
(W
NORSK ENERGIFORENING

Gruppe av P.F.

FOREDRAG
HØSTEN 1979 - VÅREN 1980

Oslo, juli 1980



I N N H O L D

Side

1. KULLFYRT KRAFTVERK PÅ ØSTLANDET -
PLANLEGGING; MILJØPÅVIRKNINGER
Varmekraftsjef Ivar Gløersen
og overingeniør Jørund Bakke
NVE - Statskraftverkene
8. oktober 1980 1

2. SIKKERHETEN VED KJERNEKRAFTVERK
Forskningssjef Jon Olav Berg
Institutt for energiteknikk
5. november 1980 35

f$ 3. MÅL FOR ENERGIPOLITIKKEN
jj£i| Stortingsrepresentant Toralf Westermoen
|?i Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 52
J\
f:- 4. DEN GLOBALE ENERGISITUASJON
\\ Direktør Finn Lied
£ Forsvarets Forskningsinstitutt

V. Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 74

\'j, 5. NORGES ENERGISITUASJON
* Departementsråd Erik Hiitile
•-' Olje- og energidepartementet
.; Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 85

p 6. MILJØVIRKNINGER VED PRODUKSJON OG FORBRUK AV ENERGI
féi Departementsråd Olaf Sstersdal
j>| Miljøverndepartementet
"̂•| Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 97

|;:; 7. FORBRUKSPROGNOSENE I ENERGIMELDINGEN
%\ Forskningssjef Svein Longva
.;/; Statistisk Sentralbyrå
é/ Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 106

i, . 8. INDUSTRI OG ENERGIFORBRUK
?u Direktør Kjell Stahl Johannessen
:" Norges Industriforbund

Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 110

9. SAMFUNNSUTVIKLING OG ENERGIPOLITIKK
Stortingsrepresentant Johan J. Jakobsen
Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 123

10. NORGES ELEKTRISITETSPRODUKSJON -
FREMTIDIGE MULIGHETER
Generaldirektør Sigmund Larsen
NVE
Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 135

11. ELEKTRISITETSVERKENES SYN PÅ ENERGIMELDINGEN
Direktør Hermann Hanssen
Norske Elektrisitetsverkers Forening
Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 142



-... ^ II -

12. OLJENS PLASS I NORGES FREMTIDIGE ENERGIFORBRUK
Generalsekretær Eiler Holtermann
Norsk Petroleumsinstitutt
Energiseminaret, Oslo 10. 09 11. mars 1980 153

13. ENERGIPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR 1980- og 1990 ARA
Statsråd Bjartmår Gjerde
Energiseminaret, Oslo 10. og 11. mars 1980 166

14. NORGES ENERGISITUASJON
Statsråd Bjartmår Gjerde
Plenumsmøte med P.F., 9. april 1980 173

15. INFCE - THE INTERNATIONAL NUCLEAR FUEL CYCLE
EVALUATION
Professor J.A. Goedkoop
Netherlands Energy Research Foundation
14. april 1980 182

- Juli 1980 -



- 1 -

KULLFYRT KRAFTVERK PÅ ØSTLANDET - PLANLEGGING/ MILJØPÅVIRKNINGER

av

Varmekraftsjef Ivar Gløersen og overingeniør Jørund Bakke

NVE - Statskraftverkene

1. INNLEDNING

Den store tilgangen på billig vannkraft i Norge har ført t i l at
spørsmålet om introduksjon av varmekraft i det norske kraftsystemet
har kommet mye senere enn i de flåste land i vår nærhet. Fremdeles
finnes det store uutnyttede energitilganger i norsk vannkraft.
Spørsmålet er imidlertid, hvor mye av denne kai en regne ned vil
bli utbygget.

Med en stigningstakt i elforbruket en hadde i sluttet av 6o-årene
og i begynnelsen av 70-årene, regnet en sed at et første kjerne-
kraftverk skull behøve å komme i drift i begynnelsen av 80-årene.
P.g.a. de forandringer en fikk etter den såkalte oljekrisen omkring
1973 og den alment økende motstanden mot kjernekraft er spørsmålet
om innføring av kjernekraft etter hvert b l i t t skjøvet på fremtiden.

I forbindelse med behandlingen av Energimeldingen i 1975 ble NV2
anmodet om å planlegge et kraftverk lokalisert i Karmøy-området
basert på fyring med ilandført gass fra Frigg-feltet. Konsesjons-
søknad ble fremmet i 1975. 3fed behandlingen av søknaden gikk NV*S's
hovedstyre mot byggingen av kraftverket p.g.a. de høye kostnadene
for ilandføring av gassen og de høye produksjonskostnader for el-
kraft som ville bli resultatet. Det viste seg da også at ilandføring
av gass ikke skulle bli aktuelt.

Også i forbindelse med behandlingen av Snergimeldingen i 1975 ble
JT/S anmodet om å -utføre en utredning av et oljefyrt kraftverk
lokalisert på Østlandet. Utredningen, som ble sluttført i be-
gynnelsen av 1976, ble basert på en utbygging med 2 x oCO MWe.
De tekniske, miljø- og samfunnsmessige innvirkningene ble her
vurdert uten at noen totalvurdering av forskjellige byggesteder
ble gjort.

Etter hvert har det imidlertid b l i t t klart at en ikke lenger bør
basere større varmekraftverk på bare olje son brensel. Dette har
ført t i l at NV2 nå jDgså har vurdert kullfyrte kraftverk i
Oslofjord-området.

Når det gjelder tidspunktet for introduksjon av større varmekraft-
verk i Norge er det noen forhold som er viktige:

- utvikling av elforbruket

- mulig videre utbygging av vannkraft

- mulighet fcr import fra våre naboland

- muligheter for å ta i drift andre fornybare produksjons-
former som f.eks. vind» bølger etc.
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Da det for de siste. 2 gruppene av forhold vil være vanskelig
idag å ha noen sikker oppfatning, vil det være utviklingen for
de to første områdene som primært vil være av interesse.

Når det gjelder mulighetene for videre utbygging av vannkraft-
systemet så fremgår status pr. 1.1.1979 av fig.l.

Til dette kommer nye smi'kraftverk og istandsettelse av eldre
kraftverk med et foreløpig registrert potensiale på 11 TWh/år midlere
produksjon. Om alt vedtatt og foreslått vernet vannkraftpotensiale
holdes utenfor vil total utbygget og utbyggbar vannkraft omfatte
omkring lk8 TWh/år. Dette tilsvarer ca. 130 TWh/år fastkraft.

Fig. 2 viser NV2's prognose fra februar iår for totalforbruket
av elektrisk kraft i Norge. For kraftintensiv industri er det
forutsatt at tildelingen skal begrenses til 3̂» TWh/år fra 1°85
og fremover. Videre viser figuren den krafttilgang som nå er
klarlagt (utbygget, under bygging eller gitt konsesjon) samt
tilgang fra ny vannkraft fra en mulig utbygging av gjenværende
ikke fredede vassdrag, komplettert med en viss import etc.

Med de viste forutsetninger kan en se at behovet for tilskudd fra
varmekraftverk vil ligge i årene 1985-1995. Men som en ser er
vinkelen mellom kurvene liten og små forandringer i utviklingen
av kraftforbruk eller utbygging av vannkraft kan gi store tids-
messige utslag.

3. ENERGIRESSURSER OG PRISER

Ressurssituasjonen for olje, gass og uran illustreres enklest
ved følgende 2 figurer tatt fra kjernekraftutvalgets innstilling
"Kjernekraft og Sikkerhet". Figur 3 viser mulig elektrisitets-
produksjon fra verdens kjen-fee, utvinnbare forekomster av kull,
olje, gass.og uran. En ser her at oljereservene utgjør ca. 1/3
av kullreservene.

Figur h viser på samme måte forholdene om en tar hensyn til de
totale ressurser som en antar kan bli av økonomisk verdi for
menneskeheten en gang i fremtiden. For uran har en dessuten for-
utsatt bruk av breederreaktorer. I denne sammenligningen blir
kull enda mer dominerende enn i de foregående sammenligninger.

En ser altså at kullreservene er store i forhold til reservene
av andre fossile brennstoffer. Reservene er også betydelig jevnere
fordelt mellom landene enn oljen.

Den del av kullressursene som er teknisk/økonomisk utvinnbar idag
er bare ca. 6%. Energiprisøkninger kan utvide de utvinnbare
reservene betraktelig.

Oljeprisenes utvikling gjennom de siste 5-6 år "illustrerer de
usikkerheter som her gjør seg gjeldende og dermed vanskelighetene
med å forutsi den videre utvikling. Dette gjelder kostnads-
utviklingen for utvinning av olje > gass og kull, og i enda
større grad hvordan prisene vil bli sabt på det internasjonale marked.
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Å kunne gi en realistisk bedømmelse av fremtidig tilgang på kull
og kullpriser er vanskelig, dertil er det altfor mange usikkerhets-
momenter. Tilgangen på kull eom energibærer i stor skala, avhenger
i fremtiden ikke så mye av ressursenes størrelse son det avhenger
av om produksjonen vil øke i takt med etterspørselen. Verdens-
handelen av kull er liten, transportapparatet må utbygges vesentlig,
nye kullgruver må åpnes etc. hvis kull skal få samme dominerende
rolle som oljen. En kan vel anta at produksjonen av kull vil øke
ved øket etterspørsel. En økning må imidlertid planlegges lang tid
i forveien og krever betydelig kapitalinnsats spesielt hvis nye
kullfelter skal settes i produksjon. Kullprodusenter setter derfor
ikke igang slike tiltak uten at en er noenlunde sikker på at behovet
er tilstede. Om etterspørselen skulle øks for hurtig, kan det derfor
oppstå knapphetssituasjoner som kan slå ut i høye priser.

I on rapport fra IEA (International Energy Agency) fra 19?3
kom en til at kullprisene i USA Vil stige 1-2* pr.år til år 2000
forutsatt uforandret pengeverdi. Beregningen er basert på antatt
stigning av produksjonskostander og jernbanefrakt, mens stigning
p.g.a. knapphet ikke er tatt med.

Tar en hensyn til normale skipsfraktpriser
skulle det for europeiske forhold gi som utgangspunkt
3,50 kr/GJ i 1977. Med en stigning?.takt på 2#/år skulle dette bety
ca. 11 kr/GJ i 1990.

Fig.5 viser anslått prisutvikling for tungolje cg kull. Antas en
midlere utvikling av oljeprisen og 2% stigning av kullprisen pr.år
for kull ser en at olje vil vsre nesten dobbelt så dyr som kull i
1990.

h. HVA KOSTER VARMEKRAFT?

Kraftprisen for varmekraft består dels av en fast kostnadsdel fra
investering, driffog vedlikehold, og dels av en driftsavhengig
del som i hovedsak skyldes brenselforbruk.

De faste kostnadene for varmekraftverk kan en idag beregne med
relativt god sikkerhet. Hva kos-naden for brensel vil bli i
fremtiden er det som nevnt tidligere vanskelig å spå om. Basert
på brenselpriser i 197S vil kcstnade:;e for elektrisk kraft fra
olje- og kullkraftverk av størrelse 2 x 600 MWe med 6000 timers
årlig driftstid, 25 års avskrivning og TSrente fremgå av fig.6.

Med anslåtte midlere brenselspriser for 1990 vil -Dilsvarende
kraftkostnader bli ca. 17 øre/KWh for kullkraft og ca.23 øre/KWh
for oljekraft mens dagens brenselspriser gir ca. 15 resp.17 øre/KWh.

Studier av samdriften mellom vann- og varmekraft viser at de
nevnte kraftkostnadene stemmer vel overens med beregnede kostnader
for økning i systemets produksjonsevne for fastkraft.

- 7 -
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5. PLANLEGGINGSFOHUTSETNINC-ER

Om innføring av varmekraft i det norske kraftsystemet blir en
realitet de nærmeste 10-15 år, synes det ganske klart at kull-
kraftverk vil være det mest realistiske alternativet. 1 NVE har
en derfor også nå studert mulighetene for bygging av større kull-

/ fyrt kraftverk i Oslofjord-området. Hovedmålsettingen har derved
vært å vurdere forskjellige byggesteder samt å skaffe underlag

?'" for fremraeiEe av konsesjonssøknad.

! Utgangspunktet for planleggingsarbeidet har vært en økningstakt
i kraftforbruket fra varmekraftverk på ca. 20 TWh/år i løpet av en
15-års periode, dette tilsvarer en forbruksøkning.på under 2% pr.år.
Dette skulle bety 6 stk. 600 -We blokker ved 15-årspericdens utgang,
eller idriftsettelse av 1 ny blokk hvert 2-3 år.

Blokkstørrelsen 600 MWe er valgt og 2 blokker er forutsatt pr.
byggested. Denne blokkstørrelsen er etter hvert blitt vanlig i
Europa og kan derved sies å være vel utprøvet. Størrelsen er
dessuten tilstrekkelig for å oppnå det meste av den økonomiske
gevinsten ved store aggregater. Kostnadsrelasjonene mellom for-
skjellige aggregatstørrelser fremgår av fig. 7.
Et annet motiv for valg av minst denne størrelse er at det gir

\- bedre utnyttelse av de relativt begrensede arealer som aktuelle
">> byggesteder kan tilby.

Foreløpig er det * rutsatt at kraftverket skal kunne fyres 100$
enten med kull eller tungolje. Dette har vært vanlig blandt kraft-

:. selskaper i Europa da dette gir en frihetsgrad ved innkjøp av
r, brensel. Denne muligheten gir en økning av anleggskostnaden på ca. 2 %,

Med hensyn til det jeg har sagt om brenselsprisenses utvikling
''••- bør en nok overveie om det er nødvendig å beholde denne valgfriheten.

^ De første 2 blokkenes gjennomsnittlige driftstid er beregnet til
ca. 3500 h/år og skulle gi en optimal fastkraftøkning på k-5 TWh/år.

" Driftstiden i tørrår vil imidlertid kunne nå den maksimale for et
slikt kraftverk, nemlig 6000-7000 h/år. Kraftverkets driftstid på
lengre sikt vil imidlertid være avhenging- av kraftsystemets videre
utbygging. Ved fortsatt utbygging av kullkraftverk vil disse 2<raft-
verkenes driftstid etter hvert bli klart økende, og vil etter hvert
gå med full utnyttelse. Blir imidlertid kjernekraftverk innført vil
kullkraftverkenes driftstid synke p.g.a. kjernekraftverkenes lavere
driftsavhengige kostnader.

Varmekraftverk basert på kullfyring for produksjon av elektrisk kraft
alene vil ha en virkningsgrad på 39-^0!?. Ved utnyttelse av spillvarme
til f.eks. oppvarming av boliger etc. via et fjernvarmesystem vil det
være mulig å få en totalvirkningsgrad på opptil ca. 8035. En betingelse
for at denne varmemengde skal kunne utnyttes er at det i en rimelig
avstand fra kraftverket finnes tilstrekkelig avsetningsmuligheter
for denne varmemengde. Sn annen betingelse er at verket drives relativt
kontinuerlig i fyringssesongen da ellers utnyttelsen av overførings-
ledninger og installasjon blir Sårlig. Et første varmekraftverk vil
hovedsakelig drives som et supplement til vannkraftsystemet med an-
slått gjennomsnittlig brukstid på ca. 3500 h/år som vil medfare at
kraftverket visse år vil ha meget lav driftstid og visse år ha.
maksimal driftstid.Avsetningsmulighetene for fjernvarme i akseptabel
avstand fra aktuelle byggesteder i Oslofjord-området er idag dessuten
meget små. Det vil derfor idag ikke være mulig å utnytte denne spill-
varmen på en økonomisk måte.
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6. KRAFTVERK OG BYGGESTED

Det som særmerker et kullkraftverk er behovet for et relativt
stort kullager samt deponeringssted for aske. Ved 3500 h/år
vil et 1200 MWe kraftverk forbruke ca. 1,5 mill tonn kull og
produsere 150-200 000 tonn aske pr.år. Kullforbruket er om-
trent av samme størrelse som total utvinng på Svalbard om
Svea kommer i drift eller ca. k ganger det som nå produseres
i Longyearbyen.

Kull.sne vil bli transportert i båter til kraftverket. Kai og
kull-losseanlegg bør dimensjoneres for skipsstørrelser på minst
100 000 tdv. for å kunne gi muligheter for oversjøiske k-.Olinnkjøp.
Fra kaianlegget transporteres kullene med transportbånd til
kullageret. Det er idag vanlig at en planlegger nye kraftverk
for å kunne lagre brensel for minst 3 måneders forbruk. Med et
oljelager på 250 000 tonn vil dette kreve et kullager på ca.
T00 000 tonn eller et areal på 70-100 da., avhengig av iager-
høyden og lagerets form.

For asken fra kull finnes det ulike bruksområder, bl.a. som til-
setning i cement, lettbetong og asfalt eller f.eks. som vegfyIling.
Ved planleggingen har vi i første omgang forutsatt sx, aske fra ca.
10 års drift nå kunne deponeres i nsrheten av kraftverket. Dette
tilsvarer ca. 3,5 M s^. ?å sikt bør det imidlertid finnes gode
muligheter for å kunne bruke asken til nyttige formål.

Fig. 8 viser i gjennomskjæring hovedutstyret i et kraftverk av
denne størrelse. Hovedutstyret er turbinanlegg, kjeleanlegg, røkgass-
filter, røkgassvaskeaniegg og skorstein. For kullkraftverket er det
spesielt dimensjonene på kjeleanlegg og røkgassfilter som er vesentlig
større enn for et tilsvarende oljekraftverk.

Fra lageret transporteres kullene til kullbunkeren i kjelehuset via
transportbånd. Herfra mates kullene inn i kullaøilene der kullene blir
aalt til støv. Fra-aøliene blåses støvet med luft inn i kjelen via
brennerne. Kullstøvet forbrennes så svevende i brennkammeret;.

Brennkaisaeret blir stort med kullfyring.Dette skyldes i hovedsak aske-
partiklenes tendens til å smelte og danne slagg på heteflatene. For å
unngå slagging må gasstemperaturen på forbrenningsgassen vare under
askesmeltepunktet 1000-1300 °C(avhenging av kullsorten). Dette betyr
at varmeavgivelsen må skje ved stråling til brennkammerveggen i langt
større c;*"ad snn ved oljefyring.

Et annet typisk trekk ved kullfyring er at luftoverskuddet er høyt,
20-25$• Luftoverskuddet må legges høyt da det for det første er
vanskelig å måle brenselsmengden i luftstrømmen til brenneme og
for det andr» vil brennverdien kunne variere med tiden.

Etter brennkammeret har røkgassen typisk en temperatur på 1000-
1100°C som er 3-kOO°C lavere enn ved oljefyring. Heteflateae som
kommer etter brennkammeret har ierfor mindre temperaturdifferanser
mellom gass og damp og blir derfor større'.

- 19 -
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Fig. 9 viser sammeligningen mellom en kullfyrt og en oljefyrt kjel.

Ved kullstøvfyring vil noe av asken, ca. 15/S falle ut som slagg
i bunnen av kjelen mens resten følger røkgasstrømmen som såkalt
flyveaske. Det meste av dette vil bli fanget opp i røkgassfilteret
som vanligvis er elektrostatiske utskillere. Disse holder tilbake
opp til 99,5% av flyveasken.

På grunn av skjerpede krav til utslipp av svovelforbindelser er
det etter hvert blitt utviklet røkgassrenseanlegg for utvasking
av SO2 fra røkgassen. Det eksisterer et stort antall forskjellige
absorbsjonsmidler, der kalk er det mest vanlige. Disse prosessene
gir som regel roi?.tivt store avfallsmengder. Alternativ til vasking
av røkgassene er å bruke brensel med lavt svovelinnhold.

Et norskutviklet system går ut på å vaske røkgassene med sjøvanr.
som er alkalisk og absorberer svoveldioksyd. Det brukte sjøvannet
slippes tilbake til sjøen. Dette vaskeanlegget er forutsatt be-
nyttet. For å få erfaring for full utbygging er det meningen i første
omgang bare å rense en del av røkgassen og senere utvide anlegget
når driftserfaringer foreligger. Det er rimelig å regne med ca.90%
S02-utvasking i et slikt anlegg.' Fig. 10 viser vaskeanlegget skjematisk.

Skorsteinen regner vi med vil få en høyde på ca. 150 meter.
Skorsteinshøyden vil bli bestemt på basis av spredningsberegnin^er
slik at S02~utslipp eller N0x—atslipp ikke gir konsentrasjoner
som overskrider foreslåtte eller fastlagte grenser.

•i
Kjelecygnings htfyde vil være 80-100 meter, avhengig av kjel-
typen. '

Sett ovenfra vil 2 blokker kunne få et arrangement som vist på
Ĵj fig» 11. Kraftverkesbygningen med Tilknyttede anlegg vil kreve
•ff et areal på ca. 90 da. Til dette kommer et riggområde i nær til-
•*;4 knytning til kraftverksområdet på minst ho da.
ft

I tillegg ti" arealbehovet for kraftverket kom.T.er sos tidligere nevnt
arealbehovet for kull på 70-100 da. samt et tilsvarende eller
større arealbehov for askelepcnering. Arealbehovet for aske-
deponering vil være noe avhengig av de topografiske forhold og
dermed hvilken deponeringsh,:'yde som forutsettes. Forutsettes en
middelhøyde på 30 meter vil arealbehovet være på ca. 120 d;.

St eksempel på et arrangement av hele kraftverksområdet fremgår av
fig.12 som viser et forslag til arrangement for Slagentangen. Av
figuren fremgår at for dette byggestedet beslaglegges totalt et
areal på ca. 1200-1500 da. Hvordan dette skulle kunne se ut fra
sjøsiden vil en kunne få et visst inntrykk av fra fig.13, som er
et fotografi av en modell. .
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7. VURDERING AV BUGGESTEDER

I Oslofjord-området har det vist seg at det "bare er et relativt
begrenset antall mulige byggesteder. Hovedårsaken til dette er
kravene til gode havnemuligheter for større skip og til tilstrekkelige
arealer til begrensede kostnader. For de fleste av byggestedene er
det nødvendig med relativt store utsprengnings- og utgravnings-
arbeider for å skape de nødvendige arealer. Overskuddsmasseae er
for ett av byggestedene helt opp i k M w? mens den gjennomsnittlige
mengden er på ca. 2 M m^.

Vi har funnet at det er de samme byggestedene som tidligere har
vært vurdert for oljekraftverk som fremdeles vil være aktuelle for
kullkraftverk. Disse byggestedenes beliggenhet fremgår av fig.lU
og er:

- Vardeåsen i Rygge

- Emmers-cad i Vestby

- Sjøttelvik i Hurum

- Slagentangen i Sem

- Lillevik i Brunlanes

Ved vurdering av byggestedene kan en skille mellom

- tekniske forhold og

- samfunns- og miljømessige forhold

Vesentlige forhold fremgår av fig.15.

De tekniske forholdene kan relativt enkelt kvantifiseres som kost-
nader mens de samfunns- og miljømessige forholdene ikke er kvantfi-
serbare på saasne måts.

For de tekniske fornoldene har vi funnet en kostnadsforskjell mellom
dyreste og billigste byggested på ca. 1*00 Mkr som er ca. 9% av de
totale investeringskostnadene. Dette tilsvarer øket kraftkostnad
på ca. 0,9 øre/KWh ved gjennomsnittlig driftstid på 35CO timer/år.
Ser en bort fra det dyreste byggestedet vil forskjellen tilsvare
ca. 0,3 øre/KWh.

Kostnadsforskjellene kommer dels fra forskjeller for kraftverket
og dels fra forskjeller for kraftledningene.

For visse byggesteder som ligger avsides i forhold til hovedlednings-
nettet kan kraftledningenes kostnadsinnvirkning være av dominerende
størrelse.

De miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av et kullfyrt kraftverk
ses av mange som meget skremmende. En tenker da i hovedsak på
konsekvensene av utslipp og forurensninger fra kraftverkets drift.
Disse forholdene vil bli behandlet nærmere i Bakke's foredrag.

J i IJ
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De øvrige innvirkningene på miljø og samfunn kan vel nærmest
sammenlignes med etablering av hvilken som helst annen større
industrivirksomhet. Ved bygging av kraftverket vil maksimalt
antall sysselsatte være 1100-1200 personer, mens den faste drifts-
staben vil bli ca. 200 personer.

Viktige spørsmål er da om berørte nærsamfunn er lempede til å ta imot
belastningen under en anleggsperiode på 9~10 år med i gjennom-
snitt 500-700 sysselsatte og finner det ønskelig med ca. 200 faste
arbeidsplasser ved kraftverket på lengere sikt.

Andre vesentlige spørsmål er om aktuelle områder kan anses å ha
stor verdi for andre formål som f.eks. rekreasjon etc. eller om
kraftverket vil sterkt berøre andre etablerte aktiviteter på en
uheldig måte.

,j

'. f Den miljø- og samfunnsmessige belastningen fra kraftledningene
j .i er alment bedømt å være av .vesentlig betydning. Byggesteder med
\.1 korte kraftledninger vil dermed komme heldig ut.

v Ved en sammenholdt vurdering av såvel teknisk/økonomiske forhold
•::j som miljø- og samfunnsmessige forhold for de forskjellige bygge-
•| stedene kan- en komme frem til en sammenligning mellom de forskjellige
?; byggestedene.

>: Ved vår vurdering har vi kommet til at det er 3 byggesteder som er
mest lempedé , nemlig Emmerstad, Sjøttelvik og Slagentangen.

'•f En rapport om de utførte vurderingene vil være ferdig om relativt
'li? kort tid.

I
- '-*• 3. NOEN SAMMENFATTENDE BEMERKNINGER
* *

<j Når det viser seg å bli nødvendig å supplsre det norske vannkraft-
'/i systemet med varmekraft, enten med store kraftverk for ren kraft-

produksjon eller med mindre enheter for kraft- og varmeproduksjon
' ' vil en ikke komme utenom å vurdere kull som brensel. Olje synes
i ikke lenger å være et alternativ for slike formål. Om kjernekraft
J på sikt kan bli et alternativ for større kraftverk tør jeg idag
:, ikke å ha noen positiv oppfatning om.

:i Gjenværende norske vannkraft ressurser er fremdeles ganske store.
Spørsmålet er imidlertid, hvor stor del av disse vil bli tillatt
utbygget?.

Den viste prognosen for februar iår indikerer et tidsspektrum når
kraft fra andre kilder ei:n vannkraft kan bli nødvendig. Det er klart
at prognosene ikke er b*dre enn de forutsetninger som er lagt til
grunn for disse. Utviklingen av det elektriske forbruket vil være
avhengig av flere forhold som bl.a. forutsetningene for økonomisk
utvikling i landet, prisetting av elektrisitet i forhold til olje,
andre tiltak for å fremme sparing etc.
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Nye pronoser må en regne med vil komme med relativt korte inter-
valler i årene fremover. Det er imidlertid viktig at det å vente
på nye pronoser ikke får "bli en sovepute for aktiv planlegging av
ny kraft. Tiden det tar å planlegge og bygge ut såvel ny vannkraft
som varmekraft er lang. For et kullkraftverk regner vi idag med at
det vil gå 8-9 år fra konsesjonssøknad utsendes til en første blokk
er i drift. Ny varmekraft er derfor ikke noe en kan gripe til når
en allerede ser en n»rt forestående knapphetasituasjon.

- 23 -



- 10 -

UTBYGGET

KONSESJON GITT
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SUM UNDERSØKT VANNKRAFTPOTEN'SIAL 157,9 TWH/AR

FIG.I: NORGES VANNKRAFTPOTENSIAL
(MIDLERE PRODUKSJON). STATUS PR. I.I.I979.



FIG.2 KRAFTFORBRUK OG KRAFTTILGANG I NORGE (FAST KRAFT),
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x1 000 milliarder Kwh
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FIG, 5 ANSLAG OVER PRISUTVIKLINGEN FOR TUNGOLJE OG KULL

FOR ELEKTRISITETSPRODUKSJON, PRISNIVÅ PR.JANUAR 78,
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KULL OLJE

ANLEGGSKOSTNAD
INKL.AVSVOVLINGSANL. KR/KW 4 OOO 3440

ÅRLIGE FASTE KOSTNADER
INKL.DRIFT OG
VEDLIKEHOLD KR/KW 410 310

PRODUKSJONSKOSTNADER
VED 6000 DRIFTSTIMER/AR

FASTE KOSTNADER ØRE/KWH 6,8 5,2
DRIFTSAVH.KOSTN. " • 7,9 10,5

14,7 15,7

FIGUR 6: KOSTNADER FOR KULL OG OLJEKRAFT,
2 x 600 NWE. PRISNIVÅ JAN.F978.
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J Tr*aarorm*lor«r
2 Turhlnl/ygnlnn
3 Tut1ung*n«i*«l.fli"
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5 H»yti'ykkar>x-v<r«!r
6
7

<i KJtlehu»
10 KJuleiM f*r«t.et
II
12
13 KullMlUr
1» Frtskluftvirt»!'

F16,8 KULLKRAFTVERK I GJENNOMKJØRING.



- 18 -

KULL OLJE

F I G . 9 STØRRELSEN AV EN KULLFYRT DAMPKJEL SAMMENLIKNET
i

MED EN OLJEFYRT/KJEL.
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RØKGASSRENSE-
ANLEGG OG
SKORSTEIN

I O O M

F I G . 1 1 ARRANGEMENT FOR 2x600 MWe KULLFYRTE BLOKKER.
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FIG.13 MODELLFOTOGRAFI AV SLAGENTANGEN.

A. KULLAGER
3. TIPP
C. ASKEDEPONI
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OSLO

F IG ,14 AKTUELLE BYGGESTEDER FOR KULLKRAFTVERK.
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TEKNISKE FORHOI.n

- MULIGHETER TIL DEKNING AV NØDVENDIG AREALBEHOV
FOR KRAFTVERKET MED KULL- OG OLJELAGER SAMT
ASKEDEPONI

- HAVNEFORHOLD

.j£ - NÆRHET TIL GOD KJØLEVANNSRESIPIENT

• - KRAFTLEDNINGSTILKNYTNING

- GEOLOGISKE OG LANDSKAPSMESSIGE FORHOLD

SAMFUNNS- 06 MILJØMESSIGE FORHOLD

- UTSLIPP TIL SJØ OG LUFT OG VIRKNINGENE AV DISSE

- KRAFTVERKETS OG KRAFTLEDNINGENES MILJØPÅVIRKNING

- LANDSKAPSMESSIG INNVIRKNING

- SAMFUNNSTILPASNING

FIG. 15. VESENTLIGE FAKTORER VED VURDERING AV BYG3ESTEDER.
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MILJØPÅVIRKNINGER (Overing. Jørund Bakke)

En stor del av planleggingsinnsatsen for varmekraftverk har bestått i
å samle underlag for å kunne vurdere miljøpåvirkningen fra slike verk.

Dette arbeidet har pågått paralellt i hele perioden. Vi har i dette
arbeidet involvert mange institusjoner, først og fremst Norsk institutt
for luftforskning og Norsk institutt for vannforskning men også andre
norske institusjoner som Sentralinstituttet for industriell forskning,
utstyrsleverandører, utenlandske selskaper og forskningsinstitusjoner
har vært kontaktet.

Miljøpåvirkningene fra kullfyrte kraftverk er avhengig av mange faktorer
Både den tekniske utformingen av selve verket, hva slags brensel som
brukes, skorsteinshøyder-, renseutstyr, lagringsmetoder for brensel
deponering av avfall og lokalisering vil kunne ha betydning for miljø-
påvirkningene. Disse faktorene har vi forsøkt å vurdere både ut fra
tekniske, økonomiske og miljømessige synspunkter.

Gløersen har i sitt foredrag vist hvordan kraftverket i hovedtrekkene
er tenkt utført, og jeg skal prøve på basis av dette å gi noen opp-
lysninger om hva vi venter oss av miljøpåvirkningene.

La meg begynne med luftresipienten.

Bortsett fra CO2 problematikken som jeg skal la ligge i denne sammen-
heng, er det vesentlig utslippene av SO2, N0x og støv som er av
miljømessig betydning.

Utslippene av SO2 er bestemt av svovelinnholdet i brenselet og av evt.
rensetiltak. For et 600 MW kraftverk med 3500 driftstimer/år som jeg
vil referere til, blir utslippet av SO2:

på 95CO tonn /år hvis vi bruker kull med 1% S og
renser l/U. Dette tilsvarer 6% av Norges totale utslipp
av svoyeloksyder, og

ca. 1055 av Norges SOg-utslipp fra forbrenningsanlegg.

NOx-utslippet er avhengig av forbrenningsbetingelsene i kjelens fyr-
rom og av brenselets nitrogeninnhold. Vi regner med å kunne begrense
utslippet til 5700 tonn/år. Utslippet av støv vil på årsbasis vare
560 tonn med våre forutsetninger.

Disse faste partiklene består for det meste av silikater og oksyder
av aluminium og jern, som ikke regnes å ha noen helse- eller miljø-
messig betydning.

* - " -- — - • • • ' ^ .-_s
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Imidlertid inneholder alle kull små mengder med toksiske -metaller
og disse metallene kan muligens representere et problem.
Det årlige utslippet av slike metaller blir da:

Arsenikk 60 kg

Kadmium h

Kobolt 27

Krom 100

Kobber 50

Kvikksølv 60

Mangan 130

Molybden

Nikkel U5

Bly 270

Selen 25

Vanadium 170

Sink 580

Metallinholdet i kull varierer betydelig slik at usikkerheten i
disse dataene er store.

1 tillegg til metallene har også utslippene av organiske stoffer blitt
undersøkt.
Særlig gruppen Polysykliske aromatiske hydrokarboner eller PAH stoffer
har særlig vært i søkelyset fordi flere PAH-stoffer er regnet for å
kunne være kreftfremkallende.

PAH-utslippet fra kraftverk er imidlertid såvidt vi har kunnet påvise,
av underordnet betydning i forhold til andre PAH-kilder, eller ca.
2 kg BAP pr.år. I litteraturen er høye PAH-utslipp oppgitt, og det er
ennå adskillig dissens om måle- og analyseteknikken for disse stoffene.
(Totalt i Norge slippes ut ca. 500 kg 3AP).

Det er ikke utslippenes vekt, men konsentrasjonen av dem i omgivelsene
som i sin tur fører til miljøpåvirkningene. Konsentrasjonen av for-
urensningskomponenter avhenger av spredningsbetingelsene og vil
følgelig variere både i tid og sted.
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For svoveloksyder har Statens Foruresningstilsyn utarbeidet forslag j
til veiledende miljøstandard som altså inkluderer samtlige utslipps-
kilder. Grenseverdiene er 60 ug SO^/Nm^ som halvårsmiddel, 200 ug SO^/
Jfap som høyeste døgnmiddelverdi. og UOO ug/m3 som høyeste timemiddelverdi. |
Disse verdiene bør ikkeoverskrides mer enn 2% av tiden. Disse standardene ;
er primært helsemessige begrunnet og samsvarer med tilsvarende standarder
i andre land.
Et kullkraftverk må naturligvis underordne seg disse bestemmelsene,
og beregninger foretatt av NILU viser årsmiddelkonsentrasjoner på
7 ug/m3, og maksimale timemiddelkonsentrasjoner på under 300 ug/m^.
I enkelte situasjoner kan det tenkes røyknedslag slik at konsentra-
sjonen kan gå opp mot ca. 1000 ug/m3.

Hverken årsmiddel eller maksimale timemiddelkonserrtrasjoner kan regnes
å forårsake skader hverken på helse eller miljø. Derimot kan episoder
med røyknedslag føre til akutte sviskader på følsom vegetasjon. J
Slike sviskader er kjent fra f.eks. Sarpsborg og Halden. Episodene er }
kortvarige, og vil inntreffe max. 2% av tiden på et eller annet sted,
og sannsynligheten for at et bestemt sted skal rammes er naturligvis
langt lavere. Avstanden fra utslippskilden til maksimalkonsentra-
sjonen er ca. 5 km.

Svoveldioksydforurensningen kan i tillegg føre til dels økt korro-
sjon på stål og maling, dels forsterke forsumingstendencene.

Figuren viser avsetningen av sulfater fra et kullkraftverk som
funksjon av avstanden. Bekgrunnsnivået av su.1 fatavsetninger i
Oslofjord,området ligger idag på ca. 2,5 gS/m2 pr.år-.

Utenfor ca. 5 km fra verket vil bidraget fra varmekraftverket være
lavere enn denne verdien. Fordi enkelte områder i indre Østfold er
på grensen til å få merkbare forsurningsproblemer, kan et verk likevel
bidra til å øke disse problemene. .'"

For N0 x er forslag luftkvalitetsnormer satt til 100 ug halvårs- ;
middel og ^00 ug timemiddel. 1--

Utslippet av N0x fra et kullfyrt verk er imidlertid hovedsakelig $
NO, og oksydasjonshastigheten i atmosfæren er ikke stor nok til at |j
mer enn ca. ?./k av N0x-utslippet rekker å oksyderes. !-/•

Selv om N0x-konsentrasjonen som årsmiddel verdi kan komme opp mot
5 ug/m3 og timemiddelverdien opp mot 150 ug/m^ så vil dette trolig
hverken ha helse eller miljømessig betydning.
N0 x bidrar også til forsurningen, men i mindre omfang enn svoveloksydene.

Dessuten kan NOx-utslipp føre til økning i de såkalte fotokjemiske
oksydåntene.
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Rundt Oslofjorden er det målt ozonkonsentrasjoner over lbO ug/m3 som
tilsvarer de amerikanske normene. Hvorvidt det er NOx-innholdet eller
hydrokarboninnholdet som er den begrensende faktor vet vi ikke idag,
men man kan ikke utelukke at NOx~utslippet fra kullfyrt kraftverk kan
føre til en økning av oksydantdannelse innenfor 10-300 km.

Når det gjelder toksiske metaller er oppmerksomheten i særlig grad
rettet mot langtidseksponering og mulig akkumulerings-mekanismer.
Analogien med utslipp av radioaktive stoffer er meget nærliggende.

Tabellen viser bakgrunnskonsentrasjoner av metaller i Oslofjorden.

Neste tabell viser beregnede årsmiddelkonsentrasjoner av metaller
fra kullfyrte kraftverk.

Sammenlikner vi disse to tabellene ser vi at konsentrasjonsbidraget
fra kraftverk av de fleste elementene vil være langt lavere enn
bakgrunnsverdiene. Før vi sikkert kan si noe om mulige helse- eller
miljøpåvirkninger, må vi ha sikrere informasjon om opptaksmekanismer,
anrikningsfaktorer og biologiske halveringsfaktorer.

Foreløpig ser det ut t.il at utslippet fra kraftverk spiller en under-
ordnet rolle i d^nne- sammenheng. Det kan imidlertid tenkes at for-
surning kan føre til endringer i metallbalansen i naturen, og dermed
kan indirekte kraftverksdriften være av betydning.

VIRKNINGER PÅ VANNR2SIPI2NT2N

Betydningen av kjølevannsutslipp har i første rekke sammenheng med den
mekaniske belastningen organismer blir utsatt for når de pumpes gjennom
kjølevannssystein^t samt temperaturstigningen i selve resipienten.
I tillegg kan man for å minske begroingen tilsette kjølevannet klor,
og dermed får man også en kjemisk påvirkning.

Dødeligheten av de små planter og dyr som trekkes gjennom kjølevanns-
systemet er høy, nefi disse organismene har også en høy rekruttering
slik at det er vanskelig å påvise skadevirkninger både som reduksjoner
i planktonbestand eller på større planktonspisende dyr.

Kjølevannet som forutsettes tatt inn på dypt vann, vil varmes opp
ca. 10° gjennom kraftverkskondensatorene. Det varme vannet, ca. 20°C
vil så. pumpes tilbake i fjorden. Dypvannet inneholder mer plante-
naering enn overflatevann. Dette vil kunne føre til økt planteproduk-
sjon, og vil være uheldig i fjorden som allerede har stor algevekst.

- 42 -



- 29 -

Utslippet er også vanligvis varmere enn de omkringliggende vann-
masser, og temperatur er en viktig parameter for alt biologisk liv.

Noen organismer har stor evne til temperaturtilpasning mens andre
arter har dårlig, og finnes derfor i klimatisk begrensede soner.
Økt temperatur i forurensede fjorder som Oslofjorden vil også øke
algeproduksjonen. Erfaringer fra utlandet er varierte.

Noen fiskearter vil samle seg i utslippsområdet mens andre trekker
bort. Økt temperatur kan påvirke gyting spesielt hos kuldekjære
arter som torsk. Økt temperatur fører også til hurtigere vekst hos
fisk og tidligere kjønnsmodning.

Kjølevannsinntaket er forutsatt plassert under 20 meters dybde.
Forekomstene av begroingslarver synes her å vsre små slik at klor-
tilsetning kan unngås.

Askedeponiet vil, selv om det legges på land ha en viss avrenning.
På grunn av at asken inneholder størstedelen av tungmetallene i
kullene, har vi måttet se på mulig avrenning fra aske- og kullagre.

Vannet som trenger gjennom askelager blir sterkt alkalisk og får et
høyt innhold av oppløste uorganiske salter. Innholdet av tungmetaller
er gjennomgående lavt.

Biologoske tester av avrenningsvannet tyder på at pH er den kritiske
faktor. Ut fra de utførte undersøkelser er det ikke grunn til å vente
at deponering av aske eller lagring av kull vil føre til noen
vesentlige vannforurensningsprobleaier.

Avløpsvannet fra svovelvaskingsanlegget vil være surt. De problemene
dette kan føre til i resipienten e** undersøkt av NIVA.
Vi kan få

- forsurning av resipienten

- okygenforbruk i resipienten

- utslipp av tungmetaller

- utslipp av polysykliske hydrokarboner

Dersom kraftverket utstyres med sjøvannsvasker som renser 1/1* av
gassen, vil trolig ingen av de nevnte påvirkninger uli av alvorlig
karakter.

Derimot, hvis kraftverket utrustes med 1200 MW og full rensing,
må en regne med at å treffe tiltak for å redusere belastningen på
vannresipienten. pH-verdien vil, uten slike tiltak kunne reduseres
til 7,6-T>8 i hele Oslofjord-området. Fordi grunnlaget for å bedømme
virkningene av dette er meget spesielt, må vi i mangel av viten be-
dømme det som ugunstig med et slikt utslipp.
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Oksygenforbruket vil neppe være problematisk utenfor 10-15
mens innenfor dette ville det ha vært gunstijj med tilførsel av

i • oksygen.

-f Dersom vi antar at alle tungmetallene som slippes gjennom elektro-
/i filtre, vil kvikksølv og bly konsentrasjonen i resipienten øke merkbart.
•% Spesielt for kvikksølv er imidlertid en slik antagelse urealistisk.

>a Totalt kan derfor konkluderes med at påvirkningen på vannresipienten
'ti vil være liten fra et 600 MW kraftverk med 25? svovelrensing mens en
j ved full rensing må vurdeietiltak for å begrense pH-verdien.

AVSLUTNING

Vi har ikke grunnlag for å tro at et 600 MW kullfyrt kraftverk ved
. . Oslofjorden vil påvirke menneskers helse eller miljø på noen av-

gjørende måte.
Med de tiltak som er skissert er det ingenting som tyder på at verket
vil påvirke folks helse, hverken akutt eller på lengere sikt.
Sammeliknet med miljøet i våre større byer vil kraftverket ikke ha
merkbare effekter på forurensingssituasjonen, på tross av at brensels-
mengden noenlunde tilsvarer Oslos årlige forbruk av brensel.

') Den mest betenkelige miljøpåvirkning synes å vere bidraget til
forsurning p.g.a. S02-utslippet. Selv om bidraget fra kraftverket

:.j i seg selv er lite, så kommer det i tillegg til en bakgrunns-
forurensning som gjør at områder som er på vippepunktet kan ble
påvirket negativt.
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SIKKERHETEN VED KJERNEKRAFTVERK

av

Forskningssjef Jon Olav Berg

Institutt for energiteknikk

1. GENErtELT OM REAKTORSIKKERHET

Det er i dag alminnelig akseptert at sikkerheten ved kjerne-

kraftverk under normal drift er meget høy. Diskusjonen om

kjernekraftverkenes sikkerhet dreier seg derfor først og

fremst om risikoen knyttet til mulige ulykker under driften.

Etter ca. tusen års drift av kommersielle kjernekraftverk

er det enda ikke inntruffet ulykker som har hatt alvorlige

konsekvenser for anleggenes omgivelser. I mangel av erfarings-

materiale må risikovurderingen bygge på beregninger og

tekniske vurderinger. Anleggenes kompleksitet gjør dette

til en omfattende og vanskelig oppgave, noe diskusjonen om

kjernekraftens sikkerhet ofte bærer preg av.

Risikoen er forbundet med at ulykker kan føre til spredning

av radioaktive stoffer i anleggets omgivelser. Slik spredning

i alvorlig omfang kan hovedsakelig skje ved at brenslet

i reaktorkjernen blir overhetet x en viss tid. Sikkerhets-

messig blir derfor anleggene konstruert og drevet slik at

overheting ikke skal forekomme, og dersom det likevel inn-

treffer skal det være tilstrekkelig med mekaniske og andre

barrierer mellom de radioaktive stoffene og omgivelsene iil

å hindre skadelig spredning.

2. SIKKERHETSFILOSOFI

Den grunnleggende sikkerhetsfilosofi for dagens kjernekraft-

verk er at realistisk tenkbare uhell skal kunne

inntreffe uten at dette får skadelige konsekvenser for om-

givelsene. I praksis defineres et sett dimensjonerende

ulykker som hver for seg er representative for en viss klasse

av ulykker. Sikkerhetsmyndighetene setter bestemte krav til

anleggets oppførsel under disse dimensjonerende ulykkene,

og dette fører igjen til bestemte krav m.h.t. sikkerhets-

system, eksempelvis for kjøling av kjernen eller mekanisk
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dimensjonering av reaktorinneslutningen. Sikkerhetsfilosofien

kan sies å være deterministisk preget ved at den baserer

seg på analyse av bestemte ulykkessekvenser uten å sette

disse systematisk i sammenheng med tilsvarende sannsynlig-

heter for å inntreffe. Innebygget i denne sikkerhetsfilosofien

ligger det likevel at den kombinerte sannsynligheten for

stor ulykke og samtidig alvorlig svikt i sikkerhets-

systemene skal være forsvinnende liten. Dette fører bl.a.

til at enkelte sikkerhetssystem er flerdoblet eller består

av flere system basert på ulike prinsipper.

Kravene til kvalitet og kvalitetssikring står sentralt i

sikkerhetsfilosofien for kjernekraftverk. Kravene utformes

både m.h.t. materialer, konstruksjoner og personell, og

gjennom et omfattende administrativt system søker myndig- -

hetene å sikre at disse kravene blir overholdt.

Fig. 1 gir en skjematisk oversikt over hovedelementene i

sikkerhetsfilosofien.

3. KVANTITATIVE RISIKOANALYSER

Alle tekniske systemer kan i prinsippet feile, og dette

gjelder også for et reaktoranlegg med alle dets innebygde

sikkerhetssystemer. Det lar seg gjøre å konstruere tenkbare

feilsekvenser i anlegget som under gitte betingelser m.h.t.

værforhold og befolkningsfordeling kan få betydelige skade-

konsekvenser m.h.t. dødsfall og helseskader. Basert på

slike konsekvensanalyser er det fra enkelte hold blitt

hevdet at ulykkesrisikoen \'ed kjernekraftverk er stor og

uakseptabel. Risiko er imidlertid et sammensatt begrep som

omfatter såvel sannsynlighet som konsekvens.

Diskusjonen omkring mulige konsekvenser av kjernekraftulyk-

ker medførte behov for kvantitative risikoanalyser der man

beregnet såvel sannsynligheten for mulige ulykkes-sekvenser

som konsekvensene av hver enkelt sekvens. i tillegg til
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å skaffe en rasjonell basis for den faglige og offentlige

diskusjon om kjernekraftens sikkerhet vil de kvantitative

risikoanalysene prinsipielt også gi et bedre grunnlag for

myndighetenes konsesjonsvirksomhet og industriens arbeid

med å forbedre reaktorsystemenes sikkerhet.

Risikoanalysene har to metodiske hovedaspekter. (Fig. 2).

Det første består i å beregne sannsynlighetene for utslipp

av radioaktivitet fra reaktoranlegget fra alle tenkbare

ulykkes-sekvenser; det andre i å beregne hvilke skadelige

konsekvenser disse utslippene vil ha på omgivelsene.

Ved beregning av utslipps-sannsynligheten gjelder det å

kartlegge alle tenkbare initierende ulykker (f.eks. rør-

brudd) samt alle de ulykkessekvenser som kan følge av hver

enkel slik ulykke. Disse vil være karakterisert ved hvilke

tekniske system som svikter eller funksjonerer, og analysene

gir for hver sekvens sannsynligheten for utslipp av én gitt

mengde radioaktivitet. Blokkdiagrammet i Fig. 3 viser

mer detaljert hvilke forhold som må kartlegges og analyseres

for å få beregnet de radioaktive utslippene med hensyn til

deres mengder og sannsynligheter.

Beregningen av de skadelige konsekvensene tar utgangspunkt

i de gitte mengder av radioaktivitet som er sluppet ut av

anlegget og beregner hvordan disse sprer seg til omgivelsene

under ulike værforhold (Fig. 4). For den gitte befolknings-

fordeling beregnes så strålingsdosene og de resulterende

skader. Ved å sortere resultatene for de mange forskjellige

ulykkessekvensene etter deres sannsynlighet og konsekvens,

kan analysene presenteres i den typiske kurveform som vist

i Fig. 5.
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For et gitt punkt på kurven kan man på den vertikale aksen lese

av sannsynligheten for at konsekvensen (f.eks. middelverdien)

er større enn den samhørende verdi på den horisontale aksen.

Samme slag kurver kan beregnes for andre typer skadelige kon-

sekvenser som f.eks. sene helseskader (kreft, genetiske skader)

eller materielle skader.

Risikoanalysen vil alltil være beheftet med usikkerheter. I

kurve-eksemplet markerer de to stiplede kurvene usikkerhets-

intervallet (f.eks. gitt ved at det er 90% sannsynlighet for

at resultatene vil ligge mellom de to stiplede). Desto bredere

det skraverte usikkerhetsintervallet er, desto mindre informa-

sjon gir risikoanalysene. Blir det bredt nok, vil analyseresul-

tatene være av liten praktisk verdi. Dette forholdet står sen-

tralt i diskusjonen om den meget omtalte Rasmussen-rapporten

(WASH-1400).

4. RASMUSSEN-RAPPORTEN (WASH-1400)

WASH-1400 (Ref. 1) ble utarbeidet etter oppdrag av USA's Nuclear

Regulatory Commission (NRC) og publisert i 1975. Den består av

en kortfattet Sammendragsrapport (ca. 12 sider), en Hovedrapport

(ca. 250 sider) og to vedleggsrapporter (ca. 2000 sider) som

detaljert dokumenterer metoder, data og resultater.

Sammendragsrapportcn var et forsøk på i enkle termer å

beskrive de vesentlige sidene ved analysene og dessuten

sammenligne resultatene med mer kjente risikoforhold i

samfunnet.

WASH-1400 har helt siden publiseringen stått sentralt i

debatten om sikkerheten for kjernekraftverk. Fagfolk flest

har sett på den som et banebrytende verk for å kartlegge

risikobildet, mens en organisasjon som "Union of Concerned

Scientists" har gått til heftig angrep med bl.a. beskyldninger

om omfattende uredelighet og manipulering for å fremskaffe

et på forhånd bestilt resultat fra kjernekraftindustrien.
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Kongressen i USA fant det nødvendig å nedsette en egen komité

(Lewis-komitåen) for å foreta en allsidig vurdering av WASH-1400.

Komiteens rapport ble publisert i september 1978 og dens hoved-

konklusjoner er av både negativ og positiv art. (Ref. 2). Det

reises kritikk mot Sammendragsrapporten fordi den ikke i tilstrek-

kelig grad reflekterer Hovedrapportens egentlige innhold og fordi

fremstillingsformen er egnet til å gi et for optimistisk bilde

av presisjonen i risikoanalysene. Komiteen konkluderer videre

med at usikkerhetsbåndene for de beregnede risikoverdiene er

1 vesentlig bredere enn beregnet i WASH-1400, men komiteen tar

ikke stilling til om de beregnede middelverdiene ligger for høyt

eller lavt. På den positive siden fremheves det at WASH-1400

var et ærlig pionerarbeid og at den representerte et stort frem-

skritt i forhold til tidligere risikoanalyser, både med hensyn

til metodikk og den omfattende kartlegging av ulykkesmuligheter

og konsekvenser. Fig. 6 gir en oppsummering av de viktigste kon-

klusjonene i Lewis-komitéens rapport.

Sikkerhetsmyndighetene i USA (NRC) har akseptert hovedkon-

klusjonene i Lewis-komitéens rapport og også trukket tilbake

sin tidligere aksept av Sammendragsrapporten. Dessverre

er NRCs reaksjon i vide kretser blitt mistolket dit hen

at kommisjonen også skulle ha underkjent selve hoved-

rapporten. Dette er ikke tilfelle. Lewis-komitéen anbefaler

tvertimot at NRC i økende grad bør ta i bruk det samme

metodiske apparat i sitt fremtidige arbeid med regelverk

og konsesjonsspørsmål.
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5. VURDERING AV WASH-1400

Hovedinnholdet i den faglige kritikk som har vært reist

mot WASH-1400,gjelder de angitte usikkerhetsbånd for risiko-

verdiene. Det hevdes i Lewis-komitéens rapport at usikker-

hetene antagelig er vesentlig større p.g.a. bl.a. mangel-

fullt datagrunnlag, grove statistiske antagelser og usikker-

heter knyttet til den menneskelige faktor i ulykkessitua-

sjoner.

Betydningen av denne kritikken kan bare vurderes ved å se

på hele det metodiske apparat i WASH-1400 og særlig vurdere

hvordan approksimasjon og teknisk skjønn kan ha influert

de dominante ulykkessekvensene, dvs, de sekvenser som veier

tyngst i det samlede risikobildet. En slik vurdering viser

at man i WASH-1400 gjennomgående og bevisst har gått inn

for pessimistiske antagelser der datagrunnlaget eller

prosessforståelsen har vært mangelfull. Det kan påvises

enkeltstående eksempler på det motsatte, men hovedlinjen

i rapporten er helt klar på dette sentrale punkt.

En helhetsvurdering av rapporten gir derfor som resultat

at usikkerhetsbåndene for risikoverdiene muligens skal

være bredere fordi de nedre grensene burde vært satt lavere.

Dette forhold endrer imidlertid ikke i vesentlig grad

verdien av den informasjon som ligger i WASH-1400. Selv

med bredere usikkerhetsbånd gir risikokurvene i rapporten

grunnlag for å bedømme kjernekraftens risikoegenskaper i

relasjon til andre aktiviteter i samfunnet. De relative

bidragene til den totale risiko fra de dominante uhells-

sekvcnsene gir dessuten informasjon av betydning for den

videre sikkerhetsteknologiske utvikling.

Første del av en tysk sikkerhetsstudie analog til WASH-1400

er nylig publisert. Resultatene er i hovedsak i god over-

ensstemmelse med WASH-1400. (Ref. 3).
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Også den norske sikkerhetsstudien som ble utført av

Regjeringens kjernekraftutvalg (Granli-utvalget) anvendte

samme metodiske opplegg som WASH-1400. (Ref. 4). Utvalget

brukte de samme data når det gjaldt utslipp av radioaktive

stoffer, og det ble anvendt samme metodikk for beregning

av spredningsprosessene og de resulterende dosene. Bereg-

ningene ble imidlertid tilpasset spesifikke norske forhold

med hensyn til meteorologi og befolkningsfordelinger. En

vurdering av kjernekraftutvalgets behandling av ulykkes-

risikoen vil derfor gi de samme hovedkonklusjoner som an-

gitt foran for WASH-1400.

6. DEN SIKKERHETSTEKNOLOGISKE UTVIKLING

Dagens kommersielle kjernekraftverk har allerede nådd en

høy grad av teknologisk modenhet. Det gjenstår likevel

betydelige muligheter for ytterligere reduksjon av ulykkes-

risikoen, kanskje særlig gjennom forbedrede driftsmetoder

og mer effektive teknisk-administrative system for kvali-

tetssikring. På disse områdene vil sannsynligvis reaktor-

uhellet i Harrisburg gi verdifullt erfaringsmateriale.

(Ref. 5). Når det gjelder reaktoranleggenes konstruksjon

vil den videre utvikling neppe medføre gjennomgripende re-

visjoner av systemutformingen for dagens lettvannsreaktorer,

men modifikasjoner og forbedrede komponenter vil bli intro-

dusert i takt med driftserfaringer og tekniske muligheter.
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Den sikkerhetsteknologiske forskningen vil i de nærmeste

rp årene være konsentrert om:

f - utvikling av mer robuste og driftssikre brensels-

konstruksjoner

.i

forbedring av primærsystemets mekaniske integritet

(korrosjon, sprekkmekanismer, ventil- og pumpekon-

struksjoner)

nye og delvis datamaskinbaserte system for kontroll

og overvåking av driften

nødkjølesystem for ulike typer av kjølevannstap

I tillegg vil det også bli arbeidet videre med å forbedre

det metodiske grunnlaget for kvantitative risikoanalyser.

Mulighetene for å øke reaktorsikkerheten synes å være

særlig store når det gjelder nye og mer effektive metoder

for kontroll og overvåking av reaktoranlegget. Den videre

utvikling på dette området vil i høyere grad ta sikte på å

utvikle optimale totalsystem for driften av anleggene.

Innenfor et slikt totalsystem blir det et hovedmål å inte-

grere pålitelige instrumenteringssystem med avanserte data-

maskinbaserte metoder for prosessering av primære måledata

slik at anleggets tilstand kan presenteres for operatøren

på en oversiktlig måte. For totalsystemet er det også vik-

tig å finne frem til den riktige avveiingen mellom automa-

tiserte overvåkingsfunksjoner og operatøravhengige inngrep i

driftstilstanden. Systemet må videre inkludere de metoder

og rutiner som anvendes for vedlikehold, inspeksjon og

testing av komponenter og systemer. I uhellssituasjoner

kan det være av vesentlig betydning at driftspersonellet

har full oversikt over anleggets vedlikeholdsstatus, og

også her kan moderne data- og informasjonsteknologi være

viktige hjelpemidler. Blokkdiagrammet i Fig. 7 viser i

stilisert form hvordan de nevnte delsystemer samvirker i et
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totalsystem for driften. Det kan være verd å nevne at utvik-

ling av datamaskinbaserte system for reaktordrift står sen-

tralt i det internasjonale forskningsprogrammet ved Halden-

reaktoren .

En grunnleggende forutsetning for å oppnå en høy grad av sik-

kerhet er at samfunnet etablerer et effektivt organisatorisk

og administrativt system for overvåking av sikkerheten ved

konstruksjon, bygging og drift av kjernekraftverk. Innenfor

et slikt system må det være et effektivt og smidig samspill

mellom myndigheter, industri og kraftselskap med klart definerte

ansvarsforhold. Det er selvsagt nødvendig at myndighetenes krav

og regelverk blir forstått og etterlevet av industri og kraft-

selskap. I tillegg er det viktig at ny teknisk informasjon og

erfaring blir kommunisert på en effektiv og åpen måte mellom

de tre parter. Kjernekraften er en teknologi under utvikling,

og på den sikkerhetsmessige siden må samfunnets organisatorisk-

administrative apparat være slik utformet at konstruksjoner og

driftsopplegg kan forbedres i takt med ny kunnskap. For USA's

vedkommende synes reaktoruhellet i Harrisburg å ha avdekket et

betydelig rom for forbedringer på dette området.
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MÅL FOR ENERGIPOLITIKKEN

av

Stortingsrepresentant Toralf Westermoen

Debatten har de siste 10 dagene vært sterkt preget av den

energimelding som Regjeringen har lagt fram. Reaksjonene er

kommet så vel fra den kraftkrevende industri som fra natur-

vernhold.

Personlig har jeg vært i utlandet i det meste av denne tiden

og har ikke fanget opp alle nyanser i den diskusjon som har

pågått. Jeg har da i mitt innledningsforedrag heller ikke til

hensikt å gjøre det til en gjennomgang av meldingen, men vil

selvsagt komme inn på de hovedproblemstillinger som meldingen

reiser mer eller mindre klart.

Det er til nå min vurdering at energimeldingen danner et bruk-

bart utgangspunkt for en grundig behandling av dette vitale

området for norsk politikk. Men hovedinnvendingen mot denne,

som mange andre meldinger som omhandler olje- og energipolitikk,

er at den er noe nedlesset av en massa data og "facts", og det

er vanskelig å danne seg en overordnet og prinsipiell oppfatning

av de valg man står overfor politisk, og enda vanskeligere er

det å tilegne seg dette for almenheten. Det kan faktisk virke

som man b&de har arbeidet for lenge og for kort tid med meldingen.

Det avgjørende vil nå være om den politiske prosess som følger

kan bidra til en slik avklaring eller om det fører inn i tåke-

legging av målene og uklare beslutninger. Jeg vil anta at det

siste er det verste sont kan skje for norsk næringsliv.

Jeg vil i all beskjedenhet prøve for egen regning å gi mitt

bidrag til en klargjøring av de energipolitiske mål, og jeg

ser dette seminar som et viktig bidrag i en slik prosess. Jeg

har regnet med at et flertall av tilhørerne i denne sal er

større eksperter enn meg når det gjelder norsk energiforsyning

rent teknisk sett, men jeg vil likevel bruke et par minutter

til å presentere noen av de sentrale fakta om norsk energi-

forsyning.
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Figur VlH-2.
Prosentvis sammensetning av Norges primære
energiforbruk 1900-1977.

Figur 1 viser at vannkraften

som gjorde sitt inntog ved år-

hundreskiftet, i begynnelsen av

70-årene utgjorde vel halv-

parten av det samlede energi-

forbruk. I de siste årene

synes forbruk av fast brensel

å ha stabilisert seg mens oljens

andel har fortsatt å stige. I

takt med stigende oljepriser må

vi vente ac dette stagnerer,

spesielt dersom de relativt lave

el-priser blir gjeldende i Norge.

Tendensen til dette er alt merkbar. Det har vært bevisst poli-

tikk å holde el-prisene nede, spesielt for leveranser til

industrien, av konkurransemessige grunner. Dette har selvsagt

medvirket til et høyt forbruk av el-kraft og for så vidt et høyt

el-forbruk i det hele. Når det i meldingen varsles en omlegning

i prispolitikken, har det mange konsekvenser jeg vil komme til-

bake til senere. Norges enestående situasjon m.h.t el-kraft

fremgår av figur 2. Når vi i tillegg vet at vi fra 1976 har vært

Figur 2.

Energiforbruk 1976, fordeling
mellom uHke energibærere
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netto eksportør av olje og vil fortsette å være det til år

2000 og enda lenger, synes landets valgmuligheter å være gode.

Dersom det oppstår problemer eller svikt i vår energiforsyning,

må dette skyldes manglende besluttsomhet eller det jeg vil kalle

politisk udyktighet. Svikt definerer jeg her som mangelfull

oppfylling av målsettingene.

Figur 3.
50 -— - .

401

c
I20L- -
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Energiridet 1969:
4.5% vekst pr. Jr

Stortinget 1975:
3.35% vekst pr. år

FprbrukJ976_ _ V ^

/ Veksten
/ null i 1990

"10r

I forbindelse med Stortingets

behandling av forrige energi-

melding i 1975 ble det fast-

satt visse mål for den årlige

vekst i energiforbruket. Som

det fremgår av figur 3 er det

vedtatte tall for årlig vekst

i el-forbruket på 3,35 % en

nedjustering i forhold til de

4,5 % som Energirådet gikk

inn for i 1969. Det kan være

verd å minne om at denne

behandling av noe preget av

energikrisen i 1973/74 og at

innflytelsen fra den såkalte

Roma-klubben (Vekstens

grenser) på dette tidspunkt

var meget sterk. Dersom man

går inn på den utvikling som

har vært i årene etter 1975

med null produksjonsøkning i

industrien, så har likevel

forbruket økt sterkere enn

Stortingets forutsetning.

Forklaringen skyldes at

det private forbruk har

steget og at leveransen til

tjenesteytende næringer har økt sterkt (vel 11 pst. årlig).
(Ifølge Stortingsmeldingen 3,9 pst. i gjennomsnitt de siste årene.)

60 60
Ar

70 80 90 2000

Figur VIH-I.
Norges.energiforbruk 1910-2000. angitt i mil-
lioner tonn olje-ekvivalenter (Mtoej. Opp til
1976 vises den faktiske, historiske utviklingen.
Videre er vist flere alternativer.
Øverst: Energirddet antok i 1969 at energifor-
bruket ville vokse med 4J7r pr. år.
Midten: St.Meldinx 100 (1973- 74), og Stor-
tingets behandling av denne vinteren 1975, gav
3,357c veks:pr. dr som rettesnor.
Nederst: Naturvernforbundets målsetting: stabi-
lisering av energiforbruket rundt 1990, fant
lansert i 1973. (Omregningsfaktoren 1 kWh =
1520 kcal er brukt for vannkraftens andel av
totalen.)

Utviklingen i det faktiske forbruk er vist i figur 4.
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Dersom man ser på utviklingen de siste årene er det mest

bemerkelsesverdige at forskjellen mellom produksjon og totalt

forbruk er mindre enn på lenge. Vi er i en situasjon der vi

er avhengig av kraftleveranser fra utlandet for å sikre nok

kraft i "tørre" år. Dette er en situasjon som sett fra ut-

landet kan virke uforståelig.

Tallene i tabell 1 viser det totale energiforbruk og forbruk

pr. innbygger i endel I-land i 1975 (Energistatistikken 1977):

Land:

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Stor-
britannia

Vest-
Tyskland

Nederland

Sovjet

USA

Japan

Millioner tonn
kullekvivalenter:

18,458

50,625

26,652

22,433

295,329

. 330,490

78,962

1 410,781

2 349,549

401,884

Kg kullekvivalen-
ter pr. innbygger:

4 607

6 178

5 268

4 766

5 265

5 345

5 784

5 546

10 999

3 622

Bildet kan ha endret seg noe etter 1975, men tendensene er de

samme. Forklaringen på det lave tall for Norge har sammenheng

med den høye grad av energidekning ved el-kraft.

Av figur 5 fremgår forholdet mellom energiforbruk og nytte-

gjort energi på de ulike hovedenergibærere i 1970 og i 1976.

Figuren viser at el-kraft gir mest effekt for forbrukere

(private/industri).. En tabell basert på nyttegjort energi pr.

innbygger ville gi Norge en helt annen plassering høyere oppe

i en tabell tilsvarende tabell 1. For meg viser denne

figuren et forhold som er et sterkt argument for ytterligere

å satse på vannkraft.

- 70 -
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Figur 5.

Energibærernes andel av totalt energiforbruk. 1970 og 1976. Prosent
.Total consumption of energy by form of energy. 1970 and 1976.
Per aent

a) Beregnet etter det teoretiske energiinnholdet i bærere levert til
sluttforbruk, (linje 13 i energibalansen, tabell 2) Calculated acc-
ording to the thermal content of energy delivered to final consumers
(row 13 in the overall energy balances,, table 2)

1970 1976

b) Beregnet, som nyttiggjort energi (linje 14 i energibalansen, tabell 2)
Calculated energy consumption (rov 14 in the overall energy balances,
table 2)

1970 1976

Petroleumsprodukter (inkl. LPG) Elektrisk kraft Fast brensel og gass
Petroleum products final. LPG) Electricity Solid fuels and gas

K i l d e : Stat is t isk ukehefte. Source: Weekly Bulletin of Statistics.
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I alle diskusjoner om kraftutbygging blir langtidsgrense-

kostnad for den kraft som bygges ut idag og leveranseprisen til

forbrukere trukket inn. Ifølge beregninger fra 1.1.1978

var langtidsgrensekostnaden for ny kraft 12 øre/kwh med en

kalkulasjonsrente på 10 pst. Etter anbefaling fra Finans-

departementet ble renten satt til 7 pst., som ga 10 øre/kwh.

Ifølge samme departement har Arbeidsmiljøloven ført til at

prisen for kraft fra de anlegg som nå bygges ut stiger med

13 pst. I energimeldingen er denne tabellen gjengitt:

Langtidsgrensekostnad ved alminnelig kraftforsyning. Øre pr. kWh. eksklusiv merverdiavgift
Januar ISSO-kroner11.

Kalkulasjons-
rente

Langtidsgrensekostnad ved alminnelig kraftforsyning
5 pst 7 pst 9 pst.

Nye
abonnenter

Alle
abon-

nenter

Nye
abonnenter

Alle
abon-
nenter

Nye
abonnenter

Totale Kostn. Totale Totale Kostn. Totale Totale Kostn. Totale
kost- utover kost- kost- utover kost- kost- utover kost-
nader grunn- nader nader grunn- nader nader grunn- nader

for- for- for-
bruk bruk bruk

Elverkenes regnskaps-
messige uttellinger i
form av utbetalinger,
fondsopplegg m.v. An-
slag for 1978, beregnet

av NVE Elektrisitets
direktoratet.2'

Krattan-
skaffelse,
inkl. admi-
nistrasjon
m.v.
Hovednett,
inkl admi-
nistrasjon
m.v.
Fordelings-
nett
Utbygging
Administra-
sjon, vedli-

9.0

1,4

9,5
(5,6)

9,0

1,4

1.4
(1.4)

9.0

1,4

4,8

11.8

1,7

10.6
(6,7)

11.6

1,7

1.7
(1.7)

11.8 13,4

1.7

5.7

2.0

11,7
(7,81

13.4

2.0

2.0
(2.0l

13.4

2.G

6.4

5.7

kehold m.v.

Sum

(3,9.

19,9

(0,0)

11.8 15,2

(3,9>

24,1

(0.0)

15,2 19.2

(3,9)

27,1 -

(0,0)

17.4 21.8

(3.5)

14.0

11 Kostnadsanslagene bygger p l prisnivået 1. januar 1978. Deretter er kostnadene oppjustert til januar 1980-kroner, under
forutsetning av 12. pst. kostnadssligntng i lepet av disse 2 fira.

11 Tallene «r ektklusiv elektrisitetsavgift og merverdiaviift og de gjelder som et gjennomsnitt for 1971.

Denne tabellen viser at med 7 pst. kalkulasjonsrente vil en

prispolitikk som legger opp til at over hele landet skal lang-

tidsgrensekostnaden være retningsgivende, er ganske drastisk

i forhold til dagens priser - spesielt for den kraftkrevende

industri.
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Lorents Lorentsen, Steinar Strøm og Lars Erik Østby har utfra

prisbetraktninger gjort en noe uvanlig analyse av norsk kraft-

utbygging. (Statistisk Sentralbyrås Artikler 118/79.) De

forutsetter at man baserer seg på at man leverer kraft basert

på langtidsgrensekostnad og at man bare sørger for at ut-

byggingen holder tritt med etterspørselen på grunnlag av denne

prispolitikk. De fastslår at leveranser til industri og private

ligger stort sett på 50-60 pst. av dette prisnivå, og at en slik

radikal hevning av prisene gjør at man vil kunne dekke etter-

spørselen uten ytterligere kraftutbygging i mange år fremover.

Analysen har en del forutsetninger jeg ikka kan gå god for, og

den gir heller ikke noe svar på hvordan dette ville påvirke

det totale energiforbruk. Målsettingen er jo nærmest den mot-

satte av det som har vært vanlig, nemlig å se på billig el-

kraft som et grunnlag for utvikling av industri, særlig i

næringssvake distrikter av vårt land. Meldingen er også i ferd

med å endre målsettingen, noe jeg bare delvis er enig i.

01 Figur 6. Figur 6 berører det samme

problem på en annen måte. På

figuren representerer den krumme

og rette linjen den klassiske

sammenheng mellom pris og etter-

spørsel. Pi er den pris som

svarer til det innenlandske

marked for levering til industri,

og det svarer til en produksjon

L^. pu er den pris man kan oppnå

ved eksport, og Lu er det til-

svarende (faktiske produksjons-

volum.) Figuren illustrerer for

så vidt det forhold som jeg må understreke, at spørsmålet om

norsk energiforsyning ikke kan sees som et nasjonalt problem

alene. Våre internasjonale forpliktelser vil jeg imidlertid

komme tilbake til senere. Så vidt jeg vet kan man idag ved

eksport oppnå energipriser høyere enn langtidsgrensekostnad. På

dette grunnlag vil det i alle fall være nasjonaløkonomisk lønn-

somt å utbygge en stor del av de vannfall som er omtalt i energi-

meldingen dersom miljøinteressene og andre spørsmål ikke trekkes

inn i regnestykket.

Jl
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I forbindelse med nokså akademiske regnestykker foretatt ved

Norges Handelshøyskole, kom det for noen år siden fram på-

stander om at arbeidsplassene i kraftkrevende industri subsidi-

eres med 70-80.000 kroner årlig, og at det ville vært rimeligere

for samfunnet å sende arbeiderne hjem med full lønn. Slike

beregninger er sviktende av flere grunner. For det første fordi

en del av den el-kraft disse bedriftene mottar er overskuddskraft

det ikke under noen omstendighet var mulig å få en slik eksport-

pris for. For det andre er det heller ikke satt opp et regne-

stykke somr viser den totale verdi av hva den kraftkrevende

industri skaper for vårt samfunn. Det er i det hele uheldig at

massemediene med lite forståelse presenterer slike akademiske

problemstillinger som sannheter. Personlig vil jeg understreke

at i forbindelse med figur 6 må fastsettelsen av kraftprisen

sees i forbindelse med norske bedrifters konkurranseevne i det

hele. Jeg mener den internasjonale utvikling bør gjøre det

mulig å heve prisen slik meldingen foreslår når vår konkur-

ranseevne bedres. En stor del av den kraftkrevende industri

hører til våre mest konkurranseutsatte bransjer. Når disse

bedrifter produserer varer som det er behov for hjemme eller

ute, kan det ikke være noen grunn til å sette denne del av vår

industri i et negativt lys slik det ofte skjer.

Etter disse mer generelle betraktninger vil jeg gjerne få komme

til det som skulle være hovedpoenget ved mitt foredrag, nemlig

målsettingene. Som politiker kan det. være nærliggende å si at

målsettingene ikke bør være for mange og heller ikke for klare,

for det vil alltid være grupper som vil bekjempe dem.

Dette er i det hele noe av det politiske dilemma: Skal man

fremstå med en klar målsetting for energiforbruk, også el-

forbruk med tilsvarende forslag om kraftutbygging av konkrete

vassdrag, eller lønner det seg med en energipolitisk poker med

flere ess i ermet dersom ett kort viser seg å svikte. Når det

gjelder Alta-utbyggingen synes nå Regjeringen å ha nye kort på

hånden gjennom Kobbelv-alternativet. Jeg vil ikke kommentere

dette nærmere før jeg har hatt anledning til å studere det

grundigere.

- 74 -

DEN GLOBALE ENERGISITUASJON



- 61 -

I forbindelse med Alta-utbyggingen er samenes rettigheter blitt

et hovedspørsmål. Som kjent har Norges Naturvernforbund fått

medhold i at utbyggingssaken skal prøves for retten. Det er

jeg tilfreds med, men jeg kan ikke la være å merke meg at det

som kommer til uttrykk fra de ivrigste utbyggingsmotstanderne

er at de ser på rettssaken som et middel til å forsinke og

eventuelt stanse utbyggingen og at utfallet av rettssaken ikke

under noen omstendighet vil stanse deres kamp mot utbyggingen.

Min vurdering er at uansett hvem som har rettighetene til om-

rådene, så skal det ytes erstatning. Jeg kan ikke se at samene

i denne sammenheng bør komme i et annet forhold enn andre norske

borgere. Rettighetsspørsmålet er det da opp til retten å av-

gjøre.

Uansett hvordan de overordnede linjer for norsk energiforsynings-

politikk i 80- og 90-årene og de tilhørende verneplaner utformes,

vil det være utilstrekkelig til å overbevise de grupper som

angriper disse problemer ut fra sin, etter min vurdering, for

snevre synsvinkel. Jeg tenker da på kraftutbygging generelt.

Etter min vurdering må det derfor være like legalt at industrien,

også den kraftkrevende industri, presenterer sitt behov for kraft

til modernisering og nødvendige omstillinger. Det viktige er at

de energi- og industripolitiske mål virker samlende, slik de

gjorde det etter krigen, og at man kan arbeide målbevisst for

disse.

Lied-utvalget har i sin innstilling om muligheter og trusler

for norsk industri i 80-årene pekt på at en del av usikkerheten

i den økonomiske vekst er knyttet til fremdriften i beslutninger

som har betydning for energiforsyningen. Jeg tror dette er meget

viktig. Lorentsen, Strøm og Østby har i sin studie angitt tall

for de økonomiske virkninger av en stans i kraftutbyggingen.

Det hviler på så mange usikre faktorer at det neppe er noen grunn

til å gjengi tallene her. Det kan umiddelbart slåes fast at det

vil virke både på det private og offentlige forbruk selv om

eksporten kan holdes oppe. Tidligere generaldirektør Holte har

nylig brukt det bildet av leveranse av el-kraft til privat

forbruk kontra industrien at det er som å spise opp potetene i

stedet for å sette dem i jorden. Det er godt sagt. Uansett

1}NOU 1979:35
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hvilke oljepriser vi oppnår, vil det også i fremtiden være de

tradisjonelle næringer som skal være ryggraden i vår økonomi

og i vår sysselsetting.

t)t fra de generelle betraktninger jeg har gitt uttrykk for, vil

jeg kort oppsummere målene. Jeg vil med vilje uttrykke meg noe

mindre politisk enn jeg ville gjort i andre sammenhenger. Det

jeg gir uttrykk for noe unyansert er da å betrakte som person-

lige synspunkter og ikke som et partipolitisk innlegg.

Problemstilling 1;

Er det akseptabelt at arbeidsplasser går tapt eller ikke
kan opprettes på grunn av mangel på kraft eller energi?

Spørsmålet er aktuelt i forbindelse med utvidelse og

ekspansjon i den kraftkrevende industri til stadighet.

I Stortinget kan det f .eks. snart bli aktuelt å ta stilling til

søknad i forbindelse med NQRCEM-etableringen i Trøndelag. For å få

i gang en ny industriutvikling i vårt nordligste fylke, er

tilførsel av kraft en nødvendig og viktig forutsetning.

Vi kan ikke på lengre sikt basere dette på import fra Sovjet

eller andre land.

Jeg har forståelse for naturverninteressene, men også disse

må sees i sammenheng med andre verdier. Av alle verdier er

det mennesket og dets trivsel som må settes høyest. Og det

er vel knapt noe som betyr så meget for et menneske og dets

selv-realisering som det å ha mulighet for et tilfreds-

stillende arbeid.

Jeg må generelt sett si at det er uakseptabelt at arbeids-

plassutviklingen hemmes av mangel på energi - i første

rekke da elektrisk kraft. Dette kan selvsagt ikke tolkes

dit hen at man må si ja til en fri ekspansjon i den kraft-

krevende industri. Den etablering eller ekspansjon det er

tale om må være ønskelig ut fra en samlet vurdering.

Problemstilling 2;

Er det en myte at norsk smelteindustri ikke kan tåle
realistiske energipriser?

I det jeg forut har omtalt er det klart påvist at norske
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el-priser ligger lavt i internasjonal målestokk - spesielt

gjelder dette leveranser til endel av den kraftkrevende

industri. De ligger også lavt i forhold til hva det koster
å skaffe ny kraft.

Jeg er imidlertid på det nåværende tidspunkt tilhenger av

mer realistiske priser i forhold til langtidsgrense-

kostnaden for ny kraft. Etter min vurdering vil dette for

det første intensivere utviklingen med energisparende

prosesser og skape en vridning i retning av mindre kraft-

intensiv industri. Antagelig vil man som en bi-effekt også

få at metaller og halvfabrikata fra den kraftintensive

industri i større grad videreforedles her i landet.

Høyere priser på el-kraft virker dempende på etterspørselen

og intensiverer rasjonaliseringsbestrebelsene. I meldingen

er det pekt på at aluminiumsindustrien kan spare mye ved

prosessomlegninger. Det er riktig, men vil i alle fall

måtte ta tid.

Problemstilling 3:

Er det grunn til å dempe prognosene for energibehovet på
bakgrunn av nasjonale og internasjonale tendenser?

Det har med jevne mellomrom kommet frem påstander om at man

ikke har villet erkjenne at stagnasjonen i industrien har

ført til et redusert behov for bl.a. el-kraft. Statsråd

Gjerde har i Stortinget lovet en mer fyldig behandling av

dette i forbindelse med den melding som nå foreligger.
Departementet har justert ned NVE's prognoser endel.

Figur 5 over faktisk forbruk er allerede kommentert. Økningen

de siste årene har som man vil se, ikke noe med den kraft-

krevende industri å gjøre i det hele.

Som kjent er det en betydelig usikkerhet med hensyn til

industriutviklingen i Norge generelt, og den er i stor grad

knyttet til hvordan galopperende oljepriser kan komme til å

påvirke etterspørselen etter el-kraft på kort og lang sikt.

Endel av oljeforbruket kan lett erstattes av el-kraft, på

kort sikt vel 10 pst. og på lengre sikt ca. 20 pst. av ener-

giforbruket totalt. Det omvendte er også mulig, om enn i

noe mindre grad.
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I denne sammenheng er det jo nødvendig å peke på at om man

regner med en plan og utviklingsperiode på 10 år for et

varmekraftverk, er det i alle fall ikke noe mindre for vann-

kraftutbygging. El-forsyningen i 90-årene trekkes derfor

i stor grad opp nå i de nærmeste år. I meldingen er det

angitt 4-8 år for planlegging, undersøkelser til konsesjon

er gitt og en tilsvarende periode for selve utbyggingen.

Problemstilling 4;

Finnes det bedre alternativer enn vannkraftutbygging?

Dersom man ser bort fra muligheten å spare kraft, er mitt

svar NEI. Vannkraften er en enestående energikilde som

fornyer seg selv uten miljømessige bieffekter utenom dem

som selve kraftutbyggingen medfører. El-kraft er lett å

transportere og distribuere, f.eks. til sammenligning med gass.

I meldingen blir det pekt på at utbygging i tropiske strøk

kan få betydelige Økologiske konsekvenser. Jeg vet ikke om

det er ment som et argument i forbindelse med Alta-

utbyggingen.

Jeg ser i denne sammenheng bort fra vindkraft og bølgekraft,

som i dagens situasjon er så uferdig at man ikke kan regne

med at det skal bidra til kraftforsyningen i større stil før

1990. Det samme må jeg si om solenergiforsøkene sett ut fra

norske forhold. Jeg mener ikke disse er uinteressante, men

de er foreløbig marginale i forhold til spørsmålet om energi-

forsyningne frem til år 2000. Det må imidlertid satses på

forskning i alternative energikilder, og vi må også utvikle

kompetanse på atomkraft, slik meldingen uttrykker det.

Jeg vet at det er kommet frem forslag om et olje- eller kull-

fyrt kraftverk i Finnmark i stedet for Alta-utbyggingen. Jeg

ser under alle omstendigheter på en slik løsning som meget

betenkelig ut fra en ressurs- og miljømessig vurdering. Av

samme grunn er jeg lite velvillig stemt for gassfyrt kraft-

verk, selv om dette forurenser mindre. Naturgassen fortjener

en bedre skjebne enn å bli brent.

Sparing bør selvsagt alltid være et alternativ til fortsatt
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vannkraftutbygging, men vi må også være realistiske i

forhold til hva vi kan oppnå ved sparing.

Jeg må si at vannkraften for meg representerer en enestående

"Guds gave" til Norge, og den bør utnyttes så langt det er

mulig når andre miljømessige og samfunnsmessige interesser

er ivaretatt. Jeg anser Verneplan II og meldingen som et

brukbart utgangspunkt i så måte.

Problemstilling 5;

Kan man regne med at Regjeringen og Stortinget kommer fram
til en utbyggings- og verneplan som sikrer en jevn takt i
kraftutbyggingen ?

Jeg vil anta at tidligere og nye ledere i NVE uten videre

vil besvare dette spørsmål med NEI ut fra de erfaringer man

har høstet.

NVE blir ofte beskyldt for i bokstavelig og overført

betydning å være en bulldozer i norsk kraftutbygging. Jeg

vil gjerne få uttrykke min forståelse og takknemlighet for

at de utfyller endel av den besluttsomhet som politikerne

. synes å mangle.

Jeg deler for egen del den uro som enkelte har gitt uttrykk

for når interessegrupper langt på vei kan nedlegge veto mot

Stortingets lovlige vedtak. At Regjeringen i enkelte saker

synes å ha gjort formelle feil er naturligvis å beklage, men

når det norske folk får inntrykk av at spørsmål som angår

linjene for kraftutbygging er gjenstand for Bingo-spill i

Regjering og Storting, virker det lite betryggende, spesielt

for dem som frykter arbeidsplassutviklingen. At de entre-

prenører og selskaper som er engasjert i Alta allerede er

i en vanskelig og usikker stilling, er ingen hemmelighet.

For dem er den politiske prosess et mareritt.

Det er derfor fra alle ansvarlige partier et overordnet

ønske om at en samlet utbyggings- og verneplan for norske

vassdrag kan bli presentert. Jeg tror den fremlagte energi-

melding har mulighet til å legge grunnlag for det, selv om

den har flere uklare punkter. Jeg tenker bl.a. på konse-
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kvensene av en omlegging av prispolitikken og hvor raskt

dette skal skje. Det avgjørende vil være om Stortings-

behandlingen avklarer eller tilslører de faktiske forhold.

Inntil videre vil jeg være forsiktig optimist.

Den tabell 3 som viser Regjeringens forslag til el-produk-

sjon i årene fremover, er kjent fra avisene, så jeg bare

viser den her. Diskusjonen har bl.a. dreiet seg om 31 Twh

i 1985 er tilstrekkelig for den kraftkrevende industri. Jeg

betviler det.

Tabell 3:

Problemstilling

Fast kraft totalt
(Twh/år)

Kraftintensiv
industri

Alm. kråftforsyniSiJti*
(Twh/år) - A&v " v

Tallene'i

Er det mulig _|k
energipolAtikJMMs:

Det er klart

„._ er

med

vært

tydet fo*1: «

I f . v I . • • -'•

de flést« av

Når en^er pl
(s. 43), som

inndelt etter

f t t «åjlåiftgen
prosjekter

-, v i l «n inns« at det "her må ».•.,,'
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være tale om nasjonale ressurser. Spesielt etter at ca.

90 pst. av all kraftleveranse er knyttet til samkjøringen,

er det mulig å se slik på det.

Figur 7.
Fylkesvis fordeling av varmkraftressursene pr. i. januar 1979".

IOMIT POTENSIAL HC1£ IMOET

•••;n« p i basis av NVE's f o r s l a g ti! Verneplan II.

Bokstavbetegnelser. se tabell 5.1 la.

U : utbygget og i drift

K : konsesjon gitt (under bygging)

S : konsesjon søkt

At kommunene ved konsesjon for utbygging får inntekter og

et næringsfond er vel anerkjent. Spesielt vil jeg under-

streke betydningen av et næringsfond som kan sikre varig

sysselsetting også etter at vannkraftutbyggingen er ferdig.

I forbindelse med at Dagali og Veig nå er fredet, er det

misnøye i de kommuner som ikke kommer til å få sine inn-

tekter av dette. Personlig kan jeg ikke se at det er grunn-

lag for å yte noen form for erstatning for at vern blir

vedtatt. Kommunene blir etter min oppfatning ikke påført

noen ulempe de ikke hadde før.
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Problemstilling 7;

Er det realistisk å tro at energiøkonomiseringen kommer
utover snakkestadiet?

Jeg har forundret meg over hvor svakt den sterke økningen

i energiprisene har virket på folks bilbrukvaner. Ifølge

undersøkelser synes prisøkningen i første rekke bare å gi

korttidseffekter.

På den annen side har man i forbindelse med eldre og nye

boliger fått en helt annen bevissthet om hva isolasjon kan

gi i besparelse for energiforbruket.

Jeg tror en kombinasjon av prisheving og holdningspåvirkning

kan gi resultater, spesielt fordi vi er en av de nasjoner

som sløser mest med energi, spesielt el-kraft. Dette gjelder

både bedrifter og private husholdninger.

Et av de tiltak som Stortinget har gått inn for som gir

store forbedringer i nettoeffekt, er forbedring av linje-

nettet, der man for eldre anlegg kan få ut vesentlig øket

effekt. Det samme gjelder for fornyelse av eldre genera-

torer. I meldingen er også nevnt betydningen av å bygge ut

små vannfall for lokale formål.

Jeg tror altså på langtidseffekten av holdninger og plan-

legging, der en rekke tiltak til sammen kan bidra til at en

større del av vårt energiforbruk kan baseres på fornybare

energikilder, at veksten i det totale forbruk kan dempes.

Problemstilling 8;

Kan vi fastlegge vår energipolitikk ut fra rent nasjonale
interesser?

Energi-politikk må i dagens situasjon sees i sammenheng med

økonomisk politikk og vår sikkerhetspolitikk. Norge er i

en enestående situasjon gjennom sine vannkraft- og petroleums-

ressurser. Jeg anser det som en selvfølge at vi skal bevare

en nasjonal styring over disse ressurser. Dersom vår politikk

fastlegges snevert ut fra nasjonale interesser, kan vi neppe

unngå sterke internasjonale reaksjoner sett i forhold til våre

økonomiske og sikkerhetspolitiske interesser. I den senere
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tiden er det tvert om blitt et ønske om å unngå for-

pliktende energi- og industriavtaler med andre land med

bakgrunn i våre petroleumsressurser. Noe jeg mener er

riktig. Vi må i tillegg bruke oljeinntektene til å ruste

opp de tradisjonelle næringer i alle deler av landet.

Det er endel krefter i vårt land som er uenige i at vi tar

del i energisamarbeidet innen IEA og at norske myndigheter

har sluttet seg til den såkalte langtidsplan.

Den fremgang vi tilfeldigvis hadde i årene etter EF-avstem-

ningen har fått enkelte til å tro at vi kan melde oss ut av

verden. Jeg er klar over at det av enkelte blir hevdet at

IEA er en rikmannsklubb som skal sikre de vestlige I-lands

energiforsyning. Dette er det selvsagt noe riktig i, men

det er en forutsetning at den teknologi som utvikles skal

tilflyte tredje land. I alle fall er den fremtidige energi-

forsyning og I-landenes avhengighet av oljeforsyninger fra

arabiske land en av de største trusler mot verdensfreden.

Norge vil og bør i alle fall være delaktig i en løsning av

dette problem, selv om vi er netto-eksportør av olje. I en

krisesituasjon vil vi måtte regne med å bli involvert på en

eller annen måte uansett.

Problemstilling 8;

Tok Roma-klubben feil med hensyn til energiforsyningskrisen?

Meldingen er meget tradisjonell i å tenke økt energiforbruk

og økt økonomisk vekst. Roma-klubbens budskap om vekstens

grenser var et sjokk for mange i I-landene, fordi man var

lite forberedt på slike problemstillinger. For USA var det

et spesielt problem at man var vitalt avhengig av stabil

tilførsel av olje fra et politisk labilt område som Midt-

østen. At man arbeider sterkt for å redusere denne avhengig-

heten er meget forståelig. For Norge er de vestlige lands

oljeforsyninger viktig som en del av den sikkerhetspolitiske

sammenheng vi står i.
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I meldingen er gjengitt følgende figurer (s. 17 og 18):

Figur 8 viser mulig utvikling av energiforbruket i verden

i de neste 40 år. Det er der antatt at kjernekraftens

andel øker sterkt etter århundreskiftet. Forbruket av

kull er forutsatt å øke jevnt hele tiden.

Mulig utvikling av verdens energiforbruk.

Figur 8.

Olje (inkl. fra tiæresand, skifer m.v.»

KIM* WarM Cntrnr Conftrtnc*.
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Figur 9 viser mulige utvinnbare reserver ut fra den energi-

teknologi vi idag kjenner. Som vi ser er det ingen umiddel-

bar forsyningskrise bl.a. på grunn av de store kullfore-

komstene, men begrensningen i energiforsyningen kan komme

fra miljømessige faktorer.

Mulig utvinnbare reserver, påviste økonomisk drivverdige reserver og årlig forbruk (1978) av olje.
gass. kull og uran/thorium. EJ. Teoretisk energiinnhold".

Figur 9.
Mulig utvinnbare
reserver.
300-400 000 EJ

OLJE

| {KULL

fci&jfl URAN/THORIUM*

Piviste
okonomisk
drivverdige
reserver,
30-35000 EJ

p

• • —

TiB-r

{
il

|| 1
Årlig
forbruk
(1978)
ca 300 EJ

1) For uran er forutsatt 1 pst. utnyttingsgrad.
2) Bare uran er inkludert i mulig utvinnbare reserver.

- 85 -



- 72 -

I global sammenheng kan mengden av kulldioksyd og svovel-

dioksyd i atmosfæren vise seg å bli en begrensende faktor

for i hvor stor grad man kan anvende fossilt brennstoff.

Svoveldioksyd som gir sur nedbør kan begrenses sterkt ved

renseprosesser, men det lar seg vanskeligere gjøre med

kulldioksyd.

Figur 10. _ , . „_ .. . .
— a I boken "Energi, miljø og
:̂.p̂ ... -.--.. .-w.̂ .-̂ s , ,^. ... .. samfunn" fra 1979 er denne

''-"''• i .; c ,,- figuren gjengitt som viser
; / ' .-*'* følgene av å bruke fossilt

ii
i soo

300

' •; /'/,-''' brennstoff uten å endre rense-
/j:>' . - . : ; . teknologien. De miljømessige

konsekvenser utenom selve
1900 2000 2100 Ant* forurensningen l i gger i at

Figur II—3. . •^J.J.
Beregnet økningav C02 mengden i atmosfæren gjennomsnitts-temperaturen kan
ved antatt vekst i forbruket av fossilt brensel: komme t i l å stige flere grader
a > 5 prosent økning pr. år,
b) 2 prosent økning pr. år, ,. på jorden på grunn av økt
c)ingenvekst(nåværendeforbruk). absorbsjon av solvarme. Som

kjent mottar jorden 21.000 ganger det årlige energiforbruk i

form av solvarme. Det er klart at en temperaturstigning f.eks.

generelt på 4° C vi l få enorme klimatiske konsekvenser. Man

har med uro registrert de endringer som i de siste årene har

skjedd i Sahel-området i Afrika.

Dette understreker betydningen av internasjonalt samarbeid

og at de enkelte land så langt mulig satser på fornybare

ressurser, bl.a. biomasse.

Ungdommens holdninger til energiforbruk er ikke alltid like

realistiske og kan være noe nostalgiske, men de gir viktige impulser

til nytenkning. I meldingen blir det slått fast at det overordnede

mål er et kvalitativt bedre samfunn. Jeg er ikke overbevist om at

det er ensbetydende med at man legger så sterk vekt på økonomisk

vekst som man gjør i meldingen. Vern gir i seg selv heller ikke noen

garanti for livskvaliteter. Det avgjørende må være at vi har et
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meningsfylt forhold til de kvaliteter som omgir oss og at vi ikke mot

vår vilje blir et offer for en utvikling få eller ingen egentlig

ønsker.

f

Norge har gjennom sin priviligerte stilling mulighet til å utvikle en

nasjonal egoisme som både politisk og moralsk kan bli et problem.

Jeg håper at begrepet internasjonal solidaritet skal få økt innhold

også gjennom en ansvarlig energipolitikk. Dette gjelder ikke minst

det indirekte energiforbruk som jeg ikke har kommet inn på.
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DEN GLOBALE ENERGISITUASJON

av
Direktør Finn Lied

PROBLEMSTILLING

For en realistisk vurdering av den globale energisituasjon er det

et antall grunnleggende forhold som må søkes avklaret. Hvor stort

vil det fremtidige energibehov bli, dette er både avhengig av

hvor mange mennekser vår jord skal underholde og av den livsstil

som ønskes/kan realiseres? Den globale energisituasjon er også

avhengig av de energiressurser som står til disposisjon. Dette er

ikke bare avhengig av teoretiske tall knyttet til forekomster og

tilstedeværende teoretisk potensial, men til investeringskostnader

og driftskostnader for de ulike energiformer. På toppen av det

hele er den globale energisituasjon avhengig av spørsmålet om mer

udefinerte, men høyst reelle sosiale kostnader knyttet til den

miljøbelastning frembringelse av energi er knyttet til. I en

spesiell situasjon er her CO^-problemet. Betydningen av det økende

CO^-innhold i atmosfæren er ennå uavklaret, men det kan snu opp

ned på hele verdens energisituasjon, og drastisk redusere mulig-

hetene for utnyttelse av alle former for fossilt brensel. Heldig-

vis er det i alle fall et meget langsiktig problem som ingen rik-

tig tør begynne å tenke på.

FREMTIDIG FORBRUK

Når fremtidens energiforbruk skal søkes anslått, er det naturlig,

om en kanskje primitivt, å ta utgangspunkt i utviklingen opp til

i dag, se figur 1.

tARUG FORBRUK I TONN OUEEKVIVALENTER »1l« j

25

II 21 30
Figur 1 Energiforbruk opp t i l i dag

SO 70 71 Xlt
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Figuren illustrerer hvordan energiforbruket har steget raskt slik

at det spesielt i den industrialiserte verden danner en forutset-

ning for hele vårt produksjons- og forbruksmønster, ikke minst i

jordbruk og fiske og i matproduksjonen ellers. Det gjennomsnitt-

lige forbruk pr innbygger på jorden er ca 1,5 tonn oljeekvivalen-

ter (toe) pr år. Men variasjonene er store. Enkelte land nytter

nær 10 toe pr innbygger, ca 80 land nytter mindre enn 150 kg pr

innbygger. I figur 2 er vist det velkjente historiske bilde av

sammenhengen mellom energiforbruk og bruttonasjonalprodukt pr

innbygger. Hva denne figur viser er at i den billige energis epoke

var energiinnholdet bak hver enhet av nasjonalproduktet omtrent

det samme i alle land selv om det er forskjell på f eks USA og

Sveits.

s-

3-

TONN OLJEEKVIVALENTER PR INNIYGGER PR AR

i USA

• CANAOA

ENGLAND •
NORGE

• SVERIGE

• DANMARK

• FINLAND

• ITALIA

INDONESIA

• SPANIA
LNOIA

• URUGUAY
• PERU

• EGYPT

10000 200M 311

KRONER PR INNIYGGER PR AR —

Figur 2 Energiforbruk og BNP pr innbygger

Hadde energien vært vesentlig dyrere, ville nok hellingen av

regressjonslinjen vart en annen, se figur 3.
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TRADISJONELT FORHOLD,
BILLIG ENERGI

NYTT FORHOLD,
DYR ENERGI

NASJONALPRODUKT PR INNBYGGER

Figur 3 Forholdene ved "billig" og "dyr" energi

I og med at vi nå er i en overgangssituasjon, vil vi i løpet av

ca en generasjon bevege oss fra den "billige, linje" mot den "dyre".

I overgangsperioden kan alle mulige elastisiteter opptre, det

betyr bare at vi er i en transient. Det er ikke gjort mange og

dype studier av hvor meget mer effektivt energien kan tenkes ut-

nyttet. Anvendelse av bedre teknologi og høyere investeringer kan

redusere forbruket av energi pr enhet av nasjonalproduktet, uttyn-

ning av ressurstilgangene, det vil si drift på fattige malmer og

mer intensivt jordbruk som eksempler, vil virke den andre veien.

Det mest optimistiske jeg har sett, er at effektiviteten i energi-

utnyttelsene vil kunne fordobles fram mot år 2020.

Når vi skal samle oss til å gjøre et overslag over det fremtidige

energibehov, må vi i tiUegg til spørsmålet om effektiviteten i

utnyttelsen, ha meninger om hvor mange mennesker vi vil bli, og

hvilken utvikling som kan forventes i den industrialiserte verden

og i utviklingslandene. Det er minst usikkerhet knyttet til befolk-

ningstallet, et relativt omforenet estimat er i dag ca 12 milliar-

der mennesker. Langt mer usikre er anslagene over energiveksten i

de ulike områder på jorden. Jeg vil la detaljene, bl a fra FNs

arbeid med den nye økonomiske verdensorden ligge, bare konstatere

at alle vurderinger av en ønsket fremtid forutsetter en vesentlig

økning i energiforbruket. Hvis dagens per kapita energiforbruk

opprettholdes i fremtiden, vil vi trenge ca 20 milliarder toe pr

år, hvis siktemålet og ambisjonen er å heve energiforbruket til
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til gjennomsnittet for Vest-Europa i dag, blir tallet 60 milliarder

toe pr år. Hvis vi antar at effektiviteten i energiutnyttelsen

blir som de mest optimistiske antar, vil tallene bli 10 og 30

milliarder toe pr år.

Det kan neppe være tvil om at det laveste tall her vil kreve en

enorm teknologisk innsats, og vil resultere i en verden med en

uakseptabel lav materiell levestandard. Det høyeste tall, 60

milliarder toe pr år, vil på den annen side kreve enorme inves-

teringer og et forsyningsapparat uten sidestykke. For tanken og

for den "order of magnitude thinking" som jeg vil anlegge, har

jeg testet meg ved 20 milliarder toe pr år som et rimelig holde-

punkt og siktemål.

MARGINALE MEN NYTTIGE BIDRAG

På bakgrunn av behovet for et forsyningssystem som på sikt og på

global basis kan levere 20 milliarder toe pr år, er det nyttig å

vurdere hvilke bidrag vannkraften og et antall mer eksotiske

energiformer kan representere, se figur 4.

FORNYBARE ENERGIRESSURSER

GLOIALT POTENSIAL
kull)

VANNKRAFT

VIND

6E0TEMMSK (V*T)

TIDEVANN

ML6ER

OCEAN TEMMSK
8RADIENT(0T6)

2,1 (+M>

1-5

c. 1,1

et M«

1 * M I N dm

71T
M i hMMtarUkm

f f l NNM

SPARING n 1

Figur 4 Bidrag fra et antall fornybare energiformer

Vi ser at vann, vind, geotermisk, tidevann, bølger og sparing i

vårt nåværende forbrukssystem kan gi visse bidrag, som under be-

stemte forhold til og med kan vare meget viktige (i Norge f eks),

men at hovedbidragene i fremtiden må komme fra andre kilder. Disse

er solenergi, kull og kjerneenergi. I vårt perspektiv tilhører
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oljen og gassen en overgangsperiode, en energimessig "hors de1

oeuvre" som er blitt servert uten å sikre seg at hovedretten er

ferdig!

SOL, KULL OG KJERNEKRAFT

Det er tvilløst at potensialet i forbindelse med sol, kull og

kjernekraft er til stede. Problemet er prisen, den tradisjonelle

pris og spørsmålet om den sosiale akseptabilitet. Alle de tre

former har sine grunnleggende problemer. Solenergien er så for-

tynnet at anleggene blir enorme, kulldrift, -transport og bruk

representerer formidable risiko- og miljøproblemer, og kjerne-

kraften presenterer verdiproblemer knyttet til berettigelsen med

å lagre meget farlige stoffer over titusner av år. Det er ellers

bare formeringsreaktoren som gir perspektiv på linje med sol og

kull.

4.1 Solenergi

La oss kort skaffe oss et inntrykk av noen av de praktiske prob-

lemer ved solenergi. I figur 5 er vist det innfangningsareal som~

trenges for en 1000 MWe kraftstasjon, noe som svarer til en typisk

kjernekraftstasjon.

NIOVENDIG AREAL FOR EN 1000 MWB KRAFT-
STASJON (SOLENERGI)

EFFEKTIVITET

M
i.2

INNSTRALII

3

N

41

4

H

31

16

S

41 AREAL

24 km2

Figur 5 Nødvendig areal for en 1000 MWe kraftstasjon

I tillegg kommer problemene med den daglige syklus

og årtidssyklusen, den siste er ved 45° som 7:1, dette leder til

store lager- og transportproblemer.

Direkte anvendelse av solenergi basert på 20 milliarder toe vil
6 2kreve et areal på 1,25 10 km , noe som er meget, men mindre enn

1% av jordens landareal, og ca 10% av det som er dyrket. Skulle

en gå veien om energiskog, noe som eventuelt måtte gjøres ved våre

bredder, er virkningsgraden mindre enn 1%, og de arealer som tren-

ges blir mer enn tidoblet. Dette er simpelthen ikke praktikabelt.

- 92 -
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i

Hvor står teknologien i dag? Den er avgjort i bevegelse. Tårn-

konseptet med et stort antall heliostater som fokuserer energien

mot en dampkjel, arbeides det fortsatt med. Men hovedinteressen

knytter seg til solsellene. 5 større og seriøse amerikanske firmaer,

; delvis med oljeselskaper bak, forfølger ulike linjer basert på

-4 kadmiumsulfid, galliumarsenid og ulike former for silisium som de

^ aktive elementer. De installasjoner som tilbys representerer en

j investering på ca kr 25.000 pr toppkilowatt, alle forhold tatt i

i betraktning er dette bare interessant for helt spesielle anvendel-

ser. Men energidepartementet i USA taler om en installasjonskost-

, nad på ca kr 3.500 pr toppwatt i 1986. Alle forhold tatt hensyn

til (likestrøm, døgn- og årtidssyklus etc) er dette ikke helt

•'• umulig i forhold til f eks kjernekraft - som er den billigste

energiform i dag. Senere skal vi se at andre har velbegrunnet tvil.

4.2 Kull

.' Kull er det meget av, ut fra det behov vi har skissert og ut fra

dagens priser nok for hundreder av år. Problemet er akseptabilite-

ten av de store dagbrudd, grubene, transportsystemet, som vel må

V bli et rørsystem basert på slurry og interkontinental tankfart.

/< Vil amerikanere, russere, australiere og kinesere gå ned i grubene

*: eller grave opp sin natur for å tilfredsstille andres behov i

•j tillegg til sine egne?

: Ved å basere seg på kull har vi også et annet problem, nemlig om-

danningen av kull til gass og flytende fraksjoner, det som i

litteraturen heter coal liquids. Det er først og fremst Syd-Afrika

som ved sin Sasol-prosess her har erfaring, men amerikanerne
1 kommer etter. De oversl^j som er gjort i USA antyder en investering

j på mellom $ 43.000 og $ 62.000 for en produksjonsevne på ett fat

; pr døgn (per daily barrel) , og dette vil gi en ekvivalent oljepris

'] på $ 45 - $ 50 pr fat. Men det arbeides med andre metoder for

] forgassing og omforming til væske, og det er antydet kostnader

& svarende til $ 25 - $ 40 pr fat. For sammenlikningens skyld kan

\ angis at investeringene i Norsjøen representerer en investering på

\ ca $ 10.000 for en produksjonsevne på ett fat pr døgn, noe som gir

\ en selvkost på ca % 10 pr fat. Selv om kullene i og for seg er

•'] billige, vil et energiforsyningssystem basert på kull bli meget

i kapitalintensivt og dyrt,' da kullene direkte er aå lita amrende-

j lige. "' - ^ % $'$L
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4.3 Kjernekraft -

Jeg vil ikke si meget om kjernekraft, den er tilgjengelig. For en

produksjonsevne på 1 KW, døgnet og året rundt, må en betale ca

$ 1.000. Dette gir en kraftpris på ca 12 øre pr kWh, og er den

billigste energiform som i volum er tilgjengelig i dag.

5 ET SAMLET SYN

Vi har sett at sol, kull og kjernekraft innen rammen av et årlig

behov på 20 milliarder toe teoretisk hver for seg kunne dekke

behovet, men alt taler for at vi får,og bør tilstrebe,en kombina-

sjon av både de former som bare kan gi mindre bidrag og fra de

tre hovedbidragsytere. Alle blir de kapitalintensive og vil pre-

sentere oss med sosiale kostnader. 20 milliarder toe delt på

12 milliarder mennesker gir ca 2 toe per kapita. Bak et årlig

forbruk på 2 toe, det vil si -bak hvert, menneske på jorden, vil

det etter dagsens prisnivå ligge en investering på mellom $ 500

(Nordsjøen) og $ 2.000. Dette representerer et umåtelig invester-

ingsvolum som åpenbart bare kan realiseres over tid. Opp til i

dag har energiutgiftene for de enkelte nasjoner utgjort ca 3% av

BNP, vi er på vei inn i en periode hvor vi må regne med vesentlig

høyere tall, kanskje mellom 6 og 10%. Det betyr mindre for andre

formål.

5 OVERGANGSPERIODEN

Vi har sett på utviklingen til i dag, og vi kan nå gi en skisse av

fremtiden, se figur 6.

KMILLIARDER TONN
OLJE

VIND +JORDVAHME

TJÆRE
SAND +
SKIFER-
OLJE

VANNKRAFT

Figur 6 Et perspektiv



- 81 -

Vi er åpenbart i en overgangssituasjon med olje og gass som de

dominerende energibærere. Bare av olje nyttes i dag 3 milliarder

tonn om året. Hvilke ressurser kan vi regne med?

CUE

GASS

RESERVER

~ ICO

~ 55

RESSURSER

- 300

- 200

Tt OG SANNSYNLIGE RESERVER AV
OLJE OR GASS {MILLIARDER TONN GLJE-
EKVIVALEWTER)

Figur 7 Olje- og gassressursene

Slik hele vår prosess- og forbrukskultur er, vil vi søke å for-

lenge olje- og gassalderen, og det er her tjæresand og oljeskifer

kommer inn. Ressursene er her betydelige, se figur 8.

TJ/Sf:L"SAS!C ~ SO? JtA'v/.DA)

TL'»r, OLJE . -100?? «vn«rZ:i£t/i>

OUESKiFEF. ~ 503??? (i'srt. CflASfl..
USSR, Ci.'JWA ETC)

CI.JcPRlb OA 20 5/r.'\T)

Figur 8 Tjæresand og oljeskifer

Det interessante er at med dagens oljepris er tjæresand klart

økonomisk. Det store Syncrude-prosjektet i Alberta, Canada, som

snart vil produsere 7,5 millioner tonn olje pr år, leverer olje

til en kostnad av ca $ 20 pr fat. Det er miljøproblemene og om-

fanget av investeringene som bremser. Bak hvert tonn olje må ca

15 tonn tjæresand brytes, transporteres, behandles, og 14 tonn

bringes tilbake, tildekkes og tilsåes! Gravemaskinene, og de er

som 8 etasjers hus, løfter 1500 tonn pr time. Det har tatt 20 år

å bygge anlegget.

I forbindelse med oljeskifer er en kommet kortere, men potensialet

er stort. Det arbeides med pilotanlegg, se figur 8. Kostnadene for

daganlegg er anslått fra $ 19.000 til $ 25.000 for en produksjons-

evne på ett fat pr dag (det dobbelte av i Nordsjøen!), men det

antydes at disse overslag må multipliseres med 2.
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Figur 9 Et pilotanlegg for oljeskifer

(10.000 tonn skifer, 1.500 tonn olje pr døgn).

Totalt sett blir lengden på olje- og gassepoken bestemt av funn-

raten for ny olje og gass, utviklings- og investeringsvolumet for

tjæresand, oljeskifer, omforming av kull til gass og olje, og ikke

minst av politikken i OPEC, og den teknologiske evne og politiske

vilje til å utnytte de store reserver for gass og olje i Sovjet-

unionens asiatiske og sibiriske provinser.

Drivkreftene vil være mange, og aktørene vil ha ulike motiver.

Men investeringskostnadene og driftskostnadene for de ulike kraft-

former vil alltid være tungtveiende. La meg derfor til slutt

presentere,hva jeg tror er dagens mest autoritative anslag for

kostnad av brensel (fuel), og for elektrisitet. Det er verdens

ledende konsulentfirma, Bechtel i San Fransisco, som har gitt

tallene nylig i Economist. Brenselskostnader er angitt i $/barrel

og elektrisitet i mill pr kWh, 1 mill svarer til 0,5 øre.
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Figur 10 Brenselskostnader
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Det fremgår, når det gjelder brensel, at kull er i særklasse.

Videre at den teknologiske og prismessige utvikling fortsetter.

Når det gjelder kraftpriser,er det kjernekraft som er billigst.

Det er et interessant apropos at Bechtel ikke har med elektrisitet

fremstilt på basis av olje. Dette anses komplett uinteressant!

Slik er det når verdens realiteter oppfattes.

AVSLUTNING

Verden er avhengig av energi. En verden med 12 milliarder mennesker,

og det tallet er det lite å gjøre med, vil ikke kunne bli en verden

med lavt energiforbruk. Tvert imot, det må bli en relativt energi-

intensiv verden på grunn av presset på matressursene og på ressur-

sene ellers. Alt som heter ressursmangel kan i virkeligheten

oftest tilbakeføres til energimangel.

Hvor stor behovet vil bli, og dermed hvilken livsstil som vil ut-

vikle seg, vet ingen. Vi bør planlegge for det vi tror kunne bli

et akseptabelt nivå for alle, uten sult og fysiske mangler av

grunnleggende art. Antar vi at behovet blir 20 milliarder toe,

mange vil si at dette er for nøkternt, kan vi slå fast at dette

kan dekkes på varig basis ved en kombinasjon av fornybare ressur-

ser, og i en overgangsperiode av ikke fornybare ressurser. Oljen

og gassen er med oss i et generasjonsperspektiv, kullene vesentlig

lenger.

Hovedproblemet er å bygge opp det nødvendige produksjons- og

distribusjonsapparat. Det vil ta tid og kreve kapital- og energi-

investeringer av hittil ukjent format. Energiregningen vil bli

mangedoblet, også per kapita. Selv om vi i dag betaler oljen med

$ 35 pr fat, belaster dette ikke den globale økonomi på samme

måte som når oljen ikke lenger strømmer stort sett kostnadsfritt

opp av jorden. I fremtiden vil det ligge en realinvestering på

$ 10.000 til $ 40.000, og betydelige driftskostnader, bak en pro-

duksjonsevne på ett fat pr døgn. Det blir andre og hardere tider.

For den interesse det kan ha, norsk vannkraft gitt høyverdig

anvendelse, er i Energimeldihgen antatt utbyggbar opp til det som

svarer til $ 5.000 investering pr fat daglig produksjonsevne. Og

driftskostnadene er minimale. I virkeligheten er vannkraften ennå

rimeligere på grunn av anleggenes levetid. Det gir også en innfalls-

vinkel på vannkraftens betydning for de som har den.
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NORGES ENERGISITUASJON

av

Departementsråd Erik Himle

Olje- og energldepartementet

1. Et av hovedmålene med energimeldingen er å vurdere energi-

etterspørsel og dekningsmuligheter i åra framover. Som en

bakgrunn viser jeg utviklingen fra århundreskiftet og fram

til i dag, plansje 1 (tabell 4.1.a side 30 i Energimeldingen),

Helt fram til den siste verdenskrig var fast brensel den

dominerende energibærer, og dekket omtrent 3/4 av landets

samlede energiforbruk.

Så sent som ved inngangen til 1950-åra utgjorde ved og torv

omtrent en femtepart av energibruken. I dag er andelen knapt

1 prosent.

Kull brukes stort sett som reduksjonsmiddel i kraftintensiv

industri, og spiller en ubetydelig rolle i den generelle

energiproduksjon. Det totale energiforbruk ble mer enn for-

doblet i de første 40 år av dette århundre. I de neste

40 år ble forbruket ytterligere tredoblet. Jeg skal i min

redegjørelse gi en oversikt over betraktninger og analyser

som vi har vært igjennom som ledd i utarbeidelsen av energi-

balansen for 1980-åra.

2, I motsetning til kraftproduksjonen er petroleumsvirksomheten

på sokkelen ikke avpasset etter vårt eget forsyningsbehov.

Siden 1975 har oljeproduksjonen oversteget vårt innenlandske

forbruk. I inneværende år vil olje og gassproduksjonen til-

svare tre ganger vårt samlede innenlandske energiforbruk.

I energimeldingen er petroleumsvirksomheten derfor bare

behandlet i den grad den berører vår egen energiforsyning.

Forøvrig må oljevirksomheten vurderes som ledd i vår økonomiske

politikk og i lys av global energipolitikk. Sentrale deler

av oljepolitikken er ellers behandlet i den oljemeldingen

som ble lagt fram tidligere i måneden.
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Det er derfor vannkraften som er kommet sterkest i fokus i

energimeldingen, og vurdering av etterspørsel og tilgang på

elektrisk kraft står derfor sentralt i energibalansen. Jeg

vil derfor konsentrere meg om arbeidet med å utvikle en

kraftbalanse for 1980-åra som er den planperiode vi har

benyttet. Som ledd i en perspektivanalyse har vi også gitt

visse illustrasjonstall fram til år 2000.

4. Omfanget og sammensetningen av energiforbruket avhenger i stor

grad av prisene. Det har derfor liten hensikt å prøve å vur-

dert etterspørselen hvis en ikke har rimelig klarhet i hva

en skal betale. Det er derfor lagt stor vekt på å utforme en

mest mulig konkret energiprispolitikk.

5. I energimeldingen har vi drøftet tre hovedprinsipper for

utformingen av prissystemet for kraft til alminnelig forsyning.

Det vanlige prinsipp er å tilpasse prisene til de drifts-

økonomiske forutsetninger. Dvs. det enkelte produksjonsverk

eller el-verk må ta de el-priser som trengs for å dekke

verkets utgifter. Dette har vært utgangspunktet for pris-

politikken fram til i dag, med unntak av el-avgiften som

staten har pålagt.

6. Et annet prinsipp er å bruke el-prisene som virkemiddel for

å påvirke inntektsfordelingen i samfunnet. Den praktiske

utformingen kan f.eks. bestå i at alle kan ha et grunnforbruk

til en forholdsvis lav pris, mens det anvendes gradvis

stigende priser for høyere forbruk.

Et tredje hovedprinsipp er å utforme el-prisene slik at de

bidrar til å fremme en rasjonell ressursutnytting. Et slikt

prinsipp er mest nærliggende på bakgrunn av den internasjonale

energiknapphet som er i ferd med å utvikle seg. Det er dette

hovedprinsipp Regjeringen har lagt til grunn for pris-

politikken. Ut fra dette bør energiprisene fastlegges slik

at de avspeiler de samfunnsøkonomiske kostnader ved å ta i

bruk nye ressurser for energiproduksjon. Det er også kalt
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langtidsgrensekostnad. Dette prinsippet har Regjeringen

også gått inn for tidligere. Denne gangen har en søkt å

omsette prinsippet til en konkret kraftprispolitikk. Det

innebærer at alle må vurdere sitt energiforbruk ut fra de

samfunnsøkonomiske kostnader ved å dekke et økt forbruk.

Et slikt prisopplegg vil bidra til energiøkonomisering ved

at det vil motivere både produsent og bruker til å utnytte

energiressursene mest mulig effektivt.

8. Jeg skal gi en kort oversikt over de beregninger vi har gjort

for langtidsgrensekostnad for fastkraft, plansje 2 (tabell

6.1.1.a side 95 i Energimeldingen). Vi har delt kraft-

forsyningen i tre ledd og beregnet kostnaden for hvert ledd.

Kostnadene er i januar 1980-kroner. Eventuelle el-avgifter

skal i tilfelle inkluderes i tallene, mens merverdiavgiften

kommer i tillegg. Når det gjelder produksjon, er det forut-

satt at den eksisterende produksjonsevne er fullt utnyttet.

Ny kraft krever derfor økt produksjonskapasitet som i

gjennomsnitt er anslått å koste 11,5 øre pr. kWh til

alminnelig forsyning. Samme forutsetning er gjort for

kraftoverføring som er beregnet til 1,5 øre pr. kWh. For den

lokale fordeling har vi tatt utgangspunkt i de merutgifter

distribusjonssystemet blir belastet med som følge av den

økte kraftmengde som skal føres fram til forbruker. Disse

kostnadene vil variere sterkt fra abonnent til abonnent.

Enkelte steder vil det eksisterende nett ha tilstrekkelig

kapasitet til å ta den økte belastning. På andre steder

kan det være nødvendig å foreta en viss forsterking av

nettet. En del av den økte energitilgang vil også gå til nye

abonnenter hvor det kan bli behov for å bygge opp et nytt

lokalt nett. De 6 ørene for lokal fordeling er et skjønns-

messig anslag. Det dekker et gjennomsnitt av de kostnadene

som kan påløpe ved styrking av fordelingsnettet for å ta en

viss økt belastning.

9. I kolonnen til høyre er oppført el-verkenes regnskapsmessige

utgifter. Dette er gjennomsnittstall for den samlede el-

forsyning, omregnet til kroneverdien i januar 1980. De

15 ørene «om inkluderer el-avgiften er sammenliknbare med
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en samlet grensekostnad på 19 øre.

i
i 10. Som det framgår av oversikten har vi brukket de 19 ørene ned

i et fastledd på 4 øre og et energiledd på 15 pr. kWh.
Utgangspunktet for fastleddet er egentlig et årsbeløp som med
et forbruk på 12. - 13.000 kWh kan settes til rundt 500 kroner.
Fastleddet kan betraktes som en medlemskapskontingent til
det lokale el-verk, og er uavhengig av strømforbruket. Det
er energileddet som går inn på taxometeret. Det er følgelig
de 15 ørene pr. kWh abonnenten vil spare eller få i mer-
utgifter ved å redusere eller øke strømforbruket. I tariff-
sammenheng er det naturlig å henføre de 15 ørene til et
energiledd og de 4 ørene til et fastledd.,

11. Nederst på tabellen er gitt grensekostnadstall for kraft-
krevende industri. Disse kostnadene er atskillig lavere
enn for elektrisitet til den alminnelige forsyning. Det
skyldes hovedsakelig at vi ikke har noen lokale distribusjons-
utgifter. Dessuten er produksjons- og overføringskostnadene
noe lavere pga en høyere brukstid. Gjennomsnittsprisen på
statskraftkontraktene er omtrent halvparten av langtids-
grensekostnaden.

12. Betydningen av å fastsette el-prisene etter grensekostnad
i stedet for regnskapsførte kostnader går ikke fram av

••'i oversikten. Dette kan illustreres bedre med et stilisert

eksempel (plansje 3). Utgangspunktet er et el-verk med en
årlig leveranse på 20 millioner kWh pr. år og en samlet
årlig driftskostnad på 3 millioner kroner. El-verket vil
da oppnå full kostnadsdekning ved en kWh-pris på 15 øre.
Vi forutsetter så at etterspørselen stiger til f.eks.
21 millioner kWh, og at den siste million kWh koster el-verket
en kvart million kroner eller 25 øre pr. kWh. El-verkets
kostnader øker da til 3,25 millioner kroner, som kan dekkes
ved en gjennomsnittspris på 15,5 øre. En pris basert på
grensekostnad ville bli 25 øre pr. kWh.
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13. Svakheten ved å basere prisene på gjennomsnittskostnad for
hele produksjonen er følgende: De reelle kostnader ved å ta
i bruk nye ressurser for energiproduksjon tilsvarer 25 øre
pr. kWh, mens forbrukerne bare betaler 15,5 øre. Brukerne vil
da innrette sitt forbruk etter en pris som ikke dekker de
kostnader som følger med økt bruk av ressurser til energi-
produksjon. Brukerne vil heller ikke være motivert for
energiøkonomisering som måtte koste mer pr. innspart kWh,
enn de 15,5 øre de betaler om de kjøper mer elektrisk kraft.
Samfunnsøkonomisk vil det derimot være lønnsomt å sette i
verk sparetiltak som måtte koste inntil 25 øre pr. kWh, som
er den kostnad samfunnet ville ha dersom tilsvarende energi-
mengde skulle skaffes til veie ved utvidet elproduksjon. Da
det ikke er mulig å skille ut de forbrukerne som "forårsaker"
at det må skaffes mer kraft, må alle brukere stilles overfor
en elpris som avspeiler de reelle kostnader ved å framskaffe
og bruke mer kraft. Da vil også alle ha et økonomisk motiv
for å dekke et økt energibehov ved energiøkonomisering så
langt dette er samfunnsøkonomisk billigere enn å utvide kraft-
produksjonen.

14. Som det vil framgå av energimeldingen betrakter vi ikke

grensekostnadsprinsippet som noe fullkomment og entydig grunn-
lag for prisfastsetting på elektrisitet. Hittil har
langtidsgrensekostnaden vært brukt som et investeringskriterium
for å sikre at det enkelte kraftverk blir riktig dimensjonert.
I noen grad har det også vært brukt for å fastlegge rekkefølgen
av utbyggingsprosjekter. Selv om det har sine svakheter, har
vi likevel kommet til at prising etter grensekostnad vil gi
den beste bruk av den knappe ressurs som kraften representerer.

15. Av faktorer som spiller en betydelig rolle for størrelsen av

langtidsgrensekostnaden er kalkulasjonsrenten. I sin enkleste
form tjener den til å omregne framtidige ytelser og fordeler

i
i til dagens verdi. En grensekostnad på 19 øre framkommer ved

bruk av en kalkulasjonsrente (realrente) på 7 prosent. Med

5 prosent ville tilsvarende kostnad blitt 15 øre og ved

9 prosent 22 øre pr. kWh. I Sverige og Danmark nyttes for

rømte formål kalkulasjonsrenter på 4 og 5 prosent, i USA og
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Canada på 10 prosent.

16. Det er i denne sammenheng av interesse å vite hvordan en

prising etter grensekostnadsprinsippet faller ut sammenliknet

med el-forsyningens egen vurdering av driftsøkonomisk riktige

priser. Den oversikten jeg tidligere ga over elverkenes

faktiske priser avspeiler mer myndighetenes prisregulerings-

behov enn elforsyningens driftsøkonomiske situasjon. Den

prisøking el-verkene selv har ønsket for å sikre en rimelig

økonomi, ville ha gitt en gjennomsnittspris på 17 øre til

alminnelig forsyning. Særlig pga. de hyppige prisstopper

den senere tid, sliter de fleste el-verk i dag med svak

økonomi. Deres evne til egenfinansiering av nybygging og

modernisering lå for hele kraftforsyningen på 35 prosent

i begynnelsen av 1970-åra, den var sunket til 21 prosent i

1978.

17. Mange har allerede begynt å beregne nye el-priser ut fra dagens

nivå og de grensekostnadsberegninger jeg har vist. Jeg finner

det derfor nødvendig å presisere nærmere hvordan Regjeringen

har tenkt å tilpasse el-prisene for alminnelig forsyning,

selv om jeg da foregriper litt av senere redegjørelser.

18. Det er Regjeringens siktemål at i første rekke energileddet

i el-prisene innen 1985 bør være tilpasset et nivå som

svarer til de samfunnsøkonomiske kostnader. Det er dette

tariffleddet som spiller størst rolle i abonnentens vurdering

av energiforbruket. Det forutsettes at fastleddet kan fast-

settes noe mer fleksibelt, og ut fra det enkelte el-verks

økonomi. Det er forutsatt spesiell støtte til el-verk som

får urimelig høye fastledd.

Dette betyr i praksis at den kraftpris el-forsyningen i dag

mener den bør ha, ikke bare dekker et energiledd på 15 øre,

men også halvparten av et fastledd på 4 øre. Slik Regjer-

ingens prisopplegg er utformet ivaretar det i hovedsak det

ressurshensyn som Regjeringen har lagt hovedvekten på, og

gir samtidig elektrisitetsforsyningen et tilfredsstillende

økonomisk grunnlag både for drift og nødvendig forsterkning
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og utbygging av el-forsyningen.

19. Innenfor rammen av denne prispolitikken vil Regjeringen

arbeide med en utjamning av prisene. Som det framgår av

oversikten, plansje 4 (tabell 6.1.2.b side 102 i Energi-

meldingen), varierer el-prisene i dag betydelig, og det er

stor avstand fra topp til bunn. Det gjelder også innenfor

de enkelte fylker. A gjennomføre en prisutjamning er på

mange måter en vanskeligere og mer tidkrevende oppgave enn

å bringe det gjennomsnittlige prisnivå på linje med det det

koster å skaffe til veie ny kraft. Også når det gjelder pris-

utjamning vil det være naturlig å ta utgangspunkt i energi-

leddet.

20. Endel virkemidler i prispolitikken framgår av denne oversikt.

(Plansje 5). Det mest fleksible middel er bruk av differensi-

erte el-avgifter eventuelt supplert med minstepriser. En

sammenslutning av produksjonsverk og helst også fordelings-

verk til større enheter vil bidra til å utjamne både priser

og forsyningsstandard. Generell bruk av avgifter og subsidier

for å jamne el-prisene vil bryte sterkt med det kostnads-

prinsipp som er lagt til grunn for Regjeringens prisopplegg.

21. Jeg har til nå oppholdt meg med el-prisene for den alminnelige

forsyning. Når det gjelder kraftpriser til den kraftintensive

industri er det Regjeringens syn at prisprinsippene må under-

ordnes de industripolitiske mål og hensyn.

22. Både ut fra industri- og distriktspolitiske betraktninger

ser Regjeringen det som et hovedmål å bevare og modernisere

norsk kraftintensiv industri, stimulere til best mulig

utnytting av den elektriske energien den har til rådighet,

og å forbedre det ytre og indre miljø. De eksisterende

bedriftsenheter vil derfor gis muligheter for å modernisere

og rasjonalisere sitt produksjonsapparat for å sikre sin

konkurranseevne, også om dette måtte innebære en viss ut-

videlse av produksjonen.
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23. Så langt det er forenlig med disse industrielle målene vil

Regjeringen gjennomføre en gradvis tilpassing av kraftprisene

til det det koster å skaffe fram ny kraft. Nå varierer

kraftprisene i dag betydelig etter når kontraktene ble inngått.

Mulighetene for å regulere prisene er også forskjellige.

Tilpassing av kraftprisene er forutsatt å skje over en lengre

periode og hele tiden under hensyn til industriens økonomiske

grunnlag, konkurranseevne og utviklingsmuligheter. En mer

detaljert oversikt over dette prisopplegget blir gitt i

forbindelse med redegjørelsen for Regjeringens langtidsprogram

for 1980 årene.

24. I tillegg til en opptrapping av el-prisene til kraftkrevende

industri, er det også andre forhold som vil bidra til å fremme

en energiøkonomisering. Bl.a. kan myndighetene stille krav

til bruken av energi i forbindelse med moderniseringer og

krav til det indre og ytre miljø. Rammene for krafttildeling

er også så stramme at de i seg selv vil føre til en effektiv

bruk av tilgjengelige energiressurser.

25. Jeg skal så gå over til de prognoser som er utarbeidet for

framtidig etterspørsel etter kraft til den alminnelige for-

syning. Foruten elprisene som jeg har redegjort for, er

det også en rekke andre forhold som må trekkes inn når det

skal lages prognoser for framtidig kraftforbruk. Det gjelder

bl.a. produksjonsvekst, oljepriser, befolkningsutvikling m.v.

i 26. De prognosene som er brukt i energimeIdingen er utarbeidet

av et bredt fagutvalg.

Prognosearbeidet kan deles i to: først må det lages en

prognoseroodell, som er en tallmessig beskrivelse åv hvordan

'< elektrisitetsforbruket endrer seg med utviklingen innenfor

I vår økonomi.
4

;, Prognosemodellen bygger på statistiske sammenhenger fra

i tidligere perioder. Riktigheten av modellen avhenger av

hvorvidt disse sammenhenger er de samme også i tida framover.
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27. Det annet ledd i prognosearbeidet er valg av de forut-

setninger som prognosen skal bygges på, plansje 6 (figur

7.3.e side 154 i Energimeldingen). Høy økonomisk vekst,

sterk stigning i det private forbruk, lave el-priser og

høye oljepriser vil trekke i retning av en høy kraft-

etterspørsel. Den motsatte utvikling vil trekke prognosene

nedover. Når tidligere prognoser er blitt revidert nedover,

skyldes ikke det at prognosemodellene har vært dårlige.

Forklaringen ligger i at den økonomiske vekst er blitt

vesentlig lavere enn det som lå til grunn for prognosene.

Og økonomisk stagnasjon er lite å glede seg over, selv om

det gir grunnlag for lavere anslag for energiforbruket.

28. Ved å velge ulike forutsetninger for økonomisk vekst, el-

priser og oljepriser, kan det stilles opp en rekke for-

skjellige prognoser. Men som planleggingsgrunnlag må det

velges ut et alternativ. Det alternativ som er lagt til

grunn, forutsetter bl.a. en moderat økonomisk vekst i

1980-åra, og el-priser som foreslått i meldingen. Prognosene

angir det energiforbruk som under de gitte forutsetninger er

nødvendig for å understøtte en slik økonomisk vekst. Målt

i kraftmengder gir dette et fastkraftbruk i den alminnelige

forsyning på 59 TWh i 1985 og 70 TWh i 1990. Disse anslagene

forutsetter at vi i perioden setter inn tiltak som reduserer

tapet i fordelingsnettet. Jeg understreker at prognose-

modeller ikke er krystallkuler som forteller hva som vil skje

i framtida. Men de er et hendig verktøy for å studere

konsekvensene av ulike antalcelser om den framtidige utvikling.

Og de er et uunnværlig verktøy i energiplanleggingen.

29. Kraftetterspørselen i den kraftkrevende industri er ikke basert

på den type prognoser som jeg har omtalt. Da det dreier seg

om et relativt lite antall bedrifter, er kraftbehovet vurdert

ut fra produksjonsforholdene ved de aktuelle bedrifter. Den

kraftintensive industri har i dag en samlet fastkrafttildeling

på ca. 30 TWh. I energimeldingen regnes med en ramme for

kraftkrevende industri på 31 TWh i 1985 og 34 TWh i 1990.
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30. I tillegg til det beregnede kraftbehov er gitt et påslag

som bl.a. skal oppfange usikkerhet i prognosene. Dessuten

tar påslaget hensyn til at vi pga. det store antall drifts-

enheter og visse tekniske begrensninger ikke får utnyttet

maksimalt fastkraftproduksjonen.

Plansje 7, (tabell 8.1.a. side 172 i Energimeldingen).

Energimeldingens konklusjon er da at vi må ta sikte på en

fastkraftproduksjonsevne på 94 TWh i 1985 og 106 i 1990.

Anslaget for år 2000 hører hjemme i en perspektivanalyse og

inngår ikke i Regjeringens handlingsprogram.

31. Hvordan kan vi dekke et slikt kraftbehov? Plansje 8,

(tabell 8.1.b. side 174 i Energimeldingen). Det er lagt

til grunn at ytterligere tilgang på elektrisk kraft i første

rekke må komme fra vannkraft. Den har kostnadsmessige for-

deler framfor alternative energibærere som kull og olje, en

fordel som må antas å øke i framtida. Miljømessig kommer

også vannkraften klart best ut, både ved produksjon og bruk.

Det legges da stor vekt på at omfang og utbygging av framtidige

vannkraftprosjekter vil skje med sikte på å begrense natur-

inngrepene .

32. Fram til 1985 vil økningen i elektrisitetsbruket bare kunne

dekkes fra vannkraftprosjekter. Etter den kraftbalansen som

Regjeringen har lagt til grunn må det bygges ut kraftverk

med en produksjonsevne på 3 TWh fastkrsft.

33. For siste halvdel av 1980-åra regner vi med å få et tilskudd

av kraft fra mindre kullfyrte verk, f.eks. i forbindelse med

utnytting av spillvarme fra kraftkrevende industri. Dessuten

regner vi med å vinne inn noe kraft bl.a. ved forbedret sam-

kjøring og ved opprusting og modernisering av eldre verk.

Forøvrig må det økte energiforbruk dekkes gjennom nyanlegg,

4 TWh fra større kraftprosjekter og 2 TWh fra små vannkraft-

kilder.
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34. Av grunner jeg har nevnt, har vi ikke utarbeidet tilsvarende

konkrete planer for 1990-åra, men for illustrasjonsformål er

gjort visse perspektivanslag fram mot år 2000. Om vi skulle

få et forbruk som antydet i perspektivskissen vil fortsatt

hovedtyngden .måtte dekkes fra vannkraftsektoren, både ved

utbygging av store vannkraftprosjekter, småkraftverk og

opprusting av eldre verk. Den samlede nytilgang av vannkraft

ville likevel ligge på et betydelig lavere nivå enn i 1980-

åra. Det er ellers regnet med at de første par TWh fra nye

energikilder kan komme inn i 1990-åra. Redegjørelsen for

handlingsprogrammet for 1980-åra vil bl.a. omfatte en samlet

plan for utbygging og vern av vassdrag som viser hvordan vi

kan skaffe de kraftmengder som planene forutsetter- Jeg

nevner her bare et utbyggingstak på 125 TWh middel års

produksjonsevne som Regjeringen anser som en rimelig illu-

strasjon på en skånsom vannkraftutbygging. Et slikt

utbyggingsnivå ville stort sett gi plass for den vannkraft-

utbygging som ligger i perspektivanslagene fram til år 2000.

Med et slikt tak ville det gjenstå et vernet, men økonomisk

utbyggbart vannkraftpotensial på 40 TWh fastkraft. Dette er

omtrent det dobbelte av det vannkraftpotensial som vil være

midlertidig eller varig vernet når også Verneplan II tas med,

eller 4 ganger det vannkraftpotensial som da er varig vernet.

35. Kraftbalansen som jeg har redegjort for inngår i en samlet

energibalanse hvor også de viktigste øvrige energibærere er

med, plansje 9 (tabell 7.6.3.a. side 170 i Energimeldingen).

For perioden 1977 til 1990 ligger den forventede vekst i

totalt energiforbruk på 2,9 prosent årlig gjennomsnitt. I

åra 1965-77 lå den på omlag 4 prosent. Veksten i brutto-

nasjonalproduktet utenom skipsfart og olje lå i disse periodene

på omtrent samme nivå som energiveksten. Ut fra de analyser

og vurderinger som er foretatt vil det skje små endringer i

energimønsteret gjennom 1980-åra.

36. Det har vært etterlyst en plan for utflating av energi-

forbruket i 1990-åra. Slike problemstillinger er tatt opp

i energimeldingen, men med den usikkerhet som vi står overfor

har vi ikke grunnlag for å gå i dybden i denne sak. Oet
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første spørsmålet som reiser seg er hva vi ønsker å

stabilisere: er det det samlede direkte energiforbruk

her i landet, eller er det det norske folks totale energi-

forbruk som både omfatter det direkte og indirekte forbruk.

Ved å redusere eksporten av energitunge varer og øke

importen av samme, kan det direkte energiforbruk i Norge

saktens stabiliseres, selv om nordmenn legger beslag på

stadig mer av verdens energiressurser for eget forbruk.

Selv denne relativt enkle problemstillingen synes ikke å

være reflektert blant dem som i dag synes mest opptatt av

stabiliseringstanken.

Når dette utgangspunktet er klarlagt, får vi ta fatt på den

langt vanskeligere oppgave, nemlig å analysere konsekvensene

for samfunn isutviklingen av en stabilisering av energiforbruket.

Dette er et arbeid som vi allerede har tatt opp, og som jeg

regner med vil bli et av hovedtemaene i en ny energimelding

hvor energipolitikken for 1990-åra står i fokus.
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MILJØVIRKNINGER VED PRODUKSJON OG FORBRUK AV ENERGI

av

Departementsråd Olaf Sætersdal

Milj øverndepartementet

All produksjon og forbruk av energi har miljøvirkninger. Miljøhensyn
vil derfor være viktig ved planlegging, framskaffing og bruk av energi
for ulike formål i samfunnet.

Avveining mellom ønsket om de goder som forutsetter økt tilgang på
energi og konsekvensene dette har på miljøet, er ofte vanskelig.
Verdien av uberørt natur, rent miljø og god helse for dagens og fram- -
tidens generasjoner kan vanskelig måles i penger. I tillegg kommer at
vi på flere områder mangler kunnskaper for å forutsi konsekvensene av
langsiktige virkninger av naturinngrep og forurensninger. Det er ofte
lettere å anslå verdien av de goder vi kan oppnå ved den energi som
skaffes til veie.

Bygging av store energianlegg og endring av energibruken tar lang tid.
Miljøvirkningene av beslutninger i energipolitikken vil også være av
langsiktig karakter, f.eks. ved regulering av et vassdrag. Det er
derfor viktig at hovedlinjene for energi- og miljøpolitikken blir
trukket opp i et langsiktig perspektiv og at konkrete prosjekter blir
vurdert innenfor rammene av de langsiktige, generelle mål for samfunns-
utviklingen.

Regjeringen har lagt fram et forslag til ny forurensningslov. Lov-
forslaget fastslår en del prinsipper, som gjelder i miljøpolitikken.
Blant disse er at kravet til konsekvensanalyser skal gjelde generelt.
Siktemålet er å få klarlagt bl.a. miljøvirkninger ved ulike alterna-
tiver så tidlig som mulig under saksbehandlingen og få dem presentert
i en enkel form. Berørte interesser og myndigheter bør gis et best
mulig grunnlag for sin uttalelse om saken før et prosjekt avgjøres.

Den teknologi som samlet sett best reduserer forurensningene skal tas
i bruk. For eventuelle store varmekraftverk vil det bli. stilt strenge
krav til sikkerhet og rensing.

Prinsippet om at miljøvirkninger utenfor landets grenser av norske
utslipp vil b]i vurdert på samme måte som virkninger i Norge, vil også
gjelde energiproduksjon og forbruk. Det samme gjelder prinsippet «u
at forurenseren skal betale. Etter dette prinsippet skal kostnadene
ved nødvendige rensetiltak betales av forurenseren, slik at de avspeiles
i prisen på de varer og tjenester som medfører forurensninger. Prin-
sippet innebærer også at skader og ulemper av restutslippene skal
betales av forurenseren.

Miljøvirkningene følger av et helt energisystem der hvert enkelt
utslipp påvirker de andre. Et kraftverk nær en storby med tallrike
utslipp fra energibruk i biler, bygninger og industri må derfor
vurderes på en annen måte enn samme kraftverk plassert pi en øde og
forblåst kyst.
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Sluttbruken av energi er dels mekanisk energi til transport, dels
varme til boliger og ulike industriprosesser, mens bare en mindre del
av forbruket (ca. 19%) må baseres på elektrisitet. Dagens bruksmønster
for energibærere er derfor ikke noe mål på hvilke energibærere en kan
velge for å dekke dagens energibruk.

Miljøfølgene varierer med hvorledes energibruken er organisert. Bil-
trafikken er i dag hovedkilden til luftforurensninger i byer og tett-
steder. Om en fikk redusert privat bilbruk og økt kollektivtransport
ville en få langt lavere utslipp, mindre arealbruk, færre ulykker osv.
samtidig som transportarbeidet ble på samme nivå.

Den eneste økningen av nyttbar energitilgang som stort sett har
ubetydelige miljøfølger er energisparing.

Det viser seg også at en rekke av kravene om miljøforbedrende tiltak
gir energisparing. Kravene om reduksjon av utslippene fra eldre
industri til det ytre miljøet er basert på gjeldende lovverk og
Miljøverndepartementets opprydningsprogram for perioden 1974-84.
Arbeidet for sanering av utslippene er kommet godt i gang, og de rester-
ende tiltakene er planlagt gjennomført i løpet av 5-årsperioden 1979-84.
Selv om hovedhensikten med disse tiltakene er å bedre det ytre miljøet,
gir de også en viss energigevinst.

Arbeidsmiljøloven har også positiv innvirkning på energiforbruket.
Kravet til det indre miljøet medfører f.eks. at en del eldre aluminiums-
verk må modifisere sin teknologi.

I en rapport fra SINTEF om energikonsekvenser av indre og ytre miljø-
tiltak er nettoeffekten pr. 1990 anslått til en besparelse på vel lTWh.

Vi ser altså at endringer i teknologi, organisasjon og volum av
samfunnets mangfoldige virksomhet gir endringer i energibruk og dermed
i miljøbelastning. Det er altså ikke noen entydig sammenheng mellom
økonomisk vekst og energibruk.

For å kunne vurdere de samlede virkningene av energibruken i et
samfunn må en gjennomføre en nøye registrering av energiflyten gjennom
landets økonomi. :

./. Energiflytdiagrammet figur 1 viser en slik registrering for året 1976.
Diagrammet inkluderer alt uttak av energivarer, omdanning og slutt-
forbruk. Både direkte energibruk og energi medgått ved produksjon av
varer og tjenester er med i diagrammet.

Diagrammet er en grafisk framstilling av resultatene fra energi-
regnskapet. Tilsvarende energiregnskap finnes for hvert år til og med
1978. Miljøverndepartementets gruppe for ressursregnskap arbeider
med liknende regnskap for andre ressurser som sammen vil gjøre det
mulig å ha totaloversikt over endringer i ressursbruken, som igjen vil
påvirke miljøforhold. På energisiden forutsetter bruken av en slik
modell et nært samarbeid mellom ressursforvaltningen i Miljøvern-
departementet og Olje- og energidepartementet.

I venstre side av diagrammet ser vi øverst import av varer, represen-
tert ved den energimengde som har gått med til produksjonen. Dette er
Norges indirekte energibruk i utlandet. Nedenfor er kjøp av energivarer
i utlandet representert. Dette er hovedsakelig bunkers til handels-
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flåten. Videre ser vi import av ulike energivarer til landet og
innenlands energiuttak. Legg merke til at vår indirekte energi-
import er vesentlig større enn hele vår vannkraftproduksjon. Ut-
vinningen av råolje var ikke så omfattende i 1976 som idag, slik at
tilsvarende energistrøm nå ville være fire ganger så stor.

Lengre inn i diagrammet kommer omdanninger i raffinerier osv. der
enkelte av energistrømmene går rett videre til eksport. Av den energi
som går inn i norske næringssektorer går størstedelen ut som eksport.
Handelsflåtens energibruk dominerer, men vi ser også at en betydelig
energimengde er bundet i råvarer. I øverste høyre side av diagrammet
er innenlands energibruk tegnet inn. Igjen fordeler energibruken seg
omtrent som den økonomiske virksomheten, men privat konsum er noe mer
omfattende enn andelen av økonomisk virksomhet skulle tilsi, fordi
den omfatter en betydelig direkte bruk av energivarer til oppvarming
og transport. Investeringer og offentlig konsum er langt mindre
energiintensive.

Ressursregnskapet er utgangspunktet for mer langsiktig og presis
styring av ressursbruken. Det gir muligheten til å kople virkemidler
og forventninger om fremtiden med den økonomiske planleggingen.

Når en kobler energibruken til økonomisk aktivitet og teknologinivå
i hver sektor får en et bilde av sammenhengen mellom økonomisk ut-
vikling og energibruk. Hvis en så har et mål på miljøvirkningene av
energibruken, vil en kunne beregne enkelte nøkkeltall for miljø-
virkninger av ulike økonomiske valg.

Et eksempel på dette ser vi i oversikten over arealbruk ved vannkraft-
utbygging som er gjengitt i energimeldingen. Den viser at det i
tillegg til virkninger for elver og direkte arealbruk til tekniske
anlegg går med ca. 20 km pr. TWh, derav 15 km /TWh reguleringssoner.

Sterkt forenklet kan vi så ut fra de økonomiske modellene si at f.eks.
1.000 mill. kr. ekstra til privat konsum vil gi 0,31 TWh ekstra
elektrisitetsbruk og dermed nesten 7 km ekstra arealbruk.

Arealbruk er kanskje ikke en dominerende faktor i utformingen av
økonomisk politikk, men hensynet til slike virkninger vil likevel
måtte komme inn der en har alternative måter å realisere de samme over-
ordnede mål.

Når det gjelder miljøvirkninger i vårt land av produksjon og bruk av
fossile brensler, vil jeg vise til energimeldingen hvor emnet er
forholdsvis grundig behandlet. Jeg vil bare nevne kort et par sentrale
problemer. Vår berøring med fossilfyrte kraftverk her i landet, har
hittil begrenset seg til nedfall av svovelforbindelser som er trans-
portert med luftstrømmene fra det øvrige Europa. Meget tyder på at
den sure nedbøren har ført til at vassdrag i store deler civ Sør-Norge
er blitt uegnet for viktige fiskeslag. SO2-utslipp kan også ha skader
på vegetasjon og materialer.

Ifølge energimeldingen tar en nå sikte på å konsesjonsbehandle et
fossilfyrt kraftverk i Oslo-fjorden med det første. De lokale helse-
og miljøvirkninger av slike kraftverk avhenger sterkt av lokalisering
og spredningsforhold. Det er betydelig usikkerhet når det gjelder
helsevirkning, men mye tyder på at luftforurensning fra et varme-
kraftverk kan representere et betydelig helseproblem. Vi kjenner bl.a.
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til at fossilfyrte kraftverk slipper ut en rekke kjente kreftfrem-
kallende stoffer uten at en med den nåværende viten kan beregne antall
nye kreft-tilfeller.

Det er viktig at det foretas grundige konsekvensanalyser av forurens-
ningene av et mulig varmekraftverk i Oslofjorden før det tas standpunkt
til konsesjonsspørsmålet, og at kraftverket' blir basert på best
anvennelig renseteknikk.

Norges energisystem kan ikke ses isolert fra energibruken i resten av
verden. Ser vi på energiflyten gjennom Norges økonomi går det fram
at energi kjøpt og forbrukt i utlandet bidrar med langt mer enn innen-
landsk bruk av olje og el.kraft.

Norske myndigheter har kontroll over all utvinning og omdanning av
energi som foregår innenlands og et indirekte ansvar for virkningene
av vår skjulte energiimport. Dersom innenlands energiforbruk til
produksjon av visse varer erstattes med import av tilsvarende varer
minsker vi ikke miljøvirkningene, men flytter og endrer litt på dem.

Det er ikke bare den energibruken Norge selv har direkte innflytelse
over som må vurderes, men også den energibruken som er nødvendig i
andre land for å produsere varer som forbrukes i Norge. Stabili-
sering av vårt energiforbruk må ikke gå på bekostning av andre land.

Det er ikke noe mål i seg selv å regulere veksten i energiforbruket i
et samfunn. Ønsket om å stabilisere energiforbruket i den industriali-
serte del av verden har bl.a. sammenheng med

at energiforsyning og -forbruk i stigende grad har nagative
natur-, miljø- og helsemessige virkninger,

at det i stor utstrekning tæres på endelige lagerressurser,
som i større grad bør reserveres for kommende generasjoner
og utviklingsland,

- at ytterligere Øking i energiforbruket har avtagende nytte-
virkninger og økende ulempe og

at stadig økende energiavhengighet øker samfunnets sårbarhet.

Dersom energibruken gir store miljøvirkninger eller kommer i vesentlig
konflikt med andre samfunnsinteresser vil en måtte vurdere å sette
en øvre grense for den videre øking av energitilgangen. Dette inne-
bærer en avveining mellom de godene samfunnet oppnår ved økt energi-
tilgang og de ulempene som følger av vedkommende energibærer. Denne
grensen vil være forskjellig for hver energibærer. Samvirkning av
ulemper fra flere kilder kan også føre til at grensene må settes
lavere.

I energimeldingen er det pekt på to forhold som kan sette globale
grenser for hvor stor bruk en kan gjøre av ikke-fornybare energikilder
før en risikerer å påvirke jordens klima.

Energiomdanning fra kjernekraft eller fossile brensler tilfører ekstra
varme som må stråles ut igjen fra jorden. For verden under ett er
dette ikke noe problem i dag, men på lang sikt setter temperaturøkning
en øvre grense for bruken av ikke-fornybare energikilder. Det er
vanskelig å angi hvor grensen ligger, men den kan være så lav som ca.
20 ganger dagens energiproduksjon.
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Utslipp av karbondioksyd, CO-, kan sette en mye lavere grense for
framtidig energiforbruk. Økning av CO,-innholdet i lufthavet fører
til at noe av varmestrålingen fra jorda absorberes av CO2 i atmos-
færen, slik at temperaturen vil øke. De viktigste kildene for CO^
er forbrenning av kull, oljeprodukter, gass, metanol, ved og andre
karbonholdige brensler. Vi kjenner i dag ikke til metoder som på en
teknisk, økonomisk akseptabel måte kan redusere utslippet i noen grad
av betydning. Rydding av skog til jordbruksland, brakklegging av jord
og øking av verdens ørkenområder antas å gi omtrent samme CO~-bidrag
til atmosfæren som brenning av karbonholdige brensler. CO- xra bio-
logiske kilder som nyttes i balanse med tilveksten, gir derimot ingen
økning av CO^-mengden i atmosfæren, da samme mengder CO5 forbrukes
ved tilvekst av nytt biologisk materiale. Hvis utslippet av CO-
fortsetter å øke like raskt inn i neste århundre kan dette føre til en
temperaturstigning på 1,5 - 4 C fram mot år 2050.

Gjennomsnittlig temperatur er bare et grovt mål på klimaendring.
Temperaturendringene ventes å være størst ved polene og mindre ved
ekvator. Samtidig vil vindsystemene endre seg og påvirke nedbørs-
fordelingen. Enkelte områder i den tempererte sonen vil kunne få
kaldere vinder og mindre nedbør. Summen av disse klimatiske endringene
vil igjen kunne påvirke jordbruk og fiske og dermed verdens mat-
forsyning. Avsmelting av landisen ved polene med hevning av havets
nivå anses som en meget mer langsiktig konsekvens.

Usikkerheten tilsier fortsatt forskning for å få bedre innsikt i
problemene. Tiltak for å hindre ytterligere reduksjon av verdens
skoger vil være nødvendige, men vi må også bremse på økningen i bruken
av fossilt brensel.

Norges andel av energibruken, innenlands og utenlands medvirker til
disse globale problemene.

Selv om de fornybare energikildene antakelig gir mindre av de uguns-
tige miljøpåvirkningene, vet vi at også slike kilder kan gi betydelige
interessekonflikter når de brukes i stort omfang. Bruken av vannkraft
i Norge er et eksempel på dette. Vi vet at vannkraftepoken i Norge
går mot en avslutning, og siden planleggingen av ny energiutbygging
tar lang tid, må en ta hensyn til skifte i bruken av energibærere
lenge før et slikt skifte er akutt nødvendig. Dersom et slikt tak for
en energikilde vedtas ca. 20 år i forveien vil en ha tid på seg til
å vurdere om en kan utflate selve energibruken, eller om alternative
energikilder er mer akseptable. Når en planlegger så lang tid i for-
veien vil en heller ikke risikere å gjøre uopprettelige feil, fordi
en da vil ha muligheten til å treffe andre beslutninger innen utløpet
av en periode på omkring 10 år.

Vurderingen av maksimalt godtagbare ulemper må gjøres for alle energi-
bærere, både fornybare og ikke-fornybare. For enkelte energibærere
er allikevel ikke forholdet til andre brukerinteresser og summen av
miljøfølger ennå så problemfylt at et "tak" er aktuelt å vurdere.

På bakgrunn av de store brukerinteressene knyttet til vannkraft-
utbygging har Regjeringen funnet at det bør settes et tak for den
fremtidige utbyggingen, og anser 125 TWh midlere produksjon som en
rimelig illustrasjon på en skånsom vannkraftutbygging.
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Sora en ser av illustrasjonen i figur 2 vil da nesten 75% av landets
utbyggbare vannkraft være disponert til elektrisitetsformål, noe som
vil dekke el.behovet fram til eller forbi år 2000.

Til bruk ved vurderingen av hvilke vassdrag som skal bygges ut og av
rekkefølgen for utbygging har Miljøverndepartementet utviklet en
klassifisering av brukerinteressene som knytter seg til vassdragene.
Materialet bekrefter at de nåværende planer for vassdragsreguleringer
vil medføre betydelige konflikter med de ulike brukerinteresser i
vassdragene.

Vi ser av figur 2 at vassdrag som er varig vernet utgjør noe over
11 TWh, omtrent samme mengde er vernet fram til 1985, mens resten,
rundt 23 TWh, ikke planlegges brukt til energiformål. Det blir da
viktig å få fastlagt hvilke vassdrag som vil falle innenfor- og hvilke
utenfor planleggingstaket.

Som det er pekt på i Energimeldingen, vil planlegging av vannkraft-
utbygging på noe sikt måtte foregå på en mer systematisk måte. En slik
systematikk vil bestå av følgende to hovedfaser:

1) Samlet vurdering av de gjenværende vassdrag hvor kraft-
utbygging kan være aktuell. En slik vurdering munner ut i en
innbyrdes rangering av prosjektene i den rekkefølge som plan-
legging og konsesjonsbehandling bør følge.

2) Med utgangspunkt i den samlede vurdering må detaljplanlegging
og utarbeidelse av konsesjonssøknad settes i gang.

En samlet vurdering av den framtidige vannkraftutbyggingen har mange
fordeler:

Planlegging og konsesjonsbehandling vil først bli foretatt i
de vassdragene hvor en eventuell utbygging ikke vil medføre
vesentlige problemer for andre brukerinteresser og hvor
utbyggingskostnadene er relativt lave.

På et tidlig tidspunkt vil fylker og kommuner kunne innarbeide
mulige vannkraftutbyggingsprosjekter i sin planlegging (fylkes-
plan/generalplan) . Lokale og regionale planmyndigheter vil
således få klarere signaler om mulighetene for framtidige
utbygginger enn hva som er tilfelle i dag.

Det vil bli lettere å ivareta ønsket om at miljøvern-
interessene skal inn i planleggingsprosessen på et tidligst
mulig tidspunkt.

Offentligheten vil få bedre muligheter for å sette seg inn i og
påvirke pågående og framtidig planlegging i vassdragene.

Berørte etater vil til enhver tid være informert om den ønskede
rekkefølge i planleggingen og konsesjonsbehandlingen.

Tidkrevende utredninger og undersøkelser kan bli igangsatt på et
tidlig tidspunkt. Dette vil redusere mulighetene for forsinkelser
i konsesjonsbehandlingen. Samtidig sikres den nødvendige
dimensjonering og kontinuitet i de fagmiljøer som skal bidra ved
vassdragsundersøkelser.
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Den registrering av brukerinteressene som er gjennomført og gjen-
gitt i Energimeldingen, omfatter:

Energiproduksjon

Vannforsyning - drikkevann, landbruksvanning og vann til industrien

Vann som resipient - forurensningshensyn

Naturvern

Friluftsliv

Jakt

Fiske

Vitenskapelige formål

Transport

Kulturvern m.v. •,

Landbruk s formå1. !

Statistisk Sentralbyrå arbeider med å utvikle et ressursregnskap for
energi. Som en del av regnskapet tas det sikte på å etablere en løpende
statistikk for miljøvirkninger av energiproduksjonen. Denne omfatter
bl.a. vassdragsutbygging. Noen tall fra vassdrag under utbygging er
nå tilgjengelige. Ut fra disse tallene og en tidligere prøve-
undersøkelse kan en angi enkelte mer generelle forholdstall som kan
være til nytte i en forhåndsvurdering av aktuelle vannkraftprosjekter.
Miljøverndepartementet har derfor bedt om at det utarbeides tilsvarende
statistikk for vassdrag som er under utbygging og for vassdrag der
konsesjon er søkt.

Figur 4 gir et eksempel på en enkelt slik detaljert registrering. Her
ser en hvorledes totalt arealbruk fordeler seg på høyde nivå for de
reguleringsdammer som er under utbygging. Ut fra det samlede areal og
energimengden kan en så regne seg frem til at disse anleggene bruker
omlag 20 km pr. TWh. Av andre tall ser en at reguleringssonene alene
er på omkring 15 km pr. TWh. Dette er samme størrelsesorden som andre
fornybare energikilder. Undersøkelsene har også gått ut på å registrere
antall kilometer tørrlagte elvestrekninger, antall kulturminner berørt
osv. Slike registreringer sammen med nøyaktige oversikter over
brukerinteressene er hovedelementer i det bakgrunnsmaterialet som vil
bli brukt ved rangeringen av vassdrag for utbygging. Figur 5 gir et
eksempel på en skissemessig oversikt for ett vassdrag.

I utgangspunktet kan ikke bruk av vann til energiproduksjon gis en
fortrinnsrett framfor vann brukt til andre formål. Med de retnings-
linjer for vannressursforvaltningen som vi nå arbeider etter må et
vassdrag disponeres ut fra en avveining av alle brukerinteressenes behov.

Registreringen viser at det er mulig å finne en rekke vassdrag hvor det
er liten konflikt mellom utbygging til energiformål og andre bruker-
interesser. Samtidig vil enkelte vassdrag eller deler av vassdrag
vanskelig kunne disponeres til energiformål uten at dette gir store
konflikter.

I Energimeldingen er denne foreløpige klassifiseringen av bruker-
interesser koplet med de foreløpige kostnadsberegningene for ulike
utbyggingsprosjekter slik som i figur 3. ut fra denne sammenstillingen



- 104 -

kan en så se at noen vassdrag både er svært kostbare og samtidig
meget verdifulle for andre formål enn kraftproduksjon.

Et kjernepunkt i den videre helhetsvurdering av vassdrags-
utbyggingen er at en skal søke å bygge ut lite konfliktfylte og
billige vassdrag før mer kostbare vassdrag med større bruker-
interesser. I tabellen figur 3 er vassdragene grovt inndelt i
grupper fra A til D som tilsvarer denne rangeringen. I vedlegg 1
er tabellen gjengitt med enkelte vassdrag plassert i gruppene.
Enkelte vassdrag som er plassert i en gruppe som skulle tilsi senere
utbygging må for eksempel grunnet tidsnød eller spesiell plassering
i el.nettet allikevel tas tidligere. En slik prioritert rekkefølge
er illustrert ved transparent.

Enhver inndeling av denne typen må stadig ajourføres etterhvert som
nye opplysninger kommer inn. I de nærmeste årene vil det av hensyn
til vurderingen være viktig å registrere alternative varianter av de
større prosjektene slik at en også gir en rettferdig plassering av
prosjekter som kan komme meget lenger fram i køen dersom kontrover-
sielle delprosjekter tas ut av hovedprosjektet.

Denne prosessen kommer ikke istedet for den langt grundigere
konsesjonsbehandlingen, men vil være et middel til systematisk plan-
legging. I dag taper landet betydelige beløp på at vassdragene ikke
bygges ut i økonomisk optimal rekkefølge. Systematiseringen av
utbyggingen vil sikre at ethvert avvik fra en økonomisk prioritering
vil være begrunnet i hensynet til andre brukerinteresser.

Dette er et ledd i Miljøverndepartementets arbeid med forvaltningen
av landets vannressurser, og har et annet utgangspunkt enn arbeidet
med vernesaker. Til eksempel er Mjøsa og vassdragene ovenfor så
verdifulle for jordbruksvanning, til drikkevannsforsyning og som
resipient, at dette legger restriksjoner på de endringer i vannføring
som kan følge av en kraftutbygging. Disse hensynene er klart for-
skjellige fra hensynet til rekreasjon eller artsvern.

Det opplegg for en samlet vurdering av den framtidige vannkraft-
utbygging som er gjort i meldingen, er forbundet med en rekke usikker-
het. Det er vanskelig på et tidlig tidspunkt i planleggingsprosessen,
å skulle bedømme de skader og ulemper som en vassdragsutbygging vil
kunne forårsake for de forskjellige brukerinteresser. Selv om det er
mulig å foreta en tilfredsstillende registrering av ulike bruker-
interesser, er det vanskelig å vurdere hvor hardt de blir rammet når
en ikke kjenner det nøyaktige omfanget av utbyggingen. Det er først
etter konsesjonsbehandlingen en sikkert vet hvilket omfang utbyggingen
får, og hvilke tiltak som kan settes i verk for å hindre eller dempe
de uheldige virkninger.

Videre er det først gjennom konsesjonsbehandlingen en får fram de
politiske vedtak som er nødvendige. Dette gjelder politiske beslut-
ninger både på sentralt plan og på kommunalt og fylkeskommunalt plan.

Dette understreker nødvendigheten av at planen som angir samlet
vurdering av gjenværende vassdrag hvor kraftutbygging kan være aktuell,
må revideres med jevne mellomrom etterhvert som prosjektforutsetningene
blir endret og kunnskapene om brukerinteressene blir bedre. Planen
vil være en støtte for, men vil på ingen måte kunne erstatte, den lov-
bestemte konsesjonsbehandlingsprosess.
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Den prosessen en ønsker å komme fram til har en del til felles med
planleggingen av veibygging. Her fremmer en aldri ett enkelt forslag
bare basert på hensynet til en rask avvikling av trafikken, men gir
en serie traseer som tar hensyn til jordbruksinteresser, støybelastning
og mange andre faktorer.

Fordi rekkefølgen i planleggingen og konsesjonsbehandlingen av vann-
kraftprosjekter til nå ikke har vært systematisk, vil det i de nærmeste
år være noe redusert valgfrihet m.h.t. hvilke vannkraftprofjekter som
vil kunne bli konsesjonsbehandlet. Dekningen av den aller nærmeste
framtids forbruksøkning må for en stor del tas av prosjekter som er
kommet relativt langt i planlegging og konsesjonsbehandling. Dette kan
bety at en må slippe fram enkelte prosjekter som en etter den samlete
vurdering hadde ønsket å behandle senere.

Det er helt klart at denne oversiktsplanleggingen ikke er ferdig
utviklet. Likevel vil den være klart bedre enn situasjonen slik den
var før Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet innledet
dette fruktbare samarbeidet.

Vi må vente at fortsatt vannkraftutbygging vil før til økte konflikter
mellom ulike brukerinteresser i våre vassdrag. Dette gjør det nødvendig
å styrke totalplanleggingen for bruken av våre vassdrag og bedre sam-
ordningen mellom de ulike offentlige organer på dette saksområdet.
Det er behov for å bygge opp kompetanse for at miljøvernmyndighetene
skal kunne ivareta sine oppgaver på energi- og vannressursområdet i
samspill med energimyndighetene.

Det arbeidet som nå er utført har lagt grunnlaget for en ny fase i
planleggingen av en energiforsyning med mindre miljøvirkninger.

Miljøverndepartementet vil sørge for at det bygges opp kompetanse til
vurdering av virkningene av energiomdanning både for fornybare og ikke
fornybare kilder. I nært samarbeid med Olje- og energidepartementet
vil også denne kunnskapen bli knyttet til beslutningsprosessen ved
videreutviklingen av arbeidet med ressursbudsjettering og uil total-
vurderingen av samspillet mellom energiproduksjon og forbruk.

Målsettingen for dette vil fortsatt være å sikre en forsvarlig ressurs-
forvaltning med minst mulig skadelige miljøvirkninger.
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AKTUELL KOMMENTAR
Forbruksprognosene i energimeldingen
Foredraget er identisk med det som ble holdt
på Energiseminaret 10. og 11. mars 1980
AV
SVEIN LONGVA

Statistisk Sentralbyrå

St. meld. nr. 54 (1979-80) om Norges framtidige
energibruk og produksjon er et omfangsrikt doku-
ment som tar opp en rekke spørsmål knyttet til norsk
energipolitikk. I debatten har det særlig vxrt ret-
ningslinjene for prispolitikken og forbruksprogno-
sene som har vxrt i søkelyset. I det følgende skal jeg
drøfte en del av de eksplisitte og implisitte forutset-
ninger som ligger bak de forbruksanslag for alminne-
lig forsyning som Regjeringen har lagt til grunn for
energipolitikken i 1980-årene.

I meldingen legger Regjeringen fram et basisalter-
nativ for utviklingen i totalt energiforbruk og forde-
lingen mellom ulike energibærere. For elektrisitet og
oljeprodukter er tallene gjengitt i tabell 1.

Som vi ser regner Regjeringen med en betydelig
vekst i energiforbruket i årene framover. Elektrisi-
tetsforbruket er antatt å vokse med om lag 50 prosent
fra 1977 til 1990, mens oljeforbruket stiger med nær
25 prosent. Dette betyr også at elektrisitet vil utgjøre
en økende andel av energiforbruket.

I forbindelse med Regjeringens arbeid med energi-
meldingen ble det satt ned et eget energiprogno-
seutvalg. Utvalget har utarbeidet flere alternative
utviklingsbaner basert på ulike forutsetninger om (i)
økonomiske vekstmuligheter og (ii) energiprisutvik-
ling. I tillegg til pris- og vekstforutsetninger vil de
antagelser som ligger bak beskrivelsen av hvordan
økonomien tilpasser seg endringer i ytre forhold være
av vesentlig betydning for forbruksanslagene. I for-
bindelse med prognoser for energibruk vil spesielt
forutsetningene om sammenhengen mellom produk-
sjon og forbruk, energipriser og energietterspørsel
stå sentralt.

Regjeringens basisalternativ for utviklingen i ener-
giforbruk er i samsvar med en av de utviklingsbaner
som er beregnet av energiprognoseutvalget. I det
følgende skal jeg drøfte de økonomiske vekstmulig-
heter, den energiprisutvikling og de økonomiske

') Regjeringen hevder i meklingen at basisalternativet for
energibruk også samsvarer med et sett av forutsetninger der den
økonomiske vekst er lavere og cljepristtigningen er h#yere enn i
energipfognoseulvalgets beregning. Sa vidt jeg kan se er dette ikke
riktig, med de alternative pris- og vekstforutsetninger burde f.eks.
oljeforbruket vert satt hele I mill. tonn lavere i 199». Jeg har
derfor valgt a se bort fra dette alternativet i den videre drøfting.

sammenhenger som ligger til grunn for de framlagte
beregningsresultater.').

PrMorutsetaéager
I Norge står det offentlige helt sentralt i fastleggin-

gen av priser på energi. Jeg skal ikke drøfte de
konkrete styringsmulighetene eller begrunnelser for
at det offentlige bør stå for en slik markedsstyring av
energi, men nøye meg med å slå fast at dette pålegger
det offentlige et spesielt ansvar for rasjonell bruk av
disse ressurser. De tall som gis om framtidig prisut-
vikling på energi vil virke som signaler for produsen-
ter og forbrukere når disse skal tilpasse sitt produk-
sjonsutstyr, oppvarmingssystem osv., samt det løp-
ende forbruk.

For oljeprodukter går Regjeringen inn for å
anvende alternatiwerdi-prinsippet. dvs. at prisene
settes slik at de reflekterer verdien i alternative
anvendelser. I klartekst betyr dette at innenlandske
priser på oljeprodukter skal fastsettes i samsvar med
verdensmarkedets priser. Holdes innenlandske priser
for oljeprodukter under verdensmarkedets priser, vil
det nemlig i praksis bli staten som direkte eller
indirekte bærer utgiftene. Bortsett fra visse avvik,
som f.eks. for våtgassen til Rafnes-anleggene. anven-
des i dag alternativverdi-prinsippet i Norge.

For elektrisitet legges det opp til en ny politikk idet
Regjeringen går inn for at alternatiwerdi-prinsippet
også følges her. Prisen (korrigert for ulike overfø-
ringskostnader og brukstider) skal være lik for alle
brukere og den skal settes slik at markedet klareres. I
tillegg er det en målsetting å heve prisene på all
fastkraft slik at den blir lik kostnadene ved å
framskaffe ny og mer kraft (langtidsgrensekost).
Med det utbygningsprogram det legges opp til og
med den vekst i betalingsvilligheten som vi vil få i
årene framover, regner Regjeringen med at langtids-
grensekost for elektrisk kraft vil Mi lik markedsklare-
ringsprisen i 1985. Etter 1985 skal utbyggingen
tilpasses slik at prisen tilnærmet følger utviklingen i
langtidsgrensekost.

Spørsmålet om eksport av fastkraft og bruk av
verdensmarkedspriser også på innenlandsmarkedet,
er ikke vurdert. Nå er det flere grunner til at dette er

Sosialøkonomen nr. 5 1980
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label! 1. Hefiierintiens busisalternath

Alminnelige forbrukssektorer. forventel forbruk

for f,irvciitet brutto t •nergifnrbruk i alminnelige forhnikssi

Elektrisitet. TWh

1977 1978

46.4 48.4

1985 1990

59 71)

Oljeprodukter.

1977 1978

7.3 7.4

•khin

Mill.

1985

8.2

• / • .

lonn

199(1

9.»

mindre aktuelt. Den viktigste årsaken er trolig at det
bare er i et forholdsvis kort tidsrom at langtidsgrense-
kost i Norge vil ligge under verdensmarkedspriser for
fastkraft. Jeg mener imidlertid at det er en svakhet
ved meldingen at disse spørsmål ikke gis en grundig
drøfting.

Det forløpet for priser på elektrisk kraft og råolje
som etter Regjeringens forutsetninger samsvarer
med basisalternativet for vekst i energiforbruk, er
gjengitt i tabell 2.

Tabell 2. Energipriser. 1977-kroner.

1977 1978 1979 1985 1990

Bl-pi .sen i husholdninger.
are pr. kWh (inkl.avgiftcr) . . . 11.6 14.5 15.8 17.5 18.6
Raolje-prisen. S pr. fal.
(ckskl. avgifter) 12.7 11.7 15.0 IX.5 21.4

Som vi ser er langtidsgrensekost ved forbrukers
vegg anslått til 17.5 øre pr. kWh i 1977-kroner (19 øre
i jan. 1980-kroner).

i vurderingen av tallene for pris på råolje må det
tas hensyn til at hovedarbeidet med prognosene i
energimeldingen var avsluttet før doblingen av pri-
sene mot slutten av 1979. Det er klart at meldingens
forutsetninger på dette punktet er f o r e l d e t , uten
a t j eg v i l g i meg u t på å lage en v e l -
begrunnet a l t e r n a t i v u tv ik l i ngsbane .

Som det framgår av tabellen er det forutsatt en
meget rask realprisstigning både for elektrisitet og
råolje. Prisen på kraft levert til husholdninger er
forutsatt å stige med 50 prosent mellom 1977 og 1985
og med ytterligere 6 prosent fram til 1990. Råoljepri-
sene er forutsatt å stige med 46 prosent fram til 1985
og med 16 prosent mellom 1985 og 1990. Mens prisen
på energi sett under ett bare steg svakt i perioden
1965-1977, vil prisen på energi totalt stige med
anslagsvis 60 til 70 prosent i perioden 1977-1990. Det
synes klart at dette vil få vesentlig betydning for
veksten i totalt energiforbruk i årene framover.

Realøkonomiske forutsetninger
Som nevnt er basisalternativet (tabell 1) antatt å

samsvare med energiprisutviklingen i tabell 2. De
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samhørende tall for makroøkonomiske variable er
gjengitt i tabell 3.

Tabell 3.. Makroøkonomiske lun-eiltall. \imuill l'J77 os
vekstrater i volum.

Mill. kr. 1977- 1985-

1977 1985 1990

Privat forbruk 1(16 390 2.0 2.5
Offentlig forbruk 35 464 .1.1 1.7
Bruttoinvestering 69 279 -0.8 3.4
Eksport 7fi 397 6.8 4.2
Import 96 6(17 2.2 3.0

Bruttonasjonalprodukt 189 47^ .3.5 3.7
Bruttonasjonalprodukt utenom
olje og skipsfart I74OS.1 2.6 .1.1

Det makroøkonomiske utviklingsbildi-t Regjerin-
gen her legger til grunn for N0-arcne rna regnes som
høyst foreløpig. Regjeringen skal legge fnim el
langtidsprogram nesle var og først da vil del foreligge
et gjennomarbeidet dokument som pa mer fullsten-
dig mate vil gi uttrykk for Regjeringens planer og
antakelser for 1980-arene pa dot økonomiske om-
råde!. Jeg skal her bare antyde ett moment som pa
vesentlige punkter kan endre det eine bildel av norsk
økonomi. Det gjelder innpassingen av oljevirk-
somheten og oljeinntektene. Noe standpunkt til
dette kan jeg vanskelig se er innarbeidet i tallene i
tabell 3. Det samme gjelder betydningen av den
doblingen av oljeprisene som har funnet Met!. I
meldingen hevdes det riktig nok ut en høyere oljepris
fører til lavere økonomisk vekst i Norge p.g.a. svikt i
verdensøkonomien. IX'tte må bygge pa den oppfat-
ning at de økte oljeinntektene ikke skal brukes i
Norge men akkumuleres i utlandet. litter min opp-
fatning er dette en lite realistisk og heller ikke sierlig
fornuftig politikk. En mer rimelig forutsetning vil
være at oljeinntektene i stor utstrekning vil bli brukt,
med de konsekvenser dette vil fa for vekstraten og
for strukturen i næringslivet.

Tempoet i oljeutvinningen i Nordsjøen bør tilpas-
ses slik at oljeinntektene blir omtrent sa store som de
vi ønsker å bruke innenlands. Å Hytte var oljeformue
fra gode lagringsplasser i Nordsjøen til usikre plasse-
ringer i utlandet kan eller min oppfatning ikke va-re
fornuftig politikk. Avhengig av hvordan
oljeinntektene tenkes brukt tror jeg langtidspro-
grammet neste vår vil gi et såpass avvikende bilde av
den økonomiske utvikling i 80-årene at energi-
prognosene av den grunn må revideres.
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Sammenheng mellom økonomisk utvikling, energipri-
ser og energibruk

For det framlagte basisalternativ er de antatte
sammenhenger mellom økonomisk utvikling, ener-
gipriser og energibruk av fundamental betydning. Vi
skal i det følgende se litt nærmere på de sammenhen-
ger som er lagt til grunn i energimeldingen.

I beregningsarbeidet er det ikke lagt vekt på de
virkninger økte energipriser vil få på økonomisk
vekst, bortsett da fra virkningen av høyere oljepriser
på den internasjonale økonomiske utvikling. De
temaer som for en stor del preger debatten interna-
sjonalt, som virkningen av økte energipriser på
teknisk framgang og på bruk av arbeidskraft og
kapital, er ofret liten oppmerksomhet i meldingen.
Dette må sies å være en vesentlig svakhet, men
skyldes vel det faktum at det finnes lite av slike
studier for Norge.

I meldingen er det virkningen av økonomisk vekst
(inntektsvekst) og økte energipriser på energibruk
som står i fokus. De makrosammenhenger som ligger
implisitt i Regjeringens prognoser kan på en enkel
måte framstilles slik jeg har gjort det i tabellene 4 og
5. Tallene, som er avrundet, kan med litt regning
avledes fra tabellene 7.3.C og 7.3. d i energimeldin-
gen. leg holder meg hele tiden til perioden 1977-
1990 fordi det er 1990-prognosen det har vært mest
debatt om.

Tabell 4. Implisitte inntektselastisiteter 1977-1990.

Elektrisitet
Olje

Regjeringens inntektsvekst-
alternativ (46 prosent)

I I
0.7

Som det framgår av tabellen er de implisitte
gjennomsnittlige inntektselastisiteter for elektrisitet
og olje henholdsvis 1,1 og 0,7. For energi totalt er
elastisiteten 0,9. I beregningene av tallene er ener-
giprisene holdt konstante og bruttonasjonalproduk-
tet uten om olje og skipsfart er brukt som inn-
tektsmål. Med konstante realpriser på energi er det
realistisk å vente at energiforbruket og bruttonasjo-
nalproduktet omtrent vokser i takt. De fleste under-
søkelser peker i den retning. Ser vi f .eks. på perioden
1965-1977, hvor realprisen på energi i Norge bare
viste ubetydelig vekst, finner vi at veksttakten for
energibruken og bruttonasjonalproduktet er nokså
lik.

De framlagte beregningsresultatene impliserer
imidlertid et vesentlig fall i inntektselastisitetene.
særlig for elektrisitet, når en går fra lavere til høyere
inntektsvekst. Med om lag halvparten så stor
inntektsvekst som det Regjeringen forutsetter i basis-
alternativet (22 prosent istedenfor 46 prosent) er den
gjennomsnittlige inntektselastisitet for elektrisitet 1,5

mens den er omkring 0,6 ved endring fra 22 til 46
prosent inntektsvekst. En slik fallende tendens har
noe for seg, men meldingens implisitte forutsetninger
på dette punkt er klart overdrevet. Selv om de
gjennomsnittlige inntektselastisiter i Regjeringens
basisalternativ synes å være realistiske vil derfor
beregningsopplegget være lite egnet til å studere
effekten av endrede vekstforutsetninger. F.eks. vil
betydningen lbr elektrisitetsforbruket av en noe
lavere økonomisk vekst enn det Regjeringen forut-
setter bli vesentlig undervurdert.

Tabell 5.

Elektrisitet
Olje

Implisitte priseiaslisiteter

Elektrisitet

(120
. . 0.20

1977-1990

Olje

0.15
-0 .20

De implisitte priselastisiteter er gjengitt i tabell 5.1
første linje står elastisitetene m.h.p. endring i elektri-
sitetsprisen, i andre linje elastisitetene m.h.p. end-
ring i oljeprisen. I forhold til hva det er vanlig å regne
med i foreliggende internasjonale analyser er spesielt
de direkte elastisitetene meget lave. Kryss-
elastisitetene synes å være mer realistiske. På grunn-
lag av tallene i tabell 5 og vektfordelingen mellom
elektrisitet og olje kan elastisiteten for total energib-
ruk m.h.p. total energipris skjønnsmessig anslås til -
0,05.

Meldingen har helt rett i at virkningen av endrede
energipriser er meget svakt behandlet i de nåværende
norske modeller for energiprognoser. Det er derfor
rimelig å føre noe av ansvaret for de lave elastisitet-
ene tilbake til et sviktende metodisk grunnlag. Det
finnes imidlertid en del analyser, både for Norge og
andre land, som drøfter forholdet mellom energibruk
og energipriser. Etter min oppfatning vil et realistisk
anslag for den direkte priselastisiteten for f.cks.
elektrisitet ligge vesentlig over de -0.2 meldingen
regner med. F.eks. har den amerikanske økonomen
Pindyck i en analyse basert på dat? for 9 land anslått
elastisiteten for Norge til hele -0.65. Brukes Pin-
dyck's anslag må basisalternativet for elektrisitetsfor-
bruk reduseres med om lag 10 TWh i 1990- Dette
viser hvor følsom Regjeringens basisalternativ er for
endringer i forutsetningen om denne priselastisite-
ten. For energi totalt vil et realistisk anslag for
priselastisiteten ligge i området -0.2 til -0.5.

Med slike elastisiteter som er gjengitt i tabell 5. vil
utviklingen i energiprisene i hovedsak bare få betyd-
ning for den relative fordeling på de to energibærere
olje og elektrisitet, og ikke påvirke utviklingen i
energibruken totalt i særlig utstrekning. Hvis olje-
prisen blir høyere enn det Regjeringen regnet med
sommeren 1979. noe det er all grunn til å forutsette.

-) Overgangen fra olje til elektrisitet i basisalternativet skyldes
hovedsakelig høyere i inntektselastisitet for elektrisitet enn for olje
(se tabell 4). i basisalternativet endrer de relative energipriser seg
forholdsvis lite (se uhell 2).

Sosialøkonomen nr. 5 1980
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vil dette ytterligere forsterke overgangen fra olje til
elektrisitet2). En oljepris på omtrent dagens nivå i
1990 ($ 30 pr. fat i 1977-kroner) betyr f.eks. at
basisalternativet for elektrisitetsforbruket må heves
med rundt 5 TWh, hvis elektrisitetspris- og vekstfo-
rutsetninger ikke endres.

Konklusjon

Ut fra det tallmaterialet som forligger i meldingen
må en trekke den konklusjon at Regjeringen mener
at den planlagte reelle stigning i energiprisen ikke vil
virke nevneverdig inn på det totale energiforbruket i
perioden fram til 1990. Dette er høyst overraskende
fordi «etter Regjeringens syn er energiprisene det
viktigste og mest effektive virkemiddel til å påvirke
utviklingen i totalt energiforbruk» (side 93 i meldin-
gen). Andre steder i meldingen argumenteres det da
også med at det ikke er noen fast sammenheng
mellom veksten i et lands energibruk og bruttonasjo-
nalproduktet fordi reelle endringer i energiprisene vil
påvirke omfanget av energibruken. Dette belyses
med historiske tallserier for Norge. Det er derfor
grunn til å slå fast at det er lite samsvar mellom
Regjeringens syn på saksforholdet og den prognose-
metode som er nyttet til å anslå energiforbruket

framover. En må også kunne spørre seg om hvorfor
energiprisene skal opp når de ikke antas å virke inn
på etterspørselen.

Forbruksanslagene skal tjene som grunnlag for å
planlegge energiforsyningen, spesielt kraftutbyggin-
gen, framover. Bygger vi ut for mye vil markedskla-
reringsprisen for elektrisitet, på samme måte som i
dag, bli liggende under langtidsgrensekost. Bygger vi
ut for lite vil prisen komme til å ligge over. De
framlagte prognosene kan brukes som et utgangs-
punkt for et videre arbeid med å forbedre forbruks-
anslagene, men er neppe tjenelig som et endelig
grunnlag for den videre kapasitetsutbygging i 80-
årene.

Anslagene for oljeprissiigningen er alt modne for
revisjon, de realøkonomiske vekstforutsetningene vil
trolig bli revidert i det kommende langtidsprogram
og det er vesentlige svakheter i beregningsopplegget.
Vi bør derfor alt neste år være innstilt på endringer i
de foreliggende energiprognoser. Så vidt jeg forstår
er det meningen å opprette et permanent utvalg for
energiprognoser. Dette vil kanskje gjøre at forståel-
sen for prognosenes betingede og foreløpige karakter
og de forskjellige former for usikkerhet, bli større.

' • Dessuten bør utvalget medvirke til forbedringer i det
prognoseopplegget som er brukt i energimeldingen.
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INDUSTRI OG ENERGIFORBRUK

av

Direktør Kjell Stahl Johannessen

Norges Industriforbund

Innledning

Bakgrunnen for dette seminaret er som kjent den nye

energimeldingen. Etter å ha studert dette dokumentet,

ville det kanskje ikke vært unaturlig å starte et inn-

legg oiti industri og energiforbruk med termodynamikkens

annen hovedsetning. Man kan selvsagt innvende at det

meste er sagt om den på forhånd; men man kunne til gjen-

gjeld bli betraktet som grundig og dermed være i meldin-

gens ånd.

Det ville antagelig også være greit å få Stortinget med

på varmelærens lover. Særlig hvis man kunne nøye seg

med det.

Dersom man skal summere opp innvendingene mot St.meld.

nr.54 for 1979/80 allerede i noen innledningsbemerk-

ninger, måtte det bli nettopp med dette utgangspunkt:

Den synes å legge for stor vekt på generelle, nesten

lærebokspregede resonnementer, mens mulige politiske

valg og konsekvenser av slike valg blir relativt lite

belyst. Den er blitt et underlig upolitisk dokument,

til tross for de politiske spenninger som åpenbart lig-

ger der, men det virker som om disse søkes utløst, ikke

ved beslutninger, men ved resonnementer og utredninger.

Det er derfor mye god folkeopplysning i energimeldingen.

Intet torvstykke i de norske myrer får ligge usnudd, og

ingen mikro-kalori - unnskyld, niikro-joule - får slippe

uoppdaget forbi i røkgassene fra norsk industri. Vi er

en nasjon som elsker folkeopplysning, både skoleverk

og kringkasting er i vårt land solid tuftet på folke-

opplysningens grunn. Mor steller i fjøset og far ror

Lofotfiske.
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Det er selvsagt nødvendig med informasjon om energispørs-

mål, både av teknisk og økonomisk art. Men en håndbok

er noe og et politisk program noe annet. Vi står ved

vurderingen av det foreliggende overfor to problemer:

Oppmerksomheten har en tendens til å skyves bort fra

valg og konsekvenser og til faglige resonnementer, og:

Man kan få inntrykk av at de valg som er gjort og som

må gjøres, har en faglig enkel og entydig begrunnelse.

Og slik er det ikke. Det er gode grunner for på en rekke

punkter å avvike fra de retningslinjer meldingen legger

opp til. Det forutsetter imidlertid at det industri-

politiske element i energipolitikken kommer sterkere

frem. Jeg vil forsøke å belyse en del av disse forhold

i mitt innlegg.

Internasjonale forhold

I et av meldingens innledningskapitler heter det: "I

krig vil landets elektrisitetsforsyning være utsatt..."

- Og videre: "Det vil ikke være akseptablet å basere

seg på at oljeforsyningene fra Kontinentalsokkelen kan

opprettholdes under krigstid."

Jeg siterer dette fordi utsagnene er enkle og realis-

tiske. De maner oss til besinnelse; de presenteres oss

for forhold vi ikke kan resonnere oss bort fra, hverken

med økonomiske eller fysiske modeller. De representerer

virkeligheten.

Ingen liker å snakke om krig - men jeg vil likevel be-

gynne her. I første rekke fordi vi i en krigssituasjon

står overfor forhold vi ikke selv har særlig kontroll

over, og hvor det er vår evne og vilje tij. beredskap,

til forutseenhet og innsats som eventuelt kan berge

oss gjennom.

Og beredskap er ikke i første rekke rasjoneringsord-
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ninger og 80 liters bensinmerker. Det er i første

rekke planlegging med mulighet for å skifte spor, plan-

legging med marginer slik at ikke enhver uforutsett

forstyrrelse blir en krise.

Selv om vi er begunstiget som energiland, så har vår

råderett over våre energiressurser sine grenser nettopp

fordi vi står i så nær kontakt med og er så avhengig av

vår omverden. Og dette er en avhengighet som går dy-

pere og lenger enn til Iran- og Afganistan-kriser og

trusler om krig.

Det er et fellesskap i produksjon og handel som binder

vårt land og dets utvikling til den øvrige verden - i

første rekke til de andre, industrialiserte land. Hvor-

dan påvirker dette vår energipolitikk?

Bindingen er enkel, men sterk: Bare dersom disse land

makter å sikre sine energiforsyninger, kan vi i fullt

monn utnytte våre energiressurser i norsk produksjon og

sysselsetting. Bare dersom disse land fører en økono-

misk politikk og har et politisk klima som skaper

markeder, vil norsk industri ha avtakere for sine varer

og tjenester - for sin energi, arbeidskraft og kapital

- ute i verden.

Og bare hvis vi er konkurransedyktige vil vi kunne få

mottakerne til å kjøpe fra oss, slik at bedriftene kan

tjene penger. Og bare hvis bedriftene tjener penger -

helst mange penger - kan sysselsetting og velferd sikres.

Dersom man skal se på industrien og dens anvendelse av

energi; er dette like fundamentale spørsmål som vår en-

ergiforsyning i krig. - En utkonkurrerende industri er

noe vi skal leve med. De begrenseninger som skapes på

denne måten er like viktige å erkjenne som vår sårbarhet

i krig.

La oss på dette tidspunkt sla fast at sentrale punkter
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i energipolitikken, sett fra industriens side, er spørs-

målene om forsyningssikkerhet og pris. Selv om proble-

met er mer vidtfavnende enn som så, er det både på grunn

av historiske forhold i Norge, den faktiske struktur i

vår energiforsyning og den forventede utvikling, natur-

lig å konsentrere oppmerksomheten om elektrisitetsfor-

syningen og om prisene på elektrisk kraft. Det er heller

ikke til å unngå at den kraftkrevende, industri står sen-

tralt i disse vurderinger.

Når det gjelder olje, må vi kunne regne med at vår for-

syningssikkerhet er like god, eller bedre enn for resten

av den industrialiserte verden. Likeledes vil det være

naturlig, etter min personlige oppfatning, at verdens-

markedets priser på oljeprodukter også må gjelde i Norge.

På dette siste punktet er det imidlertid for tiden delte

meninger i industrien. La oss i det etterfølgende anta

at verden som helhet makter å opprettholde en viss øko-

nomisk vekst i årene fremover og at tilstrekkelig energi

fra gamle og nye kilder vil være tilgjengelig. Hvilket

utgangspunkt har norsk industri og hvilke konsekvenser

bør dette ha for energipolitikken?

Industriens stilling

Etter at man nå i noen år har sagt at kostnadsnivået -

og spesielt lønnskostnadene - i industrien er for høyt,

har denne diskusjonen vært mindre fremtredende etter

at lønninger og priser ble frosset fast. Når nå lønns-

og prisstoppen er opphevet, synes det klart at det ikke

akkurat er viljen til tilpasning mellom produktivitets-

økning og lønnsøkning som er det mest fremtredende.

Snarere tvert imot, for å sitere en annen president enn

Industriforbundets.

Selv om lønns- og prisstoppen skulle få en viss varig,

positiv virkning i Norge; noe det gjenstår å se; vil vi

måtte regne med fortsatt å være blant de dyreste land i
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verden.

Og det er bra, for alle som har sitt utkomme i indu-

strien, dersom effektiviteten og produktiviteten er

blitt tilsvarende høy. Har vi grunn til å regne med

det? Det er nå ca. et halvt år siden Finn Lied-utvalget

- skal vi gjette med formannens ord - uttalte: "Et

< varig liv på velstandstoppen er avhengig av at vi også

' i videste forstand befinner oss på ytelsestoppen, og

ytelse må omfatte både materiell og intellektuell inn-

sats og faglig dyktighet."

Gapet mellom disse to toppene er antagelig ikke blitt

særlig mindre i de forløpne måneder.

Industrien mangler klart den inntjeningsevne som er en

forutsetning for å kunne ta risiko, i forbindelse med

T omstilling og nyskapning. Vi har hverken et industrielt

eller forretningsmessig klima som i tilstrekkelig grad

••; premierer lønnsomhet.

I virkeligheten har vi fått det motsatte: Gjennom en

lang rekke tiltak hvor myndighetene har tatt sikte på å

opprettholde produksjon og sysselsetting, har konkurr-

anseevnen ytterligere forverret seg.

Resultatene, i tillegg til en uhensiktsmessig økonomisk

og politisk styring, er at omstilling om omstrukturering

hindres, og at grunnlaget for industriell og økonomisk

\ vekst reduseres ytterligere.

i Vi må i denne forbindelse være klar over at den offent-

lige, selektive støttepolitikk på mange måter står i

motstrid til det som er den offisielle, uttalte poli-

tikk. I en lang rekke politiske utspill i de senere

år har myndighetene fremhevet betenkelighetene og skade-

virkningene ved de selektive støttetiltak og betont

behovet for en generell økonomisk politikk basert på

generelle virkemidler. Gang på gang har imidlertid
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denne uttalte politikk måttet vike når virkeligheten

ble for påtrengene og enkelbedrifter kom i fare. All

realisme tilsier derfor at også den selektive støtte-

politikk kan bli langvarig og vanskelig å få bort.

Til sist, men ikke minst, vil industrien i årene frem-

over møte de problemer som vil følge med de store olje-

inntektene. Også her vet vi hva som i verste fall kan skje

og hva vi kan gjøre for å redusere problemene. Også her

synes vi imidlertid å måtte resignere overfor de uttal-

lige krav om bruk av oljeinntektene innenlands. Selv

om innenlands bruk av oljepengene vil jage prisene og

lønningene oppover, står gode forslag om øket penge-

bruk i kø for å bli realisert: Skoler, sykehus, pen-

sjonister, skattelettelser, osv. Og en Kuwait- eller

Venezuela-økonomi vil være det problem vi står alene om

i vår del av verden.

Alle disse forhold, som hver for seg og hver på sin måte,

representerer klare begrensninger i utviklingen av en

konkurransedyktig norsk industri, virker i et samfunn

som blir mindre og mindre villig til å akseptere risiko,

omstilling og forandring.

Sagt med et enkelt ord: Vi taper hele tiden fleksibili-

tet og tilpasningsevne. Hvilken innflytelse får dette

på energipolitikken?

Energiprisene

Et naturlig spørsmål er om den norske energiforsyning

med hensyn til sikkerhet og pris på noen måte kan kompen-

sere for de ulemper som er nevnt foran. Elektrisitet kan

fremstilles fra norske vassdrag til lavere omkostninger

enn kraft fra varmekraftverk, særlig hvis disse skal fy-

res med olje. Hvor stor er denne fordelen og hvorledes

skal vi utnytte den?

Prisproblematikken for elektrisk kraft er velkjent.
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Meldingen legger opp til at det skal bli dyrt - til

dels svært dyrt - å kjøpe elektrisitet i Norge, sammen-

lignet med tidligere. Prisene skal i fremtiden følge

"langtidsgrensekostnad" - definert som anskaffelses-

verdien for det siste kraftverk tilført kraftsystemet.

Dette er et prinsipp som vi forøvrig ikke benytter i

så mange sammenhenger, idet vi forsøker å dra fordel

av investeringer vi allerede har gjort.

Prinsippet anvendes heller ikke ved kraftprisfastset-

telse i andre land - og norsk industri får sine konkur-

ranseforhold bestemt av land som finner at de kan få en

fornuftig ressursanvendelse med mindre ekstreme pris-

prinsipper. La det forøvrig være klart at også kraft-

produksjonen bør drives etter de samme krav til avkast-

ning og lønnsomhet som industrien forøvrig.

Dette bringer oss inn på kalkulasjonsrenten - på av-

kastningskravet på investeringene i elektrisitetssek-

toren. På grunn av anleggenes, art, vil kravet til for-

tjeneste på kapitalen være utslagsgivende for den pris

forbrukerne må betale.

Egentlig er langtidsgrensekostnadsprinsippet en bereg-

ningsmåte for å sammenligne forskjellige investerings-

prosjekter. Dersom prosjektene er relativt like med

hensyn til kapitalandel, vil kalkulasjonsrenten som be-

nyttes ikke være så kritisk. Dersom en også skulle an-

vende prinsippet til å beregnet priser, blir denne straks

viktigere.

Finansdepartementet forlangte i sin tid 10% reell avkast-

ning som forutsetning for beregningene. For å sitere

Hermann Kahn, den amerikanske fremtidsforskeren, da han

hørte om dette: "You must be crazy. For 10 per cent

I'll get you all the capital in the world."

Senere er den da også satt ned til 7%. Men dette er

også antagelig altfor høyt.
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For det første har långiverne i hele etterkrigstiden

vært villig til å låne ut pengene sine til en meget

lavere realrente - 1 til 1\%. Som sparere har vi ak-

septert en realrente på 0, eller til og med en negativ

rente. Dersom avkastningene hadde ligget så meget høy-

ere i visse sektorer av samfunnet, skulle man tro at

også långiverne ville ønske seg mer for pengene sine.

Og dette bringer oss til et annet punkt. Man har ikke

kunne vise til andre investeringsområder i industrien

og ellersf som har gitt en slik avkastning som den der

forlanges i forbindelse med beregning av kraftprisene.

Det er riktignok gjennomført analyser - basert på noto-

risk usikre nasjonalregnskapstall - som skal skaffe

belegg for antagelsen om en høy realavkastning. Disse

beregningene, som også unevnt ligger under energimel-

dingens avkastningskrav, har imidlertid den feil at

avkastningene bare er beregnet på realkapitalen. Den

brøk som representerer avkastningen har fått en altfor

liten nevner, kanskje bare halvparten av det den burde

være. Man har latt være å regne avkastning på drifts-

kapital; utestående fordringer, lager, osv. Dersom man

korrigerer for dette, vil man finne at investeringene i

Norge stort sett har gitt realavkastninger som er i

overensstemmelse med den bedømmelse långiverne har hatt

av markedet.

Til tross for den avgjørende betydning valg av rente-

sats har, og til tross for de meget omfattende økono-

miske resonnementer man finner i meldingen, er dette

vesentlige forhold om beregning av realavkastning ikke

berørt.

Foreløpig står derfor forbrukerne overfor utsiktene til

høye elektrisitetspriser. For den kraftkrevende indu-

stri er dette spesielt kritisk.
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Kraftkrevende industri

Etter de forslag som foreligger skal denne industrien,

som alle andre, betale dyrt for ny kraft.

Den skal oppgi fordelene ved tidligere inngåtte kontrak-

ter, tilsynelatende gjennom en minnelig ordning, som

også Industriforbundet har anbefalt, nemlig re-forhand-

linger. Meldingen kan imidlertid på dette punkt leses

slik at myndighetene forutsetter at dersom ikke Regje-

ringens mål med forhandlingene oppnås fullt ut, skal

dette likevel oppnås ved hjelp av elektrisitetsavgifter.

Endelig kan det "komme på tale", som det heter i meldin-

gen, å avgiftsbelegge industriens egen kraftproduksjon

for også å bringe denne opp på nivå med prisene for ny

kraft.

Som jeg tidligere har fremhevet står ikke norsk industri

i noen gunstig konkurransemessig stilling generelt.

Dette problemet er knyttet til kostnadssiden, men det er

like mye et spørsmål om den etterhvert sterkt reduserte

evne til omstilling og tilpasning til skiftende forhold.

Våre vannkraftressurser og en rimelig prispolitikk

gir idag muligheten for å redusere disse ulemper, som

ikke minst skyldes måten vi har organisert samfunnet

på og de forventninger vi har bygget opp i den forbind-

else.

Det er åpenbart at dersom industrien kan utnytte de selv-

sagte fordeler som ligger i egne nedbetalte kraftanlegg,

vil dette være et skritt i retning av å øke tilpasningsmu-

lighetene og fleksibiliteten i denne del av industrien.

Men, nei; de selektive virkemidlene kommer også inn her:

For å sitere meldingen: "Regjeringen vil i denne forbin-

delse vurdere størrelsen på avgiften og mulig bransjevis

differensiering av denne som et virkemiddel i industri-

og energipolitikken. Denne vurdering vil bli knyttet
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til den internasjonale energi- og industriutvikling,

til kostnadene for industriens råmaterialer, og spesi-

elt i de produktpriser som industrien oppnår i tida

framover." Og videre: "Regjeringen legger til grunn

at den pris- og avgiftspolitiske linje som velges, tar

rimelig hensyn til denne industriens økonomiske grunn-

lag, konkurranseevne og utviklingsmuligheter."

Hvis dette er prispolitikken: - altså at kraftprisen

skal bestemmes for hver enkelt bedrift eller bedrifts-

gruppe ved en vurdering av energi- og industriutvik-

lingen - hvorfor da de lange utredninger om en "riktig"

pris som skal gi optimal ressursutnyttelse? Det kan da

ikke bare vare et tiltak i folkeopplysningens tjeneste?

Og selv om byråkratiet skulle være villig til å vurdere

kraftprisene i lys av en gjennomgåelse av hvert års

regnskaper, er dette en politikk vi er tjent med?

Forsyningssikkerhet

Sett fra industriens side kan ikke den antydede pris-

politikken sies å være med å dempe de problemer man må

forvente å møte i årene fremover. -

Hva så med forsyningssiden? Dersom man betaler en høy '

pris, en såkalt riktig pris, så skulle man i et hvert

fall være sikret den nødvendige kraft. Dette synes imid- '.

lertid ikke å være tilfelle.

Man blir litt forbauset over det manglende samsvar mel- f

lom de økonomiske resonnementer på prissiden og de til- j

tak som skal skaffe dekning på etterspørselssiden.

Dersom man mener å ha oppdaget den "riktige" pris,

hadde man vel kunnet ta det prinsipielle standpunkt '

at for denne pris skal etterspørselen kunne dekkes. Men, i

nei: I stedet for en rimelig forsikring om at kraften I

vil være tilgjengelig, får man en prognosemodell, som

ikke bare er beheftet med vesentlig utsikkerhet, men
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hvor nesten all usikkerhet trekker i retning av at den

ikke kan oppfylles. Den er lavere enn det andre sak-

kyndige instanser - som f.eks. N V E - mener er for-

svarlig. Den er i det hele tatt en finregning på gode

ønsker om at alle skal få sitt uten at det koster noe.

Jeg har tidligere nevnt vår sårbarhet i krig. La oss

ta en mindre ekstrem situasjon: En ny, begrenset olje-

forsyningskrise. Hvis dette skjer, burde selvsagt

kraftsystemet være vårt sikkerhetsnett. Vi burde umid-

delbart bruke mer elektrisk kraft og spare olje. Men

kraften vil antagelig ikke finnes.

Den kraftkrevende industri får ikke engang usikre prog-

noser: Den får en tildeling som ligger lavere enn tid-

ligere gitte løfter; og med sterk usikkerhet m.h.t. om

denne tildeling virkelig kan oppfylles.

Det som er skjedd er selvsagt at man ikke har kunnet

forene kravene fra verne-interessene og utbyggings-

interessene . Man får en utviklingstakt etter en prog-

nose som skal sannsynliggjøre at alt skal gå bra, men

som - og det er påpekt av andre enn meg - Inneholder

store svakheter. Og dermed står vi overfor muligheten

for en kraftmangel i 80-årene, på grunn av f.eks., som

nevnt, overgang til olje, sene beslutningsprosesser,

nye Alta-aksjoner osv.

Hva nytter det da med en prisfasetsettelsesdiskusjon

enten det når skjer etter grensekostnadsprinsippet eller

andre retningslinjer? Den vil bare ha akademisk inter-

esse, hvis resultatet er leveringsinnskrenkninger og

rasjonering.

Og vi skal være oppmerksomme på at meritokratiet bare

bærer ansvaret for at beregningene er i overensstemmelse

med fasit; det er demokratiet som får tåle belastningene
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ved beslutningene og mangel på slike - og konsekvensene.

Allerede idag er vi i en situasjon hvor større elektrisi-

tetsforbrukere ikke får inngå kontrakter med e-verkene.

Dette er et forhold som rammer industrier, som helhet.

Det samme gjør den generelle usikkerhet som er knyttet

til den fremtidige kraftproduksjon. Og i en rasjoner-

ingssituasjon er som kjent prisen meget høy og den be-

tales til slutt i tapt sysselsetting og produksjon.

Det er denne pris vi da betaler for våre verneinteresser.

Det er i denne sammenheng liten trøst i meldingens ord

om: "Menneskers og dyrs muskelkraft har fra de eldste

tider vært avgjørende for produksjonen av mat og andre

goder. Fyring med ved, torv eller husdyrgjødsel har

lange tradisjoner."

Sentrifugalkreftene

Et hovedtrekk ved den foreliggende energimelding er at

den betoner de sentraliserende trekk i vår energifor-

syning. Den samler beslutningene om prisfastsettelse,

utbygging osv. ytterligere hos de sentrale myndigheter.

Dette er kjensgjerningene som ligger under de lange,

tilsynelatende så rasjonelle resonnementer av økonomisk

og teknisk karakter. Dette er budskapet bak folkeopp-

lysningen.

Samtidig er det et faktum at etterspørselen på energi,

etter elektrisk kraft, er desentralisert. Det er enkelt-

personer, du og jeg, enkeltbedrifter i lokalsamfunnet og

distriktene som vil føle resultatene av en skjev utvik-

ling mellom produksjon og etterspørsel.

Et hovedpoeng etter min oppfatning, må være å gjenvinne

fleksibiliteten, å gjenvinne tilpasningsmulighetene, til

våre enkelte behov. Dette krever at man legger større
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vekt på å desentralisere produksjonssiden. Vi må

idag forsøke å få kommunene, fylkene, store industri-

bedrifter til å ta konkreta initiativ for å bringe

mer kraft inn i kraftsystemet. Distriktene må få en

større råderett over sine egne ressurser - de må

aktivt gå inn for å ta ansvar for sin egen energi-

forsyning. Det gjelder vannkraft, men også varmekraft

basert på gass, kull, olje eller kjernekraft. Denne

utbygging behøver ikke foretas sentralt, dersom den

oppfyller de krav vi stiller til sikkerhet og miljø.

Det er på tide at sentrifugalkreftene får anledning

til å virke.
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SAMFUNNSUTVIKLING OG ENERGIPOLITIKK

av

Stortingsrepresentant Johan J. Jakobsen

Energipolitikk er samfunnsplanlegging i videste forstand. For å

kunne møte framtidige energibehov, er det nødvendig å ta stil-

ling til en lang rekke spørsmål og foreta mange vanskelige

avveininger.

Energiens mangfoldige bruksområder tilsier at energiplanlegging

må bli omfattende. Alle viktige funksjoner i et moderne samfunn

er avhengig av tilført energi i en eller annen form. Når vi

treffer et viktig energipolitisk vedtak, tar vi derfor i virkelig-

heten stilling til en lang rekke enkeltaktiviteter.

I Norge bør en del av det framtidige energibehov dekkes av nye

energibærere. Erfaringer viser at det kan ta tiår fra en ny form

for energiutvinning blir lansert og til den er i allment bruk.

På bakgrunn av dette er det viktig at den som skal ta energi-

politiske avgjørelser på et tidligst mulig stadium har klart for

seg omfanget av de utviklingsoppgaver en står overfor.

Ikke alle forhold som berører energisituasjonen i Norge, lar seg

kontrollere. Vedtak som fattes utenfor landets grenser, kan på

forskjellige måter virke avgjørende inn på vår egen utvikling.

Det mest kjente eksempel på dette i nyere tid, er oljekrisen

i 1973-74.

I dette foredraget vil jeg legge hovedvekten på en del globale

utviklingslinjer og målene for vår egen energipolitikk, og drøfte

ulike virkemidler i lys av disse.

GLOBALE FORUTSETNINGER

En av de viktigste forutsetninger for verdens framtidige energi-

behov er befolkningsutviklingen. I dag er verdens folkemengde

over 4 milliarder. Hvor mange vi vil være ved århundreskiftet,

vet vi ikke med sikkerhet. Enkelte anslag lyder på 6 milliarder,

andre antyder et tall på nærmere 7 milliarder. Vi står med andre
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ord overfor en økning på mellom 2 og 3 milliarder mennesker i

løpet av de neste 20 år.

At jordas folkemengde fordobles over mindre tid enn et halvt

hundre år, er egentlig en dramatisk begivenhet i verdenshistorien.

For at den gjennomsnittlige materielle levestandard skal kunne

opprettholdes, vil det også kreve en dramatisk heving i tilgangen

på disponible ressurser. Dette gjelder vel å merke spørsmålet

om å opprettholde d a g e n s nivå, der en ikke liten del av

befolkningen lider av sult.

Mat er en av disse ressursene, energi en annen. Det er en nær

sammenheng mellom disse to faktorer. Den økningen i mat-

produksjon som har funnet sted i den industrialiserte del av

verden i løpet av de siste 100 år, skyldes i vesentlig grad

tilførsel av energi. Mekaniseringen har gjort det mulig å nytte

ressursene bedre og øke produksjonen. I tillegg til at olje blir

brukt som drivstoff til landbruksmaskiner, spiller den en stadig

viktigere rolle for framstilling av gjødselprodukter, ikke minst

nitrogengjødsel.

Hva så med verdens energiressurser? Er disse tilstrekkelige til

å møte de framtidige utfordringer?

Petroleumsprodukter dekker i dag ca. 60 pst. av verdens energi-

behov. Olje og gass er imidlertid ikke-fornybare ressurser som

bare eksisterer i begrenset omfang. De påviste oljereserver er

anslått til om lag 90 milliarder tonn. I fjor lå verdens totale

forbruk av olje og naturgass på ca. 3,3 milliarder tonn. Hvis

dette forbruket holder seg stabilt - hvilket er lite trolig -

vil de p å v i s t e oljereservene f.eks. bare holde for 27

års forbruk.

Knapphet på olje vil imidlertid inntre langt før. De mest

pessimistiske mener innen 5 år. Selv om det rår en viss usikker-

het om når tidspunktet for oljeknappheten vil melde seg, er det

ingen uenighet om at det senest ved inngangen til 1990-årene vil

være for lite olje til å dekke den totale etterspørsel. Den

tidligere amerikanske energiminister, Schlesinger, har uttrykt

det slik: "Vi må oppdage et nytt Kuwait hvert tredje år om vi

skal kunne opprettholde vår nåværende oljereserve."
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Vi har allerede erfart hva oljeknapphet kan ha å si for verdens-

økonomien. Prisøkningen og blokaden i 1973 var med på å utlyse

den mest langvarige nedgangsperiode i verdensøkonomien vi har

hatt i hele etterkrigstiden, en krise vi ennå ikke har lagt bak

oss.

De oljeimporterende utviklingsland har i enda sterkere grad enn

vi fått føle virkningen av de mkte oljeprisene. Flere av disse

landene bruker i dag halvparten av sine valutainntekter til

nødvendig oljeimport.

Verdens energiproblemer er imidlertid ikke bare et spørsmål om

å ha nok kapasitet til å skaffe energi totalt sett. Et like stort

problem ligger i det forhold at energiressursene ikke er der

forbruket finner sted og at de er ujevnt fordelt. Dette fordelings-

problemet kan bare løses ved omfattende internasjonalt samarbeid.

Utviklingslandene har sagt seg villige til å diskutere problemet

innen FN, og her bør Norge ta mål av seg til å spille en aktiv

rolle for å få i stand globale forhandlinger.

At Norge i en rekke år framover vil være nettoeksportør av olje,

gir oss ikke grunn til å innta noen passiv holdning til verdens

energiproblemer. Med vår utadvendte økonomi rammes også vi sterkt

av ustabile forhold i verdensøkonomien.

Vi må se i øynene at Norges spesielle stilling som nettoeksportør

av olje, vil føre til at vi i økende grad kan bli utsatt for

press i retning av et høyest mulig utvinningstempo. A stå i mot

dette presset vil kunne bli vanskelig, men ikke mindre viktig av

den grunn. A holde et moderat utvinningstempo er viktig ut fra

mange hensyn: økonomiske, miljømessige, nærings- og distrikts-

politiske, for å nevne de viktigste.

NASJONALE MAL

Når vi skal utforme en nasjonal energipolitikk, er det viktig

å ha klart for seg hvilke mål denne skal bidra til å oppfylle.

Etter min oppfatning bør disse mål være:
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Trygge en allsidig og høy sysselsetting

Opprettholde i hovedtrekk vårt nåværende bosettingsmønster

- Bevare naturmiljøet

Ivareta sikkerheten overfor mennesker og miljø

Bidra til en stabil økonomisk utvikling

Stabilisere energiforbruket

Ansvarlig fordeling av energiressursene

Jeg vil forsøke å vurdere u l i k e f o r b r u k s m ø n s -

t r e i lys av disse mål. Dette betyr ikke at behovet for

energi til næringsliv og privat bruk retter seg etter forbruks-

vaner alene. Også andre forhold, som f.eks. bosetting og

næringsstruktur spiller inn. Vi kjenner ikke godt nok til hvordan

ulike lokaliseringsmønstre virker inn på energiforbruket. Å

kartlegge disse konsekvensene bedre bør være en viktig forsknings-

oppgave .

VANNKRAFT OG PROGNOSER

I Norge dekker vannkraften ca. 40 pst. av vårt totale energi-

forbruk. Av et beregnet totalt potensiale på 158 TWh er i dag

ca. 83 TWh utbygd. For de resterende vassdrag vil vernehensyn

komme inn med stadig større tyngde. Verneplan II går inn for

varig eller midlertidig vern av vassdrag med et potensiale på

tilsammen 22 TWh. Tar vi hensyn til dette, betyr det at vi har

bygd ut nesten 2/3 av de "tilgjengelige" vannkraftressurser.

Ved sin lave kWh-pris har vannkraften gjennom en årrekke vært

en av norsk industris viktigste konkurransefordeler. I dag står

vi ved et veiskille i så måte. Vi øyner slutten på vannkraft-

utbyggingen i Norge. Det er videre akseptert politisk at en del

vassdrag skal gis varig vern. Derimot er det politisk strid om

hvilke vassdrag som er verneverdige.

Hvor stort er egentlig utbyggingspresset på våre resternede vass-

drag? Hva kreves av ny teknologi for å kunne nytte andre energi-

kilder? Hvilke valgmuligheter har vi? Spørsmålene er mange.
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Debatten om den framtidige energiforsyning tar ofte utgangspunkt

i prognosene. Det er ingen tvil om at prognoser er et nødvendig

middel i all langtidsplanlegging, men på den annen side ligger

det en fare i ukritisk bruk av dem. En prognose alene må aldri

bli retningsgivende for en politikers valg. Dessverre har en

prognose lett for å bli oppfattet som en målsetting for hva vi

politisk sett ønsker.

Gjennom vårt forbruksmønster er vi med på å påvirke energi-

prognosene. Takten i den økonomiske vekst er en annen usikker-

hetsfaktor. Ingen av oss har ønsket de tendensene til økonomisk

stagnasjon vi har opplevd i løpet av de siste 5-6 årene, men det

er helt klart at disse problemene har påvirket prognosene.

At det er mer enn vanskelig å utarbeide langtidsprognoser som

slår til, skulle følgende eksempel vise: I St.meld.nr. 100 73-74

var prognosen for elektrisitetsforbruket til alminnelig forsyning

for 1985 satt til 78 TWh. Tre år senere, i NVE's middelprognose

for den alminnelige forsyning, lød det tilsvarende tall på 68 TWh.

I prognosen av 26. juni 1978 lød det på 66 TWh, og i prognosen

av 22. februar 1979 var det kommet ned på 62 TWh. I tallet 62 TWh

er det dessuten for førete gang siden det har vært lagt fram

elektisitetsprognoser, inkludert et ekstra sikkerhetstillegg på

5 TWh. Likevel utgjør dette en forskjell i anslaget for 1985 på

16 TWh - 16 Orkla Grana-utbygginger - på bare 5 år.

I den siste energimeldingen har Regjeringen som kjent lagt til

grunn et bruttofastkraftforbruk av elektrisitet til alminnelig

forbruk på 61 TWh i 1985, inkludert 2 TWh for prognoseusikkerhet

m.v.

De delvis sterkt sprikende energiprognoser har ikke vært til

noen berikelse av den energipolitiske debatten. Det må virke

forvirrende på opinionen når massemedia den ene dagen bringer

meldinger om god kraftdekning de nærmeste åra, for så neste dag å

tegne bilde av en alvorlig kraftkrise.

Skal kraftprognosene bli et nyttig hjelpemiddel i energiplanleg-

gingen, må forutsetningen være at både planleggere og politikerne

kan feste tillit til de tall som legges fram.
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HVA MENES MED STABILISERING AV ENERGIFORBRUKET?

Historisk sett har det vist seg å være nær sammenheng mellom

energiforbruket pr. innbygger og brutto nasjonalprodukt.

Høy tilgang på energi har vist seg å være en grunnleggende

forutsetning for den høye materielle levestandard i industri-

landene .

Utviklingslandenes vilkår vil ikke kunne bedres uten en radikal

økning av disponibel energi- Som et eksempel på omfanget av

det behov vi taler om her, kan nevnes at hvis alle land i verden

disponerte like mye energi pr. innbygger som USA, ville verdens

energiforbruk øke til det seksdobbelte i forhold til dagens nivå.

Her i landet har Vi i nesten hele etterkrigstiden hatt en jevn

Økonomisk vekst, og dette bidrar utvilsomt til å forme våre

forventninger til hvordan den framtidige utvikling bør være.

Et brudd på vekstkurven vil av mange bli oppfattet som et avvik

fra det normale.

Det kan imidlertid stilles spørsmålstegn ved om hvor "normal"

en slik vekstkurve er når vi vurderer den i forhold til ressurs-

tilgang, fordeling og miljøkrav. For å belyse det nærmere, kan

vi se på hva f.eks. konsekvensene av en framtidig årlig vekst på

4 pst. vil bli.

Med en 4 pst. årlig vekst vil BNP pr. innbygger være fordoblet

på under 20 år.

Vil det være forsvarlig å la veksten fortsette etter samme linje

som hittil i en tid da ytterst få nordmenn lider materiell nød?

Kan det være riktig å gi økonomisk vekst høyeste prioritet hvis

dette fører til økte forurensninger og mindre urørt natur til

rekreasjonsformål og til en overbeskatning av ufornybare

ressurser?

Det er slike spørsmål vi må ta stilling til når vi skal vurdere

den framtidige vekst. Vi tvinges alle til etter hvert å legge

større vekt på vekstens innhold enn på vekstens omfang.
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Mitt parti - Senterpartiet - har som en målsetting gått inn for

å stabilisere energiforbruket innen 1990. I den felles inn-

stilling til Regjeringens langtidsprogram for inneværende

periode har Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet satt

som mål en stabilisering i løpet av 1990-åra.

Det har ofte vært reist spørsmål om hva som ligger i ordet

stabilisering. Betyr det absolutt nullvekst eller en mer nyansert

form for utflating?

Tanken bak en framtidig stabilisering er å sette "tak" for hva

som skal kunne belastes natur- og livsmiljøet i form av ut-

bygging og forbruk av energi og den ressursbruk som har direkte

sammenheng med energiforbruket. At vi med oppfinnsomhet og

bedre metoder makter å nytte installasjonene og den produserte

energi bedre, bryter ikke med stabiliseringsmalet. Det vi

ønsker, er en vekst basert på bedrede metoder for energiut-

nytting og en bedre forvaltning av alle tilgjengelige ressurser.

Men framfor alt må vi, som jeg sa, i økende grad rette søkelyset

mot vekstens innhold og kvalitet framfor mot dens kvantitative

omfang.

Enhver form for energiproduksjon er en belastning på miljøet.

Noen absolutt "miljøfri" energiproduksjon eksisterer ikke, men

det eksisterer viktige gradsforskjeller mellom de enkelte energi-

formers påvirkning på miljøet. Vi ønsker ikke på noen måte å

svartmale all videre energiutvikling. Vi ønsker å prøve de

aktuelle energipolitiske utviklingslinjer mot de konsekvenser

vi mener de innebærer. Ut fra en slik prøvning jar vi ut-

krystallisert v å r energipolitikk. Utviklingen har ikke

svekket denne linjen.

ENERGISPARING/SUPPLERENDE ENERGIKILDER

Utviklingen av nye energibærere er ikke bare et spørsmål om hva

som er teknologisk mulig. For at vår rimelige energi fortsatt

skal kunne representere en konkurransefordel overfor utlandet,

er prisen på den nye energi vi makter å utvikle, vesentlig.

- 143 -
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To faktorer er viktige i denne sammenheng, nemlig økt effektivitet

og den generelle økning i energiprisene. Ved forskjellige former

for utviklingsarbeid vil vi alltid kunne bringe kWh-prisen på

et nytt energisystem ned. Dette alene er imidlertid ikke av-

gjørende. Også den generelle prisutvikling på energi er med på

å avgjøre når det vil lønne seg å satse på et nytt system.

Etterspørselen på energi er, som vi tidligere har vært inne på,

stigende. Dette innebærer at tidsperspektivet for bruk av nye,

supplerende energikilder er kortere enn hva dagens prisnivå kan

tyde på.

Mange av de beslutninger vi står overfor innen energisektoren

vil gi langsiktige virkninger. I enkelte tilfelle har dessverre

ikke politikerne god nok oversikt over følgene av et vedtak når

dette fattes. Når vi har vanskelig for å skimte konturene

framover, skulle alle rimelige hensyn tilsi at vi innrettet

farten etter dette. Men ofte kan en få inntrykk av at hensynet

til å få realisert utbyggingsplanene raskt, kommer foran even-

tuelle negative konsekvenser disse måtte ha.

Nettopp ved det veiskille vi står overfor, tror jeg det er

viktig at vi legger grundig arbeid i å skaffe oss oversikt over

konsekvensene av våre vedtak før disse fattes. De økologiske

konsekvenser av energiproduksjon er ennå lite utforsket, og

dette tilsier varsomhet.

For dem som deltar i den politiske beslutningsprosess om fram-

tidig energiutvikling, bør konsekvensanalyser komme inn som

et nyttig verktøy. Disse gjør det enklere å veie framtidige

valgmuligheter mot hverandre, og på den måten vil de kunne bidra

til å høyne kvaliteten i selve beslutningsprosessen.

Utviklingsarbeid som er gjort, viser at en rekke metoder for

forbedret energiutnyttelse innen få år vil kunne gi merkbare

positive resultater her i landet, om vi bare er villige til å

satse på dem. Jeg skal kort ta for meg noen eksempler på dette.

Et av de områder for energisparing som peker seg klart ut, er

bedre isolering av boliger. Med bedre isolasjonsstandard og

varmegjenvinning vil det kunne spares en energimengde som svarer

til 6 Orkla Grana-utbygginger pr. år i år 2000, hvis alle nye
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boliger fram til da blir bygd med bedret standard. Dette er

riktignok ikke ren nettogevinst, men det energitillegg som vil

gå med til å øke isoleringen, er uhyre lite - ca. 5 pst. - i

forhold til den innsparing vi kan oppnå. For at vi skal kunne

oppnå energigevinster på dette området, må byggeforskriftene

justeres.

I kombinasjon med bedre isolering vil soloppvarming, selv så

langt nord som i landet vårt, kunne utgjøre et verdifullt energi-

tilskudd. Ved å kombinere bedre isolering med solvarme, vil det

etter undersøkelser så langt, være mulig å redusere oppvarmings-

behovet i en vanlig norsk bolig med opp ?:il 75 pst.

Til oppvarmingsbehov er det også mye energi å hente ved bruk av

varmepumpe. Ved større anlegg vil det allerede i dag være

økonomisk lønnsomt å installere varmepumpeanlegg. En videre-

føring av den nåværende teknologi vil etter all sannsynlighet

i løpet av få år gjøre den lønnsom også for mindre anlegg.

Bruk av biomasse er en annen lovende energikilde. Prosjektleder

Arne Kaijser i Namnden for energiproduktionsforskning i Stockholm

har således uttalt at tidlig i neste århundre vil omtrent halv-

parten av Sveriges behov for energi kunne dekkes ved utnytting

av biomasse. Alt i dag blir deler av Mora i Mellom-Sverige til-

ført energi fra et varmekraftverk som blir fyrt med flis. Dette

varmekraftverket er allerede konkurransedyktig med konvensjonelle

varmekraftverk.

Med sin værharde kyst har Norge spesielle forutsetninger for å

kunne nytte energien fra havbølgene. Energipotensialet i de

bølgene som slår inn mot kysten vår er mange steder betydelig.

I Nord-Atlanteren utgjør det hele 60KW pr. meter bølgefront.

Energimengden i havbølgene er størst om vinteren, len tid av

året da vannføringen i elvene er minst og behovet for ekstra

energi mest følbart. Samkjøring mellom bølge- og vannkraft-

produksjon vil derfor kunne dempe sesongmessige variasjoner i vår

energi forsyning.

For tiden arbeides det med to bølgekraftprosjekter i Norge, ett

ved SI i Oslo og et ved NTH i Trondheim. Ved det siste prosjektet

vil en allerede til neste år sette en bøye i full skala på

vannet. Under forutsetning av at dette utviklingsarbeidet gis
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høy nok prioritet, bør bølgekraften innen 1990 være konkurranse-

dyktig i Norge.

Sist, men ikke minst, vil jeg rette blikket mot de energi-

mengder som i dag går til spille ved en rekke eldre vannkraftverk.

Det er flere årsaker til at dette skjer. Enkelte kraftverk er

dimensjonert etter helt andre økonomiske forutsetninger enn de

vi i dag ville ha lagt til grunn, og store mengder energi går

tapt gjennom urene vannveier, inntak og falltap i tunneler og

sjakter. Den energi vi kan spare ved å ruste opp eldre kraftverk,

dreier seg om flere utbyggingsår. Nødvendige tiltak for å rette

opp dette, bør snarest mulig settes i verk.

DEN KRAFTINTENSIVE INDUSTRI

Den kraftintensive industri står for mer enn 1/3 av vårt totale

elektriske forbruk. Det er derfor naturlig at denne står sentralt

i energidebatten. Typisk for den kraftintensive industri er at

den omfatter en rekke hjørnesteinsbedrifter. Dessuten befinner

den seg i en gunstig markedssituasjon med en markert økning i

etterspørselen på sine viktigste produkter.

Et av disse produktene, aluminium, kan bli en ikke liten pluss-

faktor i framtidens energiregnskap. Bruk av lettmetaller i biler

vil komme til å gjøre disse mindre energikrevende, og dette må

telle med når status for aluminiumsindustrien skal gjøres opp.

Den kraftintensive industri betaler på den annen side under halv-

parten av hva det koster å produsere elektrisitet fra nye kraft-

anlegg. Annen industri betaler en kraftpris som ligger betydelig

høyere. For å sikre Økonomisk riktig kraftbruk, burde i prinsippet

alle som bruker elektrisitet betale samme kraftpris, korrigert

for forskjell i overføringskostnader og brukstid.

Prisstigningen på aluminium og ferrolegeringer i løpet av de

siste to år tilsier en hevning av kraftprisen til den kraft-

intensive industrien. En økning av kraftprisen opp til s.k.

langtids grensekostnad vil imidlertid innebære en dramatisk

endring i konkurransesituasjonen for denne industrien. Med

en kalkulasjonsrente på 7 pst. er merkostnadene' for den rene
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kraftintensive industrien beregnet til ca. 1,5 milliarder kroner.

Både takten og formen for en prisøkning må vurderes nøye.

Ingen bør være interessert i å slå beina under denne industrien.

Et interessant trekk ved den kraftintensive industris utviklings-

muligheter er spørsmålet om i hvilken grad den vil makte å få

mer ut av sitt energiforbruk. Som følge av lovbestemte miljø-

tiltak vil hele ferrolegeringsindustrien i Norge måtte installere

gassrenseanlegg innen 1985. Dette gjør det mulig å gjenvinne

opp til 25 pst. energi for enkelte metallers vedkommende. Hvis

bedriften ligger sentralt til, vil det være aktuelt å produsere

varmtvann som kan distribueres til kunder i området.

Beregninger som er gjort, viser at det fram til 1990 vil være

nødvendig å øke behovet for elektrisk kraft med ca. 1,6 TWh og

brenselbehovet med anslagsvis 140 000 tonn oljeekvivalenter

for å oppfylle de lovbestemte miljøforbedringer. På den annen

side vil det imidlertid være mulig å gjenvinne ca. 2,6 TWh

elektrisk kraft og bortimot 200 000 tonn oljeekvivalenter brensel

i samme tidsrom. Differansen vil dermed kunne bli en netto

energigevinst på 1,0 TWh og ca. 50 000 tonn oljeekvivalenter

brenselsenergi pr. år. For ferrolegeringsindustrien er marginal-

omkostningene for å ta ut denne energien beregnet til ca. halv-

parten av utbyggingskostnadene pr. kWh vannkraft.

Som en ser, finnes det også andre løsninger på den kraft-

intensive industris energiproblemer enn utvidet tilgang på vann-

kraft. Alle deler av den kraftintensive industri bør stimuleres

til å utnytte de muligheter for energisparing som her foreligger.

KJERNEKRAFT

Utbygging av kjernekraft synes ikke for tiden å være aktuell

politikk i Norge. Men det er likevel hevet over tvil at denne

energiformen også har sine tilhengere.

Det er blitt hevdet at vi i realiteten ikke har noe valg overfor

kjernekraften, ettersom den er den eneste av de nye energikilder

som vil kunne levere oss rimelig nok energi. Etter min oppfatning

har vi valgmuligheter også uten bruk av kjernekraft. Noe som
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imidlertid er kommet lite fram i debatten om kjernekraft i

Norge, er at de økonomiske forventninger en stilte til denne

ikke er innfridd ennå. Wall Street Journal har i 1979 summert

opp erfaringene med atomkraftverk til nå og skriver at

"økonomisk sett er atomkraftverkenes upålitelighet i ferd med

å bli en av deres sikreste egenskaper."

I gjennomsnitt har de kraftverk som er i drift hatt en kapasitets-

utnyttelse som ligger på bare 59 pst. av det som var forutsatt.

Samtidig er kostnadene økt sterkt. Enkelte kraftverk er blitt

6 ganger så kostbare som forutsatt.

Vi skal også merke oss at det rår usikkerhet med hensyn til

reaktorenes levetid. Hvis det skulle vise seg at denne er

vesentlig lavere enn de 30-40 år en har ventet, vil atomkraften

også kunne bli et uhyre dårlig alternativ prismessig sett.

Mer betenkelig er det imidlertid at en ennå ikke har funnet en

tilfredsstillende løsning på å lagre det radioaktive høyaktive

avfallet. Det finnes derimot et stort antall spekulasjoner

om hvordan dette skal kunne gjøres.

Den vesentligste vanskeligheten ved dette problemet er at

oppbevaringen må skje i 100-vis av år, ja kanskje enda lengre-

Vi mangler praktisk erfaring i så langsiktige prosjekter, som

må være absolutt pålitelige, ettersom giftmengdene er så enorme.

Er det i det hele tatt forsvarlig etisk sett å ta ut energien

nå og overlate til seinere generasjoner å ta hånd om radio-

aktiviteten?

Jeg betrakter kjernekraften som en ekstrem energikilde. Det bør

være en sentral oppgave å legge opp til en energipolitikk som

gjør oss uavhengige av denne energiformen.

La oss i stedet for kjernekraften satse på en teknologi vi

kjenner og utvikle denne på nye utradisjonelle områder.

Utfordringene er store og mulighetene mange. Den økende interesse

for energipolitikk og den markert økende vilje til nytenkning

lover godt. Vi går spennende tider i møte. Ingen bør være i

tvil om at energispørsmålene vil komme til å sette sitt preg både

på den nasjonale og den internasjonale politikk i 1980-åra.
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NORGES ELEKTRISITETSPRODUKSJON - FREMTIDIGE MULIGHETER

av

generaldirektør Sigmund Larsen

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen

I Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen har vi sett frem til of-
fentliggjørelsen av Regjeringens energimelding med både forventning
og spenning.

Avklaring på en rekke saksområder har i lengre tid vært utsatt i på-
vente av den samlede oversikt over vår fremtidige energipolitikk
energimeldingen skulle gi. For NVE gjelder det bl.a.:

Etatens organisasjonsmønster, som har vært under utredning og
vært gjenstand for offentlig debatt mer eller mindre kontinuer-
lig siden siste halvdel av 1960-tallet.

Myndighetenes syn på mål og virkemidler for elforsyningens frem-
tidige organisasjonsmønster.

NVE's fremtidige oppgaver med hensyn til videre klargjøring av
vannkraftprosjekter, og videreføring av våre varmekraftplaner.

Min reaksjon på de retningslinjer Regjeringen bringer i meldingen,
er noe blandet. Den varierer fra en gledelig konstatering av at
hovedstyrets standpunkt om å bibeholde NVE som en samlet etat deles
av en samlet Regjering - til forundring over antydningen om et plan-
leggings tak for den totale vannkraftutbyggingen på ca. 110 TWh fast-
kraft. Jeg skal i det følgende kommentere de ulike punktene noe
nærmere.

NVE's organisasjon

Spørsmålet om NVE's organisasjonsmønster var oppe til debatt i Stor-
tinget i 1960, da etaten fikk den organisasjonsform med fire direkto-
rater den har i dag. Omkring midten av 60-årene ble spørsmålet om
å skille de forvaltningsmessige og de såkalte forretningsmessige opp-
gaver fra hverandre tatt opp i Stortinget ved et par anledninger.
Det er videre blitt hevdet at NVE ikke samtidig kunne være forvalter
av vassdragene og ansvarlig for én enkelt form for utnytting av
disse ressursene. Det var å "sette bukken til å passe havresekken".

Den daværende Regjeringen engasjerte i 1967 Rasjonaliseringsdirekto-
ratet til å utrede saken sammen med etatens egne folk. Etter videre
intern saksforberedelse avga hovedstyret i oktober 1975 en enstemmig
innstilling om at etatens organisasjon i alt vesentlig burde opprett-
holdes som hittil.

Jeg er som sagt glad for at Regjeringen slår helt klart fast at NVE
skal beholdes som en samlet etat. Dermed kan vi både internt og i
samarbeid med berørte departementer starte arbeidet med de interne
organisasjonsmessige tilpasningene som vi lenge har ønsket å få
gjort.
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Til de innvendinger som har vært fremsatt mot den løsning Regjerin-
gen og hovedstyret nå står sammen om, vil jeg kort si følgende:
Det er i et nært samarbeid mellom de fire direktoratene NVE best
kan fremskaffe grunnlagsmateriale for Regjeringens og Stortingets
energipolitikk. Konsesjonsbehandlingen av vannkraftprosjektene
skjer helt åpent, like fra melding om planleggingsstart innløper,
til hovedstyret - gjerne flere år etter - avgir sin innstilling til
Olje- og energidepartementet. Alle interesser, såvel lokale som
sentrale, faglige og næringsmessige, ideelle og politiske, har en
rekke anledninger til a gjøre sitt syn gjeldende under sakens gang.

NVE er for øvrig beredt til å utdype det samarbeidet vi har med
andre offentlige organer som er tillagt ansvar og myndighet i for-
bindelse med forvaltning og bruk av vassdragene. Ingen favorisering
av kraftinteressene på bekostning av natur-, miljø- eller konkur-
rerende næringsinteresser kan skje i det dulgte, slik det mer eller
mindre åpent har vært antydet. Og den endelige avveining mellom
kryssende interesser skjer i alle fall i Regjering og Storting.

Statskraftverkene er også først og fremst et redskap for å iverksette
sider ved myndighetenes energipolitikk. Forretningsmessige hensyn
kommer i annen rekke. For planleggingen av landets kraftsystem er
samarbeidet mellom Statskraftverkene og Elektrisitetsdirektoratet
av uvurderlig betydning.

Jeg forstår godt at de som ikke kjenner NVE's arbeidsmåte, ansvar
og myndighet, kan ha motforestillinger til etatens form. Det burde
likevel være betryggende også for dem at hver gang NVE blir satt
under lupen, finner en ut at den organisasjon vi har tross alt er
den riktigste. Jeg håper at vi nå, av hensyn til de ansatte i NVE,
får ro om dette spørsmål.

Elforsyningens organisasjon

Jeg konstaterer også med tilfredshet at Regjeringen i samarbeid med
NVE vil intensivere arbeidet med en organisasjonsmessig struktur-
rasjonalisering av elforsyningen. Dagens og fremtidens oppgaver
innen kraftforsyningen kaller på samarbeid innen større og sterkere
enheter enn vi med få unntak har i dag. Det gjelder oppgaver som
utbygging av lokale kraftkilder, det gjelder en gjennomgående opprusting
av ledningsnettet for å redusere tap og bedre leveringskvaliteten,
det gjelder et bedre produksjonssamarbeid innen og mellom områdene
for best mulig utnytting av krafttilgangen. Det gjelder også mulig-
hetene for å skape et allsidig og utviklende faglig miljø for elfor-
syningens ansatte, bl.a. for å sikre rekrutteringen - noe som på få
års sikt ser ut til å bli et problem.

Vi har meget å takke dem for som har bygget opp kraftproduksjon og
elforsyning i distriktene. Uten de mange lokale initiativ gjennom
mange år, ville vi ikke ha kunnet virkeliggjøre en nær fullstendig
elektrisitetsforsyning av vårt land. Men tiden er nå inne til å
føre dette arbeidet videre og tilpasse det de nye krav fremtiden
stiller. Jeg håper at vi fortsatt skal kunne samarbeide for å få
dette til.

Fremtidig kraftbehov

Prognosene for fremtidig kraftetterspørsel har i de siste 10-15
årene spilt en sentral rolle i forbindelse med utformingen av pro-
gram for kraftutbyggingen. Prognosetallene har trolig vært tillagt
for stor vekt, når en tar i betraktning alle de usikkerheter de er
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beheftet med. Usikkerhetene er knyttet til prognosemodellene, til
mulige forandringer over tid av sammenhengene mellom økonomisk ut- [
vikling og energibruk, og til valg av økonomiske og andre forut- f
setninger for de faktorer som påvirker energietterspørselen. {

NVE har i mange år utarbeidet prognoser for forventet kraftetter- |V

spørsel og derav følgencle program for nødvendig krafttilgang. Vi
har i den forbindelse ofte vært utsatt for kritikk fra hold som
ikke har likt de tall vi har kommet frem til. At disse tallene -
med de usikkerheter jeg nevnte - bare uttrykker en konsekvens av en
utvikling med hensyn til økonomisk vekst, energipriser m.v., som
det ligger langt utenfor NVE's rekkevidde å påvirke, har en ikke
sett - eller villet se.

Siden 1977 har så et interdepartementalt energiprognoseut-
valg - hvor NVE har deltatt - vært i arbeid og avgitt en rapport
som er lagt til grunn for arbeidet med energimeldingen. Utvalget
har laget forbruksprognoser både for olje og elektrisitet.

Prognoseutvalgets alternative beregninger over forventet forbruk i
1985 og 1990 avviker lite fra NVE's. Prognosemodellene har vært
sammenfallende, unntatt i én forbrukssektor.

Regjeringen har i Energimeldingen lagt til grunn et forventet for-
bruk til alminnelig forsyning som i 1985 ligger 2 TWh lavere enn
NVE's tall, og i 1990 1 TWh lavere. På grunn av forskjellige for-
hold, som er forklart i meldingen, anbefalte hovedstyret et påslag
på 5 TWh til den rene forbruksprognose både i 1985 og i 1990. Re-
gjeringen sa seg enig i et påslag, men reduserte det til 4 TWh i
1985 og til 2 TWh i 1990. Det resulterte i et totalt utbyggings-
program på 94 TWh i 1985 og 106 TWh i 1990, eller henholdsvis 3 og
4 TWh lavere enn NVE's tilråding.

Jeg anser ikke disse forskjellene for dramatiske, men ville ha fore-
trukket om Regjeringen hadde lagt seg på det nivå fagetaten og ho-
vedstyret har anbefalt. En begrensning i tilgangen, slik Regjerin-
gen går inn for, vil kreve ekstra innsatser for energiøkonomisering
og andre tiltak, om prognoseforutsetningene for øvrig slår til.
Jeg forutsetter da at Regjeringen vil holde fast ved den praksis
at forbrukerne innen alminnelig forsyning skal få den kraft de øns-
ker til gjeldende prisvilkår.

Nær sagt dramatisk er derimot forskjellen mellom Regjeringens ut-
byggingsprogram og den landsprognose for nødvendig krafttilgang
som er summert opp på grunnlag av fylkenes prognoser. Denne lands-
prognosen ligger hele 9 TWh over Regjeringens tall for 1985, og 14
TWh over for 1990.

Fordi oppdekningen i dag er de regionale og fylkesomfattende el-
verkenes ansvar, kan deres anslag ikke uten videre neglisjeres.
På den annen side må det være åpenbart at de bygger på forutset-
ninger - kommunale generalplaner og fylkesplaner - som i sum for
landet ligger for høyt. Det vil heller ikke være praktisk mulig å
gjennomføre et slikt kraftutbyggingsprogram som de forutsetter,
spesielt ikke innen 1985. Jeg finner det sterkt utilfredsstillende
- og for mange må det virke høyst forvirrende - med slike sprikende
tall.

Av meldingen fremgår det at Olje- og energidepartementet tar sikte
på å fortsette sitt arbeid med energiprognosering. Jeg håper at
vi i det fremtidige arbeidet med prognoser finner frem til en ar-
beidsform der de som har det direkte ansvar for vår kraftforsyning,
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fylkene og NVE, får en helt sentral plass. NVE har for sin del
allerede for noen tid siden innledet et samarbeid med Norske Elek-
trisitetsverkers Forening om de fylkesvise elprognoser. Det er nå
nødvendig at alle som er engasjert i prognosearbeid, sentralt og
lokalt, går inn i et samarbeid med sikte på å komme frem til fel-
les prognosemetoder, og at det kan bli etablert felles forutsetnin-
ger med hensyn til antatt økonomisk utvikling m.v. Målet må være
å få til et samsvar mellom landsprognosene og de regionale prog-
nosene. Den største vanskeligheten vil åpenbart bli å etablere
nasjonaløkonomisk realistiske forutsetninger for de regionale prog-
nosene. NVE føler for sin del et spesielt ansvar for å bidra til
en samordning, ettersom etaten har vel utbygde kommunikasjonska-
naler både til de regionale elforsyningsorganer og til sentralmyn-
dighetene.

Den fremtidige kraftoppdekning

Regjeringen og NVE deler det syn at hovedtyngden av økningen i
krafttilgangen i årene fremover må komme fra vannkraft. Ikke bare
er vannkraften hos oss den energiressurs det ligger nærmest å gripe
til. Den er samtidig den billigste og mest miljøvennlige, både i
produksjon og bruk.

Regjeringen forutsetter en økning i fastkrafttilgangen på 23 TWh i
løpet av 1980-årene. Av dette forutsettes 21 TWh å komme fra vann-
kraft, hvorav 10 TWh allerede er under utbygging. Av den noe mer
overslagsmessige tilvekst på 17 TWh i løpet av 1990-årene, forut-
settes 12 TWh å komme fra vannkraft.

Etter denne planen skulle vi ha en rest på ytterligere ca. 18 TWh
økonomisk utnyttbar vannkraft, når alle prosjekter i verneplan I og
II er holdt utenfor, som kunne bidra til kraftdekningen etter år
2000. Nå kan det også bli nødvendig med en større innsats av vann-
kraft innen år 2000, dersom forbruket blir større enn antatt, og/
eller dersom vi ikke får noe tilskudd fra alternative kilder.

I den offentlige debatt som har pågått forut for - og parallelt med
- utarbeidelsen av energimeldingen, har det vært krevd at Regjerin-
gen i denne skulle presentere en samlet plan for den videre dispo-
nering av vannkraftressursene.

Rekkefølgen for den videre konsesjonsbehandling av vannkraftpro-
sjekter i en slik plan skal være at billigere og lite konfliktfylte
prosjekter skal behandles for dyrere og mer kontroversielle. Der-
som det var mulig å oppnå en slik rangering av den videre konse-
sjonsbehandling, burde det etter mitt syn ikke være behov for noen
ytterligere verneplaner. Spørsmålet om omfang av utbygging eller
vern innen det enkelte prosjekt kunne skje i forbindelse med konse-
sjonsbehandling av den enkelte sak, når denne behandling skjedde
i en rekkefølge som nevnt.

Som riktig påpekt i energimeldingen, er det imidlertid ingen enkel
sak å sette opp en faglig holdbar rangering eller gruppering av de
gjenværende vannkraftprosjekter. Bl.a. er vårt kjennskap til en
rekke av vassdragene meget mangelfullt. Men selv om videre under-
søkelser vil kunne rette opp det, kan en slik rangering ikke i noe
fall bli mer enn veiledende for behandlingsrekkefølgen. Det er
nemlig først gjennom den lovfestede konsesjonsbehandlingen at vi
får belyst alle sider ved et prosjekt, og det er bare gjennom denne
vi kan få frem de endelige avveininger mellom alle kryssende hensyn.
Det prosjektet som blir meddelt konsesjon, er ofte meget forskjellig
fra den plan søkeren startet med.
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Hensynet til en landsdelsmessig balanse mellom produksjon og for-
bruk må også tas i betraktning ved utbyggingsrekkefølgen. For de
nærmeste årene må tidsaspektet tillegges vekt. Når det gjelder
de forholdsvis mange prosjekter som forutstttes konsesjonsbehandlet
og fremmet for avgjørelse i første delen av 80-årene, må dette hen-
synet bli avgjørende. Jeg håper at vi ikke da blir handlingslammet
qjennom krav om utredninger som vil være av liten verdi for den en-
delige avgjørelse.

Selv om jeg er enig i at nasjonale hensyn må være de dominerende
under utformingen av vårt kraftutbyggingsprogram, vil likevel dis-
triktene fortsatt måtte være med i prosessen, både som uttaleinstans
i forbindelse med alle prosjekter og som rettighetseiere i forbind-
else med mange av prosjektene.

Ut fra det kunnskapsgrunnlag som nå foreligger, har Regjeringen i
Energimeldingen presentert en plan for den videre vassdragsdispo-
neringen.

Jeg har ingen vanskeligheter med å slutte meg til de fire første
punktene i denne samlede planen. De er:

verneplan II

- en opplisting av prosjekter som er kommet så langt i planlegging
og konsesjonsbehandling, og som vil ha så kort byggetid, at de
hver for seg vil kunne være på nettet senest i 1985

en tilsvarende liste over prosjekter som vi kan velge blant for
å dekke etterspørselsøkningen i siste halvdel av 1980-årene,
samt

- en gjenværende prosjektmasse på ca. 31 TWh ved inngangen til 1990-
årene.

Det siste punkt i Regjeringens samlede plan har jeg derimot sterke
motforestillinger til.

Regjeringen sier her at den anser et utbyggingstak på 125 TWh mid-
del årsproduksjon som en rimelig illustrasjon på en skånsom vannkraft-
utbygging. Hvis en leser dette løsrevet fra resten av meldingen,
kan en tolke det slik at Regjeringen unntar fra konsesjonsbehandling
og eventuell utbygging et potensial på ca. 20 TWh fastkraft, uten å
si noe om hvilke prosjekter det gjelder. Dette er like mye som det
som vernes permanent og midlertidig gjennom de to verneplaner, og
det ville redusere det utbyggbare fastkraftpotensial fra 130 til 110
TWh. Nå kolliderer imidlertid en slik fortolkning om vern med andre
uttalelser i meldingen som peker i motsatt retning.

Både av hensyn til NVE's og de forskjellige kraftselskapers videre
planlegging av kraftoppdekningen, og av hensyn til distriktene, er
det derfor behov for en snarlig klarlegging av hvordan dette plan-
tallet er å oppfatte.

Slik det nå står, kan det f.eks. av våre miljøvernmyndigheter bli
tolket som klarsignal for et vern som kan omfatte de fleste større
prosjekter som står på listen for kraftoppdekningen i perioden 1986-
1990. Av de 9 TWh på denne listen er nemlig ca. 6 TWh av Miljøvern-
departementet gitt merkelappen "Meget store brukerinteresser" på et
foreløpig utkast til klassifisering av prosjekter. Nå poengterer
Regjeringen at en kan bli nødt til å gå på tvers av denne listen,
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og at prosjekter kan rangeres opp eller ned på den når en får bedre
kunnskaper om prosjektene.

Men bare det at en så ufullstendig underbygget rangering av prosjek-
ter er tatt inn i meldingen, og det at et planleggingstak som til-
svarer 110 TWh fastkraft er nevnt, kan bli en kilde til store kon-
flikter i tiden fremover hvis det ikke gis klarere retningslinjer
under den videre behandling av meldingen. Det ville være sørgelig
om vi ble sittende igjen med et politisk program som kan tolkes
forskjellig. Det ville bli en energidreper av de riktig store.

Sammen med det forhold at vi med dagens lovgrunnlag ikke kan frem-
skynde ikke-statlige prosjekter mot rettighetseiernes ønske, ville
det gjøre forsyningssituasjonen for 1980-årene meget bekymrings- .
full.

For Statskraftverkene var situasjonen, allerede før Energimeldingen
kom, at bare 30% av økningen i kraftbestillingene til alminnelig
forsyning kunne imøtekommes for perioden 1.7.1980-82, og at det i
de derpå følgende to år ikke er plass til noen økning. Nå kan
skjebnen bli usikker for statskraftprosjekter som Vefsna og deler
av Breheimen og Saltfjellet-Svartisen. Otta, der staten har en an-
del på ca. 20%, kommer i samme sitlling. I tillegg foreligger det
krav fra allerede kraftrike fylker om medeiendomsrett i statens
større prosjekter.

Det er på denne bakgrunn fare for at Statskraftverkene i de kommende
år ikke vil være i stand til å spille noen særlig aktiv rolle for
den videre utjevning av kraftforsyningsforholdene i landet.

Det er ønskelig, slik meldingen legger opp til, snarest mulig å
komme i gang med konsesjonsbehandling av et kullfyrt kraftverk i
Oslofjord-området, med sikte på foredling av tilfeldig kraft til
fastkraft, eller tørrårssikring, som det mer populært kalles. Med
samme siktemål vil NVE søke å videreføre kraftsamarbeidet med Sve-
rige og Danmark.

Andre muligheter for å sikre kraftforsyningen vil neppe foreligge
i 1980-årene. Muligens kan et gassfyrt kraftverk komme inn helt
på slutten av tiåret, dersom en hel rekke forutsetninger, som i dag
er uavklaret, slår til. Alternative energikilder, som bølger og
vind, vil i dette tidsperspektiv være uten betydning for kraftba-
lansen.

Slike nye energikilder vil i høyden yte beskjedne bidrag selv i
90-årene. Også i det siste tiår av århundret vil vannkraften tro-
lig komme til å dekke mesteparten av forbruksøkningen. Som meldin-
gen konkluderer med, vil de nye vannkraftprosjekter på mange måter
bli den balanserende faktor i bildet. Dette vil jeg slutte meg til,
både ut fra kostnads-, ressurs- og miljømessige betraktninger, men
ser ikke helt at det kan forenes med et lavt tak for den videre
kraftutbygging.

Oppsummering

Som en oppsummering vil jeg si at energimeldingen har gitt en lenge
etterlengtet avklaring på en rekke saksområder. Den har gitt det
samlede oversyn over vår energisituasjon som nå i lengre tid har
vært påberopt som en nødvendig forutsetning for å gå videre med kon-
krete tiltak.

NVE er innstilt på å fylle best mulig den viktige og utvidete rolle
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vi er tiltenkt. Vi vil gå gjennom vår interne organisasjon innen-
for den ramme som nå omsider er lagt, i og med at NVE skal opprett-
holdes som en samlet etat. Vi vil bidra til en mer fleksibel, sik-
rere og mer allsidig energiforsyning. Vi vil - i samarbeid med
andre instanser - bidra til en fortsatt god vannressursforvaltning.
Og vi vil gjerne bidra i arbeidet med en gjennomgåelse og forbedring
av hele lovgivningsgrunnlaget for vår energiproduksjon, -omsetning
og -bruk, som meldingen bebuder.

Regjeringen har gjort et godt utspill med Stortingsmelding nr. 54.
Vi ser nå frem til Stortingets behandling av meldingen i løpet av
vårsesjonen. Derpå må de konkrete saker fremmes for Stortinget
uten opphold. Det vil stilles krav til samarbeid og felles løft
fra mange, hvis det foreslåtte utbyggingsprogram for 80-årene skal
kunne holdes.
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ELEKTRISITETSVERKENES SYN PA ENERGIMELDINGEN

av

Direktør Hermann Hanssen

Norske Elektrisitetsverkers Forening

Under et foredrag i Svenska Kraftverksforeningens årsmøte i 1979
uttalte den svenske statsråd Carl Tham blant annet: "Det vore et
odesdigert misstag at tro att det går att skapa et harmoniskt och
socialt råttfårdigt samhalle utan en fast og stabil ekonomisk bas.
Och en sådan bas forutsåtter industriell utveckling.

For detta kravs ofrånkomligen energi och for vissa viktiga delar av
vår industri ar energikostnaderna betydande.

Det ar mojligt att vi på sikt får en industristruktur som ar mindre
energikravånde. Men i det tidsperspektiv vi nu talar om, fram mot
1990-talet, kommer den energikråvande delen av svensk industri att
vara synnerligen betydelsefull for vår industriella kapacitet och
exportformåga".

Etter at vi nylig fikk høre, hva vi for øvrig visste på forhånd, at
inntektene av norsk oljeindustri det samme tidsrom må brukes til å
nedbetale den gjeld som er påløpet under oppbygningen av denne industri,
må man anta at den siterte uttalelse gir et godt bilde også av våre
forhold.

I den nå foreliggende energimelding gir da også vår regjering uttrykk
for noe av det samme når den uttaler: "Energipolitikken må utformes
slik at den bidrar til å fremme den samfunnsutvikling vi ønsker.
Produksjon, omforming og bruk av energi må derfor foregå på en slik
måte at overordnede samfunnsmål fremmes". Og videre: "Energi er
grunnleggende for samfunnsutviklingen. Tilgangen på energi er en av-
gjørende forutsetning for økonomisk vekst, både i de moderne industri-
samfunn og i utviklingslandene. Det vil riktig nok være mulig å ha
høy sysselsetting uten bruk av mye energi. Men det er utenkelig at
vi kan opprettholde dagens produksjon og levestandard uten et høyt
energiforbruk. Stigende tilgang på energi har vært en av de funda-
mentale forutsetningene for utviklingen av dagens velferdssamfunn".

Det er prisverdig at det i meldingen presiseres at energipolitikken
må utformes slik at den bidrar til å fremme en samfunnsutvikling som
Regjeringen ønsker. Dette er ikke fremmede tanker for elforsyningen
som gang på gang har fremhevet at det er overordnede mål når det
gjelder samfunnsutviklingen, som bestemmer energibehovet.

Vi er glade for at Regjeringen fremhever denne sammenheng, for i dagens
debatt får en ofte inntrykk av at det primære mål er å begrense energi-
tilgangen, og så får samfunnsutviklingen innrettes deretter.

Det lyder fortrøstningsfullt for vår økonomiske og kulturelle fremtid
at det i meldingen slåes fast: "På grunn av våre rikelige forekomster
av de aller fleste energibærere bør ikke energitilgangen begrense den
økonomiske vekst i Norge i åra framover".
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Det er en god ting at vi kan være enige om den ideelle målsetting,
men hva med midlene for å nå denne målsetting?

Jeg har her lyst til å diskutere noen av de foreslåtte midler, men
nå er imidlertid energimeldingen et mektig dokument og tiden er knapp.
Med fare for å virke negativ må jeg derfor konsentrere meg om de
områder hvor elforsyningen har de største innvendinger mot meldingen.

Man har ikke ønsket å legge denne melding ut på høring, og dette faktum
mener jeg rettferdiggjør den skisserte fremgangsmåte. Før jeg går løs
på dette, la meg si at vi er tilfredse med at energimeldingen nå er
kommet. En kan tvile på om det utbyggingsprogram som er skissert i
meldingen er tilstrekkelig for full elenergidekning, men i alle fall
haster det nå med å komme videre. Vi håper derfor at meldingen kan
inspirere til nødvendig og rask besluttsomhet når det gjelder den
videre elkraftutbyggingen.

Jeg vil også nevne at meldingen inneholder en imponerende mengde
faktiske opplysninger i konsentrert form, slik at den i fremtiden kan
være et nyttig oppslagsverk.

Men jeg får vel nå begynne å velge fra de mørke farger på paletten:

Om jeg skal våge meg på en generell karakteristikk av de virkemidler
som for oss er kontroversielle vil jeg summere slik:

Sterk sentralisering av såvel planleggings- og beslutningsprosess,
sentral styring av prispolitikken med sterk økning av strømprisene så
vel for private konsumenter som for industri, antydning om bruk av nye
lover for å sikre sentraliseringsprosessen og å fremtvinge fusjoner av
elverker som selv ikke ønsker det.

I en analyse av lignende tiltak i et annet land konkluderte bladet
The Economist som følger: "The changes are in the wrong direction -
more power to (central) planners and less to the doers". Jeg føler at
denne konklusjonen passer i vårt tilfelle også.

Men la meg på utvalgte punkter få gå litt mer i detaljer.

ENERGIPRISER OG ENERGIØKONOMISERENDE TILTAK

Det heter i meldingen: "Etter regjeringens syn er energiprisene det
viktigste og mest effektive virkemiddel til å påvirke utviklingen i
totalt energiforbruk og fordelingen mellom ulike energibærere". Og
videre: "Ut fra ønsket om bedre økonomisering med energien har drøft-
ingene om kraftprisene tatt utgangspunkt i de samfunnsøkonomiske
kostnadene ved å framskaffe ny og mer kraft, også kalt langtidsgrense-
kostnaden. Dette forutsetter at all kraft, og ikke bare ny kraft
prises etter langtidsgrensekostnaden".

Elforsyningen har ikke vært tilhenger av at det noe teoretiske begrep
"langtidsgrensekostnad" skal brukes ved prissetting av elenergi.
Grunnene er følgende:
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1. Langtidsgrensekostnadsprinsippet brukes i andre land som et
investeringskriterium og ikke som et prissettingsverktøy.

Brukt på den måten har elforsyningen ikke vesentlige innvendinger
mot langtidsgrensekostnadsprinsippet, men det er vanskelig å se
hvordan dette med fornuft kan anvendes om man vil vurdere bruk
av forskjellige energibærere, så lenge prising av de uhyre
viktige petroleumsprodukter ikke skjer på økonomisk, men på
politisk basis.

2. Når man likevel her i landet på sentralt hold vil bruke
langtidsgrensekostnadsprinsippet ved prising av elenergi - og
bare elenergi -, er det vanskelig for bransjen å akseptere dette.
I denne forbindelse må vi peke på at det synes meget vanskelig for
Finansdepartementet å stipulere en korrekt "kalkulasjonsrente"
for beregning av langtidsgrensekostnad. Riktignok har man der
dekretert at denne rente nå bør være 7%, men vi har ikke fått noen
forklaring på hvorfor den må være vesentlig høyere her enn i
Sverige og Danmark. Nettopp ved et så kapitalintensivt produkt
som energi fra vannkraftverk vil feil anslått kalkulasjonsrente
gi store utslag i energiprisen.

3. Ved anvendelse av langtidsgrensekostnadsprinsippet fratas konsu-
mentene fordelen av at produksjonsapparatet også innbefatter
eldre, nedskrevne anlegg, en nedskrivning som konsumentene selv
har betalt over sine tidligere strømregninger•

I meldingen er man kommet frem til at en slik langtidsgrensekostnad på
strøm til alminnelig forbruk vil ligge på ca. 19 øre pr. kWh inklusive
elavgiften, men eksklusive omsetningsavgift.

Som kjent eies den alt overveiende del av norsk elforsyning i dag av
det offentlige, dvs. av kommuner, fylkeskommuner og staten. De
elektrisitetsverker som eies av primærkommuner og fylkeskommuner er
non-profitt-bedrifter som gjennom sitt strømsalg søker å få kostnads-
dekning.

I forbindelse med oppheving av den siste prisstoppen ble det fra
elverkshold antydet at man i gjennomsnitt måtte ha ca. 20% økning av
strømprisene for å få balanse i regnskapene. Det fremheves i meldingen
at om elforsyningen hadde fått imøtekommet sine behov for prisstigning,
ville gjennomsnittsprisen for elektrisk kraft til alminnelig forsyning
ligget på 17 øre/kWh inklusive elavgift, men eksklusive merverdiavgift.

Det synes som om man i meldingen mener at forskjellen mellom de to
beregningsmåter er liten. Tross alt representerer dog denne for-
skjellen en merutgift på bortimot 1 milliard kroner for konsumentene
innen det vi regner som den alminnelige forsyning.

Det må her også legges til at elforsyningen ikke er lykkelig over at
gjennomsnittsprisen på landsbasis ville være 17 øre/kWh om en skulle
få full kostnadsdekning. 1 denne forbindelse må en imidlertid være
klar over følgende forhold:

For det første er elenergi som kjent nå belagt med en avgift som inntil
nyttår 1980 var 2 øre pr. kWh. Vår forening har ved flere anledninger
henvendt seg til de sentrale myndigheter med anmodning om at denne
avgift måtte falle bort eller at de midler den innbringer måtte føres
tilbake til elforsyningen slik at nødvendige prisstigninger kunne dempes.
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Våre anmodninger er avslått, og med vedtagelse av inneværende års
statsbudsjett blir denne elenergiskatt til og med belagt med mer-
verdiavgift, altså i realiteten øket fra 2 til 2,4 øre pr. kWh. y'

Et annet moment som bidrar til kostnadsøkningen for elenergibransjen
er berørt i meldingen. Det gjelder det faktum at hele elforsyningen,
bortsett fra den statlige del, nå er henvist til det utenlandske
lånemarked hvor avdragstidene er ekstremt korte i forhold til de
elektriske anleggs levetid.

For nye og nyere anlegg sliter man derfor med en unormal høy
avdragsbelastning samtidig som disse utenlandske lån har ført til et
ikke ubetydelig kurstap. NEVF har på bransjens vegne også bedt om
rimeligere lånevilkår for elforsyningen, men uten resultat foreløpig.

For å unngå misforståelser vil jeg gjerne presisere at med den
globale solidaritet regjeringen har annonsert ved flere anledninger
når det gjelder energipolitikk, og ut fra økonomiske vurderinger er
elforsyningen enig i at det bør oppmuntres til energiøkonomisering.
Nå er det imidlertid klart at Norges bidrag til verdens energi-
økonomisering bare kan bli symbolsk. Det henger sammen med at vårt
totale forbruk av energi er meget lite, bare ca. 0,24% av verdens-
forbruket.

Samtidir, er det klart at vi i forhold til befolkningens størrelse
sitter inne med rause energiressurser. Ut fra disse forhold burde
det være mulig å ta seg tid til å skape en holdningsendring hos
publikum, slik at en kan få en frivillig energiøkonomisering uten
bruk av lovmessige eller økonomiske tvangsinngrep.

har i uttalelser til Olje- og energidepartementet og også på
annen måte tilbudt sin medvirkning gjennom saklig opplysning om
temaet energiøkonomisering, men forløpig har vi ikke fått noen
respons. Foreningen arbeider forøvrig for egen regning med
opplysningsmateriell beregnet på abonnentene.

I meldingen går man inn for en tarifftype med lavt fastledd og
forholdsvis høyt energiledd. Vi er enig i at en slik tariff-form
vil oppmuntre til energiøkonomisering.

Ved en slik tariff-form vil nemlig konsumentene få en merkbar økonom-
isk premiering når de økonomiserer med energi. Blant annet ut fra
dette aspekt vedtok Norske Elektrisitetsverkers Forening på sitt års-
møte i 1979 en ny tariff-norm etter slike retningslinjer.

Reduksjon av overførings- og fordelingstapene er også en form for
energiøkonomisering, selvom meldingen kanskje har noe optimistiske
anslag over hva som kan oppnås. Imidlertid er nettforsterkninger en
kostbar foranstaltning, og ønsket om å oppnå energiøkonomisering på
denne måte har feJctisk vært et av NEVF's argumenter for å tilbakeføre
elavgiften til elforsyningen.

I meldingen går man inn for en utjevning av elprisene på landsbasis.
Den tariffnorm jeg nettopp nevnte, kan være et brukbart instrument
dersom en vil sette igang en slik prosess. Men før det gis et diktat
fra oven om å etablere slik utjevning, bør saken overveies nøye. Som
det også er anført i meldingen, vil nemlig en slik utjevning, med de
priser energimeldingen antyder, gi betydelig prishevning for de
konsumenter som i dag har den rimeligste strømpris. Det er de store
byelektrisitetsverk som i dag holder de laveste priser. Dette er
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delvis fordi de tidlig etablerte egne produksjonsverk, men også fordi
fordelingen av elektrisk energi faller så mye rimeligere i store
tettbebyggelser enn i mer tynt befolket område. Men samtidig er det
jo slik at nettopp i disse tett befolkede byområder er de øvrige bo-
utgifter så meget større. En sterk heving av strømprisene der vil
altså øke byrdene på bosektoren ytterligere, og utjevningsordningen
kan derfor gi en uheldig sosial utvikling.

Jeg tror nok regjeringen er oppmerksom på disse farer idet det i
meldingen er diskutert kompensasjonsordninger for å mildne de sosiale
virkninger av de foreslåtte prishevninger.

Uten å gå i detalj vil jeg si at de ordninger som på dette området er
diskutert, i like liten grad som andre kompensasjonsordninger kan bli
helt rettferdige. I alle fall vil praktiseringen av slike ordninger
øke den byråkratisering vi alle sier oss å være motstandere av.

Det er i dette kapittel også et avsnitt om kraftpriser til kraft-
intensiv industri og treforedlingsindustri. Det er mange inter-
essante aspekter ved dette tema som det i og for seg kunne vært inter-
essant å diskutere, men for det første har Myrvoll-utvalgets inn-
stilling vært ute på høring, og vår forening har hatt anledning til å
si sin mening om denne, og for det annet går jeg ut fra at industriens
representant i dette seminar vil beskjeftige seg med dette emne.

NORGES FREMTIDIGE ENERGIFORBRUK - MULIGE UTVIKLINGSFORLØP

I dette hovedkapittel refereres konklusjoner fra en rapport utarbeidet
av professor Leif Johansen og sivilingeniør Vidkunn Hveding hvor
metoder og modeller for energiprognoser vurderes. Fra konklusjonene
hitsettes: "I tråd med dette vil det være realistisk om en i arbeidet
med energiprognoser og i den utadvendte presentasjon demper ned
opptattheten av entydige prognoser som gir bestemte tall for ut-
viklingen for bestemte år i fremtiden, men legger noe større vekt på å
analysere og fremstille prognosenes betingede natur og de forskjellige
former for usikkerhet som knytter seg til prognosene". Jeg tror
dette er en nyttig presisering, for det virker som om prognosene i
stadig større grad blir oppfattet - også i sentrale politiske organer
- som utbyggingsprogrammer. Dette er en ubehagelig situasjon for el-
verkene. Dersom nemlig de stadig lavere prognosenes innebygde forut-
setninger om permanent miserable konjunkturer ikke skulle holde
stikk, kan dette føre til underdekning på energi. De lokale elverk
er som kjent ansvarlige for energidekningen i sine distrikter, sam-
tidig som sentrale beslutninger kan umuliggjøre full energi-
oppdekning.

Ikke overraskende fremlegges i meldingen nok en prognose, denne gang
utarbeidet av et utvalg nedsatt av Industridepartementet i 1977.
Denne prognosen viser da enda litt lavere tall enn de prognoser som
tidligere er utarbeidet på sentralt hold. For å få en oversikt over
de senest utarbeidete prognoser fra sentralt hold er de stillet
sammen i tabell 1.
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TABELL 1

Sentralt utarbeidete prognoser

Antatt fremtidig elforbruk i TWh/år

Prognose 1985 1990

NVE 26.06.78 100 114

NVE 22.06.79 96 110

Energimeldingen -80 94 106

Pylkesprognose vår -78 106 120

Klarlagt krafttilgang 91 93

Her er også den landsomfattende prognose som er sammensatt av fylkes-
prognosene utarbeidet i 1978 ført opp. Det har flere ganger vært
pekt på den store forskjell mellom de sentralt utarbeidete prog-
noser og distriktsprognosene representert ved den nevnte lands-
omfattende fylkesprognose.

En bør være klar over at forskjellen dels er begrunnet i at de lokale
elverk bygger på konkrete utbyggingsplaner for industri, boliger og
institusjoner (skoler, sykehus m.v.) i sine områder. Distrikts-
prognosene kan derfor bare endres når disse planer endres, og ikke
ved å forandre postulerte økonomiske forutsetninger som puttes inn i
de forskjellige prognosemodeller. Dels er differansen begrunnet i
at de lokale elverk er bundet i faste kraftkontrakter med den lokale
industri. Om denne industri i dårlige år ikke kan utnytte sitt
kvantum fullt ut, er elverkene like fullt forpliktet til å stille
disse energikvanta til disposisjon når avsetningsforholdene bedres.

Når det gjelder de sentralt utarbeidete prognoser, må en være opp-
merksom på at Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens prognose av
22.02.79 og energimeldingens prognose bygger på noe forskjellige
forutsetninger når det gjelder året 1985, idet det i meldingen gis
signal om at den kraftintensive industri innen dette år ikke vil få
en totalramme på 34 TWh som tidligere fastsatt, men 31 TWh. En slik
totalramme som sist nevnt for den kraftintensive industri, vil bare
være tilstrekkelig for den produksjonskapasitet denne bransje pr.
i dag disponerer.

Da NVE's siste prognose ble offentliggjort, ga elbransjen igjennom
uttalelser fra Samkjøringen av kraftverkene i Norge og Norske
Elektrisitetsverkers Forening uttrykk for betenkelighet. Betenkelig-
heten var grunnet på følgende:
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1. Prognosene som skal være en rettledning for planlegnings-
virksomheten, bør ikke være basert på lavkonjunktur i årene
fremover. Man kan derved komme i den situasjon at den pessi-
misme som er lagt inn i fremtidsvyene, kan være en hindring om
de økonomiske forhold senere ellers skulle gi grunnlag for vekst.

2. De sentralt utarbeidete prognoser forutsetter en rask nedgang i
vekstraten for elektrisk energi. All erfaring sier at det i
energisystemet er en stor grad av treghet, dvs. alle endringer
i trender skjer langsomt. De nevnte organisasjoner er derfor
i sterk tvil om en slik rask nedgang i veksten kan realiseres.

3. De vekstrater man har hatt fra høsten 1978 frem til i dag, er
enda høyere enn etter fylkesprognosen. Om de veksttall vi finner
i den siste tid skulle bestå frem til 1985, vil man få betydelige
høyere forbruk i den alminnelige sektor enn det fylkesprognosene
har forutsatt; dette også om man tar hensyn til den signaliserte
reduksjon av de kraftmengder som skal stilles til disposisjon for
den kraftintensive industri.

Alt i alt er bransjen redd for at en utbygningsplan basert på de
sentralt utarbeidete prognoser kan gi en alvorlig mangel på elek-
trisk energi i den nærmeste fremtid.

Som jeg innledningsvis nevnte, har distriktenes elektrisitetsverker
et direkte ansvar for kraftoppdekningen hos sine konsumenter. Jeg vil
gjerne presisere at det ene og alene er frykten for ikke å kunne opp-
fylle våre forpliktelser som gjør at vi er betenkt over de lave
anslag for det fremtidige elenergiforbruk. Det utbygningshysteri som
bransjen i vulgaerpropagandaen av og til beskyldes for, er en myte.

DEKNING AV INNENLANDSK ENERGIFORBRUK

På grunnlag av elenergiprognosen i Energimeldingen er det gitt et
basisalternativ for dekning av innenlandsk fastkraftforbruk. Dette
basisalternativ er illustrert i tabell 2, hvor jeg har tillatt meg å
innarbeide de antydninger om kraftdekning i år 2000 som er gitt i
meldingen.
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TABELL 2

Energimeldingens basisalternativ for dekning av innenlands
fastkraftforbruk i TWh/år

1977 1980 1985 1990 2000

Klarlagt tilgang inkl.
importrettigheter 76 83 91 93 93

Ny tilgang:

Forbedret samkjøring m.v. 1 1

Større vannkraftprosjekter 3 7 14

Modernisering og opprustn.
av eldre vannkraftverk 1 f

Småkraftverk 2 1

Industrivarmekraftverk 1 1

Varmekraftverk, kraft -
varmeverk, endring i
importrettigheter 1 4

Nye energikilder 2

Fastkraft prod, evne 76 83 94 106 123

Jeg synes det er interessant å føye til den siste kolonnen fordi man
derved får et bedre inntrykk av hvordan sentrale myndigheter bedømmer
modernisering av eldre kraftverk og bygging av nye småkraftverk samt
innføring av varmekraft i vårt system, likeledes innføring av nye
energikilder. Jeg tror den tenkte fordeling er realistisk. Det er
neppe tvil om at etablering av varmekraftverk basert på kullfyring vil
møte motstand så vel fra pressgrupper som fra befolkningen der hvor
slike verk tenkes'lokalisert.

Når det gjelder de nye energikilder er regjeringens syn på mulighetene
vel i pakt med hva man internasjonalt tenker om disse kilder.

For det første må man forutsi en lang utviklingstid, og for det annet
må man forutsette motstand fra pressgruppene også her når utviklingen
er kommet så langt at disse energikilder er kommersielt utnyttbare.
Det er jo vår erfaring at for visse pressgrupper er bare de energi-
kilder akseptable som ennå ikke er praktisk realiserbare.

Så langt om sammensetningen av produksjonsapparatet i fremtiden, hva
så med kraftmengdene? Dette har jeg allerede vært inne på i forrige
avsnitt. Jeg vil bare legge til at det for så vidt er oppmuntrende
når det i meldingen heter: "Utviklingen kan tilsi såvel en fram-
skyvning av byggeplanene som at de trekkes ut i tid. Endringer i
utbygningsplanene for nye kraftverk kan imidlertid ikke gi virkninger
på kort sikt, og vil bare være aktuelle for å motvirke mer langsiktige
skjevheter som måtte oppstå i forbindelse med kraftbalansen for
1980-åra.
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Ved å lage en planleggingsreserve, dvs. en reserve av prosjekter
hvor planlegging og konsesjonsbehandling er klar, vil vi kunne korte
ned den tid det vil ta å sette i gang nye prosjekter og dermed
begrense samfunnsøkonomisk tap som følge av eventuell ubalanse i
systemet".

Elforsyningen vil hilse en slik planleggingsreserve med glede.
NEVF's høyste myndighet, årsmøtet, ga allerede i 1978 uttrykk for
ønske om en slik planleggingsreserve.

I det kapittel vi nå er inne på finnes et annet uhyre interessant
punkt, idet meldingen gir en antydning om hvilket tak man tenker seg
for vannkraftutbygging i Norge. Det angis i meldingen at: "Ut fra
en vurdering av mulige utviklingsbaner for den framtidige kraft-
etterspørsel og krafttilgang fra andre kilder, og etter en vurdering
av andre brukerinteresser og vernehensyn vil Regjeringen antyde et
utbygningstak på 125 TWh middelårsproduksjonsevne som en rimelig
illustrasjon på en skånsom vannkraftutbygging. Et slikt utbygnings-
nivå vil stort sett tilsvare den vannkrafttilgang som ligger i
perspektivanslagene for år 2000".

Selv om jeg ikke får full sammenheng i de beregninger som er utført i
det foreløpige eksemplar av energimeldingen som jeg har hatt til
disposisjon, er det likevel klart at dette representerer en ytter-
ligere kraftig reduksjon av utbygningspotensialet etter eventuelt
Stortingsvedtak av Verneplan II.

Tatt i betraktning av at det fra kompetent hold i vårt samfunn har
vært uttrykt at vår vannkraft i det lange løp er en mer verdifull
ressurs enn våre oljeforekomster, synes det som om vi her er en
smule raflotte. For oss som tror at vannkraften er en velsignelse og
ikke en forbannelse for dette land, så er dog den lite kategoriske
form som er brukt ved formuleringen på dette punkt en trøst.

ORGANISERING OG FINANSIERING AV ENERGIFORSYNINGEN

Under NEVF's årsmøte i Trondheim 1978 var spørsmålet om organisering
av elforsyningen i Norge et av flere temaer. Man kunne der registrere
en meget pragmatisk holdning hos Olje- og energidepartementets
representanter når det gjelder dette spørsmål.

Tonen er adskillig skjerpet i Energimeldingen når det gjelder
organisering av elforsyningen i Norge. Når det gjelder organiser-
ingen av statens eget organ Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen,
ønsker man ingen endring av bestående forhold.

Den største prinsipielle endring er såvidt vi kan se at man ønsker å
gi Elektrisitetsdirektoratet oppgaver i den totale energiplanlegging.
Elektrisitetsdirektoratet vil altså etterhvert komme til å fungere
som Energidirektorat. Med den interesse de politiske myndigheter
åpenbart legger for dagen når det gjelder den fremtidige totale
energiforsyning, finner vi dette naturlig. Det kan her nevnes at den
øvrige elektrisitetsforsyning er i gang med en omlegging i denne
retning.
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En undersøkelse vi har foretatt for en tid siden, viser at omtrent
halvparten av landets elektrisitetsverker arbeider med oppgaver som
tilligger et energiverk, så som rådgivningsvirksomhet når det gjelder
eierkomraunenes energidekning, arbeide med etablering av fleksibelt
forbruk, og i en rekke tilfelle planlegging av varmeverk.

Når det gjelder den ikke-statlige del av elektrisitetsforsyningen er
reformiveren større. Den gamle tanke fra Stortingsmelding nr. 100-
1973/74 om å samle elverkene til elektrisitetsverk omtrent av fylkes-
størrelse, eller hvis det er særlig forhold som tilsier det 2 til 4
elektrisitetsverk innen et fylke, dukker opp igjen. Den lille
reservasjonen om 2 til 4 elektrisitetsverk i noen fylker betyr vel
bare at man resignerer overfor geografiske hindringer på Vestlandet
og i Nord-Norge.

Om dagens situasjon nevnes i utgangspunktet åpenbart med noen for-
skrekkelse at vi har 293 elektrisitetsverk og 34 gårds- eller grende-
verk i Norge. Til sammenligning kan nevnes at man i Sveits har 1200
elektrisitetsverk uten at noen åpenbart tar anstøt av det.

Elforsyningen er helt klar over at det er behov for organisasjons-
endringer i en del tilfeller hvor elverkene er for små til å danne
slagkraftige enheter. Imidlertid er det NEVF's syn at fusjoner bør
skje frivillig og etter at teknisk-økonomiske utredninger har vist at
det er noe å vinne for elverkene, men først og fremst for konsumentene
som elverkene er satt til å tjene.

Vi mener at det også her må være mulig å vise såpass tålmodighet at
man midt opp i den vanskelige situasjon elbransjen nå står oppe i,
slipper opprivende og unødvendig strid.

Vi har selvfølgelig merket oss at det i meldingen skrapes med hoven og
antydes nye lovhjemler for mere tvangsmessig styring av fusjonene.
Vi tror ikke dette er en riktig vei å gå.

Mer hensiktsmessig ville det være å legge forholdene best mulig
tilrette for aktuelle fusjoner. Jeg tenker her blant annet på frafall
av dokumentavgift ved overdragelse som nevnt i meldingen. En annen
form for støtte ville være en økonomisk støtteordning i tiden umiddel-
bart etter en fusjon. Det viser seg nemlig at elverkene etter
fusjoner gjerne blir utsatt for betydelig press fra konsumenter i
områder med svak nettutbygging.

Når jeg foran har antydet at det må gå an å vise tålmodighet, henger
det sammen med at elforsyningen i sin nåværende form ikke er noe
teknisk konkursbo. Den er vel tvert imot det mest velordnede av hva
vi i dag har av offentlig forretningsdrift i Norge.

Det som det i dette kapittel er sagt om finansiering av elforsyningen,
bekrefter bare hva jeg i en annen forbindelse har sagt tidligere i
denne meningsytring om de vanskelige finansicringsforhold den ikke-
statlige del av elforsyningen er stillet overfor. Vi er klar over de
mange motstridende interesser som gjør seg gjeldende når det gjelder
finansiering. Imidlertid er en rekke av de elektrisitetsverk som
arbeider med store utbygninger kommet i en meget vanskelig situasjon
på grunn av de hårde lånebetingelser. Det er derfor fristende å be
om en noe mindre stemoderlig behandling av elforsyningen på dette
punkt.
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Som avslutning har jeg lyst til å si noen ord helt for egen regning,
dog på vegne av en gruppe jeg selv tilhører, og som ikke har noen
representert her. Jeg tenker på forbrukeren, som jeg synes er glemt
i meldingen, bortsett fra at han opptrer i kulissene som sosial-
økonomiens nå avlegse, teoretiske spøkelse "The economic man".

Hva bys så forbrukeren i denne melding?

Så vidt jeg kan se: kunstig fordyret elenergi, antageligvis med
redusert leveringssikkerhet. Ønsker han å dekke sitt varmebehov med
oljeprodukter, skal prisen være gitt av det internasjonale prisnivå,
altså OPECs politiske utpressingspriser, tillagt avgifter. Jeg
synes det er et dårlig tilbud i et land som energimessig flyter av
melk og honning, og hvor nettopp denne energirikdom er befolkningens
fremste komparative fordel.

En får uvilkårlig en assosiasjon til en strofe av Piet Heim:

"Naturen er vår far og mor

som gode gaver ga oss.

Og Staten er vår store bror

som tar det hele fra oss".
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OLJENS PLASS I NORGES FREMTIDIGE ENERGIFORBRUK

av

Generalsekretær Eiler Holtermann

Norsk Petroleumsinstitutt

1. Innledning

Vårt energiforbruk er hovedsakelig bestemt av tilgangen og
pris på energi, samt teknisk og økonomisk utvikling forøvrig.

Forbruket er bundet til nedlagte investeringer i hus, maski-
ner, transportmidler osv. Det tar både tid og koster penger
å utvikle nye former for energi og ta disse i bruk.

Energi er en av de tyngste faktorene i vår økonomi. For-
bruket har passert 10% av vårt brutto nasjonalprodukt. Dess-
uten er energien i verden skjevt fordelt og teller enda
tyngre i internasjonal handel.

Resonnementet om oljens plass blir derfor en stor sirkel
hvor olje og annen energi, tilgang, teknisk utvikling, priser
og økonomi griper over i hverandre.

I den foreliggende situasjon hvor alt skjer hurtig, hvor
ny teknikk og nye bruksmønstre etterhvert vil melde seg med
stor tyngde, hvor priser har gjort hopp i ulike høyder, hvor
ikke registrerte energiformer som avfall, sol, vind og ved
blir tatt i bruk, kan det fortone seg vanskeligere enn noen-
gang å spå inn i fremtiden I denne situasjon er det heller
ikke mulig å ty til mikrodetaljerte linjære energimodeller
basert på en stabil fortid, men som hverken fanger opp tek-
nisk utvikling eller prisrelasjoner i sin fulle bredde
(kryss-elastisiteter).

Dessverre har jeg heller ikke noen annen modell å presentere
for årene som kommer, men vil i det følgende se litt på

verdens energi- og oljesituasjon fordi jeg tror at
denne vil gi et grovt mønster for vårt eget forbruk

vår egen forsyningssituasjon og de aktuelle substi-
tusjonsmuligheter som foreligger

sammensetningen av det norske oljeforbruket idag
og tendenser til utvikling.
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2. Verdens olje- og energisituasjon og konsekvenser av denne

Svikten i oljeforsyningen høsten 1973 og prisforhøyelsen som
fulgte like etter, kom som et sjokk for mange av oss. Vi
konstaterte at oljen dekket nesten halvparten (48%) av
verdens energiforbruk. At den er en endelig ressurs, og geo-
grafisk skjevt fordelt i forhold til forbruket.

I oljekrisens fotspor fulgte målsetting om å spare energi
og om å ta alternativ energi i bruk. Med velvilje kan ten-
denser til å følge opp denne målsetting registreres.

Av figur 1 fremgår verdens forbruk av de viktigste kommer-
sielle former for energi i 1973 og 1978. Annet energiforbruk
har man liten oversikt over, og er derfor holdt utenfor.

Figur 1 Verdens energiforbruk

Mill. TOE 1973

Olje
Naturgass
Kull
Vannkraft
Kjernekraft

5797 6683 ±.2±8%

Omleggingen fra olje til alternative energiformer er på
ingen måte markert. Veksten i oljeforbruket har fortsatt,
men veksten i andre energiformer har vært noe sterkere.

Historisk sett har energiforbruket og brutto nasjonalprodukt
løpt ganske parallelt. Av figur 2 fremgår at energiforbruket
siden 1973 har slept noe etter.

Figur 2 Verdens BNP og energiforbruk

Årlig endring 1925-60 1960-70 1972-78

BNP 3,3% 5% 3,5%
Energi 3,3% 5% 2,8%

Bak disse tall kan det skjule seg en viss overgang til ikke
kommersiell energi, f.eks. mer ved, avfall, bruk av spill-
varme, solenergi osv. Men det har også klart funnet sted en
energiøkonomisk tilpasning.

Innenfor flere grupper kan registreres redusert forbruk, dels
gjennom energisparing, økonomisering eller trangere tider for
energiintensive næringer.

Innenfor flere grupper kan registreres redusert forbruk, dels
gjennom energisparing, økonomisering eller trangere tider for
energiintensive næringer. I tidligere perioder med
trange tider er det også registrert en relativ nedgang i
energiforbruket.

Systemet er i bevegelse, men på ingen måte så hurtig som mange
trodde for få år siden. En faktor, nemlig prisen på olje,
har imidlertid løpt fra alle spådommer.
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Man talte dengang om alternative energiformer som skulle
melde seg med tyngde når oljeprisene passerte 20 $/fat. Det
har den gjort, men oljen er fortsatt hjørnestenen i vårt
energiforbruk.

Siden 1973 har verdens oljeproduksjon øket med 8-9%. Av
figur 3 fremgår at produksjonen innenfor OPEC som helhet
praktisk talt er uforandret. Veksten kan tilbakeføres til
nye tilganger i Canada, Alaska, Mexico, Kina og Nordsjøen.

Verdensproduksjonen var i 1979 omlag 65 millioner fat/dag
eller 3,250 milliarder tonn.

Produksjonskapasiteten er av mange blitt anslått til mellom
4 og 5 milliarder tonn/år, men det er svært få som tror at
produksjonen noen gang vil komme til å overstige 4 milliarder
tonn.

Prisbeviste produsenter vil utvilsomt foretrekke å tøye
ressursene. Etterhvert vil alternativ energi melde seg,og
det er alminnelig oppfatning at verdensforbruket vil få en
utvikling over tiden som skissert i figur 4.

Figuren indikerer en moderat vekst frem til engang i 90-årene.
Etterhvert vil syntetisk olje i noen grad kunne bidra til å
dempe en avtrapping som før eller senere vil komme.

Enkelte spåmenn frykter at den prisspiral vi nå er inne i,
vil innebære en flerårig deflasjon med redusert oljeforbruk,
men som til gjengeld vil stimulere til bruk av alternativ
energi og bedre økonomisk utvikling på lang sikt. Dette betyr
formodentlig en bølgebevegeIse og en forflytting av produk-
sjonstak.

De påviste reserver er omlag 90 milliarder tonn. De man etter-
hvert forventer å avdekke og som med lønnsomhet kan utnyttes,
ligger på over 250 milliarder tonn, I overskuelig fremtid er
det derfor egentlig ikke mangel på olje, men spørsmål om
pris/rillighet fra de som disponerer disse ressurser og tids-
frist for å ta nye kilder i bruk. Ressursene for syntetiske
oljer, kull inkludert, er meget store, men det er knyttet
både kostnader og miljøproblemer til produksjonen.

Generelt er verdens energisituasjon likevel ikke lys. Energi
vil komme til å stige i verdi og frembringe alternativer til
det vi idag bruker og måter å bruke dette på.I energimeldingen
er det forutsattat prisen på olje i Norge skal følge det
internasjonale nivå.' Vi vil altså være stilt overfor en pris-
situasjon som i utlandet. Sannsynligvis vil vi også få ad-
gang til den tekniske utvikling som finner sted. Blir el-
situasjonen i Norge knapp, og lønner det seg å fyre med ved
i Sverige, bruke solpaneler i Finland, bølgeenergi i Skott-
land og kull i Danmark, så vil dette være aktuelt også i
Norge. Jeg tror derfor at mønsteret i det norske oljeforbruk
på mange"måter vil følge det mønster man finner i utlandet.

Endel unntak vil imidlertid gjelde:

For det første at vi i fredstid har en sikrere for-
syningssituasjon. Vi har dessuten vannkraftressurser
og trues forsåvidt ikke vekk fra oljeforbruket eller
over til irrasjonelle alternative løsninger.
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For det annet at våre økonomiske utsikter fortoner
seg lysere.

For det tredje at vi som produsenter av olje og gass
står fjernere fra syntetiske oljer fra andre kilder
som kull, biomasse, tjaeresand, skifer osv., men nær-
mere til bruk av nye produkter avledet av våre egne
ressurser, f.eks. metanol fra gass.

3. Norges energisituasjon

I figur 5 er skissert det norske energiforbruket i 1979. Det
dreier seg også her om det vi kaller kommersielt forbruk og
omfatter ikke råstoff.

Figur 5 Norges energiforbruk 1979
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Tar vi i betraktning våre energiressurser er det klart at vi
er i en spesielt gunstig situasjon. Om få år venter vi å
komme opp i en årsproduksjon av olje som tilsvarer 3 ganger
vårt totale energiforbruk. Eller 10 ganger det innenlandske
norske oljeforbruk.

Vi ser at vår internasjonale skipsfart er den tyngste post i
vårt energiforbruk. Det er med beklagelse at jeg i det
følgende ser bort fra dette forbruk som i seg selv burde være
et emne til ettertanke.

Det aller meste (53%) av oljeforbruket i Norge går til en
eller annen form for transport. Så langt vi idag kan se er
substitusjonsmulighetene til olje innenfor denne sektor
sterkt begrenset.

Når det gjelder den andre del av oljen er imidlertid både
elektrisitet og en rekke andre energibærere et alternativ.
Likeledes kan olje være et alternativ til en betydelig del
av elektrisitetsforbruket.
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Når det gjelder dette substituerbare område er det i energi-
meldingens kapitel 7 lagt ned et meget verdifullt arbeid.

I figur 6 er forsøkt å sammenfatte noe av dette. Tallene i
venstre kolonne "fra el til olje" viser en mulig overgang
fra elektrisitet til olje eller annen energi.

Figur 6 Substituerbart energiområde. Norge
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Tallene til høyre gjelder en mulig overgang fra olje og fast
brensel til elektrisitet. El-tallene er av oss omregnet
til produsert elektrisitet og til olje solgt, forutsatt en
virkningsgrad på omlag 70%.

I øverste linje fremgår at omlag 9 TWH uten vesentlige om-
stillingskostnader kan erstattes med olje. Dette vil kreve
0,9 mill. tonn olje. Motsvarende kan 1,4 TOE erstattes med
elektrisitet relativt hurtig og uten at det kreves investe-
ringer hos forbrukerne. Dette vil kreve 13 TWH produsert.

Med lave kapitalutlegg fordobles omlag disse volum, men om-
leggingen vil kreve noe tid.

Ved å satse mer kapital og tid kan overgangen fra elektrisi-
tet til olje økes ganske betydelig. Overgangen fra olje til
el er gjennomgående hurtigere og mindre kapitalkrevende.
Tidsepoken man har i tankene er omlag en 10-års periode.

Det "teoretisk mulige" innebærer at hele forbruket av olje
og fast brensel til oppvarmingsformål erstattes av elektri-
sitet. Dette øker behovet for el-produksjon med 46 TWH, eller
fra 84 TWH i 1979 til omlag 130 TWH. Til sammenligning er
vårt utbyggbare vannkraftpotensiale minus verneforeslåtte
områder omlag 148 TWH (170 TWH - 22 TWH). På en annen side
har det også blitt nevnt et tak på 125 TWH.(Energimeldingeh)

En maksimal overgang til olje fra el innebærer at 40 TWH fri-
gjøres og at oljeforbruket til oppvarming mer en fordobles.
Hvis kraftkrevende industri er mer "grenselønnsom" enn eks-
port av olje, foreligger altså i prinsippet grunner for å øke
oljeforbruket med henblikk på å frigjøre el til denne industri
Skal det trekkes noen konklusjoner av dette må det bli:

For det første at vår forsyningssituasjon fortoner seg
lys og at vi først og fremst står overfor et dispone-
ringsproblem når det gjelder energi.

- 171 _
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For det annet at vi bør ta sikte på et mest mulig
fleksibelt forbruksmønster for å kunne møte den tek-
niske utvikling og et behov for omlegging som vil
kunne melde seg. Det kan være en sesongknapphet, et
tørrår, en krisebetinget knapphet, eller rett og slett
en økonomisk optimal løsning som i fremtiden kan fortone
seg annerledes enn idag, f.eks. fjernvarme eller bruk av
ved.

- For det tredje at prisene vil være en viktig styrings-
parameter i utviklingen av det norske energiforbruk og
bruksmønster.

4. Oljeforbruket til transportformål

Til transportformål ble det i 1979 i Norge solgt 5 milliarder
liter olje. Dette salget fordelte seg slik:

Figur 7 Salg av olje til transportformål 1979
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Fra 1960 til 1970 med fallende oljepriser og økende inntekt
steg salget til transportformål med gjennomsnittlig 7% pr.
år. Den moderate prisforhøyelsen frem til 1973 bidro til å
redusere veksten til snaut 5% pr. år. Siden 1973 har den år-
lige veksten vært 3%. Mange forhold peker i retning av mer
moderat vekst i årene som kommer.

Det årlige salget av bensin regnet pr. registrert personbil
har lenge vist en synkende tendens. I den aller seneste tid
er dessuten bilene blitt mer økonomiske i drift og omset-
ningen av mindre biler øket.

Salg til fiske og internasjonal skipsfart har allerede stag-
nert. På en annen side bidrar Nordsjø-aktivitet til økt
transportbehov.

Prisforhøyelsene både på bensin og olje i 1979 og 1980 vil
utvilsomt kunne gi utslag i redusert etterspørsel etter driv-
stoffer og aktualisere alternative og syntetiske drivstoffer.
Dessuten vil en overgang til kollektive transportmidler sti-
muleres.

Erfaringene viser at transport er en viktig
faktor i næringslivet og en faktor som prefereres høyt i det
alminnelige forbruk. Med en positiv økonomisk utvikling er
det således tilstede krefter som virker i motsatt retning av
prisforhøyelse på drivstoffer.
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Prisforhøyelsen aktualiserer som nevnt alternative driv-
stoffer. I Norge kan gass bli aktuelt. For det første som
drivstoff for biler i lokaltrafikk. For det annet som rå-
stoff for metanol som har en rekke potensielle bruksformål,
f.eks.

som tilsetningsmiddel til bensin

som bestanddel i andre tilsetningsmidler til bensin
(MTBE)

- som råstoff for høyoktanbensin.

Til de ulike alternativer er knyttet både praktiske proble-
mer og tildels betydelige investeringer. Før 1990 regner man
derfor ikke med at disse substituttene vil spille noen
vesentlig rolle i det norske forbruk. Produktmessig er de
dessuten i så nær familie med det vi idag bruker at de
egentlig ikke kan sies å gripe forstyrrende inn i oljens
plass her i landet.

Oljeforbruket til oppvarmingsformål

I 1979 ble det i Norge anvendt 4,2 milliarder liter olje til
ulike former for oppvarming, tildels i prosesser i industrien
og til ulike former for romoppvarming, derunder arbeids-
lokaler, offentlige lokaler etc. Fordelingen fremgår av
figur 8.

Figur 8 Olje til oppvarmingsformål. 1979
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Som tidligere nevnt kan i prinsippet praktisk talt hele dette
forbruket legges om til andre former for energi, eller for-
dobles, men ikke uten betydelige investeringer.

Mellon 1960 og 1970 var den årlige veksten i dette olje-
forbruket omlag 9%. " Fra 1970 til 1979
var det temperaturkorrigerte forbruket omtrent uforandret.
Miljøvernrestriksjoner, spesielt svovelrestriksjoner, førte
fra 1970 til 1973 til en kraftig omlegging fra tungolje til
destillater. Vi brukte i 1979 omlag 33% mindre tungolje enn
vi gjorde i 1970.

Innenfor alle forbrukergrupper kan det registreres en betyde-
lig energiøkonomisering etter 1973. Selvom mye sparing der-
for allerede er tatt ut, må vi regne med en ny økonomise-
ringsomgang knyttet til de seneste prisforhøyelser på olje.
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Store industriforbrukere vurderer omlegging til kull,og
i tilgangen på nye oljeforbrukere er meget beskjeden.

I 1960 dekket elektrisitet oppvarmingsbehovet i 20% av alle
'; nye boliger. Omkring 1965 var andelen 55-60%, og idag er
;'-l andelen omlag 90%.
J Tendensen når det gjelder olje til oppvarmingsformål er altså
4 ikke oppadgående. Utnyttelse av avfall, solenergi samt ut-
.j, strakt bruk av fast brensel kan etterhvert bidra til en av-

tagende trend.

"\ Med en samtidig vekst i det samlede energiforbruk innenfor
fj dette bruksformål, knyttet til industriell og tjenesteytende
} ekspansjon samt vekst i boligmassen, vil utviklingen i olje-

forbruket/kunne innebære et press på elektrisitetsforbruket,
også

I figur 9 har vi forsøkt å illustrere den reelle prisutvik-
ling på olje til oppvarmingsformål (i 1979/80-kroner).

Det fremgår at prisen på parafin og lette fyringsoljer sank
fra 1960 til 1970. I de senere år har det vært en kraftig
vekst, men helt frem til 1978 var de reelle prisene på 1960-
nivå. Tar man i betraktning at realinntekten siden dengang
er fordoblet, tynger selv idag ikke fyringsutgiftene mer i
husholdningsbudsjettet enn de gjorde i 1960. Visse forbehold
må imidlertid tas fordi miljøvernbestemmelser har tvunget en
rekke forbrukere av tung fyringsolje over på lette oljer.
Tungoljen har dessuten hatt en langt kraftigere prisoppgang.

I figur 10 har vi forsøkt å illustrere utviklingen i hushold-
ningstariffene for elektrisitet. Figuren viser en stor spred-
ning, men en langt mer stabil utvikling enn oljeprisene.
Gjennomføringen av langtidsgrensekostnadsprinsippet vil føre
til en utjevning av tariffene og til en tildels betydelig
tariff-forhøyelse. I denne figuren er også prisene angitt i
ekvivalente oljepriser, omregnet etter en virkningsgrad på
70% på olje. Legger vi disse to priskurvene over hverandre
vil vi se at langtidsgrensekostnad for el ligger i overkant
av oljeprisene idag, men at parafin og lettoljeprisene alle-
rede idag ligger over tariffens variable ledd.

6. Avsluttende bemerkninger

Når alt kommer til alt er de norske prisene på energi av-
gjørende for den rolle oljen kommer til å spille i vårt frem-
tidige forbruk. Velger man som fastsatt å holde internasjo-
nale priser på olje i Norge. Dessuten å basere elektrisitets-
prisene på langtidsgrensekostnader og tolker dette slik

at prisen betyr tariffens variable ledd

at langtidsgrensekostnad er lik kostnad på alternativ
energi den dag man anser at vannkraftressursene skal
vernes

_ 174 -
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så vil prissettingen bidra til en optimal utnyttelse av våre
energiressurser. Oljen får da den plass den bør ha. Rett nok
om systemet er fleksibelt og tilpasningsfrist tas i betrakt-
ning.

Energi er verdifullt og vil nok fremover stadig bli mer
verdifullt. De som gjør seg til talsmenn for subsidiering av
energi, gjør seg i virkeligheten til talsmenn for en ikke
optimal utnyttelse av våre ressurser.

I denne forbindelse har jeg lyst til å sitere en sveitsisk
politiker. Han sa nylig at man i Sveits med begrensede res-
surser, tok sikte på å være så effektive at de til enhver
tid hadde råd til å kjøpe den energi de trenger.

Ved å følge det samme prinsipp får vi maksimalt ut av energi-
ressursene. For ikke å bli misforstått vil jeg presisere at
man gjerne bør fremme f.eks. sysselsetting og sosiale formål,
men fortrinnsvis ikke med underprising av energi som virke-
middel.

I energimeldingen regner man med at oljeforbruket til energi-
formål vil øke med 1,7-2,0% pr. år frem til 1990, dvs. som
av størrelsesorden fra 1970 til 1979. Rett nok har man så-
vidt jeg forstår, ikke trukket inn nye energiformer og/eller
nye bruksmåter. Meget av dette vil vel heller ikke gjøre
seg gjeldende før 1990.

Jeg har svært få kommentarer, men tror at en slik økning
forutsetter en økonomisk utvikling både ute og hjemme, som
idag kan fortone seg optimistisk.

Hvordan vi enn snur og vender på forutsetninger er det imid-
lertid klart at oljen vil spille en vesentlig rolle i vårt
forbruk både i 1990 og år 2000.

Både i energimeldingen og i annen sammenheng blir vårt olje-
forbruk ofte tatt nokså lettvint. Man taler om et utall
kraftverk, sysselsetting og forbruk av elektrisitet, men
svært lite om oljeomsetningens rolle i lokalsamfunnet, syssel-
setting og beredskapssammenheng osv. Olje betraktes som tapp-
bart fra en kran for å fylle et behov når elektrisitet ikke
strekker til. Det kan være vel enkelt.

Rekorden ble kanskje nådd i et TV-program for noen uker siden.
Man talte om oljeinntektene i Nordsjøen i 1980, men ikke et
ord om at den oljen vi bruker i det norske samfunn beløper
seg til omtrent det samme når vi ser bort fra gass. Med
dagens priser og inklusive avgifter beløp det totale norske
forbruk seg i 1979 til omkring 25 milliarder kroner (inkl.
skipsfart). Og enda høyere ville beløpet bli om man virkelig
baserte seg på de prinsipper som fastslås i energimeldingen.

Snakk om plass - takk for meg.
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ENERGIPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR 1980- OG 1990-ARA

av

Statsråd Bjartmar Gjerde

Innledning

Energimeldingen gir en bred analyse av landets energisituasjon. Den
tar også for seg viktige trekk ved den internasjonale energiutvikling
som har særlig interesse for norske forhold. På grunnlag av disse
analyser har Regjeringen trukket opp en hovedkurs for energipolitikken
for åra framover. Regjeringens hovedsyn og de mer konkrete energi-
politiske opplegg er nedfelt i et energipolitisk handlingsprogram for
1980-åra. Energimeldingen inneholder også en perspektivanalyse med
illustrasjonstall for 1990-åra. Jeg skal i min redegjørelse gi en
oversikt over de betraktninger Regjeringen har lagt til grunn for sin
energipolitikk, og de tiltak og virkemidler som foreslås for å gjennom-
føre energipolitikken.

Generelle synspunkter

Energimeldingen bygger på det grunnleggende syn at tilgangen på energi
vil bli en knapphetsfaktor i internasjonal økonomi. Det vil i særlig
grad gjelde olje og gass som i dag dekker to tredjedeler av verdens
energiforbruk. Vi regner med at energiprisene fortsatt vil stige.
Disse forhold vil prege utviklingen både i de høyindustrialiserte
samfunn og i utviklingslandene.

Energisituasjonen i Norge er gunstigere enn i de fleste andre land.
Det skyldes ikke minst den rike tilgang på vannkraft som byE på mange
fortrinn framfor andre energikilder. Utvinning av olje og gass på
sokkelen trygger vår petroleumforsyning både for energiformål og av
råstoff til industrien. Denne situasjon gir oss en handlefrihet som
få land har maken til.

Til tross for denne gunstige utgangsstilling, må energipolitikken
utformes med sikte på en forsvarlig ressursbruk og ressursbevaring.
En nøktern avveining mellom vekst og vern har vært en hovedlinje i
Regjeringens utforming av energipolitikken. Det er et hovedmål å
fremme en effektiv energiutnytting, både i energiproduksjonen, ved
distribusjon og innenfor de ulike bruksområder.

Det er ikke noe mål i seg selv å skaffe fram en størst mulig energi-
tilgang. Energipolitikken må heller betraktes som et virkemiddel
for å nå overordnede samfunnsmål. En del av disse målene forutsetter
en fortsatt økonomisk vekst, og det krever tilgang på mer energi.
Det er også naturlig å utnytte det fortrinn som vår gunstige energi-
situasjon gir oss i den internasjonale konkurranse.

I energimeldingen legger vi opp til en framtidig energiforsyning som
vil bidra til å trygge arbeidslivet og en fortsatt økonomisk vekst
og utvikling. Det er mål som jeg føler meg overbevist om stor sentralt
for de fleste mennesker i dette landet. Formålet med å tilpasse
energiprisene til det det koster å skaffe mer energi, er å sikre at
energiressursene blir utnyttet så effektivt som mulig. Dette er også
et viktig samfunnsmål som har bred tilslutning. Men det er ikke nok
å ville målene, vi må også ville midlene. Og dette er bakgrunnen
for Regjeringens energipolitiske handlingsprogram for 1990-åra.
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Priser for energi til alminnelig forsyning

Det er tidligere gjort rede for hvordan vi har kommet fram til kost-
nadene ved å produsere ny elektrisk energi, og føre den fram til for-
bruker. For den alminnelige forsyning er kostnaden anslått til 19 øre
pr. kWh fastkraft ved brukers vegg. Prisnivået gjelder for 1980.
Beløpet er inklusive eventuell el-avgift, men eksklusiv merverdiavgift.

Fra et kostnadssynspunkt er det naturlig å betrakte de 4 ørene som en
slags fast abonnementsavgift som er uavhengig av strømforbruket.
Denne del av kostnadene er derfor foreslått som et fastlegg. De
15 ørene bør utgjøre et energiledd. Det er det som blir bestemmende
for hva abonnenten vil spare eller få i merutgifter ved et endret
strømforbruk. I handlingsprogrammet har Regjeringen lagt opp til en
noe mer fleksibel prisfastsetting.

Det er siktemålet at i første rekke energileddet i el-tariffen innen
1985 bør være tilpasset et nivå som svarer til de samfunnsøkonomiske
kostnader ved å skaffe mer elektrisk kraft. Fastleddet må kunne fast-
settes noe mer fleksibelt, ut fra det enkelte el-verks økonomi. En
prisutvikling etter disse linjer vil ikke avvike vesentlig fra det
el-forsyningen selv mener de trenger for å sikre en rimelig økonomi.
Pristilpasningen er«forutsatt å skje gradvis og må bl.a. ses i sammen-
heng med pris- og inntektspolitikken framover.

Innenfor rammen av denne prispolitikken vil Regjeringen føre videre
arbeidet med å jamne ut el-prisene som idag varierer sterkt, både
geografisk og mellom brukergruppene. En utjamning av kraftprisene
vil i første rekke innebære at tariffens energiledd i de ulike
forsyningsområder tilpasses et nivå som svarer til kostnadene for ny
kraft. Utjamning gjennom statlig støtte vil bli begrenset til el-
verk som ellers måtte holde svært høye fastledd.

Kommuner som tidligere har fått tildelt billig konsesjonskraft i
forbindelse med kraftutbygging i kommunene, vil beholde de økonomiske
fordeler konsesjonskraften var ment å skulle gi. De enkelte brukere
bør imidlertid betale en kraftpris på linje med det andre betaler.

Kraftpriser og tariffer bestemmes i dag av de ca. 370 enhetene innen
norsk kraftforsyning. Med en desentralisert kraftforsyning må den
foreslåtte prispolitikk søkes gjennomført ved forskjellige virkemidler,
bruk av differensiert elektrisitetsavgift, eventuelt supplert med
minstepriser, finansielle virkemidler, statsstønad, særlig for å hindre
urimelig høye fastledd og sammenslutning av el-verk til større enheter.

Uavhengig av hvilke framgangsmåter som nyttes, vil en utjamning av
kraftprisene måtte innebære en inntektsfordeling både mellom kraft-
forsyningens ulike enheter og mellom abonnementene. Det er derfor
viktig at det hersker bred forståelse for og vilje til å medvirke til
å gjennomføre et prissystem som både motiverer til bedre energi-
økonomisering og dermed riktigere ressursbruk, og til en utjamning
av prisene. Det er Regjeringens hensikt å samarbeide bl.a. med
el-forsyningens organer om gjennomføringen av den foreslåtte pris-
politikken.

Det vil bli lagt vekt på å utforme de ulike tiltak slik at de ikke
bidrar til å bevare mindre hensiktsmessige organisasjons- og drifts-
former eller svekker motivet for rasjonell drift.
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For å unngå sosialt uheldige virkninger av økte energipriser, vil
Regjeringen vurdere forslag om kompensasjon til økonomisk svakstilte
grupper. Dette kan skje gjennom inntekts-, skatte- og trygdepolitiske
tiltak, eller f.eks. ved å inkludere standardsatser for oppvarmings-
utgiftene i grunnlaget for bostøtten.

Priser for kraft til den kraftkrevende industri

Billig vannkraft har spilt en betydelig rolle for industriutviklingen
i Norge. Særlig gjelder det den kraftkrevende industri som bør ha.
gode utviklingsmuligheter i en verden med stigende energipriser.
Reelt er kostnadene ved å skaffe ny kraft til den kraftkrevende
industri lavere enn for den alminnelige forsyning. Det skyldes først
og fremst at en slipper fordelingsutgiftene. Men dessuten er bruks-
tiden høyere enn for den alminnelige forsyning. Hensyn tatt til disse
forhold er kostnadene ved å framskaffe ny fastkraft til denne industrien
anslått til 1 1 - 1 2 øre pr. kWh.

I noen av de uttalelser som har falt om energimeldingen har det vært
gitt uttrykk for frykt for den prispolitikk Regjeringen har lagt opp
for kraftkrevende industri. Det skrives om kollisjon mellom Regjering
og industrien. Det gis uttrykk for at hvis Regjeringen får sin vilje,
vil den kraftkrevende industri og store deler av treforedlings-
industrien måtte gå med dundrende underskudd i åra framover. Slike
betraktninger står i skarp motsetning til den kraftprispolitikk som
er lagt fram i Regjeringens handlingsprogram.

Både ut fra industri- og distriktspolitiske betraktninger ser Regjer-
ingen det som et hovedmål å bevare og modernisere norsk kraftintensiv
industri, stimulere til best mulig utnytting av den elektriske energien
den har til rådighet, og å forbedre det ytre og indre miljø. Disse
bestrebelsene bør konsentreres om eksisterende bedriftsenheter. De
bør gis muligheter for å modernisere og rasjonalisere sitt produksjons-
apparat for å sikre sin konkurranseevne, også om dette måtte medføre
en viss økning i produksjonen.

Så langt det er forenlig med disse industrielle målene vil Regjeringen
gjennomføre en gradvis tilpasning av kraftprisene til det det koster å
skaffe fram ny kraft. Nå varierer kraftprisene i dag betydelig etter
når kontraktene ble inngått. Mulighetene for å regulere prisene eir
også forskjellig. I handlingsprogrammet er foreslått disse retnings-
linjer for prisutviklingen for kraft til kraftkrevende industri:

- Nye krafttildelinger utover ca. de 30 TWh som industrien i dag har,
betales etter en pris som avspeiler kostnaden for ny kraft.

- Basisprisen for en rekke kontrakter som ble inngått i 1976 skal
revurderes i 1985. Ny basispris for leveranser av kraft etter
disse kontrakter settes da lik pris for ny kraft. Indeksbestem-
meIsene vil bli revidert i år med sikte på at el-prisene heretter
kan justeres i tråd med den faktiske prisutvikling.

- Kraftforsyning fra kraftverk som hjemfaller, skal fra 1990 prises
i samsvar med kostnadene for ny kraft.

- De gamle statskraftkontraktene vil vi prøve å reforhandle da staten
ikke ensidig kan endre disse kontraktene. Siktemålet vil være å
bringe basispris og indeksbestemmelser på nivå med de øvrige kon-
trakter. Det kan også bli aktuelt å bruke el-avgiften for å nå
det samme mål.
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- Tilsvarende el-avgifter legges på industriens egne kraftanlegg.

Det ligger i dette at den prispolitiske linje hele tiden vil bli
vurdert i lys av den kraftkrevende industris driftsøkonomiske og
konkurransemessige stilling og utviklingsmuligheter. Det er gjort
klart at den industripolitiske målsetting går foran den prispolitiske.
På den annen side er det liten grunn til at industrien alene skal
høste fordeler av spesielt gunstige energipriser dersom markeds- og
konkurransesituasjonen gir industrien økonomisk evne til å betale en
kraftpris mer i samsvar med kostnadene ved å framskaffe kraften.
Det er industriens konkurranseevne og utviklingsmuligheter Regjeringen
vil beskytte, ikke deres kraftprisprivilegier.

Jeg har hittil oppholdt meg ved elektrisitetsprisene. Med den energi-
utvikling vi forutser internasjonalt, er det særlig viktig å økonomi-
sere med ikke fornybare ressurser som olje, som må forventes å bli en
knapphetsfaktor i den internasjonale økonomiske utvikling. Det er
derfor Regjeringens syn at selv om vi er blitt oljeeksportør, bør
våre innenlandspriser på oljeprodukter fortsatt baseres på verdens-
markedets priser. De bedrifter som bruker olje i sin energiforsyning
vil i allefall ikke bli verre stillet enn de utenlandske konkurrenter.
Tiltak for å unngå sosialt uheldige virkninger av økte energipriser
omfatter også stigning i oljeprisene.

De prognoser som er utarbeidet for den alminnelige forsyning angir et
fastkraftforbruk på 59 TWh i 1985 og 70 TWh i 1990. Disse anslagene
forutsetter at vi i perioden setter inn tiltak som reduserer tapet i
det elektriske fordelingsnett. I Regjeringens tidligere langtids-
program har det vært satt som mål å begrense det alminnelige forbruk
til 60 TWh i 1985.

I kommentarer som har framkommet ytres det tvil om dette er til-
strekkelig til å dekke framtidig etterspørsel. Andre anser prognosene
for å ligge langt over de reelle behov. Det har liten hensikt å drøfte
selve prognoseanslagene, utgangspunktet for en debatt om prognosene
må i tilfelle gå på den modell som er nyttet, og de forutsetninger som
er lagt inn i modellen. Ved siden av den foreslåtte opptrapping av
el-prisene, har Regjeringen bl.a. lagt til grunn at vi bør sikre den
krafttilgang som trengs for å understøtte en moderat økonomisk vekst.
Den som er fornøyd med liten eller ingen vekst vil selvfølgelig komme
ut med lavere prognoser.

Kraftbehovet i den kraftkrevende industri er ikke basert på den type
prognoser som er omtalt ovenfor. Da det dreier seg om et relativt
lite antall bedrifter, er kraftbehovet vurdert ut fra forholdene ved
de aktuelle bedrifter.

Den kraftintensive industri har i dag en samlet fastkrafttildeling på
ca. 30 TWh. Regjeringen har i tidligere langtidsprogram forutsatt at
industrien kunne disponere ca. 34 TWh fastkraft i 1985. P.g.a. at
vi ikke får fram et tilstrekkelig antall kraftprosjekter vil det ikke
være mulig å realisere den ramme Regjeringen tidligere har gått inn for.
I energimeldingen regnes nå med en ramme for kraftkrevende industri
på 31 TWh i 1985 og 34 TWh i 1990. Disse tall tar hensyn både til
mulige reduksjoner og nødvendige økninger i kraftforbruket.
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Det er reist tvil om hvorvidt de foreslåtte rammer gir den eksisterende
kraftintensive industri en tilstrekkelig krafttilgang slik at den kan
gjennomføre en nødvendig modernisering. Industriministeren har i denne
sammenheng ønsket en fastkraftramme på 35 TWh i 1990. Miljøvern-
departementet har på sin side foreslått at fastkraftrammen til kraft-
krevende industri settes til 31 TWh og at kraft utover dette dekkes
av tilfeldig kraft.

I Regjeringens handlingsprogram er forutsatt at innsparing av kraft
innenfor de tildelte rammer kan disponeres av den enkelte bedrift.

Den kraften som innvinnes ved spillvarmeutnytting vil industrien også
kunne disponere og da i tillegg til fastkraftrammene. I de tilfellene
spillvarme brukes til elektrisitetsproduksjon sammen med kull- eller
oljefyring, vil det imidlertid kunne dreie seg om så store kraftmengder
at kraften fra tilleggsfyringen må disponeres etter nærmere vurdering,
der også forbruksutviklingen innen den alminnelige forsyning må trekkes
inn. Disponeringen vil i slike tilfelle bli drøftet på forhånd med de
berørte bedrifter. Dersom kraftsituasjonen tillater det, vil Regjeringen
søkte å tilføre kraftintensiv industri elektrisk energi i tillegg til
fastkraftrammene. Dette vil være kraft med varierende leverings-
sikkerhet, avhengig av den aktuelle kraftsituasjon.

Til sammenlikning nevner jeg at den kraftintensive industri i dag er
tildelt 29,6 TWh fastkraft. I tillegg har industrien kontrakter for
leveranser på 1,1 TWh kraft med lavere leveringssikkerhet enn fastkraft.
På denne bakgrunn mener jeg at det er god sammenheng mellom Regjeringens
industripolitiske målsetting, den foreslåtte krafttilgang og den form
som prismålsettingen er gitt.

I tillegg til antatte forbruk i den alminnelige kraftforsyning og
rammene for den kraftkrevende industri har Regjeringen gjort visse
påslag til kraftrammen slik det er blitt redegjort for tidligere.

Ut fra de vurderinger som er gjort er det Regjeringens mål å skaffe
dekning for et fastkraftforbruk på 94 TWh i 1985 og 106 TWh i 1990.

Når det gjelder oppdekkingen viser jeg til tidligere redegjørelser
for kraftbalansen i 1980-åra.

Tilgang på ny elektrisk energi må i dette tidsrom i hovedsak komme
fra vannkraft. Kraftbalansen må derfor underbygges av en konkret
utbyggingsplan. Og en slik samlet plan inngår i meldingen. Da
planen tilsammen omfatter omlag 150 vassdrag eller deler av vass-
drag, gjenstår riktignok atskillig planleggingsarbeid for en del av
de mulige utbyggingsprosjekter.

Regjeringens samlede plan for vern og utbygging omfatter følgende:

- Vassdrag eller deler av vassdrag

som i egen stortingsproposisjon foreslås gitt varig eller midler-
tidig vern. Disse vassdrag har et fastkraftpotensial på 6,5 TWh.

- Større prosjekter som kan gi et bidrag til kraftbalansen i første
halvdel av 1980-åra, Samlet fastkraftpotensial er vel 5 TWh,
hvorav 3 TWh forutsettes tatt i bruk innen 1985. Planleggings-
reserven er nødvendig fordi enkelte prosjekter kan falle ut, bli
bygget ut med redusert produksjonsevne, eller ikke bli klarlagt
tidsnok til at ny kraft kan komme inn i perioden fram til 1985.
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- Større prosjekter som kan gi et bidrag til kraftbalansen i 1986 -
1990. Samlet fastkraftpotensial for disse er vel 9 TWh, hvorav
4 TWh vil trenges innen 1990.

- I tillegg til større prosjekter er regnet med at småkraftverk og
opprustning og modernisering av eldre kraftverk vil gi ca, 3 TWh
i siste halvdel av 1980-åra.

- Utover de kraftverk som forutsettes bygget ut i 1980-åra vil det
gjenstå et økonomisk utnyttbart potensial på ca. 31 TWh fastkraft.
I dette tallet er regnet med gjenværende småkraftkilder og utbed-
ringsmuligheter ved eldre kraftverk. I tillegg kommer de vassdrag
som vil være varig eller midlertidig vernet. De har et fastkraft-
potensial på ca. 20 TWh. Tilsammen blir gjenstående vannkraft-
potensial 51 TWh eller 1/3 av total utbyggbar vannkraft.

- Regjeringen har ansett et utbyggingstak på 125 TWh middel års
produksjonsevne som en rimelig illustrasjon på en skånsom vann-
kraftutbygging. Et slikt utbyggingsnivå ville stort sett gi plass
for den vannkraftutbygging som ligger i perspektivanslagene fram
til år 2000. Med et slikt tak ville det gjenstå et vernet, men
økonomisk utbyggbart vannkraftpotensial på 40 TWh fastkraft. Dette
er omtrent det dobbelte av det vannkraftpotensial som vil være mid-
lertidig eller varig vernet når også Verneplan II tas med, eller
4 ganger det vannkraftpotensial som er varig vernet.

Det kompromiss som ligger i denne plan representerer etter mitt
skjønn en rimelig avveining mellom vekst og vern.

Energiforsyningens organisasjon

Handlingsprogrammet omfatter også energiforsyningens organisasjon.
Det er særlig NVE's organisasjon som har stått i fokus for debatten.

Regjeringen går inn for at NVE opprettholdes som en samlet etat under
Olje- og energideparternentet, og med et hovedstyre valgt av Stortinget.
Etter som arbeidet med energiøkonomisering og nye energiformer får
stadig større plass i energipolitikken, bør NVE utvikles til en
energietat.

Departementet i samarbeide med NVE vil også engasjere seg sterkere
i arbeidet med å komme fram til større og mer bærekraftige enheter
innenfor elektrisitetsforsyningen.

Energiforskning

Forskning og utvikling som kan fremme en mer effektiv bruk av energi
vil bli gitt høy prioritet. Regjeringen vil også satse på forskning
og utvikling av fornybare energikilder utenom vannkraft. Inntil
spørsmålet om bruk av kjernekraft i Norge er avklart, vil forskningen
på dette området fortsette med omtrent samme innhold som i dag,
vesentlig knyttet til Halden-reaktoren. Viktige forskningsfelter
innenfor petroleumsvirksomheten er samfunnsvirkninger og styrings-
problemer, dypvannsteknikk, petroleumsteknologi, petroleumsøkonomi
og havdata. For et par uker tilbake ble det nedsatt en rådgivende
komité for energiforskning under Olje- og energidepartementet. Den
skal arbeide med forskningsspørsmål tilknyttet olje- og energifeltet.

Oppfølging og framtidig energiplanlegging

De planer og forutsetninger som handlingsprogrammet bygger på vil
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bli gjenstand for fortløpende vurdering. Regjeringen tar for framtida
sikte på å videreføre den langsiktige energiplanlegging gjennom egne
energimeldinger, f.eks. en gang hver stortingsperiode.
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NORGES ENERGISITUASJON

av

Statsråd Bjartmar Gjerde

Plenumsmøte med P.F. 9. april 1980

Energipolitikken vil i de kommende åra stille oss overfor vanskelige
avveininger. Ønsket om økt energitilgang må avveies mot naturvern- og
ressurshensyn. En effektiv disponering av krafttilgangen ut fra en
samlet landsplan, kan komme i konflikt med industripolitiske og dis-
triktsmessige interesser. Ønsket om en mest mulig effektiv og fleksibel
utnytting av de samlede energiressurser vil kunne medføre at tilvante
energimønster må endres.

Ut fra de muligheter og begrensninger vi står overfor, har Regjeringen
i energimeldingen lagt frem en bred analyse av landets energisituasjon
og lagt grunnlaget for å foreta en del av disse avveiningene. Meldingen
tar også for seg viktige trekk ved den internasjonale energiutvikling *
som har særlig interesse for norske forhold. På grunnlag av disse ana-
lyser og tilgjengelige energiressurser i Norge har Regjeringen trukket
opp en hovedkurs for energipolitikken for åra framover. Regjeringens
hovedsyn og de mer konkrete energipolitiske opplegg er nedfelt i et eget
energipolitisk handlingsprogram for 1980-åra. Energimeldingen inneholder
også en perspektivanalyse med illustrasjonstall for 1980-åra. Jeg skal :
i min redegjørelse gi en kort oversikt over det energipotensiale vi
råder over. Videre skal jeg presentere de vurderinger Regjeringen har
lagt til grunn for sin energipolitikk, og de tiltak og virkemidler som
foreslås for å gjennomføre energipolitikken.

Energimeldingen bygger på det grunnleggende syn at tilgangen på energi
vil bli en knapphetsfaktor i internasjonal økonomi. Det vil i særlig \
grad gjelde olje og gass som i dag dekker to tredjedeler av verdens
energiforbruk. Vi regner med at energiprisene internasjonalt fortsatt
vil stige. Disse forhold vil prege utviklingen både i de høyindustri-
aliserte samfunn og i utviklingslandene.

På grunn av våre rikelige og varierte innenlandske energiressurser har
Norge en særpreget energipolitisk handlefrihet sammenliknet med de :

øvrige industrialiserte land. Det skyldes ikke minst den rike tilgang
på vannkraft som byr på mange fordeler framfor andre energikilder. La
oss derfor se på noen nøkkeltall for det energipotensiale vi har i ['
Norge. Norges økonomisk utnyttbare vannkraftpotensiale er ut fra kost- :
nader i 1978 anslått til ca 170 TWh midlere års produksjon. I denne '
figur er det gitt en oversikt over våre vannkraftressurser (plansje 1). i
Av dette er vel 85 TWh utbygget. Vi har ca 15 TWh under utbygging. Ser •',
vi bort fra det vi har utbygd, det som er under utbygging og det som «
senere er foreslått vernet, gjenstår et potensiale på nærmere 48 TWh. i;

r
Samtidig trygger utvinning av olje og gass på kontinentalsokkelen vår i
pctrolcumsforsyning. Ser vi på denne plansjen (plansje: reserver), |
kan vi plassere de tilgjengelige petroleumsressurser i en større euro- i
peisk og global sammenheng. Vi kan her merke oss at de norske petro- f.
leumsreserver utgjør en betydelig andel av tilgjengelige ressurser i *.
Europa.
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Et mer enhetlig bilde av ressursgrunnlaget på kontinentalsokkelen får
vi på denne plansjen (plansje: ressursgrunnlaget) over anslag for det
totale ressursgrunnlaget. Oversikten viser at vi regner med betydelig
uoppdagede reserver. Ser vi på den forventede produksjon fra felt som
er i produksjon eller er under utbygging får vi følgende bilde (plansje:
Forventet produksjon) av utviklingen i petroleumsproduksjonen i åra
fremover.

I motsetning til kraftproduksjonen er petroleumsvirksomheten på sokkelen
ikke avpasset etter vårt eget forsyningsbehov. Siden 1975 har oljepro-
duksjonen oversteget vårt innenlandske forbruk. I innværende år vil
olje- og gassproduksjonen tilsvare tre ganger vårt samlede innenlandske
energiforbruk. I energipolitikken er petroleumsvirksomheten bare be-
handlet i den grad den berører vår egen energiforsyning. Oljevirksom-
heten må derfor først og fremst vurderes som ledd i vår økonomiske poli-
tikk og i lys av en global energipolitikk.

I tillegg har vi kullreserver på Andøya, Bjørnøya og Svalbard. Påviste
sikre og sannsynlige kullreserver knyttet til gruvedriften i Longyear-
byen og undersøkelsene i Svea er beregnet til i alt 25 mill. tonn. De
samlede mulige drivverdige reservene er beregnet til ca. 200-300 mill.
tonn.

Ut over dette har vi et interessant energipotensiale på lengre sikt
knyttet til andre energikilder. Ut fra dagens teknologiske nivå og
kjennskap til disse energiressursene i Norge, synes bioenergi, bølger,
solvarme og vind å være de fornybare energikilder som kan komme til an-
vendelse i Norge fra omkring århundreskiftet.

Til tross for denne gunstige energisituasjonen, må energipolitikken ut-
formes med sikte på en forsvarlig ressursbruk og ressursbevaring. En
nøktern avveining mellom vekst og vern har derfor vært en hovedlinje i
Regjeringens utforming av energipolitikken.

Det er ikke noe mål i seg selv å skaffe fram en størst mulig energitil-
gang. På den annen side er energi en grunnleggende forutsetning for
samfunnsutviklingen. Energipolitikken må derfor heller betraktes som
et avgjørende virkemiddel for å nå overordnede samfunnsmål. En del av
disse målene forutsetter en fortsatt økonomisk vekst, og det krever til-
gang på mer energi. Det er også naturlig å utnytte det fortrinn som
vår gunstige energisituasjon gir oss i den internasjonale konkurranse.

Det er på dette grunnlag Regjeringen har lagt opp til en fremtidig
energiforsyning som vil bidra til å trygge arbeidslivet og en fortsatt
økonomisk vekst og utvikling. Det er mål som jeg føler meg overbevist
om står sentralt for de fleste mennesker i dette landet. Men det er
ikke nok å ville målene, vi må også ville midlene. Gjennom det energi-
politiske handlingsprogram for 1980-åra har Regjeringen forsøkt å om-
sette disse målene til et praktisk-politisk handlingsgrunnlag. La meg
derfor gå over til å omtale hovedpunktene i den energipolitikken som
Regjeringen har foreslått.

Et hovedpunkt i energipolitikken er energiprisene. Etter Regjeringens
syn er energiprisene det viktigste og mest effektive virkemidlet til
å påvirke utvikongen i totalt energiforbruk og fordelingen mellom ulike
energibærere.

Regjeringen ser det som et hovedmål for vår nasjonale energipolitikk
å fremme en riktig ressursutnytting. Som ledd i denne politikk er det
viktig at energiprisene blir fastlagt slik at de avspeiler de samfunns-
økonomiske kostnader ved framføring og økt bruk av ressurser for energi-
produksjon, den såkalte langtidsgrensekostnaden. Det er dette hoved-
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prinsipp som er lagt til grunn for prispolitikken. Dette prinsipp har
Regjeringen også gått inn for tidligere- Denne gangen har en søkt å
omsette prinsippet til en konkret kraftprispolitikk. Det tar sikte på
at alle må vurdere sitt energiforbruk ut fra samfunnsøkonomiske kost-
nader ved å dekke et økt forbruk. Et slikt prisopplegg vil bidra til
energiøkonomisering ved at det vil motivere både produsent og bruker
til å utnytte energiressursene mest mulig effektivt. Ved å bygge på
dette prinsippet har vi lagt et viktig grunnlag for fastsettelsen av en
mer enhetlig elektrisitetspris. Inntil nå har elektrisitetsprisene blitt
fastlagt ut fra flere og til dels motstridende mål.

For den alminnelige forsyning er langtidsgrensekostnaden anslått til
19 øre pr. KWh fastkraft ved brukers vegg. Prisnivået gjelder for 1980.
Beløpet er inklusive el-avgift, men eksklusive merverdiavgift. De 19
ørene kan splittes opp i fastledd på 4 øre og et energiledd på 15 øre
pr. KWh. Fra et kostnadssynspunkt er det naturlig å betrakte de 4 ørene
som en slags abonnementsavgift som er uavhengig av strømforbruket. Denne
del av kostnadene er derfor foreslått som et fastledd. De 15 ørene bør
utgjøre et energiledd. For å bruke et bilde kan vi si at det er energi-
leddet som går inn på taxometeret i en drosje. Det er det som blir be-
stemmende for hva abonnenten vil spare eller få i merutgifter ved et
endret strømforbruk. I handlingsprogrammet har Regjeringen lagt opp til
en noe mer fleksibel prisfastsetting.

Det er et siktemål at i første rekke energileddet i el-tariffen innen
1985 bør være tilpasset et nivå som svarer til de samfunnsøkonomiske
kostnader ved å skaffe mer elektrisk kraft. Fastleddet må kunne fast-
settes noe mer fleksibelt, ut fra det enkelte el-verks økonomi. En
prisutvikling etter disse linjer vil ikke avvike vesentlig fra det el-
forsyningen selv mener de trenger for å sikre en rimelig økonomi. Pris-
tilpasningen er forutsatt å skje gradvis og må bl.a. ses i sammenheng med
pris- og inntektspolitikken framover.

Innenfor rammen av denne prispolitikken vil Regjeringen føre videre ar-
beidet med å jamne ut el-prisene som i dag varierer sterkt, både geo-
grafisk og mellom brukergruppene. En utjamning av kraftprisene vil i
første rekke innebære at tariffens energiledd i de ulike forsyningsom-
råder tilpasses et nivå som svarer til kostnadene for ny kraft. Utjam-
ning gjennom statlig støtte vil bli begrenset til el-verk som ellers
måtte holde svært høye fastledd.

Kommuner som tidligere har fått tildelt billig konsesjonskraft i for-
bindelse med kraftutbygging i kommunene, vil beholde de økonomiske for-
deler konsesjonskraften var ment å skulle gi. De enkelte brukere bør
imidlertid betale en kraftpris på linje med det andre betaler.

Kraftpriser og tariffer bestemmes i dag av de ca 370 enhetene innen
norsk kraftforsyning. Med en desentralisert kraftforsyning må den
foreslåtte prispolitikk søkes gjennomført ved forskjellige virkemidler.
Bruk av differensiert elektrisitetsavgift, eventuelt supplert med minste-
priser, finansielle virkemidler, statsstønad, særlig for å hindre
urimelig høye fastledd og sammenslutning av el-verk til større enheter.

Uavhengig av hvilke framgangsmåter som nyttes, vil en utjamning av kraft-
prisene måtte innebære en inntektsomfordeling både mellom kraftforsyningens
ulike enheter og mellom abonnementene. Det er derfor viktig at det
hersker bred forståelse for og vilje til å medvirke til å gjennomføre
et prissystem som både motiverer til bedre energiøkonomisering og dermed
riktigere ressursbruk, og til en utjamning av prisene. Det er Regje-
ringens hensikt å samarbeide bl.a. med el-forsyningens organer om
gjennomføringen av den foreslåtte prispolitikken.

Det vil bli lagt vekt på å utforme de ulike tiltak slik at de ikke
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bidrar til å bevare mindre hensiktsmessige organisasjons- og drifts-
former eller svekker motivet for rasjonell drift.

For å unngå sosialt uheldige virkninger av økte energipriser, vil Re-
gjeringen vurdere forslag om kompensasjon til økonomisk svakstilte
grupper. Dette kan skje gjennom inntekts-, skatte- og trygdepolitiske
tiltak, eller f.eks. ved å inkludere standardsatser for oppvarmings-
utgiftene i grunnlaget for bostøtten.

Tilgang på rimelig kraft har spilt en helt avgjørende rolle for indu-
striutviklingen i Norge. Særlig gjelder det den kraftkrevende industri
som i hovedsak ble lokalisert nær kraftkilden med meget gunstige kraft-
kontrakter. Ved siden av tilgang på trevirke har tilgang på rimelig
kraft likeledes vært viktig for utviklingen innen treforedlingsindu-
strien, selv om kraftkostnadene ikke representerer samme store andel
av produktprisene som annen kraftintensiv industri.

Det er viktig å være klar over at disse industribransjer har betydd mye
for den økonomiske veksten i åra etter krigen. Utviklingen av den kraft-
intensive industri har spesielt skapt muligheter for sysselsetting i
mange distrikter hvor annet arbeid var vanskelig å finne etter hvert
som arbeidsmulighetene i primærnæringene avtok. Det er Regjeringens
oppfatning at disse industrier også i framtidens industribilde vil ha
og må sikres en sentral plass.

Fortsatt er kraftprisene en helt avgjørende faktor for utviklingen i
denne industrien. Kraftkostnadene kan med dagens pris løpe opp i 20%
av de totale kostnadene for enkelte produkter.

Reelt er kostnadene ved å skaffe ny kraft til den kraftkrevende industri
lavere enn for den alminnelige forsyning. Det skyldes først og fremst
at en slipper fordelingsutgiftene. Men dessuten er brukstiden høyere
enn for den alminnelige forsyning. Hensyn tatt til disse forhold er
kostnadene ved å framskaffe ny fastkraft til denne industrien anslått
til 11 - 12 øre pr. KWh.

1 noen av de uttalelser som har falt om energimeldingen har det vært
gitt uttrykk for frykt for den prispolitikk Regjeringen har lagt opp til
for den kraftkrevende industri. Det skrives om kollisjon mellom Re-
gjering og industrien. Det gis uttrykk for at hvis Regjeringen får sin
vilje, vil den kraftkrevende industri og store deler av treforedlings-
industrien måtte gå med dundrende underskudd i åra framover. Like-
ledes har det blitt uttalt at det i tiden framover vil være umulig for
en ansvarlig industriledelse å foreta langsiktige disposisjoner. Slike
betraktninger står i skarp motsetning til den kraftprispolitikk som er
lagt fram i Regjeringens handlingsprogram.

Både ut fra industri- og distriktspolitiske betraktninger ser Regje-
ringen det som et av sine hovedmål å bevare og modernisere norsk kraft-
intensiv industri, stimulere til best mulig utnytting av den elektriske
energien den har til rådighet, og å forbedre det ytre og indre miljø.
Disse bestrebelsene bør konsentreres om eksisterende bedriftsenheter.
De bør gis muligheter for å modernisere og rasjonalisere sitt produk-
sjonsapparat for å sikre sin konkurranseevne, også om dette måtte med-
føre en viss økning i produksjonen.

Så langt det er forenlig med disse industrielle målene vil Regjeringen
gjennomføre en gradvis tilpasning av kraftprisene til det det koster å
skaffe frem ny kraft. Nå varierer kraftprisene i dag betydelig etter
når kontraktene ble inngått. Mulighetene for å regulere prisene er
også forskjellig. I handlingsprogrammet er foreslått disse retningslinjer
for prisutviklingen for kraft til kraftkrevende industri:
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Nye krafttildelinger utover ca de 30 TWh som industrien i dag har,
betales etter en pris som avspeiler kostnaden for nye kraft.

Basisprisen for en rekke kontrakter som ble inngått i 1976 skal re-
vurderes i 1985. Ny basispris for leveranser av kraft etter disse
kontrakter settes da lik pris for ny kraft. Indeksbestemmelsene
vil bli revidert i år med sikte på at el-prisene heretter kan
justeres i tråd med den faktiske prisutvikling.

Kraftforsyningen fra kraftverk som hjemfaller, skal fra 1990 prises
i samsvar med kostnadene for ny kraft.

De gamle statskraftkontraktene vil vi prøve å reforhandle da staten
ikke ensidig kan endre disse kontraktene. Siktemålet vil være a
bringe basispris og indeksbestemmelser på nivå med de øvrige kon-
trakter. Det kan også bli aktuelt å bruke el-avgiften for å nå det
samme mål.

Tilsvarende el-avgifter kan også legges på industriens egne kraft-
anlegg.

La meg presisere at dette opplegg bygger på en klar forutsetning om at
prisøkningen må vurderes i lys av den kraftkrevende industris driftsøko-
nomiske og konkurransemessige stilling og utviklingsmuligheter. Regje-
ringens opplegg forutsetter altså at de industripolitiske målsettinger
går foran den prispolitiske. På den annen side er det liten grunn til
at industrien alene skal høste fordeler av spesielt gunstige energipriser
dersom markes- og konkurransesituasjonen gir industrien økonomisk evne
til å betale en kraftpris mer i samsvar med kostnadene ved å fremskaffe
kraften. Det er industriens konkurranseevne og utviklingsmuligheter
Regjeringen vil beskytte, ikke deres kråftprivilegier.

For treforedlingsindustrien er situasjonen at denne industrien nå gjen-
nomgår en betydelig strukturrasjonalisering med samling av produksjonen
i få, større produksjonsenheter. Disse gjennomfører samtidig vesentlige
energiøkonomiserings- og miljørensetiltak. Et annet viktig utviklings-
trekk er at denne industrien vil gå over til nye massetyper som krever
økt tilførsel av elektrisk kraft. Den tekniske utvikling og de struktu-
relle endringer i bransjen vil derfor sannsynligvis medføre økt forbruk
og øke den relative betydning av elektrisk kraft. Regjeringen går inn
for at kraftleveringskontrakter til denne industrien fortsatt bør følge
samme mønster som annen alminnelig industri. Likevel mener Regjeringen
at kontraktsformene eventuelt bør kunne ta hensyn til industriens
stilling som storforbruker av kraft innen alminnelig forsyning. Kost-
nadene ved egenprodusert kraft bør følge samme prinsipp.

Jeg har hittil oppholdt meg ved elektrisitetsprisene. Med den energi-
utvikling vi forutsetter internasjonalt, er det særlig viktig å økonomi-
sere med ikke fornybare ressurser som olje, som må forventes å bli en
knapphetsfaktor i den internasjonale økonomiske utvikling. Det er derfor
Regjeringens syn at selv om vi er blitt oljeeksportør, bør våre innen-
landspriser på oljeprodukter fortsatt baseres på verdensmarkedets priser.
De bedrifter som bruker olje i sin energiforsyning vil i all fall ikke
bli verre stillet enn de utenlandske konkurrenter. Tiltak for å unngå
sosialt uheldige virkninger av økte energipriser omfatter også stigning
i oljeprisene. De prognoser som er brukt i energimeldingen er utarbeidet
av et bredt fagutvalg.

Prognosemodellen bygger på statistiske sammenhenger fra tidligere peri-
oder. Riktigheten av modellen avhenger av hvorvidt disse sammenhenger
er de samme også i tida framover.
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Høy økonomisk vekst, sterk stigning i det private forbruk, lave el-
priser og høye oljepriser vil trekke i retning av en høy kraftetter-
spørsel. Den motsatte utvikling vil trekke prognosene nedover. Når
tidligere prognoser er blitt revidert nedover, skyldes ikke det at prog-
nosemodellene har vært dårlige. Forklaringen ligger i at den økonomiske
vekst er blitt vesentlig lavere enn det som lå til grunn for prognosene.
Og økonomisk stagnasjon er lite å glede seg over, selv om det gir grunn-
lag for lavere anslag for energiforbruket. Hvordan ulike forutsetninger
om økonomisk vekst og energipriser slår ut i elektrisitetsforbruket, kan
illustreres gjennom følgende figur (plansje 1, figur 7.3.e, side 154- i
energimeldingen.)

Ved å velge ulike forutsetninger for økonomisk vekst, elpriser og olje-
priser, kan det stilles opp en rekke forskjellige prognoser. Men som
planleggingsgrunnlag må det velges ut et alternativ. Det alternativ
som er lagt til grunn, forutsetter bl.a. en moderat økonomisk vekst i
1980-åra, og el-pi^iser som foreslått i meldingen. Prognosene angir det en-
ergiforbruk som under de gitte forutsetninger er nødvendig for å understøtte
en slik økonomisk vekst. Målt i kraftmengder gir dette et fastkraftbruk
i den alminnelige forsyning på 59 TWh i 1985 og 70 TWh i 1990. Disse
anslagene forutsetter at vi i perioden setter inn tiltak som reduserer
tapet i fordelingsnettet. Jeg understreker at prognosemodeller ikke er
krystallkuler som forteller hva som vil skje i framtida. Men de er et
hendig verktøy for å studere konsekvensene av ulike antakelser om den
framtidige utvikling. Og de er et uunnværlig verktøy i energiplanleg-
gingen.

I kommentarer som har framkommet ytres det tvil om dette er tilstrekkelig
til å dekke framtidig etterspørsel. Andre anser prognosene for å ligge
langt over de reelle behov. Det har liten hensikt å drøfte selve prog-
noseanslagene. Utgangspunktet for en debatt om prognosene må i tilfelle
gå på den modellen som er nyttet, og de forutsetninger som er lagt inn i
modellen. Ved siden av den foreslåtte opptrapping av el-prisene, har
Regjeringen bl.a. lagt til grunn av vi bør sikre den krafttilgang som
trengs for å understøtte en moderat økonomisk vekst. Den som er fornøyd
med liten eller ingen vekst vil selvfølgelig komme ut med lavere prog-
noser.

Kraftbehovet i den kraftkrevende industri er ikke basert på den type
prognoser som er omtalt ovenfor. Da det dreier seg om et relativt lite
antall bedrifter, er kraftbehovet vurdert ut fra forholdene ved de aktu-
elle bedrifter.

Den kraftintensive industri har i dag en samlet fastkrafttildeling på
ca. 30 TWh. Regjeringen har i tidligere langtidsprogram forutsatt at
industrien kunne disponere ca. 34 TWh i 1985. P.g.a. at vi ikke får
fram et tilstrekkelig antall kraftprosjekter vil det ikke være mulig å
realisere den ramme Regjeringen tidligere har gått inn for. I energi-
meldingen regnes nå med en ramme for kraftkrevende industri på 31 TWh
i 1985 og 34 TWh i 1990. Disse tall tar hensyn både til mulige reduk-
sjoner og nødvendige økninger i kraftforbruket.

Det er reist tvil om hvorvidt de foreslåtte rammer gir den eksisterende
kraftintensive industri en tilstrekkelig krafttilgang slik at den kan
gjennomføre en nødvendig modernisering. Industriministeren har i
denne sammenheng ønsket en fastkraftramme på 35 TWh i 1990. Miljøvern-
departementet har på sin side foreslått at fastkraftrammen til kraft-
krevende industri settes til 31 TWh og at kraft utover dette dekkes av
tilfeldig kraft.

I Regjeringens handlingsprogram er forutsatt at innsparing av kraft
innenfor de tildelte rammer kan disponeres av den enkelte bedrift. Den
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kraften som innvinnes ved spillvarmeutnytting vil industrien også
kunne disponere o^ da i tillegg til fastkraftrammene. I de tilfellene
spillvarme brukes til elektrisitetsproduksjon sammen med kull- eller
oljefyring, vil det imidlertid kunne dreie seg om så store kraftmengder
at kraften fra tilleggsfyringen må disponeres etter nærmere vurdering,
der også forbruksutviklingen innen den alminnelige forsyning må trekkes
inn. Disponeringen vil i slike tilfelle bli drøftet på forhånd med de
berørte bedrifter. Dersom kraftsituasjonen tillater det, vil Regje-
ringen søke å tilføre kraftintensiv industri elektrisk energi i tillegg
til fastkraftrammenene. Dette vil være kraft med varierende leverings-
sikkerhet, avhengig av den aktuelle kraftsituasjon.

Til sammenlikning nevner jeg at den kraftintensive industri i dag er
tildelt 2 9,6 TWh fastkraft. I tillegg har industrien kontrakter for
leveranser på 1,1 TWh kraft med lavere leveringssikkerhet enn fastkraft.
På denne bakgrunn mener jeg at det er god sammenheng mellom Regjeringens
industripolitiske målsetting, den foreslåtte krafttilgang og den form
som prismålsettingen er gitt. La meg føye til at Regjeringen tar sikte
på en løpende vurdering av hvordan en til enhver tid best kan sikre
kraftintensiv industri de kraftkvanta som det, alle forhold tatt i be-
traktning, vil være behov for i framtiden.

I tillegg til antatte forbruk i den alminnelige kraftforsyning og ram-
mene for den kraftkrevende industri har Regjeringen gjort visse påslag
til kraftrammen som bl.a. skal oppfange usikkerhet i prognosene. Dess-
uten tar påslagene hensyn til at vi p.g.a. det store antall driftsen-
heter og visse tekniske begrensninger ikke får utnytte maksimalt fast-
kraftproduksj onen.

Ut fra disse vurderinger har Regjeringen satt som mål å skaffe dekning
for et fastkraftforbruk på 94 TWh i 1985 og 106 TWh i 1990. I denne
figuren (plansje 2, tabell 8.1.a a. 172 i energimeldingen) presenteres
en oversikt over den fastkraftproduksjonsevne Regjeringen mener bør
legges til grunn for utbygging og planlegging av kraftproduksjonssys-
temer i 1980-åra.

Tilgang på ny elektrisk energi må i dette tidsrom i hovedsak komme fra
vannkraft. Hvordan Regjeringen tenker seg at dette kraftbehovet skal
dekkes er vist i følgende figur (plansje 3, tabell 8.1. b s. 174 i
energimeldingen). Skal disse planer realiseres må kraftbalansen derfor
underbygges av en konkret utbyggingsplan. Og en slik samlet plan inn-
går i meldingen. Da planen tilsammen omfatter omlag 15 0 vassdrag eller
deler av vassdrag, gjenstår riktignok atskillig planleggingsarbeid for
en del av de mulige utbyggingsprosjekter.

Regjeringens samlede plan for vern og utbygging omfatter følgende:

Vassdrag eller deler av vassdrag som i egen stortingsproposisjon
foreslås gitt varig eller midlertidig vern. Disse vassdrag har et
fastkraftpotensiale på 6,5 TWh.

Større og mindre prosjekter som kan gi et bidrag til kraftbalansen
i første halvdel av 1980-åra. Samlet kraftpotensial er vel 5 TWh,
hvorav 3 TWh forutsettes tatt i bruk innen 1985. Planleggingsre-
serven er nødvendig fordi enkelte prosjekter kan falle ut, bli
bygget ut med redusert produksjonsevne, eller ikke bli klarlagt tids-
nok til at ny kraft kan komme inn i perioden fram til 1985.

Videre har vi større prosjekter som kan gi et bidrag til kraftba-
lansen i 1986 - 1990. Samlet kraftpotensial for disse er vel 9 TWh,
hvorav 4 TWh vil trenges innen 1990.

I tillegg til større prosjekter er regnet med at småkraftverk og
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opprusting og modernisering av eldre kraftverk vil gi ca 3 TWh
i siste halvdel av 1980-åra.

Utover de kraftverk som forutsettes bygget ut i 198 0-åra vil det
gjenstå et økonomisk utnyttbart potensial pa ca 31 TWh fastkraft.
I dette tallet er regnet med gjenværende småkraftkilder og utbed-
ringsmuligheter ved eldre kraftverk. I tillegg kommer de vassdrag
som vil være varig eller midlertidig vernet. De har et fastkraft-
potensial på ca 2 0 TWh. Tilsammen blir gjenstående vannkraftpoten-
sial 51 TWh eller 1/3 av total utbyggbar vannkraft.

- Regjeringen har ansett et utbyggingstak på 12 5 TWh middel års pro-
duksjonsevne som en rimelig illustrasjon på en skånsom vannkraft-
utbygging. Et slikt utbyggingsnivå ville stort sett gi plass for
den vannkraftutbygging som ligger i perspektivene fram til år 2 000.

De vurderinger som ligger bak denne utbyggingsplan bygger på en grundig
,.; avveining av de ulike hensyn som gjør seg gjeldende i dette felt. Det

kompromiss som ligger i planen representerer etter mitt skjønn et
rimelig balansepunkt mellom hensynene til vekst og vern.

Handlingsprogrammet omfatter også energiforsyningens organisasjon.
Det er særlig NVE's organisasjon som har stått i fokus for debatten.
Regjeringen går inn for at NVE opprettholdes som en samlet etat under
Olje- og energidepartementet, og med et hovedstyre valgt av Stortinget.
Etter som arbeidet med energiøkonomisering og nye energiformer får stadig
større plass i energipolitikken, bør NVE utvikles til en energietat.

Departementet i samarbeide med NVE vil også engasjere seg sterkere i
arbeidet med å komme fram til større og bærekraftige enheter innenfor
elektrisitetsforsyningen. Ideelt sett bør det være ett produksjons- og/
eller engrosverk i hvert fylke.

Mer generelt vil en slik utvikling være viktig i lys av det større
ansvar for den praktiske gjennomføring av bl.a. produksjon, distribusjon
og energiøkonomiseringstiltak som Regjeringen mener bør ligge hos det
enkelte elektrisitetsverk. Det er ønskelig og hensiktsmessig at elektri-
sitetsverkene utvider sin ekspertise og kapasitet til å omfatte en rekke
nye oppgaver i framtiden. Ikke minst er en slik utvikling viktig for å
sikre at energiproduksjon basert på spillvarme, avfall osv. sees i
sammenheng med hele kraftforsyningssystemet lokalt.

Forskning og utvikling som kan fremme en mer effektiv bruk av energi vil
bli gitt høy prioritet. Regjeringen vil også satse på forskning og ut-
vikling av fornybare energikilder utenom vannkraft. Inntil spørsmålet
om bruk av kjernekraft i Norge er avklart, vil forskning på dette om-
rådet fortsette med omtrent samme innhold som i dag, vesentlig knyttet
til Halden-reaktoren. Viktige forskningsfelter innenfor petroleumsvirk-
somheten er samfunnsvirkninger og styringsproblemer, dypvannsteknikk,
petroleumsteknologi, petroleumsøkonomi og havdata. For noen uker til-
bake ble det nedsatt en rådgivende komité for energiforskning under
Olje- og energidepartementet. Den skal arbeide med forskningsspørsmål
tilknyttet olje- og energifeltet. Vi har dermed fått en komité som kan
gi departementet de nødvendige råd om en planmessig og langsiktig inn-
sats på de ulike forskningsfeltene.

De perspektiver og forutsetninger som handlingsprogrammet bygger på vil
kreve systematisk planlegging både på sentralt og lokalt nivå. Re-
gjeringen tar for framtida sikte på å videreføre den langsiktige nasjo-

. nale energiplanlegging gjennom egne energimeldinger, f.eks. en gang
hver stortingsperiode. På samme måte vil de lokale energiplanlegging
få økende betydning i tiden framover. Depai imentet har derfor bl.a.
under utarbeidelse ulike tiltak for å stimu re den lokale innsats på

. dette felt.
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La meg til slutt si at det har tatt tid å utarbeide de planer som
ligger til grunn for energimeldingen. Frå flere hold de siste åra
har det blitt uttrykt engstelse for at vi på energiområdet skal ha
kommet inn i en beslutningskrise. Etter min vurdering er det en feil-
aktig beskrivelse av situasjonen. Slike planer krever nødvendigvis,
med sin grunnleggende betydning for samfunnsutviklingen, lang tid og
grundig overveielse. I vårt politiske system har vi og bør vi ta oss ,
tid til en slik gjennomdrøfting. På den måten kan vi sikre oss størst
mulig enighet om hovedlinjene i utviklingen.

Ikke desto mindre mener jeg at vi nå gjennom energimeldingen har lagt
det nødvendige grunnlag for å treffe de avklarende politiske beslut-
ninger på sentrale områder i energipolitikken. Det neste viktige skritt
er det derfor opp til Stortinget å ta, ut fra en vurdering av den hoved-
kurs og de retningslinjer Regjeringen har foreslått.
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INFCE - THE INTERNATIONAL NUCLEAR FUEL CYCLE EVALUATION

Lecture to be given by J.A. Goedkoop to Norsk Energiforening, Oslo,

14 April 1980.

On 27 February last, at a conference in Vienna, the International
Nuclear Fuel Cycle Evaluation was concluded. This unique international
study, in which 66 countries and 5 intergovernmental organisations
participated, started late in 1977 at the initiative of the govern-
ment of the United States. Behind that initiative was an american
concern that the spreading use of nuclear power would lead to pro-
leferation of nuclear weapons, in particular through the recovery
of plutonium from spent power reactor fuel and its recycle in thermal
or fast reactors. It was believed other fuel cycles would offer
advantages in this respect.
At the outset of the Evaluation, the participants agreed that INFCE
would be a technical and analytical study, not a negotiation.
The results of that study have now been released in nine volumes:
one for each of the eight INFCE Working Groups and a summary volume.

In the first part of the lecture the principal conclusions of the
Evaluation will be reviewed. They may be summarised by saying that
INFCE has not turned up major differences between nuclear fuel cycles
as regards proliferation risks. Although some technical measures have
been identified for reducing these risks, they have mainly to be met
by making proper institutional arrangements, thus on the political
level.
In the second part of the lecture the results of INFCE in the field
of radioactive waste management and disposal will be presented in
some more detail. Seven different nuclear fuel cycles were considered.
Although the main conclusion was that the waste problem does not con-
stitute a decisive point in a choice between these fuel cycles, some
interesting differences were identified.
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PART ONE - ATOMS-FOR-PEACE TO INFCE

Speaking in Oslo at this time of the year I cannot resist the tempta-

tion to introduce my subject by going back 25 years in time, thus to

1955. When I returned to my office at Kjeller after the Easter recess

that year there was a cable waiting for me, asking me to come to

New York to help the United Nations Secretariat in the preparation of

the first Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, which

would take place in Geneva that summer.

There had already been much talk about this conference at Kjeller.

Gunnar Randers, our director, had been involved in the preparation from

the beginning. It was expected that during the conference a vast amount

of technical information would be released that the United States and

other great powers were keeping secret. We had little doubt that the

work at our Joint Establishment for Nuclear Energy Research had helped

bring about this development. The year before a beam of neutrons from

the Kjeller reactor had been used to measure the fission cross section

of uranium-235 as a function of the neutron energy. Also a fuel rod

of the reactor had been dissolved and the plutonium-239 recovered so

that it was now possible to study its properties. These were the mate-

rials nuclear weapons are made of and their properties were secrets

jealously guarded by the nations having such weapons. However, these

data were equally important for the peaceful application of nuclear

fission. It was this state of affairs that smaller countries like

Norway and the Netherlands found unacceptable and made them undertake

their own research. The United States government became increasingsly

aware of this determination. It was one of their reasons for dropping

the policy of secrecy and for implementing the Atoms-for-Peace plan

first announced by President Eisenhower at the end of 1953. One of the

means for this was a system of bilateral agreements under which other

nations could obtain technical information, but also enriched uranium

to fuel reactors.

The first Geneva Conference was another result of this change of US

policy. Already during the preparation it became clear that the

American initiative had caught on and that the participating countries

were vieing with one another in the release of information. This ten-

dency prevailed in subsequent conferences organised by the United
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Nations through the remainder of the fifties and the sixties. In fact,

apart from specific weapons technology, the only field that remained

secret was the enrichment of uranium. In contrast, the chemical tech-

nology of plutonium extraction from a solution of spent reactor fuel

was gradually made public. This policy was motivated by the consider-

ation that plutonium from a commercial reactor contains so much of the

isotope 240 that it is unattractive as a weapons material.

The road was now open for a rapid introduction of nuclear energy in

the Western industrialised countries. At first there was a multitude

of reactor types with even more different fuel cycles, but eventually,

with some exceptions, the light water reactors developed by American

industry prevailed. It was generally felt that the available uranium

resources were too small for the spent fuel from these reactors to be

discarded. Therefore the construction of fuel reprocessing plants was

taken in hand. These would supply the plutonium for the ultimate so-

lution, the fast breeder reactor.

During this period of expansion the connection with military applica-

tions may have received less attention, but it had not been forgotten.

An important event is this regard was the creation of the Interna-

tional Atomic Energy Agency in 1958. One of its tasks became to verify

that nuclear materials supplied by one nation to another under the

terms of a bilateral agreement were indeed used for the peaceful pur-

poses they were intended for. When ten years later the Non-Proliter-

ation Treaty came into force this task was widened to the safeguard

inspection of all fissionable materials intended for peaceful appli-

cations in the signatory states.

The spectre of the plutonium economy

Among the states that have not acceded to the NPT (which does not

necessarily mean that they refuse IAEA inspection, nor even that they

have sinister intentions) are Argentina, Brazil, India and Pakistan.

By the end of the sixties also these countries and others in a simi-

lair state of development began to order nuclear power plants. This

only led to wide-spread concern after India caused an underground

nuclear explosion. The material used was plutonium from a research

reactor supplied by Canada, not from a nuclear power plant. Never-

theless, the event raised the question whether the sale of such plants
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would not contribute to the further proliferation of nuclear weapons.

At the very least one had to admit'that it could lead to the acquisi-

tion of skills that would make it easier for a country to embark on a

nuclear weapons programme. This applied of course much more directly

to sales, as were then also in the making, of reprocessing plants and

enrichment facilities. Even if these would be used under IAEA safe-

guards to produce low-enriched uranium and plutonium with little at-

tractiveness for military purposes, what guarantees were there that

overnight there would not be another regime which would abrogate its

international commitments and abuse these materials?

But also in the western industrialised countries the climate was

taking a grim turn, with terrorism spreading. A series of articles in

The New Yorker magazine in 1973 showed that in the US it would not be

particularly difficult to steal plutonium and suggested that it would

be rather easy to fashion a bomb from it. Soon the television screens

were showing students who demonstrated this on a kitchen table,

flanked by experts who vouched that their craftmanship would bear fruit.

Even if that were not true, what could a blackmailer fail to achieve

if he merely announced that he possessed plutonium? At the very least

it is a highly toxic material.

All this contributed to a swelling stream of warnings against the

looming "plutonium economy", a term that to the layman suggested a

society in which he would have to use a highly dangerous material to

cover his domestic energy needs, with the risk that his neighbour would

buy a bit extra and blow up the town.

Ford-Mitre and Ford-Carter

These developments also formed the background for a study which was

completed in the American election year 1976 and published under the

title "Nuclear Power Issues and Choices". It was financed by the

Ford Foundation and co-ordinated by the Mitre Corporation in

Cambridge, Massachusetts. In fact, of the twenty-odd people involved

one third was on the faculty of Harvard University. Their principal

conclusions were simple: for the time being there is enough uranium

in the United States, therefore there is no need for reprocessing and

neither for the fast breeder reactor. To defer these options would

safe money, but would also afford time to reflect whether o'ther types
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of reactor with other fuel cycles, perhaps avoiding plutonium, would

not be preferrable.

By the end of their campaigns both presidential candidates had largely

accepted these ideas. Nonetheless, a new term of president Gerald Ford

would probably have had less far-reaching consequences for nuclear

energy than did result from the Democratic victory, which brought many

new people into the administration, including several members of the

Ford-Mitre study group. Soon thereafter it was announced that the de-

monstration fast reactor at Clinch River, Tennessee, would not be built

and that the US would defer all commercial reprocessing of spent reac-

tor fuel.

The Washington Organising Conference

These unilateral American actions, although they might placate some

of the indigenous nuclear opposition, of course made little sense if

other countries could not be persuaded to act likewise. With this in

mind the new administration started negotiations and consultations

with other governments on a kind of international Ford-Mitre study,

which soon became known under the acronym INFCE (only Italians manage

to pronounce it gracefully), standing for International Nuclear Fuel

Cycle Evaluation.

On 19th October 1977 representatives of 40 countries and A inter-

governmental organisations assembled in the State Department in

Washington for the Organising Conference of INFCE. After a welcome

speech by President Carter they started work under the chairmanship

of Abram Chayes, one of the authors of the Ford-Mitre report. Their

point of departure was an American proposal on what INFCE should do

and how it would work. This text differed on important points from

drafts that had circulated earlier in the year. For one thing, the

"proliferation-resistant" fuel cycles, using thorium and avoiding

plutonium, were given less prominence. One may speculate that the

somewhat academic ideas of the Ford-Mitre report had in the meantime

been exposed to the more sober judgement of engineers and it was now

realised that the deployment of such new systems would take several

decades, too long to be of practical political interest. Also the less

ambitious idea of using the once-through fuel "cycle" for the light

water reactor now occupied a more modest place, this as a result of
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the consultations with the European countries and Japan, who are less

well endowed with uranium than the US is and who were therefore not

inclined to forego reprocessing and the fast reactor.

During the Washington conference these tendencies developed further.

There was also evident a lack of confidence in the US government, which

in the meantime had enacted legislation that put strong restrictions

on the supply of nuclear materials and technical information to other

countries and in some cases had unilaterally revoked its commitments.

In particular the developing countries resented these action, which

were leading back to the pre-1955 policy of secrecy. In fact, the

feelings .they expressed were. similair to those in countries like

Norway and the Netherlands 25 years ago.

These feelings found considerable expression in the communique that

was issued as the end of the Organising Conference. It stated that

the participants:

- were conscious of the urgent need to meet the world's energy re-

quirements and that nuclear energy for peaceful purposes should

be made widely available to that end;

- were convinced that effective measures can and should be taken at

the national level and through international agreements to minimize

the danger of the proliferation of nuclear weapons without jeopardi-

zing energy supplies or the development of nuclear energy for peace-

ful purposes;

- recognized that special consideration should also be given to the

specific needs of and conditions in developing countries.

INFCE at work

The Washington communique also contained the phrase that INFCE was to

be a technical and analytical study, not a negotiation, and that it

was to be completed within two years. The study was divided in eight

parts and each of these was entrusted to a working group as follows:

Working Group 1 - Fuel and Heavy Water Availability
(Co-chairmen: Canada, Egypt, India);

Working Croup 2 - Enrichment Availability
(Co-chairmen: France, Federal Republic of Germany,

Iran);
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Working Group 3 - Assurances of Long-Tera Supply of Technology, Fuel
and Heavy Water and Services in the Interest of
National Needs Consistent with Non-Proliferation
(Co-chairmen: Australia, Philippines, Switzerland);

Working Group 4 - Reprocessing, Plutonium Handling, Recy-"
(Co-chairmen: Japan, United Kingdom);

Working Group 5 - Fast Breeders
(Co-chairmen: Belgium, Italy, USSR);

Working Group 6 - Spent Fuel Management
(Co-chairmen: Argentina, Spain);

Working Group 7 - Waste Management and Disposal
(Co-chairmen: Finland, Netherlands, Sweden);

Working Group 8 - Advanced Fuel Cycle and P.eactor Concepts
(Co-chairmen: Republic of Korea, Romania, USA).

As indicated in brackets, three,sometimes two, countries accepted joint

responsibility for the chairmanship of each working group. The other

countries participating in INFCE were free to take part in all, some,

one or none of the working groups. The co-chairmen, 22 in all, to-

gether constituted the Technical Co-ordinating Committee. Other INFCE

participants could attend its meetings as observers. All the 8 meetings

of the TCC were chaired by professor Chayes as temporary chairman;

only in the final meeting was his appointment graciously converted into

a permanent one.

The IAEA was a member of all the working groups and of the TCC. It

provided secretariat services to those working groups who so wished,

f°r the TCC and for the plenary conferences which were held midway

and at the end. These plenary meetings did take place at Vienna, as

did those of the TCC and most of the working group meetings.

The INFCE report

Considering all these rather loose arrangements and the improvised

nature of the whole excercise, it is remarkable that tangible results

were produced within the time available. In fact, the reports of the

eight working groups were finished within two years after the

Washington Conference, which included a review by the TCC. The fact

that the Final Plenary Conference was only held in February 1980 was

due to the difficulties in finding a suitable meeting room earlier.

The extra time was mainly used by the TCC for writing the Summary and

Overview which it had been asked to prepare.
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During the Final Plenary Conference, which lasted from 25 to 27

February, the working group reports together with their summaries were

released as eight volumes. A ninth volume contains the Summary and

Overview, once more all the working group summaries, as well as some

other important INFCE documents.

It is not easy to summarise what is in the INFCE report. In fact, the

TCC found it impossible to agree on a summary running less that 53

pages of print: by making it shorter, it was felt , the carefully

achieved balance between conflicting views would be lost. This not-

withstanding, as a private person I shall try to extract some con-

clusions regarding the main questions that were at the origin of INFCE;

Uranium availability

Perhaps the most basic issue to be addressed by INFCE was that of

supply and demand of uranium in the coming decades. As regards the

supply one could start from the work of the Nuclear Energy Agency of

the OECD, which for many years has periodically been reviewing the

uranium resources. These reviews were however limited to the non-

communist part of the world and it was hoped that Soviet participa-

tion in Working Group 1 would overcome this defect. That hope soon

proved to be vain.

Figure I shows as a broken line the NEA estimates of maximum attain-

able uranium production from known resources up to the year 2025.

These include uranium extracted as a byproduct in the phosphate in-

dustry. Also plotted are two estimates of production from resources

yet to be discovered, taken from a study performed jointly by NEA

and IAEA.

The demand will of course depend both on the rate at which the nuclear

generation of electricity will expand and on the fuel cycles that will

be used. Working Group 1 used two bounding estimates for the growth

of nuclear energy in the non-communist world; the demand curves in

figure 1 apply to the low growth case. In both cases an appreciable

number of "reactor strategies" were considered. The uppermost demand

curve in figure 1 would apply if ultimately only the present types of

light water reactors were used, without recycle of uranium and

plutonium. At the other extreme, the general introduction of advanced

fast breeder reactors would result in the lowermost demand curve.
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i Working Group I concluded from this figure that the uranium industry,

: if one includes production from some of the speculative resources,

j would probably be able to achieve annual supply levels adequate for

''"' the requirements up to the year 2025 for the low growth projection,

even for the once-through reactor strategy. However, from the corres-

ponding diagram for the high growth projection, it had to conclude

that the uranium industry would not be able to achieve annual supply

levels sufficient to meet the post-2000 requirements for the once-

through and some of the thermal reactor strategies.

Reprocessing and recycle

Whatever the merits of these world-wide considerations, in the present

energy situation each country will in reality be looking at its

own supply-demand prospects when deciding on its fuel cycle policy.

A novel way of graphically presenting this problem in terms of econo-

mic parameters has'been introduced by Working Group 4. Because of its

analogy to a diagram much used in physical chemistry it is known as

the phase diagram (fig. 2). The evolution with time of the economic

parameters plotted would correspond to a trajectory in the diagram.

Some possible trajectories have been drawn. That marked "X" would

represent the current perception of the United States government, i.e.

no thermal recycle, nor the fast reactor in the forseeable future.

Other countries would either move first from the once-through system

to recycle in thermal reactors (trajectory Y) or directly to the

fast reactor (trajectory Z).

To really apply this concept consistently would have required more

time than has been available. As it is, the report of Working Group 4

contains as annexes "phase diagrams" contributed by a number of

countries. However, these do not only differ in the trajectories, but

also in the "phase boundaries". One point to be noted, however, is

that all countries, with the exception of the United States and

Canada, submit trajectories beginning in the thermal recycle domain

and moving from there to the fast breeder region.

The "advanced" fuel cycles

The US, together with Korea and Romania, had been assigned the chair-

manship of Working Group 8, Advanced Fuel Cycle and Reactor Concepts.
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It was thus in an excellent position to promulgate the ideas of the

Ford-Mitre report on fuel cycles which would entail reduced risks of

diversion of fissionable material and proliferation of nuclear weapons.

As it has turned out, the US has not made a very vigorous effort in

this direction, probably for the reason suggested earlier, but also

because it soon was established that the avoidance of plutonium en-

tailed the prescence of other materials equally well suited for making

nuclear weapons, such as uraniura-233 or uranium highly enriched in

the isotope 235. In the end, all participants came to accept the view

that there is no such thing as a proliferation-free fuel cycle, or,

in the more cautious wording of the Summary and Overview: "no single

judgement about the risk of diversion from the different fuel cycles

can be made that is valid both now and for the future."

To someone who has not been at the Organising Conference it must be a

surprise that the terms of reference of Working Group 8 also included

the once-through fuel cycle, which is neither advanced nor even,

strictly speaking, a cycle. On this subject the US has acted with more

effect by submitting proposals for an improved utilisation of uranium

fuel, which, when implemented, would of course stretch out the available

resources and thus decrease the pressure for introducing recycle.

These ideas, to which also Norway has contributed actively, have

evoked interest in other countries. Implementation of some of those

proposals, which would require fuel elements to be exposed to in-

creased burnup, will only be possible after a number of safety issues

have been resolved.

Finally, Working Group 8 had to consider an activity which has little

to do with the generation of nuclear power, yet clearly presents a

diversion risk. This is the use of highly enriched uranium (almost all

of american provenance) in research reactors. The possibilities have

been studied of reducing the degree of enrichment and it is likely

that in the majority of cases this will be done.

Nuclear energy after INFCE

These, then, were some highlights from the working group reports. In

the second part of this lecture I shall present in some nore detail

the findings of the working group I was closely associated with. At

this point, however, I like to consider the question, which Bust be on
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the mind of some of the audience, whether the results of INFCE really

justified an international effort on this scale. Or, to put it more

bluntly: if the purpose of INFCE was to find ways of producing nuclear

energy without creating the risk of weapons proliferation, then it has

failed to do so.

The latter is true. In fact, perhaps the main conclusion one can draw

from the INFCE report is that proliferation is not something that can

be prevented by any kind of "technological fix" but is a political

issue that can only be resolved on the basis of mutual confidence be-

tween countries. In this regard, the nine INFCE volumes may in the

long term turn out to be less important than the process of writing

them. For this process has brought together the experts from many

different countries and their meetings have stimulated political

dialogue and helped repair the loss of confidence caused by the sud-

den change in US policy. On the one hand, the legitimate concerns

underlying this change of policy are now more widely appreciated, on

the other hand the US and other supplier nations have gained a better

understanding of the positions of both the industrialised and the

developing countries with regard to nuclear energy. Ultimately the most

important INFCE volume may turn out to be the report of Working Group 3,

with the long and complicated title that does not fit the notion that

INFCE should be a'technical and analysical excercise, but which.neatly

summarises what the majority of the participants considered the cen-

tral issue of the Evaluation. This report, as well as those parts of

the other working group reports that deal with institutional matters,

may well from the basis for further efforts to strenghten the inter-

national framework for the application of nuclear energy.
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PART TWO - INFCE AND RADIOACTIVE WASTE *>

That I should select the report of Working Group 7 for a more

detailed presentation is in the first place because I know this report

best, having excercised the co-chairmanship which had been assigned

to the Netherlands. A second reason is that my fellowTCO-chairmen

were professor Pekka Silvennoinen of Statens Tekniska Forsknings-

central in Helsinki, representing Finland, and mr. Thomas Eckered, who

has recently joined the new Rådet for Karnkraftsakerhet, representing

Sweden. In a presentation in Oslo it seemed appropriate to give some

extra attention to a working group with such a strong Scandinavian

involvement.

Working Group 7 was perhaps the least political one of INFCE. This may

seem surprising, since in many countries the management and disposal

of radioactive waste is a hot political issue. However, as in this

phase of the fuel cycle no materials are involved which can readily be

used to make nuclear weapons, the subject was remote from the political

storm center of INFCE. As a result, Working Group 7 could function in

a rather scientific atmosphere. In fact, what it did was mainly to

assess and compare a number of societal impacts of waste management

and disposal for a selected set of fuel cycles. Table I might serve as

an introduction to the set of seven that were considered.

As appears from the format of the table, the seven reference fuel

cycles involve four different types of reactor, two of which are in

commercial use, the other two still being in what one might call the

demonstration phase. The acronym LWR actually stands for two different

types of reactor: the pressurized water reactor and the boiling water

reactor. They are assumed to be mixed in the radio two-to-one. In

reference fuel cycle 1 the discharged fuel assemblies are treated as

a waste; fuel cycle 2 assumes reprocessing with recycle of both the

recovered uranium and plutonium.

Fuel cycle 3 is based on the sodium cooled, oxide fueled fast breeder

reactor. The pressure tube heavy water reactor is considered in three

fuel cycles. The once-through alternative, with natural uranium feed,

constitutes fuel cycle 4. In the case of fuel cycle 5 the spent fuel

is reprocessed and the recovered plutonium and a fraction of the re-

covered depleted uranium are blended with the natural uranium feed.

*) Also the be presented at the Fuel Cycle '80 Conference of the
Atomic Industrial Forum, New Oreans, Louisiana, 15-18 April 1980.
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Fuel cycle 6 is best discussed together with fuel cycle 7, which invol-

ves the high temperature, gas cooled reactor with prismatic fuel ele-

ments. In both cases the oxide fuel contains thorium and a small amount

of uranium enriched in the fissile isotopes 233 and 235. After repro-

cessing, the recovered thorium and uranium are recycled, the small amount

of plutonium formed being treated as a waste.

In table 1 some key parameters of the reference fuel cycles are listed.

The amounts of uranium and thorium required for the generation of one

gigawattyear of electric energy are a rough measure of the total mate-

rial flow through the fuel cycle and thus of the overall production of

wastes. With regard to fuel cycles 6 and 7 it should be noted that the

relative amounts of uranium and thorium are not really determined by the

reactor type and thus could have been chosen quite differently. The

other parameter listed, essentially the inverse thermal efficiency of

the power station, determines the yield of fission products per unit of

I electricity.

In order to allow the waste arisings to be estimated in a consistent

manner, each of the reference fuel cycles was first defined in terms of

a heavy element flow chart. As an example, figure 3 shows this chart for

fuel cycle 2, the LWR with reprocessing. In thus defining the fuel cycles,

two ground rules were adopted which should be mentioned, since they are

different from those in other similar studies. The first of these is that

each fuel cycle is considered by itself, so that the only input of heavy

elements is uranium and thorium extracted from their ores and that any

material not used in the fuel cycle is considered as a waste. As a conse-

quence of this, figure 3 shows waste streams of depleted uranium from the

enrichment and reprocessing plants. Secondly, it is assumed that the re-

ference fuel cycle is in the steady state over an indefinite period of

time, without changes in technology. A uniform lifetime of 30 years is

assumed for all installations, after which they are replaced by identi-

cal ones. A consequence of the steady state assumption is that in refe-

rence fuel cycle 3 a fast reactor is assumed with a breeding gain just

large enough to cover unavoidable losses.

Waste arisings

Table 2 is a summary of the waste arisings (expressed per gigawattyear

of electric energy) for the reference fuel cycles. The first two lines
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of figures refer to the uranium mill tailings and thorium mill tailings.

They were calculated from the uranium and thorium input figures in

table 1, assuming ores containing 0.22 of uranium and 0.4% of thorium,

extraction efficiencies of 95% and 90%, respectively, and a density of

the dry tailings of 2.0 Mg/m . The results reflect the large range of

variation in the uranium and thorium inputs.

All other wastes were assumed to be suitably conditioned and packaged

in drums or canisters. Figure 4 shows the reference canisters selected

for the study. Type PWR is to contain a pressurized water reactor fuel

element including the control rods. Type BUR has space for three fuel

elements of a boiling water reactor. The HWR canister is designed for

72 fuel bundles of a heavy water reactor, but it is also assumed to be

used for packing spent control rods of BWR, FBR and HTR and of conta-

minated cladding hulls. In the once-through fuel cycles it is assumed

that encapsulation of the fuel elements takes place ten years after

discharge from the reactor. Before being sealed by welding the canisters

are filled with a suitable heat transfer medium. The Working Group

recognized that encapsulation of spent fuel has not been demonstrated

but for the most part would only require the application or adaptation

of existing technology.

The reference technology adopted for dealing with high level reproces-

sing wastes is vitrification, again ten years after reactor discharge,

which is currently being applied on a industrial scale for wastes from

low burnup fuel. It was recognized that in fact vitrification has been

demonstrated on an engineering scale for wastes from high burnup fuel,

but for this study a low fission product content of the vitrified matrix

was assumed as a matter of prudence. The type HLW canister (figure 4)

is used as container for the vitrified waste.

Mot shown in figure A is the standard 200 1 steel drum used for all the

other waste arisings. These include enrichment tails (as uranium oxide),

fuel fabrication wastes and the low- and medium active wastes from reac-

tor operation and fuel element encapsulation or reprocessing (including

depleted uranium). To the extent necessary, a 15 cm concrete shielding

around these drums was assumed. Decommissioning wastes are included

as appropriate, the reference decommissioning mode of reactors being

entombment.
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From the numbers and dimensions of the waste packages for each fuel

cycle, a total volume of packaged waste may be calculated. This is lis-

ted in table 2. For most fuel cycles, this volume is at least one order

of magnitude smaller than that of the mill tailings. A small fraction,

at most about 60 m3 per GWa, accounts for more than 99% of the decay

heat generation. Table 2 also shows the cumulative heat release until

100 years (mainly determined by decay of fission products) and until

10000 years after conditioning. The latter figure is highest for once-

through cycles due to the plutonium content of spent fuel. Figure 5

shows tha same difference in terms of the heat release rates as a func-

tion of time.

Waste repositories

In conformity with current industrial practice it was assumed that the

uranium and thorium mill tailings are conveyed as a slurry to a mill

tailings pond near the extraction plant. This was assumed to be filled

to a depth of 4 m, afi'er which it is covered by 2 m of earth and reve-

getated to become the mill tailings repository. Working Group 7 recog-

nized that improved methods; of mill tailings management are finding

application.

All packaged wastes were assumed to be transported to a single reposi-

tory, there to be emplaced deep underground in a suitable geologic for-

mation (figure 6). Many members felt that this was a rather artificial

assumption, since other options, such as ocean riiimoing or shallow land

burial exist and in fact are used for low- and medium active solid was-

tes. In the end, howgver, it was decided, in order to simplify the ana-

lysis and to facilitate the comparison between different fuel cycles,

to assume that all packaged wastes would indeed be placed in a geologic

repository. As illustrated by figure 7, a single burial level was assu-

med.

In order to make the study more generally applicable, two host formations

were selected for the reference geologic repository: salt and hard rock

(granite, gneiss or basalt). In both reference repositories, the heat

producing canisters containing vitrified reprocessing waste or unrepro-

cessed spent fuel.are placed 10 years after reactor discharge in verti-

cal holes drilled in the floor of mined galleries. All other packaged

wastes are stacked in these or other galleries. Subsequently, the galle-
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ries are backfilled with a suitable material. Table 3 shows the projec-

ted underground disposal areas required for each of the reference fuel

cycles.

One notes from this table that the underground areas required do not

differ greatly between fuel cycles, those in salt being about 0.5 hec-

tare per gigawattyear and in hard rock about 1 hectare per GWa electric.

Land use

The selection and definition of fuel cycles, the estimation of waste

arisings and the specification of the disposal modes, as they have been

briefly summarized now, together constitute the technical data base for

the impact assessment. Working Group 7 used four impact factors: the

effects on environment, those on human health and safety, the cost and

finally the possible contribution of waste management and disposal to

the risk of abuse of nuclear materials for non-peaceful purposes. The

principal environmental effect identified was the use of land, either

temporary for interim storage facilities, waste conditioning plants or

surface installations of underground repositories, or permanently for

mill tailings disposal and decomissioned reactors. In the latter case,

the land area committed can be calculated per unit of electric energy

produced. The results, which are mainly determined by the area demands

of mill tailings disposal, are summarized in table 4. As a comment to

the figures for mill tailings it should be tointed out that an area

about ten times as large will be disturbed temporarily for the mining

operation.

Health and safety impacts

For each of the reference fuel cycles an estimate has been made of col-

lective dose commitment due to the radioactivity of waste arising from

the generation of 1 gigawattyear of electric energy. The results are

listed in table 5. These figures should be used with caution since they

include exposures extending over long periods in a very far future. Not

only does this require an assumption on the growth rate-of the world

population (in fact, a constant population has been assumed), but also

the significance of radiation exposure at such a distance in time may

be argued.
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The uranium mill tailings piles will initially contribute to the col-

lective dose commitment due to the emanation of radon. After a lapse

of time, taken here to be effectively one thousand years, they are as-

sumed to be dispersed by erosion. Assuming that all the radium and

thorium would then enter circulating fresh waters and eventually reach

the oceans, the first line of figures in table 5 was obtained. No con-

tributions from thorium mill tailings have been entered since they are

negligible.

A similar generic analysis has been made for the contribution by the

packaged wastes in the reference geologic repository. For hard rock as

the host formation, it was assumed that the waste packages are in con-

tact with water and that this water could bring dissolved radionuclides

to the surface of the earth after 100,000 years. Waste packages in a

salt repository would not be in contact with water, but it has been

assumed that a disruptive event would occur which would allow water to

travel from buried waste to the surface in the same span of time. In

both cases, the migration of most radionuclides would tend to be retar-

ded by chemical interactions with the rock and soil. Since this delay

would be very much site dependent, the final result is expressed as an

interval bounded by the figure that would apply if there were the mini-

mum delay and one for the case that the undisturbed mixture of radionu-

clides would enter circulating fresh waters after one million years.

Consideration of the figures in table 5 shows that for most fuel cycles

the natural radioactivity remaining in the mill tailings makes a substan-

tial contribution. A significant part of the contribution from the geo-

logic repository is also due to nuclides, in particular uranium-238,

which would have existed, albeit in a different chemical form, if no

nuclear power had been generated. Therefore, one could argue that the

contribution from uranium emplaced in a geologic repository should not

been taken into account. This would lead to the bottom line of figures

in table 5.

When the figures are compared with the collective dose conmitment from

other parts of the fuel cycle they are found to be of the same order

of magnitude." Moreover, it should be noted that the present world popu-

lation receives an hourly collective dose of 43 kilomanrera from natural

sources.
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In making such comparisons, however, one should again not lose sight of

the fact that the radiation exposure from waste disposal would be spread

over a great length of time. In fact, the contribution from the uranium

mill tailings would be characterized by the decay of thorium-230 and

thus extend over several hundred thousand years. During this interval,

no radioactivity from the reference geologic repository would reach the

biosphere. Any resultant exposures would be spread over many millions

of years. Taking this into account, the figures in table 5 should not

be used for their absolute values but only for the comparison between

fuel cycles that was the object of the study.

Regarding this comparison the Working Group noted in its conclusions

that the radiological as well as the environmental impacts are mainly

correlated to uranium demand and are largest for the once-through fuel

cycles (1,4) and smallest for the FBR cycle (3). Also the HWR U-Th cycle

(6) compares favourably in terms of the environmental impact and the

collective dose commitment obtained when assuming the longer isolation

time. The land use for mill tailings (in particular if one adds the tem-

porary disturbance caused by mining) is, except for the fast breeder

cycle and those using thorium, dominant compared to that for the rest

of the fuel cycle.

Costs

Table 6 shows cost figures of waste management and disposal for the re-

ference fuel cycles, calculated according to ground rules adoptea for

all the working groups. One may note that the differences in the total

cost figures between fuel cycles are rather small. This is not surprizing

since, as shown by the table, most of the expenses are related to the

packaged wastes. Previous tables have shown that the quantities of these

wastes and the required underground disposal areas do not show very large

differences. The much larger differences in the quantities of mill tai-

lings and thus in the required mill tailings disposal areas, on the

other hand, lead only to small cost differentials. In its conclusions,

the Working Group noted that not only the cost differences are small,

but that also the cost of waste management and disposal is only a few

percent of the value of the electric energy generated.

- 213 -
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Diversion and safeguards aspects

It was found difficult to quantify the diversion risks of waste manage-

ment and disposal. A yardstick of doing so was found in the IAEA concept

of "quantities of safeguard significance". As a very rough guide for

assessment of the diversion hazards to be considered, table 7 lists the

waste arisings which contain at least one of these quantities for 1 giga-

wattyear generated.

Even these waste categories are relatively unattractive material for the

production of a nuclear weapon. The depleted uranium oxide would either

require enrichment (in which case it would be inferior to natural ura-

nium) or irradiation and reprocessing. Plutonium in vitrified waste or

in concrete would be very dispersed and difficult to recover. Spent

fuel from once-through fuel cycles is initially unattractive because of

the fission product radioactivity, but since this decreases with time,

this is the principal waste item to be considered as regards diversion.

All wastes listed are likely to meet the IAEA criteria for termination

of safeguards prior to their disposal, with the exception of spent fuel

and high-purity non-recycle uranium oxide. Safeguarding of these wastes,

which are contained in canisters and drums and thus are amenable to item

accountability and inventory verification, would be relatively straight-

forward during transport and emplacement in the geologic repository. Fol-

lowing that, successive backfilling of emplacement holes, storage rooms

and galleries would provide increasing containment. After closure of the

facility even very cursory surveillance would ensure timely detection of

diversion operations since these would require massive mining equipment,

a large work force and surface disposal of mined rock and earth. This

surveillance effort would be small compared to that appropriate to other

phases of the fuel cycle, but would extend over an indefinite period.

Conclusions and recommendations

This brings me to the end of my summary of the impact assessment by

Working Group 7 of the reference fuel cycles as regards waste management

and disposal. Although some significant differences were found, the Wor-

king Group concluded generally that these do not constitute a decisive

factor in the choice of fuel cycle. It furthermore concluded that, em-

ploying technology as assumed, the management and disposal of radioactive
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wastes from any of the fuel cycles studied can be carried out with a

high degree of safety and without undue risk to man or the environment.

Apart from performing the impact analysis, INFCE Working Group 7, as all

the other working groups of INFCE, also considered the special needs of

the developing countries. In the area of waste management and disposal

these were not found to differ from those of industrial countries with

a small nuclear porgramme. Still another chapter of the report addresses

legal and institutional aspects. With respect to these, the Working

Group concludes its report with the following recommendations:

- Multinational and international repositories could offer advantages

as concerns non-proliferation as well as economical aspects. Proposals

for the legal and institutional solution for establishing multinatio-

nal and international repositories should be elaborated.

- Centralised facilities for disposal of spent fuel and/or vitrified high

level waste would serve to alleviate the concerns of countries with

small nuclear power programmes or in which suitable sites may not exist.

These facilities, whether international, multinational or national with

access from foreigh countries, would take benefit from the economies of

size. They could also reduce the diversion risk, since, evidently a

larger number of spent fuel repositories would enhance this risk.

Furthermore, in view of the fact that the collective dose commitments

in this study were found to be small as compared to the background

radiation, a central repository would not present a health impact of

consequence in the country of its location.

- Based on experience and the vast information available, internationally

accepted guidelines should be developed for the handling, conditioning,

storage and disposal of the various types of radioactive waste arising

from the nuclear fuel cycle operations. These guidelines should lead

to the preparation of internationally acceptable codes of practice

commensurate with the development and experience in the area of radio-

active waste management.

- The responsibility for waste management and disposal should be well

defined in terms of a clear distinction between the roles of govern-

mental authorities on one hand and of the facility operators on the

other.

- The legal, administrative and financial aspects specific to the long-

term storage or disposal of spent fuel should be thorougly examined.
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Table 1:

Key parameters of reference
fuel cycles

Heavy metal extracted
from ore in Mg per Giga-
wattyear of electric ener-
gy

uranium
thorium

Gwa heat produced per GWa
electric energy

1 2

LWR

once-
thru

205.4

3.08

U-Pu
cycle

119.5

3.08

3

FBR

U-Pu
cycle

1.2

2.74

4 5 6

HWR

once-
thru

178.8

3.41

U-Pu
cvcle

74.6

3.41

U-Th
cycle

7.0
2.64

3.41

7

HTR

U-Th
cycle

56.4
0.91

2.50

Table 2:

Summary of waste arisings
for reference fuel cycles
per Gigawattyear of elec-
tric energy.

mill tailings:

from uranium mill m3

from thorium mill m3

packaged wastes m3

cumulative heat release

0-100 years ( kWa
0-10000 years ' kWa

1 2

LWR

once-
thru

58540
0

639

1920
11200

U-Pu
cycle

34060
0

699

1750
3450

3

FBR

U-Pu
cycle

342
0

307

1250
4200

4 5 6

HWR

once-
thru

50960
0

633

1880
19700

U-Pu
cycle

21260
0

796

2310
6910

U-Tli
cycle

1995
396

985

1800
2560

7

HTR

U-Th
cvcle

16100
136

1490

1200
1960
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Table 3:

Projected underground dis-
posal area required for
reference fuel cycles per
Gigawattyear electric
energy

repository in salt:

beat producing
other

total

ha
ha

ha

repository in hard rock:

heat producing
other

total

ha
ha

ha

1

once-
thru

0
0

0

0
0

0,

.28

.12

.40

66
21

87

LWR

2

U-Pu
cycle

0
0

0

0
0

0.

.15

.16

.31

59
28

87

3

FBR

U-Pu
cycle

0
0

0

0
0

0

.18

.13

.31

.47
18

65

4 5 6

HWR

once-
thru

0.50
0.11

0.61

0.58
0.19

0.77

U-Pu
cycle

0
0

0

0
0

0.

.27

.17

.44

59
31

90

U-Th
cycle

0.13
0.22

0.35

0.60
0.39

0.99

7

HTR

U-Th
cycle

0
0

0

0.
0.

1.

.10
26

36

57
53

10

Table 4:

year electric energy.

mill tailings piles ha
entombed reactors ha
mine spoil area (salt)ha

1 2

LWR

once-
thru

1.5
0.024
0.07

U-Pu
cycle

0.9
0.024
0.07

3

FBR

U-Pu
cycle

0.01
0.024
0.07

4

once-
thru

1.3
0.021
0.07

5

HWR

U-Pu
cycle

0.5
0.021
0.07

6

U-Th
cycle

0.06
0.021
0.07

7

HTR

U-Th
cvcle

0.4
0.024
0.07

— • • / • •
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Table 5:

Collective dose commit-
ments from waste disposal
for reference fuel cycles
in kilomanrem per Gigawat
year of electric energy.

from mill tailings pile

from geologic repository

migration time 106 years
migration time 105 years

sum total

migration time 106 years
migration time 105 years

sum total minus uranium

migration time 106 years
migration time 105 years

1 2

LUR

'once-
thru

37

36
36

73
73

40
57

U-Pu
cycle

22

19
11

41
33

23
25

3

FBR

U-Pu
cycle

0.2

2.0
5.6

2.2
5.8

2.1
5.4

4 5 6

HWR

once-
thru

33

31
45

64
78

34
61

U-Pu
cycle

13

14
12

27
25

14
18

U-Th
cycle

1.3

4.8
26.6

6.1
28

3.0
15

7

HTR

U-Th
cycle

10

11
15

21
25

13
21

Table 6:

Cost of waste management
and disposal for reference
fuel cycles in million US
$ per Gigawattyear of
electric energy for 50 Gi-
gawatt effective installed

mill tailings management

conditioning and transport
of other wastes for:

repository in salt
repository in hard rock

disposal of other wastes it

repository in salt
repository in hard rock

total costs for

repository in salt
repository in hard rock

1 2

LWR

once-
thru

0.64

4.65
4.93

4.10
8.49

9.4
14.1

U-Pu
cycle

0.37

5.62
5.62

2.98
7.40

9.0
13.4

3

FBR

U-Pu
cycle

0.005

4.27
4.27

2.88
6.44

7.2
10.7

4 5 6

HWR

once-
thru

0.56

5.12
5.12

5.06
6.79

10.7
12.5

U-Pu
cycle

0.23

4.74
4.74

4.11
6.81

9.1
11.8

U-Th
cycle

0.03

5.67
5.67

3.15
7.76

8.8
13.5

7

HTR

U-Th
cycle

0.17

8.33
8.33

2.60
8.78

11.1
17.3
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Table 7:

Waste arisings in reference
fuel cycles containing more
than one quantity of mate-
rial of safeguards signifi-
cance per Gigawattyear of
electric energy.

75 kg uranium containing
less than 207. of isotopes
233 and 235

8 kg (Pu + 233U + 0.32
23 5 u )

1 2

LWR

once-
thru

d

s

U-Pu
cycle

d

3

FBR

U-Pu
cycle

c,v

4 5 6

HWR

once-
thru

s

U-Pu
cycle

d

U-Th
cycle

V

7

HTR

U-Th
cycle

d

V

d = uranium oxide, fissionable isotope content natural or less
s = spent fuel, also contains significant quantity of uranium
c » fuel fabrication waste and contaminated hulls, both in concrete
v = vitrified reprocessing waste, also containing fission products
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Fig. 1 Comparison of uranium supply and demand up to the year 2025
in the non-communist world. The demand curves are all based
on the low-growth projection of nuclear generating capacity
used by INFCE Working Group 1. They represent different fuel-
cycle strategies.
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Fig. 2 One of the "phase diagrams" used by INFCE Working Group 4.
The parameter plotted vertically is the difference in capital
cost (per unit of generating capacity) between the fast
breeder reactor and a thermal reactor. In the region marked
"0" the thermal reactor with once-through fuel cycle would
be the most economic one. In the regions "B" and "T" this
would be the fast breeder reactor and the thermal reactor
with recycle, respectively. Curved arrows X,Y and Z are
"trajectories" illustrating how the two economic parameters
might vary with time between 1990 and 2010.
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Fig. 3 Heavy metal flow sheet for reference fuel cycle 1 (LWR with
reprocessing). Quantities are given for the generation of 1
Gigawattyear of electric energy. Of the six waste categories con-
sidered in the study, category 5 (spent fuel elements) does
not appear.
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Fig. A Dimensions of reference canisters ( in millimeters).
Material is stainless steel.
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REFERENCE
FUEL
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Fig. 5 Heat release of wastes from reference fuel cycles (numbering
as in tables).



- 211 -

(hum
2,3. S, 6,7 PUøfBewwnipuM — I -—CWMMTI—~H

Fig. 6 Assumed waste logistics. Each box represents a location. Fuel
cycle numbers as in tables. All distances are 500 kn over land.
Steel flasks with fission gases are stored above ground until
final closure of repository.
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ENERGIESPECTRUM

Fig. 7 Reference waste repository. Essentially the same single layer
design applies to both salt and hard rock as host formations.



- 213 -
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10 M
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50 SIGNIFICANT
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OF Pu/HEU
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