraftverk for denne kategorien alene.

Energi
Logo
ABC
123

Merke
Modell
Lavt forbruk

Høyt forbruk

Energimerkeordningen
krever
at produktene skal være utstyrt
med standardetiketter
for
energi- og ressursforbruk
for å
kunne selges i EU og EØS- land.
NVE er ansvarlig for innføring
av energimerkeeordningen
i
Norge. Energimerkekontrollen
ble gjennomført
blant 200 forhandlere i 1999. En ny undersøkelse pågår i disse dager.

Energiforbruk kWh/år.
(På grunnlag av resuItater
24 timers standardprØver.)

oppnådd

gennom

X.YZ

Det faktiske energiforbruk
avhenger av hvordan
apparatet brukes og hvor det er plassert.

Nettovolum kjøledel I
Nettovolum frysedel I

XyZ
XyZ

*ccimi

Lydn ivå
dB(A)

xyz

re I pW

Produktbrosjyrene
ytterligere

inneholder

opplysninger

Europeisk Standard EN 153 av mai 1900.
Direktiv 94121EU orn energimerking
av kjademøbler

Energimerking: Slik skal hvitvarer merkes

NVE på kartet
NVEhar i samarbeid
med Statens kartverk
gått gjennom det offisielle norske digitale
kartgrunnlaget. Resultatet er blitt at om lag
240 000 norske innsjøer
har fått et løpenummer
som letter lagring,
systematiseringog
gjenfinning av all
nasjonal vannfaglig
informasjon.NVEhar
samtidig gjort en kvalitetskontrollav vanntema på kartmålestokkene1:50 000 og
1:250000.
Av Geir Taugbøl
Alle innsjøer større enn 2,5 dekar har ratt et unikt nummer som
er knyttet til hver innsjø - kalt
løpenummer innsjø. Løpenummeret blir en del av kart-

verkets digitale kart i målestokk
1:50 000 fra år 2001. Informasjon
man ønsker å knytte til innsjøen,
kan lagres sammen med løpenummeret, og gjenfinning av
informasjon eller kobling til annen informasjon kan gjøres via
løpenummeret.

j

47909

Volum
mill m3

9,522
12,59
2,494

Nedbarfelt, ktnt
4,06
67,88
7,83

ppholdstict ir
5,15
0,07
0,219

=-B
Utrøkkfra SFTs vannkvaiiiktsdatabass
TotN,ig4 C a, rngil
TotP,
Løpenr
47875
14,5
215,3
3,16
47877
17,0
247,5
2,27
196,0
2,49
47909
16,5

REGINE
Utgangspunktet for NVEs innsjøregister er 2545 større innsjøer som ble identifisert tidlig
på 80-tallet i forbindelse med
opprettelse av REGINE
(REGIster over Nedbørfelt). Det
førte til at alle innsjøer over en
kvadratkilometer og alle magasiner benyttet til kraftformål ble
gitt et løpenummer. For ti år siden kjøpte NVE disposisjonsrett
til SKs digitale kartdata tilpasset
målestokk 1:250 000. Alle resterende innsjøer i dette datasettet
ble da identifisert av NVE. Totalt
ble ca. 64 500 innsjøer med areal
større enn ca 0.015km2 (15dekar
/15.000 m2) gitt et løpenummer.
Løpenummeret har hatt en økende anvendelse i institusjoner
som driver forvaltning, overvåkning og forskning i innsjøer.
Med store datamengder og

Utrakkfra NVF,s4bdakartddabase
Areal Starste
Løpenr REGINE Navn
nr.
km2
m
6126
016.F3B Bolke .sy
0,462 613
28258 086.D Dalevatnet 0,66041,1
47909 180.4Z Reppvatnet 0,57 115,5

Mg, mgiq Na, mgrl
1,59
9,15
1,28
7,18
1,48
9,66
-

s04, mg/I
3,2
2,5
3,6

Cl, mgfl
18,0
13,0
18,4

r4

Eksempel på kobling av data via løpenummer innsjø: NVEhar dybdeopplysningerfor ca 450 innsjøer, mens for
samtlige innsjøer er det data om geografisklokalisering
spredte datakilder er en slik
felles koblingsnøkkel av stor
verdi for effektiv lagring og
gjenfinning av data.
Det nye registeret inneholder ca
240 000 innsjøer totalt. Etter
erfaringer med flere brukermiljøer vil dette dekke et stort behov
for samordning og organisering
av alle typer data knyttet til
innsjøer; biologiske, kjemiske,
bruksorienterte, ressursmessige
og hydrologiske. Dette bidrar til
at vannfaglige data blir lettere
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tilgjengelig og utnyttet bedre.
Fra tidlig på 1990-tallet har NVE
lagret og behandlet geografiske
data digitalt og utviklet et omfattende geografisk informasjonssystem (GIS). I dette systemet ligger NVEs egne data,
dvs. data som vi selv har gitt
innhold, stedfestet og kvalitetssikret, sammen med grunnlagskart som er innkjøpt fra Statens
kartverk (SK) i ulike målestokker. Grunnlagskartene inneholder en egen temagruppe kalt

vann, dvs. innsjøer, elver og
kystlinje. SK vedlikeholder og
reviderer denne temagruppen
rent kartografisk, mens NVE har
tilleggsinformasjon knyttet til
kartobjektene og faglig bakgrunn for å foreslå endringer i
koding og linjeføring.
Det positive samarbeidet med
Statens Kartverk fortsetter, og vi
har gjort avtale om at NVE skal
være faglig kvalitetssikrer når de
digitale kartene skal videreutvikles og revideres.

Vannforvaltning

på tvers av grenser

Ferskvanner mangelvare i store delerav
verden.Likevelsløser
verdens befolkning
daglig bort enorme
mengder av det. OrganisasjonenWorld
Humanity Action Trust
(MIAT)foreslår i en ny
rapport endringeri
verdens vannforvaltningfor å få
vannforbruketpå rett
kjøl.Arne Tollanfra
NVEdeltok i ekspertgruppa som står bak
forslagene.
Av: Melita Ringvold Hasle

Siden 1998 har organisasjonen
WHAT samlet noen av verdens
fremste faglige ressurser innenfor feltene ferskvann, fiskeriressurser og genetisk mangfold.
WHAT kaller seg en uavhengig
tenketank ("thinktank") som
skal skaffe til veie praktiske løsninger på globale problemer.
Fondet ble stiftet av de to britiske industrimagnatene
Sir
Austin Bide og Sir Maurice
Laing i 1993. Fondet gjør det
mulig for eksperter fra hele verden å møtes i arbeidsgrupper
som samler kunnskap og foreslår løsninger på globale mil-

Dtmhuang i Kina: Godforvaltning av knappe vannressurserfor matproduksjon krever både nye grep og bruk av
tradisjonellemetoder. (Foto:Anne Haugum)

jospørsmål. WHAT er en uavhengig ikke-statlig organisasjon og kunnskapen som kommer fram gjennom samarbeidet gjøres fritt tilgjengelig,
blant annet gjennom nettstedet www.what.org.uk.
Multinasjonalt
og
tverrfag I ig
- Hva er unikt med WHAT i forhold til andre frivillige organisasjoner?
- WHAThar lykkes med å samle
dyktige fagfolk med ulik bakgrunn. Fagfolk fra ulike deler
av verden og ulike fagfelter
møtes for å løse et felles pro-

blem. I min arbeidsgruppe deltok for eksempel
en jusprofessor fra USA, en byplanlegger fra India, en forskningsadministrator fra Sør-Afrika, en
vanningsekspert fra Malaysia
og en fransk journalist. Samarbeidet i en slik gruppe blir
svært interessant.Ved at den er
så bredt sammensatt får man
fram nye løsninger, mener
Tollan.
Hans arbeidsgruppe hadde fire
møter i fire ulike deler av verden før de kom fram til sine forslag. Gruppen var blant annet
i California, Malaysia og Spania for å vurdere problemer
disse områdene har knyttet til
ferskvann.

Forvaltningsreform
Gruppa foreslår
også en
forvaltningsreform. De mener
at vannressurser bør forvaltes
på så lavt nivå som mulig.
- Dette forslaget stemmer godt
overens med EUs vanndirektiv
som sier at vann skal forvaltes i
forhold til nedbørfeltsenheter.
I Norge er ikke dette løst ennå,
men snart vil det nok påvirke
norsk vannforvaltning
også,
mener Tollan. Han synes Frankrike er et foregangsland i så
måte.
- Frankrike har delt inn landet
i seks vassdragsområder som
følger grensene tilvassdragene.
De regionale enhetene tar seg
av det daglige arbeidet og kan
også kreve inn skatter og avgifter fra sitt område. Innbyggerne i detgjeldene området vet
derfor at vannavgiften de har
betalt går til å fordele og rense
"deres" vann, og det er motiverende.

New York, London og Briissel.

Et av forslagene i rapporten er
å få opp markedsverdien på
ferskvann.
- 69 prosent av verdens ferskvann brukes
i kunstige
vanningsanlegg. En pleier å
verdsette vann som brukes i til
vanning til en cent per kubikkmeter vann. Når vannet prises
så lavt som dette, motiveres
man ikke til å spare på det. I
utviklingsland prioriterer man
for eksempel ikke å reparere
anlegg som lekker. Til risdyrking bruker man for eksempel 70 prosent mer vann enn
man trenger når man setter
store områder under vann, forteller Tollan. For å fa verdens beMarkedsreform
for
folkning til å spare på vannet
ferskvannet
foreslår gruppa et nytt prisResultatene fra Tollans gruppe
system for ferskvann som refleker samlet sammen med resul- terer vannets reelle verdi. Samtatene for fiskeriressurser og ge- tidig slår de fast at verdens mynnetisk mangfold i rapporten
digheter må slutte å subsidiere
"Goverance for a sustainable
landbruksprodukter
som krefuture". Rapporten ble offent- ver uforholdsmessig mye ferskliggjort ved en stor internasjovann i områder der det ikke er
nal pressekonferanse
i høst naturlig grunnlag for det.
som ble arrangert paralellt i

Men WHATs ekspertgruppe for
ferskvann, vil ikke avskaffe det
internasjonale
ansvaret for
vannressursene. Samtidig med
en styrking av det lokale
forvaltningsnivået, vil de styrke
samarbeidet
mellom de 24
ulike organisasjonene innenfor
FN-systemet som jobber med
vannspørsmål, for eksempel
ved å opprette et vannprogram.
Alle 24 organisasjonene jobber
litt med vann, men ingen av
dem har det som hovedfelt.
-Tror du verdens vannforvaltere
vil følge opp rådene fra WHAT?
- Det er klart at WHAT har ikke
løst noe i praksis ennå, men det
er allikevel dumt å avfeie slikt
arbeid som nytteløst. Jeg ble
imponert over den idealismen
jeg møtte i WHAT, og selv om
verdens vannforvaltere
har
store utfordringer foran seg, er
det grunn til optimisme. Det er
nok ferskvann til alle hvis vi
fordeler det fornuftig, lar være
og forurense vannet og dyrker
rette matvarer på rett sted.

Fakta om ferskvann:
Kun 2,5 prosent av jordas vannressurser er ferskvann. 70 prosent av dette er i frosset form
ved Antarktis og Grønland.
69 prosent av verdens ferskvann brukes jordbruket. 23 prosent går med til industrielle
formål og åtte prosent går til husholdningene. I enkelte u-land går hele 80 prosent av
ferskvannet til jordbruk.
460 millioner mennesker, åtte prosent av jorda befolkning, lever i områder der det er
vannmangel. Eksperter mener at dersom vi ikke endrer forvaltningen av ferskvann vil totredjedeler av verdens befolkning oppleve ferskvannsmangel innen år 2025.

Ny rapport: Arne Tollan håper verdens vannforvalterevil følge noen av
rådenefra WHATsekspertgruppefor ferskvann der han selv deltok.
(Foto:Melita Ringvold Hasle)

En person på landsbygda i Madagaskar bruker 10 liter vann per dag i husholdningen.
franskmann bruker 150 liter, mens en amerikaner bruker 425 liter per dag.
(Kilde Unesco Courier)
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