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Kvinner og
energibruk
Vi er många, vi år hålften —
hålften av alla som finns — år
kvinns, lød en sang jeg minnes
fra de optimistiske 70-årene.
For meg fikk dette verset ny
aktualitet etter Verdens Energi-
konferanse i New Dehli i år, da
Yrsa Berner fra Norges Hus-
morforbund reiste spørsmål om
kvinnenes rolle i forbindelse
med en bedre utnyttelse av
energien.

Vi vet at energispørsmål er
av overordentlig stor betydning
for ethvert samfunn. Slike
spørsmål drøftes og behandles
av menn, og det er menn som
planlegger og utfører de tiltak
som skal settes i verk. Hvor
kommer så kvinnene inn i bil-
det? Vi som er kvinner, og som
har vårt daglige virke innenfor
kraftforsyningen, vet at vi er
sterkt underrepresentert i alle
lag av bransjen. Stort bedre er
det vel heller ikke innen energi-
sektoren generelt, hverken her
til lands eller ellers i verden.

På ett felt representerer
imidlertid kvinnene en viktig
faktor — nemlig som brukere
av energi. Av jordens befolk-
ning utgjør vi ca. en halvpart
(litt i overkant), og i utviklings-
land er det kvinnene som stort
sett forvalter energiressurse-
ne. Når man diskuterer energi-
spørsmål og planlegger og
iverksetter energitiltak, ser det
derfor ut til at det er nødvendig
å trekke inn kvinnene i en helt
annen utstrekning enn det som
er tilfelle i dag.

Kvinneorganisasjonene ver-
den over arbeider aktivt for å

vinne gehør for informasjon til
kvinner i u-land om energibruk.
Målsettingen er blant annet å
fremme forståelsen for en
samkjøring mellom de som bru-
ker energien — kvinnene —
og ekspertene.

informasjonsbehovet i utvik-
lingsland er prekært, men det
slår meg at vi også i industria-
liserte land kunne ha bruk for
en mer kvinneorientert bruker-
informasjon. Det blir i dag
snakket høylydt om energi-
økonomisering, og man er eni-
ge om at meget kan spares i
hjemmene. Det jeg har sett av
utredninger på dette felt, har
imidlertid vært utformet av eks-
perter (det vil si menn), som
når sant skal sies, synes å ha
liten innsikt i kvinnemiljøer.

Norges Husmorforbund og
Yrsa Berner fortjener honnør
for sin innsats for u-landskvin-
nene og for å ha tatt opp ener-
giproblemene i utviklingsland,
og vi håper å komme tilbake til
dette  i  et senere nummer av
Fossekallen. Men hva med å
feie for egen dør? Også i Nor-
ge har vi problemer med kraft-
oppdekningen, og norske kvin-
ner kan sikkert gjøre sitt til å
redusere energiforbruket. Og-
så her i landet bør derfor kvin-
ner og kvinneorganisasjoner
trekkes inn når ekspertene ut-
former sin informasjon til den
vanlige forbruker. Den altover-
veiende del av forbrukerne i
hjemmet er tross alt kvinner,
og kanskje kan man spare et
par Alta-verk ved å «treffe dem
hjemme».

Fossekallen
er et meddelelsesblad for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Utgivelsen forestås av et bladstyre.

Synspunkter i artikler og innlegg står for
forfatterens regning, og representerer
ikke nødvendigvis etatens eller bladsty-
rets syn.
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Driftsbestyrer A. Ervik
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Meningsmåling om
energi i EF
Flertallet av EF-borgerne
mener at den beste måten å
øke selvforsyningsgraden på
energisektoren, er gjennom
utvikling av fornyende ener-
gikilder. Derimot er stadig
mange (38 % ) skeptiske til ut-
bygging av kjernekraftverk.
Størst oppslutning er det om
å satse på kjernekraft i de
land som alt er sterkt av-
hengig av denne formen for
energi. 51 % av alle fransk-
menn har ingen innvendinger
mot at man satser på kjer-
nekraft. Unntaket blant disse
landene er Belgia, der bare
27 % vil prioritere utbygging
av kjernekraft. Dette går frem
av en meningsmåling som er
gjennomført i de ti EF-land
etter oppdrag av Europa-
kommisjonen.

Bedre budsjetter
i veisektoren
Det er behov for et noe en-
dret budsjettopplegg i staten,
sa generaldirektør Sigmund
Larsen på møte 7. september
angående Statskraftverkenes
Hogga-søknad i Lunde.

Forholdene ligger til rette
for samarbeid mellom veive-
senet og Statskraftverkene i
Hogga-utbyggingen. Omtrent
halvparten av tunnelsteinen
kan kjøres rett ut i traseen for
omlegginger av riksvei 359
og fylkesvei H-106. Dette har
Statskraftverkene lovet å
gjøre gratis. Resten av veiar-
beidene er kalkulert til ca. 30
millioner kroner. Grunnet
manglende plass på veibud-
sjettet har veivesenet bedt
om at Statskraftverkene for-
skutterer dette beløpet. Det-
te vil bli en så urimelig belast-
ning på et kraftverk av Hog-
gas størrelse at Hovedstyret
ikke kan anbefale en slik løs-
ning, sa Larsen.

Samfunnsmessig vil det
imidlertid gi klar gevinst å
kombinere veibygging og
kraftutbygging. Ballen bør
sparkes til Vegdirektoratet og
Samferdselsdepartementet
med anmodning om at fremti-
dige veibudsjetter inneholder
et beredskapsbeløp slik at
man kan medvirke når slike
samarbeidsprosjekter som
Hogga dukker opp.

4.1

Over 200 meter til toppen av Hoover Dam som består av 2,5 millioner kubikkmeter betong.

Hoover Dam
Denne dammens masse utgjør et volum større enn Kheopspyramiden i Egypt, og
for samme mengde betong kunne man bygge en vel fem meter bred vei fra New
York til San Francisco. 5000 arbeidere bygget dette mesterverket for 50 år siden

Srtarlig avklaring for rs1VE
Fossekallen har intervjuet olje- og energiminister Kåre Kristiansen. .,)
Regjeringspartiene går inn for en endring av NVE's organisasjon,
og vil legge frem en proposisjon om saken for Stortinget i løpet av
vinteren.

El-forsyning NORAD's hovedjobb i Mocambique
NORAD vil bruke ca. 90 millioner kroner på ny kraftutbygging i Mocambique, og til
rådgivning, opplæring og utstyr til kraftsektoren. NVE yter faglig hjelp i et direkte
samarbeid med Mocambiques søsterorganisasjon EDM — gjennom en avtale
med NORAD.

Nye 420 kV ledninger i to etapper fra Kobbelv til Nedre Røssåga
Det gjenstår fortsatt pionervirksomhet før Norge er samlet til ett (kraft)rike!
Først ved midten av 1990-årene vil en 420 kV ledning knytte stamlinjenettet
i nord og sør sammen.

Med halve Norge som distrikt
Fossekallen har besøkt ET 6 i Harstad for å få et innblikk i Elektrisitetstilsynets
virksomhet på distriktsplan.

Hva gjør man i en tunnel?
Kraftverkstunneler tømmes og inspiseres etter kortere eller lengre driftstid.
Dette skjedde med driftstunnelen Lauvastøl — Saurdal på ettersommeren.

Venemodammen
Knut Vågslid, tidligere ordfører i Vinje, stiller spørsmål om byggemåte,
sikkerhet og varslingssystem ved et av NVE's damanlegg i kommunen.
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Mørkt ute lys inne

Statskraftverkenes og Vassdrags-
direktoratets årlige høsttur hadde
samlet nesten 50 deltagere denne
gangen. Som i 1978 gikk turen til
Ulla-Førre, men denne gang på ny
rute langs Suldalsvannet. Hvis vi
ikke hadde visst bedre, kunne
denne veien med sine tallrike tun-
neler lett tas for en del av NVE's
antegg.

Skjønt nei. Så mange ustelte
steinhauger og etterglemt red-
skap hadde Natur- og landskaps-
avdelingen vår aldri funnet seg i.
De må være mindre strengt holdt i
Vegvesenet.

Kvilidal kraftstasjon
I Kvilldal kraftstasjon lyser maskin-
hallen i rødt og gull, men den
virker ikke så enorm nå som da
den var under bygging. Gulvet er
på plass, og man må kikke ned
langs turbinene, for å få et begrep
om dimensjonene. I tilførselstun-
nelene kunne vi vandre sist — det
blir lenge til neste gang noen får
se de kjempekryptene. Rart å ten-
ke på at den enorme hulen er
folketom om natten.

Synet av høyspentmaster er
sjelden populært — unntatt hos
turgåere på villstrå i tåke — men
mastene utenfor Kvilldal bør bli
erklært verneverdige når de
engang skal ut av bruk. Det er
flukt og spenning over kraft-
spranget oppover stupet.

Derimot kan jeg ikke være enig
med Roy Høibo når han i Fosse-
kallen nr. 7/ 1983 vil har arbeids-
brakker på museum. Vi bør overla-
te til NRK og Universitetet i Oslo å
ta vare på sånt i all evighet. Det
må innrømmes at brakkene ved
Oddatjørndammen begynner å få 


en viss patina. Det samme gjør
dammen. Selv om den ikke er mer
enn halvferdig, kan man alt se at
den kommer til å gli fint inn i
terrenget.

Ved Storvassdammen gikk ar-
beidet for fullt og vi hoppet unna
for bulldozere i rallytempo. En ny
og uvant henstilling fikk vi her:
«Vennligst ikke trå på asfalten!»
Vel den halvmeter brede stripen
er viktig. Resten av de 10 millioner
kubikkmeter masse er her for å
holde den på plass.

Det er ikke bare stenmengdene
som gjør inntrykk, men kvaliteten
på disse blokkene. De har vakker
farge og nydelige tegninger. Hvis
de kan benyttes som bygnings-
sten, burde det bli et bra syssel-
settingstiltak når anleggstiden er
over. Kaiplass og veier er jo på
plass og arbeidskraften også.
NVE kunne bli den første kunden
og stenkle utendørs koblingsan-
legg. De værslitte betongkubene
er ikke vakre. Heldig at SF 6 an-
legget ligger i fjell. Hvis det skulle
vært erstattet av et «gammeldags»
friluftsanlegg, måtte det vel
sprenges ut av et nytt dalføre ved
siden av Kvilldal. Her har teknologi
kommet naturvernet til unnsetning.

Norges største naturinngrep er
Ulla-Førre-utbyggingen blitt kalt.
Men naturen på disse kanter kan
verne seg selv. Veier og dammer,
kraftlinjer og friluftsanlegg — de
blir ikke annet enn risp og små-
skrammer i dette mørke, golde
landskapet. «Landet skapt av
Guds vrede» kalte Peder Claus-
søn Friis det en gang, og enda
tenkte han vel mest på den litt
vennligere, men nesten like golde
kyststripen. Vakre er disse Her-




tervig-landskapene, men det kjen-
nes likevel som en lettelse å kom-
me over fylkesgrensen til Vest-
Agder. Landet får straks mykere
linjer og grønnere farve.

Kristiansand trafo
Kristiansand trafo ligger som de
fleste av NVE's trafostasjoner på
et helt annet sted enn det den er
oppkalt efter. Muligens som en
form for kamuflasje. Den ligger
bortgjemt i småkupert landskap,
men blir godt og grundig røpet av
alle høyspentlinjene som møtes
her.

De ca. 15 ansatte har en ual-
minnelig rommelig og fint utstyrt
arbeidsplass, og trivselstiltakene
omfatter til og med calling-anleg-
get. I stedet for blinkende lys eller
diktatorisk høyttaler har hver
mann sin melodi som er selvvalgt.

Selv Staten kan vel tillate seg å
være spandabel i et så lønnsomt
anlegg. I dette gode vannåret sel-
ger vi strøm for en million kroner
pr. døgn til danskene. De returne-
rer riktig nok en del om natten. (Ja
da, jeg vet at det ikke er den
samme strømmen.) Alt i alt må vi
vel kalle dette av de mer vellykke-
de former for nordisk samarbeide,
så hvorfor ikke. De begynte plan-
leggingen for over seksti år siden.

Fullt så lang tid tar ikke planleg-
gingen av høstturene. Arrangøre-
ne har likevel stor ære av et va-
riert opplegg og interessant pro-
gram hvert eneste år. Vi får håpe
at arrangementet overlever omor-
ganiseringen.

1\11kf\kY
aliNt

Anne Christophersen
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Hoover Dam demmer opp Colorado-elven på grensen mellom Arizona
og Nevada. Helt til Aswandammen ble bygget var dette verdens
største dam.
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For en hundrelapp kan du leie helikopter og se den vestlige
halvkules største betongdam fra luften.

Tverrsnittet viser hvordan rørsystemet går i Hoover Dam på den
halvdelen som vender mot Arizona. Den andre halvdel av dammen
(Nevada-siden) ser likedan ut.

For en hundrelapp kan du på få minutter se
Hoover Dam og USA's største kunstige
innsjø fra helikopter. Det kunne ikke de
rundt 5000 arbeiderne som bygget dette
mesterverket for 50 år siden. Det tok dem
vel fire år å temme Colorado-elven. Før de
var ferdige hadde 96 arbeidere mistet livet,
og enkelte måneder ble opptil 1 500 skadet
i arbeidsulykker. Noen dager ønsket ,et
hundretalls menn å slutte. Likevel ble dam-
men fullført, og i dag vitner den fortsatt om
en av ingeniørkunstens største bragder.

Hoover Dam på grensen mel- Turistattraksjon
lom Arizona og Nevada er Det er ikke til å undres over
den høyeste betongdam på at omtrent 22 millioner stolte
den vestlige halvkule. Dens amerikanere og nysgjerrige
masse utgjør et volum stør- utlendinger har besøkt dette
re enn Kheopspyramidens i imponerende byggverket
Egypt, og for samme mengde gjennom tidene.
betong kunne man bygge en — Nei, det er ingen fare
vel fem meter bred vei fra for at dammen skal falle ned,
New York til San Francisco. beroliger guiden der vi suser
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ned gjennom betongkolossen
med heis. Han er en av dem
som årlig viser rundt en halv
million besøkende. De fleste
spørsmålene kjenner han på
forhånd.

— Ingen grunn til engstel-
se. Dersom dammen skulle
falle ned, garanterer jeg at du
får billettpengene tilbake . . .

Hoover Dam er vel 220
meter høy. På toppen er den
nesten 14 meter tykk, mens
den på bunnen er over 200
meter tykk. Til sammen be-
står den av to og en halv mil-
lion kubikkmeter betong.

Nord-Amerikas største
kunstige innsjø
Dammen danner en 380 me-
ter lang bro mellom statene
Arizona og Nevada, .og bak
strekker Lake Mead seg inn-
over mot Grand Canyon. Et-
ter oppdemmingen er dette
blitt Nord-Amerikas største
kunstige innsjø. Den er nes-
ten like lang som Sognefjor-
den, og danner grunnlag for
kraftproduksjon fra 17 gene-
ratorer i Hoover Dam. Ener-
gieffekten er stor nok til å
tenne over 13 millioner 100
watts lyspærer, eller til å for-
syne en millionby med elek-
trisitet.

Enorme vannkrefter
temmes
Det tok Colorado-elven mil-
lionvis av år å grave ut et av
USA's mest særegne natur-
fenomener, Grand Canyon.
Ikke rart at det like etter år-
hundreskiftet fortonte seg
som en ingeniørdrøm å skulle
tenke på å temme disse
enorme vannkreftene.

Men myndighetene kastet
seg over oppgaven i 1902.
Bare det å finne et egnet
sted hvor en dam kunne byg-
ges, var utrolig komplisert.
Over 70 mulige steder ble
vurdert, og først i 1928 ga
Kongressen klarsignal til å
bygge dammen. Tre år sene-
re ble det tegnet kontrakt
med en entreprenør. Prosjek-
tet skulle koste 50 millioner
dollar.

Hoover Dam har til sammen 17 generatorer fordelt på to stasjoner. Den totale kapasitet er på 1,35
millioner kilowatt. I løpetav 80-årene vil modernisering føre til at kapasiteten økes til 1,8 millioner kilowatt.

de første nybyggere slo seg
ned langs elven i Arizona og
California hadde den vært et
«problembarn». Selv om man
forsøkte å utnytte vannmeng-
den til kunstig vanning, skap-
te snøsmeltingen hver vår
store oversvømmelser. Ut på
høstparten skjedde det mot-
satte. Elven tørket nærmest

inn og var til liten nytte for
jordbruket. Det var altså be-
hov for å få kontroll med
vannmassene slik at elven
kunne nyttiggjøres året rundt.
Oppdemmingen ville dess-
uten gi grunnlag for billig
elektrisk kraft. Også med
hensyn til sysselsettingen var
det gunstig å sette i gang

bygging i begynnelsen av
30-årene. USA var midt i den
store depresjonen og en fjer-
dedel av nasjonens arbeidere
var uten jobb.

Komplisert damprosjekt
Entreprenøren la ikke skjul
på at det var et komplisert

Kraftstasjonene har fire skyskraperhøye inntakstårn. To på hver side av grensen mellom Arizona og
Nevada.

Colorado-elven et
«problembarn»
Det var flere årsaker til at
man ønsket å demme opp
Colorado-elven. Helt siden
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Tidlig i sommer var vannstanden høyere enn på over 40 år. På grunn av en feiltagelse ble det ikke sluppet
ut vann tidsnok. Resultatet ble store oversvømmelser.

damprosjekt som skulle reali-
seres. Ikke minst stedsvalget
vitnet om de utfordringene
man gikk i møte. Nærmeste
jernbanestasjon lå i Las Ve-
gas, på det tidspunkt en liten

landsby vel seks mil fra an-
legget. Nærmeste høyspente
elektrisitetskilde lå over 350
mil borte. Alt måtte importe-
res — inkludert en arbeids-
styrke på 5 000 mann. Det

eksisterte ikke engang en
skikkelig vei til området.

Effektiv regulering
Konstruksjonen av Hoover
Dam ble påbegynt i 1931.

Den siste sementen ble lagt
på plass i 1935, to år tidligere
enn planlagt. Den første ge-
neratoren ble satt i drift året
etter, mens den 17. og siste
kom i kommersiell drift først
i 1961.

— Dammen fikk sitt navn
etter president Herbert Hoo-
ver, og den har virkelig vist
seg å bli en effektiv regulator
av Colorado-elvens siste del.
Siden dammen stod ferdig
har elven aldri forårsaket
oversvømmelse i California
og Arizona, sier vår omviser.

Så legger han til: — Inntil i
år, da. På grunn av eksepsjo-
nelt mye vann, ble vi i slutten
av juni tvunget til å slippe mer
vann enn det ordinære elve-
løpet kunne tåle. En eller an-
nen har gjort en aldri så liten
regnefeil . . .

— Men la meg si noe mer
hyggelig. Som et ektefødt av-
kom av Hoover Dam har vi
fått Lake Mead til fisking, ba-
ding, camping etc. Innsjøen
og dens omgivelser ovenfor
og nedenfor dammen er blitt
så populære at området har
fått status som nasjonalpark.

Torstein Selvik
Tidligere stortingsrepresentant og redaktør i Bergens
Arbeiderblad, Torstein Selvik, er død nær 83 år gammel.
I åtte år, fra 1963 til 1971 var han medlem av hovedsty-
ret i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Selvik var utdannet landmåler med eksamen fra Nor-
ges landbrukshøgskole på Ås. Etter å ha skrevet en del
for avisen, ble han i 1931 ansatt i Bergens Arbeiderblad
med landbruk og bygdepolitikk som arbeidsområde. I
1945 ble han avisens redaktør.

I 1949 ble han stortingsrepresentant og medlem av
utenrikskomiteen og den utvidede finanskomite. Han var
sterkt engasjert i arbeidet med å få landets økonomi på
fote etter krigen, og gikk inn for kraftutbygging og
industrireising. Han var med i styret for Bergens Lysver-
ker og i Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap fram
til 1960.

Øyslitet 83
SK-Hokksund arrangerte terrengstafett for sine ansatte på
Hokksund i nærheten av anleggssenteret den 14. september i
år.

Ni lag å fire mann fra de forskjellige brakkeforlegninger og
anleggssenter, samt et kvinnelag hadde satt hverandre stevne
og tatt mål av seg til å vinne Øyslitet 83, som var navnet på
stafetten. Hver etappe var på 1250 meter, og det viste seg å
være i lengste (eller korteste) laget for enkelte. Det ble en
spennende forestiling som Follum avgjorde til sin fordel på
siste etappe.

Etterpå var det premieutdeling (samtlige deltagere fikk en
utmerkelse), og selskapelig samvær i vårt nye administra-
sjonsbygg.

Knut Steinsvik

Vinnerlaget Follum. Fra venstre: Halvor Skorpås, Arnf inn Dale, Hans
Rønningsland og Harald Hansen.
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Statsråden lover
stortingsproposisjon om
etatens organisasjon:

Snarlig
avklaring for
NVE

Intervjuer: Tor Inge Akselsen

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

— Når både Senterpartiet, Kristelig Folkeparti
og Høyre ved behandlingen av energimeldingen i
1980 gikk inn for endring av Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesens organisasjon, vil det være
retningsgivende for oss også i regjeringsposi-
sjon. Vi vil nå fremme en stortingsproposisjon
om saken, uttaler olje- og energiminister Kåre
Kristiansen i dette intervjuet.

— Betyr dette at de ansatte i NVE snart kan vente en
avklaring i dette spørsmålet?

— En proposisjon om NVE's organisasjon vil bli lagt frem
for Stortinget i løpet av vinteren.

Vil det si at en organisasjonsendring vil kunne tre i
kraft fra 1. januar 1985?

Når vi fremmer saken i form av en proposisjon, er det
selvsagt for å få en rask avklaring. Da er ikke den datoen du
nevner urealistisk, men jeg vil ikke binde meg til den.

Hva er ditt personlige standpunkt?
Mot den nåværende organisasjon har det vært anført at

Statskraftverkene som konsesjonssøker tilhører samme admi-
nistrative enhet som det saksbehandlende organ, Vassdrags-
direktoratet. Her har vi altså problematikken med «bukken og
havresekken». Dette må vi selvsagt ta hensyn til. Men det er
ikke den eneste viktige side ved saken. Vi må nå organisere
etaten slik at det blir mulig å takle overgangen fra en lang
periode preget av store utbygginger til en periode da den
viktigste oppgaven blir å administrere driften av statens kraft-
anlegg så effektivt som mulig. Her kommer blant annet økono-
mifunksjonen i Statskraftverkene sterkt inn i bildet. En løsning
kan være å gi Statskraftverkene en egen økonomiadministra-
sjon. Personlig har jeg ikke tatt standpunkt til hvilken løsning
som vil være den mest praktiske.

— Når samarbeidspartiene i 1980 gikk inn for endring av NVE's
organisasjon, vil det være retningsgivende for oss også nå.

Udramatisk
Debatten om enkelte vannkraftprosjekter har dominert store
deler av energidebatten her til lands de senere år. Ofte har
søkelyset også vært rettet mot forholdet mellom Olje- og
energidepartementet og Miljøverndepartementet. Dette for-
holdet har av og til virket noe anstrengt.

Hvordan kommer du ut av det med M iljøverndeparte-
mentet, Kristiansen?

Vi må ta utgangspunkt i at vi har hvert vårt ansvarsområ-
de. I den eneste store utbyggingssaken jeg har behandlet som
statsråd, Breheimen, har det gått bra. Både Miljøverndeparte-
mentet, Landbruksdepartementet og vi landet på samme ut-
byggingsalternativ for Jostedalen. Det har ikke vært noen
dramatikk i denne saken.

Men det har vært hevdet at når behandlingen av
utbyggingssaker tar stadig lengre tid, skyldes det for en
stor del uklare ansvarsforhold mellom nettopp de to
nevnte departementene?

Som nevnt har jeg ikke hatt mer enn en utbyggingssak
ennå, så jeg kan ikke trekke noen generelle konklusjoner av
det. I den grad uklare ansvarsforhold avdekkes, må vi selvgt
ta det opp. Ellers er det naturlig at vi i dag tar oss bedre tiri cg
legger mer vekt på å utrede de ulike sider ved utbyggingssa-
ker. Og jo flere som skal uttale seg, jo lengre tid vil saken ta.
Det er ingen tvil om at det i større saker er et voldsomt
apparat som settes i gang. Derfor er det dypt urettferdig av
Naturvernforbundet å klage over behandlingen av Breheimen-
utbyggingen. Her har vi strukket oss lenger enn lovverket
strengt tatt krever nettopp for å tilfredsstille alle viktige
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— Vi skal ikke glemme at vi gjennom verneplanene har satset ambisiøst for å kombinere utbygging med vern.

interesser. Vi har utsatt en del av prosjektet, det som berører
Stryn, for å imøtekomme kravene fra naturvernhold. Altså ikke
fordi det har vært begått feil i saksbehandlingen, slik enkelte
har framstilt det.

Folk flest positive
De senere år har flere opinionsundersøkelser vist at folk flest
har stor forståelse for at vi utnytter vannkraftressursene.
Senest viste en undersøkelse Scan-Fact gjorde for Elforsy-
ningens Informasjonstjeneste i vår at 87 prosent av befolk-
ningen synes vannkraften er akseptabel.

Hvilke konklusjoner trekker statsråden av dette?
Jeg tror folk flest skjønner at når vi sier nei til kjernekraft,

må vi utnytte vannkraften blant annet for å gi næringslivet
utviklingsmuligheter og for å opprettholde sysselsettingen.
Dessuten skal vi ikke glemme at vi gjennom verneplanene har
satset ambisiøst for å kombinere utbygging med vern. Jeg er
selvsagt sterkt opptatt av å ivareta naturinteressene, men jeg
er på den annen side redd for å bli ansvarlig for at vi ikke har

nok energi i en eventuell oppgangsperiode. Det ville være
ansvarsløst i et land som er så rikt på energiressurser.
Dessuten er jeg imponert over hvor mye som gjøres for å ta
hensyn til naturen også i de vassdrag som bygges ut.

Oversikter viser at det blir vanskelig å få bygget ut så
mye ny kraft at behovet kan dekkes i 1990?

Jeg har ingen detaljert oversikt over status i de enkelte
fylker i dag. Men det skal bli vanskelig å nå målsettingen på 


104,7 TWh (milliarder kilowattimer) i 1990, ja. De prosjektene

som står utenfor både Samlet plan og verneplanene, kan ikke
reduseres ytterligere.

Energiøkonomisering
Olje- og energiministeren viser imidlertid til at man på den
annen side har fått utredninger som er svært optimistiske med
hensyn til hva som kan oppnås ved energiøkonomisering.
— Men også enøk-tiltak må gi en viss lønnsomhet. De høyeste
spareanslagene kan nok bli noe redusert når vi bringer
kostnadsaspektet inn, legger han til.

Har ikke de politiske myndigheter et ansvar for å
fortelle de største optimistene at dette er oppgaver som
må løses over lang tid?

Jo, helt klart. Dette vil vi også understreke i den stor-
tingsmelding om energiøkonomisering som vi håper å kunne
legge fram i vinter. Meldingen vil inneholde en framdriftsplan
som skal bygge på et realistisk grunnlag. Men vi må ikke miste

det positive av syne, selv om vi advarer mot for stor opti-
misme.

NVE er jo nå blitt en «energietat». Hva med en
styrking av Energidirektoratet slik at det virkelig kan satse
på oppgaver som overordnet energiplanlegging, energi-
økonomisering, fjernvarme osv.?

Dette vil vi ta opp i den proposisjon vi skal fremme om
NVE's framtidige organisasjon.
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NVE bidrar til å skape
et «kompetent byråkrati»:

El-forsyning
NORAD's
hovedjobb
i Mocambique

Norsk utviklingshjelp (NORAD) vil bruke ca. 90
millioner kroner på ny kraftutbygging i Mocam-
bique — og er til rådgivning, opplæring og
utstyr til kraftsektoren i landet. Dette blir den
norske innsats i kraftsektoren de nærmeste tre
årene. El-forsyning er hovedsektoren for norsk
bistand til Mocambique, og det er første gang
denne sektor blir utpekt som den viktigste for
norsk bistand til et av våre ni hovedsamarbeids-
land. Den norske kraftforsyning, NVE, yter faglig
hjelp i et direkte samarbeid med Mocambiques
søsterinstitusjon EDM — gjennom en avtale
med NORAD.

Direktør i Energidirektoratet i NVE, Asbjørn Vinjar.

Effektiv administrasjon
— Det å bygge opp en effek-
tiv administrasjon er alfa og
omega i utviklingsarbeidet.
Det gjelder ikke bare el-for-
syning, men nesten enhver
sektor hvor utviklingshjelpen
involveres, mener Asbjørn
Vinjar. Selv har han bred er-
faring fra mange års arbeid i
felten — blant annet for FNs
organisasjon for industriutvik-
ling, UNIDO.

— Noe av det viktigste ak-
kurat nå er å bringe inn eks-
pertise på de enkelte sekto-
rer slik at effekten av vår bi-
stand øker. Vi må skape
mønstre for organisasjon i de
enkelte sektorer, slik at dykti-
ge mennesker i våre samar-
beidsland kan skaffe seg
kompetanse. Kall det gjerne
kompetanse i byråkrati. De 


enkelte land trenger et effek-
tivt byråkrati som kan organi-
sere forvaltningen bak pro-
sjekter og programmer, sier
Vinjar.

I Mocambique har NVE
(Norges vassdrags- og elek-
trisitetsvesen) påtatt seg å
være «olje i maskineriet». Al-
lerede i den første fasen,
blant annet ved utbyggingen
av Lichinga i nord, har NVE
bidratt med å bygge opp
kompetanse. Og akkurat nå
starter utbyggingen av neste
kraftanlegg — denne gang i
Cuamba, som også ligger i
det nordlige Mocambique.

Systematisk samarbeid
NVE-ekspertenes arbeid er
et ledd i et avtalemessig og
systematisk samarbeid mel-

lom Direktoratet for utvik-
lingshjelp (NORAD) og NVE.
Mellom de to organer er det
opprettet en generalavtale
om at NVE skal skaffe rådgi-
vere innen kraftsektoren for
prosjekter i land hvor NORAD
er engasjert.

— Som spesialavtale har vi
foreløpig avtalen om et sam-
arbeid med Mocambiques
kraftforsyning, Electricidade
de Mocambique (EDM). Un-
der denne avtalen kan NVE
blant annet rekruttere eks-
perter til EDMs administras-
jon, og man kan trekke på
den faglige kapasitet i NVE i
utstrakt grad. Innenfor avta-
len har 10 — 15 fagfolk fra
NVE hittil vært involvert.
Samarbeidet mellom NVE og
søsterorganisasjonen i Mo-
cambique har pågått i ca. tre
år.

Varig kontakt motvirker
sløsing
— Det er nyttig at vi på den-



ne måte sikrer en løpende,
varig kontakt mellom samar-

beidende institusjoner. Den
tradisjonelle formen for eks-
pertbistand er avgrensende
oppdrag, hvoretter alle broer
gjerne blir brent. Den spe-
sialinnsikt ekspertene tar
med seg hjem, går ofte tapt i
løpet av kort tid. Det er en
enorm sløsing med mennes-
kelige ressurser, sier direktør
Asbjørn Vinjar. Han mener
det bør satses mer på den
samarbeidsform som NVE og
NORAD har funnet frem til i
Mocambique.

— Jeg er overbevist om at
vi er på rett vei når vi legger
vekt på selve organisasjonen
av el-forsyningen — inkludert
administrasjonen av prosjek-
tene. Ikke minst er dette av
betydning i et land hvor NO-
RAD satser sterkest på sam-
arbeidet i nettopp denne
sektor, sier Vinjar.

De utnyttbare vannkraft-
ressurser i Mocambique er
betydelige. Det totale poten-
siale tilsvarer 70 prosent av
den samlede utbyggede
vannkraft i Norge.
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I nnfør
energiplanlegging!

Torbjørn Paule
Norges Naturvernforbund

— «Artikkelen krever et svar fra ansvarlige
for energidekningen.»

— «Vi som er ansvarlige for en samfunns-
økonomisk planlegging kan ikke ha slikt ut-
gangspunkt.»

Ansvarlige for disse påstandene er fag-
sjef Jon Tveit i en kommentar i Fossekal-
lens nr. 6 til min artikkel i det foregående
nummer. Han kom også med sterke utfall
mot meg personlig. Emnet krever et ganske
annet diskusjonsnivå, så disse utfallene får
stå ubesvart. For øvrig står hovmod til
sjuende og sist for fall.

Kraftforsyning . . .
«Skudd mot forskjellige mål», er tittelen på Jon Tveits bidrag,
med et innhold som tydelig klargjør hva forskjellene går ut på.
Han trekker opp kraftforsyningens horisont ved å gjengi
ABC-en i et regnestykke som konkluderer med at vi bør ha en
leveringssikkerhet på 99,6 % av fastkraft fra vannkraftverk.

• . .kontra energiforvaltning
Min og Naturvernforbundets innfallsvinkel til problemene er
ganske annerledes. Vårt mål er å få innført en energiforvalt-
ning her i landet hvor siktemålet er å dekke forbrukernes
energibehov så sikkert som mulig under hensyntagen til at vi
har begrensede naturressurser. Det er grunnleggende feil og
energipolitisk katastrofalt å sette elektrisitet synonymt med
energi, slik Tveit gjør. Energiforvaltning omfatter langt mer enn
kraftforsyning. I litt mer formalisert språkdrakt kan vi si det slik
at for å nå en mer optimal energiforvaltning, må energi-
planleggingen ta utgangspunkt i følgende sammenheng:

Energibehovet = energietterspørselen med dagens for-
bruksutvikling + energiøkonomisering.

Det dyreste alternativet er ikke optimalt
Optimalisering i en slik sammenheng foregår ikke i dag. Med
dagens kostnader er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å
frigjøre en energimengde på nærmere 30 TWh før det blir
lønnsomt å drøfte nye energitilførsler. Samfunnet lider et
økonomisk tap ved å øke energitilførselen før en slik mengde
er frigjort. Tveit vil også få problemer med å overbevise en
husholdning som mangler finansieringsmuligheter til å skaffe
seg en mer energiøkonomisk bolig om at det er optimalt å
tilføre den ny kraft i stedet. For ny kraft blir dyr. Med
kostnadsriktig pris vil den gjennomsnittlig måtte overstige 40
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øre/kWh på strømberegningen. Til sammenligning viser erfa-
ringene fra de spredte enøk-tiltakene som er gjennomført en
kostnad pr. frigjort kWh på under 10 øre.

Et skolastisk rituale
Tveits tankegods bærer de fleste kjennetegn fra skolastikken.
Vi står overfor et komplekst formallogisk system uten evne til
å fange opp nye og viktige problemstillinger. De slutninger
som følger av et slikt system bygger opp en bastant mur mot
virkeligheten. Planprosessen har blant annet følgende kjenne-
tegn: Det tas utgangspunkt i en prognose for kraftetterspør-
selen, som tas for gitt. Fastkraftnivået bestemmes etter Tveits
ABC blant annet ved hjelp av et alternativkostnadsprinsipp,
hvor kostnadene for varmekraft står sentralt. Miljøkostnader
tas ikke med i betraktning, til tross for Stortingets pålegg om
dette.

Missing link
Det er viktig å slå fast at det ikke blir tatt hensyn til økonomisk
riktige energiøkonomiseringstiltak i prognosearbeidet. Dette
må det også åpenbart være vanskelig å gjøre så lenge slike
tiltak ikke er satt i verk. Problemet er at prognosene raskt blir
til kraftutbyggingsprogrammer uten at de blir knyttet til vurde-
ringer av hvilke tiltak som bør settes i verk for å gi en optimal
dekning av vårt energibehov. Vi mangler det avgjørende
leddet hvor vannkraftforsyningen blir betraktet som en mulig-
het av flere til å dekke energibehovet. Vi mangler en samlet og
helhetlig planlegging av energidekningen.

Kalkylene er politisk betente
Lønnsomhetskalkylene er både misvisende og politisk beten-
te. De gjenspeiler ikke de reelle kostnader når miljøkostnader
settes lik null. Kalkylegrunnlaget bør videre være dagens
klareringspris på markedet for kraft, ikke på en annen vare
enn den som skal omsettes. Analyser av alternativkostnader
skal helst være et hjelpemiddel til å kunne finne det billigste
alternativet man kan velge. Men det blir ikke tatt i betraktning.
Energiøkonomisering eksisterer ikke som alternativ. Ved at det
mest lønnsomme alternativet blir utelatt, står vi overfor den
innbakte forutsetningen om at vi må ta i bruk varmekraft når
vannkraftepoken avsluttes. Dette er et valg av forutsetninger
som har lite med fag, men mye med politikk, å gjøre.

Kortsiktig fleksibilitet
Tveit har vært leder av det såkalte «Fleksiutvalget», som skulle
vurdere fleksibiliteten i kraftforsyningen. Dette arbeidet ble
begrenset til å se på korttidstilpasningen, og dagens skille
mellom fast og tilfeldig kraft ble tatt som utgangspunkt.
Spørsmål om en mulig varig overgang fra en energivare til en
annen ble ikke drøftet, heller ikke mulighetene for å påvirke
energibruken gjennom energiøkonomisering. Slik blir perspek-
tivet kraftforsyning i stedet for energiplanlegging.



99,6.% blindhet
Jeg mener at den  midlere  kraftproduksjon må benyttes som
utgangspunkt i energiplanleggingen, mens Tveit satser på
fastkraftdekkingen. Vannkraft har naturgitte svakheter som
viser seg som svingninger i produksjonsevne gjennom året og
fra år til år. Svingningene kan avtegnes som sannsynlighets-
fordelinger, hvor skillet mellom fast og tilfeldig kraft blir et
institusjonelt bestemt punkt. Når man går over fra vannkraft-
politikk til energiplanlegging, blir det viktig å vurdere hele
energipotensialet slik at vi får omsatt andre energivarer og
iverksatt energiøkonomiske tiltak som oppveier vannkraftens
naturgitte svakheter. Dette vil avspeiles i behandlingen av de
såkalte avsavnsverdiene. I en energiplanlegging vil det være
galt å bruke simuleringer av dagens avsavnsverdier som et
direkte argument for kraftutbygging. Målet må være å sam-
menligne strategier som kan gjennomføres i tidsrommet det er
snakk om slik at totalkostnadene og «avsavnet» blir lavest
mulig. Det vil da være aktuelt å innføre andre fornybare
energikilder med større «systemnytte» enn vannkraft, og satse
på økt fleksibilitet mellom olje og elektrisitet og andre energi-
økonomiske tiltak. Tveit er blind for alt dette. Han vil satse på
økt kraftutbygging for å veie opp vannkraftens naturgitte
svakheter. Dette er et paradoks hvor resultatet gir seg selv.

Når det normale blir tilfeldig
Slik vil han også behandle fastkraft og tilfeldig kraft som to
adskilte varer. Dette betyr at betydelige kraftmengder som
normalt vil være til stede etter en bestemt sannsynlighetsfor-
deling blir behandlet som en tilfeldighet og omsatt som sekun-
da vare. I virkeligheten eksisterer det ikke noe markedsbe-
stemt skille mellom kraft levert med 99,6 % sikkerhet og annen
kraft. Ved å legge til grunn den midlere årsproduksjon, vil man
bli i stand til å tildele vesentlige andeler av den kraft som nå
har merkelappen «tilfeldig», på en måte som både øker leve-
ringsevnen og åpner for en omsetningspolitikk mer i samsvar
med den faktiske leveringssikkerheten.

Hjørnestein av politiske dimensjoner
Vi har hatt netto krafteksport på gjennomsnittlig 4 TWh/år
siden 1976, med unntak for 1977. La meg understreke at
Naturvernforbundet går inn for en utvidet samkjøring med de
nordiske land. Poenget er at ut fra en godt utformet samkjø-
ringspolitikk burde netto eksport/import nærme seg null over
tid, hvis ikke meningen er at vi jevnt over skal ha krafteksport.
Tveit synes å ønske dette. Han må da vite at hvis kraftforsy-
ningen skulle finne på å bygge inntekter av kraftsalg til
utlandet inn i sine regnestykker slik at de teller med som
argument for ny kraftutbygging, så brytes en grunnpillar av
samme politiske dimensjoner som konsesjonslovene i vår
utbyggingspolitikk. Stortinget har alltid klart og entydig fast-
slått at kraftforsyningen skal dimensjoneres for å dekke
innenlandsk etterspørsel. Nå undres Tveit på om det ikke er
naturvern å selge fornybar vannkraft til Danmark for å redu-
sere forurensninger forårsaket av fossile brensler. Svaret er
nei, hvis han tenker seg dette som argument for ny kraftut-
bygging. Grunnen er at vi opplever økende knapphet på ikke
fornybar vassdragsnatur som ikke er rasert til kraftformål.

Innfør energiplanlegging!
En artikkel kan knapt bli mer enn en skisse av hovedelementer
i forskjellen mellom å planlegge vannkraftforsyning og ener-
giplanlegging. Hvis Tveit ønsker nærmere forklaring på enkel-
te punkter, er han velkommen til å stikke innom Naturvernfor-
bundet en dag. Han kan også studere noe av det regionale
energiarbeidet nærmere. For eksempel har Energiutvalget i
Troms fylkeskommune maktet å innføre energiplanlegging på
en faglig god og intelligent måte i sitt «Energibudsjett for
Troms 1978 — 2000» med et flertall av folk fra kraftforsyningen.
Konklusjonene kan vi nok diskutere. Men poenget er at

grunnlaget for en dekkende og fruktbar energidebatt er lagt
på bordet.

Det er avgjørende at vi også sentralt får en overgang fra å
planlegge krafttilganger til energiforvaltning. Et meget viktig
ledd i dette er å sammenligne totalkostnadene (inklusive
miljøkostnader) ved de forskjellige tiltakene som kan settes i
verk for å dekke vårt energibehov for så å velge det billigste. I
dag har verken Finansdepartementet eller Olje- og energide-
partementet slike optimaliseringsrutiner. Inntil dette er innført,
risikerer vi sløsing med milliardbeløp til kraftutbygging hvor
målet er å dekke fastkraftetterspørselen med 99,6 % sikkerhet
i stedet for å dekke energibehovet med langt billigere og
raskere tiltak.

I serien over gode klipp bringer vi denne gang en artikkel
fra Adresseavisen 27. august 1940. Vi synes den kan stå
uten kommentar.

Kravet om regulering
av Gaula vil reise
sig med ny styrke.
Flomskaden nu er kanskje

like mtt114§om de samlede
omkostninger ved reguleringen

HovIn er alltid et av de mest ram-
mede steder når Qaula med kortere
eller lengere mellemrum flommer
op og truer sig irem nedover Gaul-
dalsbygdene. Det er derfor ingen til-
feldIghet at .tanken om en omfat-
tende regulerIng av Gaula med side-
elver skrIver sig nettop fra HovIn
Saken blev reLst for alvor av kjøb-
mann MidttØrnme efter storflom-
men våren 1934, og vassdragsvese-
net tok spørsmålet op til undersø-
kelse og omkostnIngsberegnIng.
Tanken var Imidlertld Ikke ny, det
var snakk om en reguleringsplan og-
så efter flommen i 1918, da skade-
beIope,t Zur Gauldal var owr 1
kroner.

Vassdragsvesenet regnet med en
omkostning på ca. 2 mIll, kroner
ved en regulering av Caula med bi-
elver slik at ca. 20 pct. av nedbørs-
området kommer under regulerIng
Det var da regnet med regulering
av Forrabassenget, øyungen, Her-
sjøen, Gulhåen, Holtsjøen, (1101t-
åleni, Rensjøen, Lille Bellingsjøen,
Breitjønn, Skjulungen, Holtsjøen
(Slngsits), • Hukkelvatna, Burusjøen,
Hlåsjpen, Hamstadsjøen, og dam ved
Håan, fOruten endel mindre regu-
leringsarbelder.

Reguleringsspørsmålet var gjen-
stand for behandling på et møte I
Steiren 1 1938. hvorl deltok tenresen-
tanter for va.ssdragsvesenet og de
n1 herreder 1 dalføret. Vassdrags-



vesenets representant, dIrektør
Sørensen, presIserte at Illstriktene
fØrst og fremst måtte fremskaffe
en klar oversikt over de fordeler re-

gulerIngen v11 Innebiere, og 1 sam-
'me forbindelse en oversikt over de
I skader som er påført bygdene ved
oversvømmelsene 1 Gaula. For å
skaffe dette materiale blev det ned-
satt en arbeldskomite på 5 medlem-
mer, med klgibmann hildttømme,
Rovin, som formann. Utvalget har
1 den Ilden som er gitt siden mptet
skaffet en hel del materbale, men
har 1kke vunnet å fullfpre sitt op-
drag.

Under dette møtet talt det ,tor
øvrig en. reake nttalelser som er
blitt ennu znera aktuelle idas pa
bakgrunn av den siste skadeflom.
En av representantene nevnte bl. a.
at det når som helst kunde inn-
treffe en flom I Gaula som ødela
for mere enn det den samlede regu-
lering av nedslagsfeltet vilde koste.
Det var store ord, men skadeopgjø-
ret vil kanskje vise at tilfellet er
inntruffet iår.

Reguleringsspørsmålet v11 ut vil-
somt dukke op igjen med fornyet
styrke efter flommen 1 høst. Og tatt
1 betraktning at en aldri kan være
sikker på gjentagelser, for alt man
vet endog. I enda større Målestokk.
er det bare en menin om at vass-
dragsvesenet nu må le ggodviljen
tll for å få området regulert. Skade-
flom synes å optre med kortere og
kortere mellemrum 1 va.ssdraget,.og
det er ingen overdrivelse å sl at en
regulering av en større del av Gau-
las nedslagsfelt er en  betingelse  for
framtidig utnyttelse av stare deler
av jorden 1 de lavereliggende strøk
langs Gaula.
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Burde
kraftdebattantene
skifte
skyteskive?

Morten H. Raaholt
Gruppen for Ressursstudier

Jeg har med interesse lest diskusjonen som
Mette Kjeldsberg la opp til i Fossekallen nr.
3/ 1983 om kraftmarkedet. Den er senere
fulgt opp av Torbjørn Paule og Jon Tveit.
Jeg skal her ta opp noen punkter som er
kommet frem, og dernest utvide og endre
fokus noe. Hva er den tradisjonelle forståel-
se av tilfeldig kraft, og hvilken innvirkning
har denne forståelsen på fastkraftmengden
i elektrisiietssystemet?

Fastkraftnivået og -definisjonen
På bakgrunn av at Norge har hatt en netto krafteksport i de
senere år, stiller Torbjørn Paule spørsmål om hvor vidt dagens
gjeldende fastkraftdefinisjon gir landet optimal energiforvalt-
ning. Dette er et spørsmål som det ikke er lett å svare på. Det
som kan sies, er at konklusjonen ikke kan trekkes med
bakgrunn i elektrisitetseksporten i de senere år. Den fastkraft-
mengde et vannkraftsystem kan levere, avhenger blant annet

av nedbørsvariasjonen og de samfunnsøkonomiske kostnader
ved en midlertidig innskrenkning i leveransene av fastkraften
(avsavnsverdien). Fastkraftnivået i systemet bestemmes ut fra
at samfunnets nytte (i økonomiske enheter) skal maksimeres.
På denne måten kommer man frem til et fastkraftnivå som

ligger betydelig under den midlere kraftproduksjon. Dette

medfører at man vil forvente å ha en positiv mengde tilfeldig
kraft.

Elektrisitetsproduksjonen vil vanligvis være større enn fast-
kraftnivået i systemet, og denne «tilfeldige» kraftmengde skal
selges til en eller annen som har bruk for den. Dersom
økonomiske kriterier legges til grunn, skal kraften selges til
den kjøper som kan betale mest. Hvis eksportprisen er
høyest, skal man eksportere, og hvis den innenlandske pris på
tilfeldig kraft er høyest, skal kraften selges innenlands. I
perioder der norsk industri for eksempel går med lav kapasi-
tetsutnyttelse (konjunkturnedgang), vil betalingsvilligheten in-
nenlands for tilfeldig kraft være liten. Med bakgrunn i denne
forståelse er det ikke så merkelig at vi i de senere år har hatt

stor eksport.
I debatten mellom Paule og Jon Tveit berører man også den

«økonomiske bestemmelse av fastkraftnivået». Tveit hevder i
sin kommentar til Paule at kraftforsyningens forventede inn-
tekter ikke er inne i bildet ved den samfunnsøkonomiske
optimaliseringen. Denne uttalelsen tviler jeg på at Tveit vil stå 


fast ved. Det burde være klart at de forventede inntekter av

fastkraftsalget er med i optimaliseringsprosessen. Men dette

innebærer ikke at «den økonomiske beregnede kraftknapphet
egentlig dreier seg om underdekning av kraftforsyningens
forventede inntekter», slik Paule hevder. Hva er det så som
inngår i optimaliseringen?

Utgangspunktet for beregning av hvor mye fastkraft et
fremtidig kraftsystem kan levere, er systemets produksjons-
prof il, det vil si den sannsynlige produksjon basert på tilsigs-
data fra en 30 års periode. Dette er en fysisk bestemt
fordeling basert på historiske nedbørsdata og de fysiske
karakteristika for systemet. Leveringsevnen av fastkraft er et
punkt på denne fordelingen.

Punktet bestemmes ved samfunnsøkonomisk optimalise-

ring, der det tas hensyn til en rekke inntekter og kostnader. På

inntektsiden tar man med fastkraftkontrakter og salg av tilfel-
dig kraft. På kostnadsiden inkluderes nyinvesteringer i kraft-
systemet samt det inntektstap kraftforsyningen påføres og det
nyttetap (netto) brukeren påføres når kraftproduksjonen blir
mindre enn fastkraftetterspørselen. De to siste kostnads-
komponentene er representert ved avsavnsverdien.

Poenget med optimalisering er at samfunnet skal få mest
mulig ut av et system, målt i økonomiske enheter. Fordelingen
mellom fastkraft og tilfeldig kraft samt leveringssikkerheten i
kraftsystemet er et resultat av denne optimaliseringsproses-
sen, og ikke et krav eller en betingelse som settes til den. I et
gitt system er prisene og forventet totalproduksjon gitt. Hvis
resultatet av optimaliseringen blir kraftknapphet i systemet,

betyr dette altså ikke at kraftforsyningen har en underdekning
av forventede inntekter, slik Paule hevder.

Tilfeldig kraft — er det mer en «overskuddskraft»
Både Paule og Tveit definerer tilfeldig kraft ut fra forståelsen
«overskuddskraft» i forhold til fastkraftforpliktelsene. På dette

punkt tror jeg debattantene bør skifte ut den gamle «skyteski-
va» med en ny som kan føre tankene inn i nye baner. Det man
glemmer, er at både «overskuddskraften» og «underskudds-
kraften» (når kraftproduksjonen er mindre enn fastkraftforplik-
telsene) er like tilfeldige med varierende omfang. Hvordan
disse tilfeldige kraftmengder fordeles, er helt vesentlig for det

samfunnsøkonomiske resultatet av kraftsystemet. (Virkningen

kommer gjennom avsavnsverdien.) På det tilfeldige kraftmar-
ked (administrert av Samkjøringen) burde man i langt større
grad kunne fordele ikke bare den tilfeldige «overskuddskraft»,
men også den tilfeldige «underskuddskraft». I en artikkel i
tidsskriftet Norges Industri nr. 16/1983 går jeg gjennom
enkelte begrensninger ved dagens marked for tilfeldig kraft
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Hakk i plata, Paule?

Jon Tveit

Torbjørn Paule påstår at jeg er arrogant i mitt
svar til ham i Fossekallen nr. 6/1983. Jeg over-
later til leserne å gjøre seg opp sin mening om
det. Min hensikt var å kommentere Paule's inn-
legg i Fossekallen nr. 5/1983, og påvise at når
man sikter mot forskjellige mål, kan man heller
ikke treffe samme blink. Noe forenklet er hele
forskjellen: Paule's mål er å få vernet flest muli-
ge vassdrag. Min oppgave er å legge fram en
dekningsplan for energietterspørselen til lavest
mulig samfunnsøkonomisk kostnad.

Jeg respekterer Paule's målsetting. Men jeg godtar ikke at
han hevder å kunne nå dette mål ved hjelp av realøkonomiske
planleggingsmetoder. Det fører kun til ikke holdbare forutset-
ninger og feilinformasjon.

I vår samfunnsøkonomiske planlegging er vi for eksempel
pålagt av Finansdepartementet å anvende 7 p.a. realrente
som verdsetting av kapital. Denne skal da anvendes ved alle
aspekter som inngår i energiplanleggingen. Det gjelder for
eksempel optimal isolering av hus for å redusere energietter-
spørselen og ved optimalisering av tap i alle ledd i energiflyten
fra produksjonskilde til og med forbruker. Vi har alltid hevdet
at hvis det koster mindre å redusere energiforbruket eller

som må endres for at man skal kunne øke fleksibiliteten i
kraftsystemet. På denne måten vil man unngå å utsette
brukerne for rasjonalisering i perioder der kraftproduksjonen
er lavere enn fastkraftforpliktelsene.

Slike endringer hadde kunnet bety at leveringsevnen av
fastkraft i 1982-systemet ville vært 3 TWh/år høyere og i
1990-systemet (inklusive allerede konsesjonsgitte vassdrag)
4,7 TWh/år høyere. (Beregningen er utført på VANSIM-model-
len.)

Avsluttende kommentarer
Paule etterlyser i sin artikkel en ny fastkraftdefinisjon. I den
offentlige debatt tror jeg de fleste faller fra når faguttrykk som
«fastkraft» i det hele tatt introduseres. Dette har sannsynligvis
sammenheng med at begrepet ikke er selvforklarende. «Elek-
trisk kraft med høy leveringssikkerhet» kan være et alternativ
som er mer forklarende.

Jeg tror ikke det er en ny fastkraftdefinisjon vi trenger, men
en ny forståelse av hva tilfeldig kraft er. Ved relativt enkle
midler kan en del av den tilfeldige kraft foredles til å bli
fastkraft. 


tapene i systemet enn å tilføre ny og mer energi, bør disse
tiltakene gjennomføres.

Vi tar ikke med verdsatte ulemper av naturinngrep. Det
gjøres av andre ledd i konsesjonsbehandlingen. Direkte verd-
setting av disse ulemper kunne vi kanskje bli enige om at er
nærmest umulig. Vi kan imidlertid beregne merkostnaden ved
for eksempel å erstatte et vannkraftprosjekt med et dyrere
alternativ, og slik indirekte påvise hva det koster å verne et
vassdrag. De besluttende myndigheter kan derved vurdere
dette mot skadevirkningene.

Paule opereker med en kostnadsriktig pris på 40 øre/kWh
for elektrisitet uten å vise hvordan han er kommet fram til
denne. Med den nevnte verdsetting av kapital gitt av Finans-
departementet ligger utbyggingskostnadene for ny fastkraft
referert kraftstasjon på rundt 17 øre/ kWh regnet i pengeverdi
pr.  1 /1 1983, og referert forbruker alminnelig forsyning på ca.
24 øre/kWh for energileddet i H4-tariffen som er den mest
vanlige for hus og hjem i dag. Dette er jo helt andre tall, og det
er disse som nå anvendes ved sammenligning av alternativer
til elektrisitet. Resten av Paule's innlegg er i det alt vesentlige
gjentagelse av gamle påstander som jeg vil karakterisere som
«hakk i plata».

Morten Raaholt's innlegg er derimot interessant. Han går
inn på faktisk økonomisk planlegging og er villig til å være med
på å komme fram til bedre metoder. Jeg skal bare kommente-
re ett punkt i hans innlegg — nemlig det hvor han hevder at
kraftforsyningens inntekter gitt av fastkraftprisene er med i
optimaliseringen — . Det jeg sa meget kortfattet i mitt forrige
innlegg er riktig, og jeg skal utdype det litt her.

Vi registerer etterspørselen etter fastkraft som oppstår i
samfunnet, og denne er en funksjon av prisene. Funksjons-
sammenhengen (priselastisiteten) vet vi dessverre for lite om
med hensyn på prognosearbeidet. Prisene settes av politiske
organer rundt om i de nærmere 300 kraftselskaper og el-verk.
Det er meget store variasjoner fra el-verk til el-verk. Høyeste
pris ligger opp mot 40 øre/ kWh, mens laveste ligger under 10
øre/kWh, begge eksklusive el-avgift og merverdiavgift. Dette
viser at det ville være vanskelig å nytte prisene som grunnlag
for planleggingen.

Det vi gjør er imidlertid å ta utgangspunkt i fastkraftetter-
spørselen, og vi søker den utbyggingsplan som dekker denne
til lavest mulig samfunnsøkonomiske kostnader. Kort sagt kan
det sies at Raaholt antyder en maksimalisering av inntektene,
mens ,vi anvender en minimalisering av kostnadene. Dersom
prisene hadde vært lik kostnadene for ny kraft (langtidsgren-
sekostnad), ville utbyggingsplanen blitt den samme for de to
kriteriene.
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Ikke lett å spå, nei! Langs Begna
I disse bombastiske tider preget av skråsikre forutsigel-
ser — ikke minst fra naturvitenskapelig hold — hva
konsekvenser av vannkraftutbygginger angår, koster vi
på oss en «blomst» som viser at det nok fortsatt ikke er
så lett å spå — og at det ikke alltid er de verste
profetier som går i oppfyllelse.

Vi går tilbake til 1969 og Stortingsproposisjon nr. 147,
om regulering av Skjomen-vassdraget — sitat fra Direk-
toratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske's uttalelse:

«Skader på fisket i Skjoma
Dersom reguleringen blir utført på den måten,at kraftverket blir
lagt i Sør-Skjomen, vil stokparten av nedbørf eltet bli overf ørt
fra Skjoma. ( . .)

En slik overføring vil utvilsomt få meget store skadevirk-
ninger for laksefisket i elva. Noe fisk må en regne med at en
kan få, men elva vil bli av en slik størrelse at en må rekne med
at det blir en meget markert tilbakegang i laksebestanden og
også for sjøauren vil det oppstå store skader.

Særlig må en rekne med at det om sommeren på liten
vassføring blir vanskelig for fisk å gå opp fra sjøen. En vil
derfor også forrykke forholdet mellom elvefisket og sjøfisket til
fordel for det siste, og fisket i elva vil således bli av liten verdi.»

Det var i 1969 — la oss så bare henvise til faksimilen fra
Ofotens Tidende 28. juni i år — uten nærmere kommen-
tar! Storch

Etter kraftutbyggingen:

Skioma bedre for
fisken enn noen gang!

Det er ikke alt som blir
verre etter en kraftut-
bygging. I elva Skjoma
har oppvekstforholdene
for fisken blitt betydellg
bedre etter kraftutbygg-
ingen i Skjomenfjellene.
Det iskalde brevannet er
forsvunnet fra elva og
det har gitt positIve

utslag.
I en rapport fra Direktoratet

for vilt og fiske  heter det at
forholdene for fisken er blitt
reelt bedre etter reguleringen

og at egenproduksjonen er blItt
bedre enn noen gang. Fisken
holder seg 1 kulper og terskler
og vokser bra.

Dette forhold vil nå fere t11 at
antall setteflak som årlig
settes ut I Skjoma vil bli
reduser/a=er for pliktet til
å sette ut 51~fisk 1 året, men
de bedrede oppveketfor-
holdene 1 elva gjør at dette blir
altfor mye.Direktoratet for vIlt
og fialce vil derfor 1 år komme
med et nytt pålegg om uteett-
ing av flak, og hvor antall
settefisk blir redusert endel.

«Foreningen til Bægnavassdra-
gets regulering» (FBR) fyller i år
75 år og har utgitt jubileumsbok.
Slike bøker har det etter hvert
blitt mange av i norsk el-forsy-
ning, og bra er det. Det er man-
ge måter å skrive dem på, og
det lar seg neppe gjøre å si
hvilken måte som er best. Men
«Langs Begna» er en av de bes-
te og mest profesjonelt skrevne
jubileumsbøker jeg har lest.

Spesielt vil jeg fremheve inter-
intervjuene. Her utmerker boka
seg sammenlignet med de bø-
kene hvor forfatteren bare har
bladd i arkiver, (kfr. NVE's jubi-
leumsbok i 1971). «Før selve ar-
beidet startet opp, ble det disku-
tert å kanskje vente til forenin-
gen var 100 år før boken skulle
skrives. I dag må det imidlertid
sies å være et klart riktig vedtak
at utgivelsen skjer allerede ved
75 års-jubileet, ellers ville en
masse verdifullt stoff gå tapt,
fordi mange av de oppsøkte per-
soner har vært eldre mennesker.
Enkelte er allerede etter våre
samtaler gått bort, og atter and-
re døde før vi rakk å oppsøke
dem.»

Redaktør for «Langs Begna»
er Paul Aarnæss, som til daglig
er journalist på Drammens Tid-
endes Ringerike-kontor.

Foruten ham selv besto den
lille redaksjonskomiteen av Jon
Friis, direktør i Foreningen til
Bægnavassdragets regulering.
Aarnæss skriver at han hadde
frie hender, at det var meningen
at ulike, syn skulle få slippe til og
at det dermed forhåpentligvis er
blitt en balansetrt fremstilling.

Etter min mening er boka i
hvert fall variert. Fortidens virk-
somheter, ferdsel og fløtning, er
ikke glemt. Fra 1868 til 1932 var
det dampskipsrute på Sperillen,
og i mesteparten av denne pe-
rioden startet ruten helt nede
ved Hen jernbanestasjon og
gikk opp til Sørum i Begnadalen.

For oss i NVE er det vemodig
å lese om Begna i eldre litteratur
og om storflommer. Kanskje er
dette noe av det siste Jacob
Otnes fikk publisert?

Er det intet som burde vært
annerledes? Jo, jeg tror boka
hadde tjent på en grundigere
diskusjon om hva som hørte
hjemme der.

Uansett hvor aktive Friis og
hans forgjenger Bang har vært
utenfor  Foreningen til Bægna-
vassdragets regulering, er fem-
ten sider om A/L Settefisk og
Vassdragsregulantenes forening
altfor mye. Denne plassen kunne
vært brukt til å gjøre boka enda
mer balansert. Det er ikke bare
idyll når man skal få utrettet noe
i våre vassdrag, og det bør le-
serne få vite.

Høsten 1963 ble Rusntjern
senket i naturlig retning mot
Vestre Slidre. Bare fire år etter,
høsten 1967, ble magasinet
overført til Øystre Slidre med en
tilsvarende senkningstunnel dit.
Boka mangler en forklaring på
dette selsornme dobbeltarbei-
det.

En brukseierforening er an-
svarlig for magasinene i vass-
drag med mer enn ett kraftsel-
skap. Det er naturlig at eierne
øverst og nederst i vassdraget
har forskjellige tappeønsker.
Hvordan blir man enige, og er
den valgte tapping samf unns-
messig riktig?

Ved utgivelse av slike bøker
bør man også spørre seg selv
om man har noe å lære bort.
Derfor burde boka f ortalt at
høyeste regulerte vannstander i
Vangsmjøsa og Slidrefjorden er
variable. Av hensyn til jordbruket
er det lavere vannstand før
15.9., mens el-f orsyningen har
nytte av høyere vannstand etter-
på. Antagelig er FBR alene om
denne både-og-løsningen. Ellers
i landet er det brukt stivbente
enten-eller-løsninger.

Så over til vår egen historie.
Kanskje er Statskraftverkenes
virksomhet for stor til en bok?
Burde vi i stedet lage bøker for
hvert kraftverkskompleks?Nore-
boka ble utgitt i 1932 og er frem-
deles vår eneste.

Tokke-verkene produserer
ca. 4300 GWh/år og er i dag
vårt største kraftverkskompleks i
drift. I 1986 er det 25 år siden
Tokke kraftstasjon ble satt i drift.
FBR brukte tre år på sin bok. Jeg
foreslår derfor at vi snarest mu-
lig beslutter å skrive en Tokke-
bok.

Erik Tøndevolci

«Sengekraft»
Belfast (NTB-Reuter) — Etter fire års arbeid har
broder Frank kunnet lansere alternativ energiforsy-
ning i klosteret sitt vest for Belfast: «Sengekraft».

Ved hjelp av gamle senger har broder Frank bygd et lite
vannkraftverk for Benburb-klosteret, som har en liten
elv på eiendommen sin.

Broder Franks sengekraftverk produserer 100 kilo-
watt-timer. De gamle sengene laget han vannhjulet av,
og utstyr for øvrig fikk han fra nedlagte fabrikker. Hele
fornøyelsen kom på vel 80 000 kroner, men til gjengjeld
har brødrene nå gratis kraft.
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Norge henger fortsatt ikke
sammen . . . :

Nye 420 kV
ledninger i to
etapper fra
Kobbelv til Nedre
Røssåga

NORDLAND

SAUE
fl  ,ValLiord

GIOSIIrjen

Stein Morch-Hansen

Det gjenstår fortsatt
pion&virksomhet før
Norge er samlet til ett
(krafOrike! Først om-
kring midten av 1990-
årene forventes det at
en 420 kilovolts kraft-
ledning (overføringslin-
je) gjennom så å si he-
le Nordland vil stå fer-
dig. Før den tid må
overføring av kraft til
og fra Nord-Norge
fortsatt gå via Sverige,
ettersom stamlinjenet-
tet ikke er knyttet
sammen gjennom
Nordland.

Byggingen av kraftledninge-
ne skal skje i to etapper; fra
Kobbelv via Salten til Glom-
fjord/Holandsfjord og derfra
via Rana til Nedre Røssåga.
Statskraftverkenes konse-
sjonssøknad for bygging av
den førstnevnte strekningen
er nå til behandling i Energi-
direktoratet, mens tras&al-
gene for linja fra Holands-
fjord til Nedre Røssåga fore-
løpig er forhåndsutsendt —
det betyr at de alternativer
som foreligger fra Statskraft-

verkenes side er sendt dis-
triktet til uttalelse.

Likevel kan utfallet bli at
denne siste delen blir bygd
først, med sikte på å stå fer-
dig i 1991 — og at man ven-
ter med å ha bygd ferdig den
gjenstående strekningen,
Holandsfjord — Salten, til
omkring midten av 1990-åre-
ne. Denne «spekulasjonen»
bygger på den forutsetning
at kraftstasjonen i Holands-
fjord (Saltfjellet/Svartisen)
skal stå ferdig som planlagt i
1991, og at det med de nå-
værende kraftutbygginger
nordpå blir nok kraft i lands-
delen fram til midten av
1990-årene — slik at ny kraft
fra Svartisen iallfall i første
omgang kan føres sørover.

Det som imidlertid er sik-
kert i dette puslespillet, er at
overføringslinja fra Kobbelv til
Ofoten skal stå ferdig ved
årsskiftet 1986/87, og at det
blir nødvendig å bygge en
kraftledning nordover fra Ho-
landsfjord for å dekke kraft-
behovet i Nord-Norge.

Hovedstyre-befaring
Hovedstyret i NVE, sammen
med representanter fra Ener-
gidirektoratet og Statskraft-
verkenes kraftledningsavde-
ling, var nylig på befaring
langs de to alternative tra-
sene som er på tale for en
kraftledning fra Kobbelv via
Salten til Glomfjord.

Alle vil ha strøm — kraftlin-
jene er det verre med: Også i
Nordland er det historien om
kommunestyrer som gjerne
ser kraftlinja bygd, men helst
på nabokommunens område!

Det Energidirektoratet og
Hovedstyret i NVE blant an-
net må ta stilling til, etter utta-
lelser fra blant annet Sørfold,
Fauske, Saltdal, Meløy,
Skjerstad, Beiarn, Gildeskål
og Bodø kommuner — samt
Nordland fylke, er hvorvidt
kraftlinja skal gå fra Kobbelv
via Tverrlandet ned til Glom-
fjord (ytre tras) — eller via
en indre trasé på øst- og sør-
sida ,av Skjerstadfjorden. Vi-
dere må det avgjøres om en
transformatorstasjon — i til-




felle indre trasé blir valgt,
skal bygges ved Valljord
transformatorstasjon eller Si-
so kraftverk i Salten — og
om en annen transformator-
stasjon skal etableres i
Skjerstad, med tanke på lin-
jetilknytning til det planlagte
Beiarn kraftverk. På den ytre
trasen er en transforma-
torstasjon tenkt lagt til Tverr-
landet.

I Meløy kommune er de to
trasene sammenfallende, vi-
dere vil Sørfold, Fauske,
Beiarn og Gildeskål kommu-
ner berøres av såvel indre
som ytre tras. Beiarn vil
imidlertid bli mest berørt av
en indre tras. Saltdal og
Skjerstad kommuner berøres
bare av indre tras& Bodø
kommune bare av den ytre.

Generelt anbefaler samt-
lige kommuner den trasé som
berører egen kommune
minst. Ellers synes jord-,
skogbruks- og reindriftsin-
teressene å foretrekke ytre
tras, frilufts- og naturvern-
interessene den indre. Og
langs de enkelte hovedtra-
sene er det selvsagt flere
detaljer som trenger avkla-
ringer.

Å prosjektere en kraftlinje
er en broget oppgave, tør vi
påstå. Og iallfall underlagt en
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NVE,sammen
med repre-
sentanter for
Energidirek-
toratet og
Statkraftver-
kenes kraft-
ledningsavde-
ling, befinner
seg langs
indre trasé av
den planlagte
kraftledningen
fra Kobbelv til
Glomfjord.
I forgrunnen
Jørn Sørvig,
som har vært
saksbehand-
ler i kraftled-
ningsavde-
lingen.

Alternative
tras&alg og
kryssinger er
mye diskutert
under en slik
befaring.

— Rett opp
her går tra-
sen videre
ned mot
Glomfjord.
Hovedstyret i

betryggende grundig be-
handling.

Alternative kryssinger
Hovedstyret møtte under sin
befaring representanter for
alle de berørte kommunene.
Kjente synspunkter, fra hø-
ringsrunde og avisskriving,
ble gjentatt; blant annet at
samtlige kommuner ved valg
av den indre trasé foretrek-
ker transformatorstasjonen
lagt til Siso kraftverk. Flere av
kommunene tok opp alterna-

tive traser for særlig strek-
ningen Saltdal — Beiarn —
Glomfjord. Beiarn kommune
går inn for en trasé fra
Skjerstad via Reinhornheia
og Graataadalen til Glom-
fjord, i stedet for trasé gjen-
nom Arstaddalen.

Synspunktene skal nå vur-
deres av Energidirektoratet,
før innstilling fremmes for
NVEs hovedstyre. Behand-
lingen i hovedstyret kan ven-
tes i løpet av vinteren.

Det ble ellers opplyst at

indre og ytre trasé antas å
ville koste omtrent det sam-
me.

Den observante leser vil ha
merket seg at strekningen
Glomfjord — Holandsfjord
her har «falt ut», det vil si den
inngår verken i den omsøkte
trasen fra Kobbelv til Glom-
fjord eller i de forhånds-
utsendte tras-alternativene
fra Holandsfjord til Nedre
Røssåga.

Fagsjef Rolf R. Johnsen,
leder for Statskraftverkenes 


kraftledningsavdeling, opply-
ser til Fossekallen at denne
strekningen imidlertid vil væ-
re med i søknaden for kraft-
linja fra Holandsfjord til Ra-
na/Nedre Råssøga.

— Denne strekningen har
vært med ,til høring i en tidli-
gere forhåndsutsendelse, og
vi har valgt å holde den noe
tilbake ved denne anledning
nettopp fordi den er så van-
skelig at vi har behov for å se
nærmere på de alternativer
som her foreligger.

lEA i NVE
— på «dybdehøring»

av norsk
energipolitikk

Som et ledd i det internasjo-
nale energisamarbeid ble
norske energimyndigheter
nylig «dybdehørt» av en dele-
gasjon 'fra det internasjonale
energibyrået, lEA.

lEA-delegasjonen — som
besto av to representanter
fra det japanske energide-
partement (MITI), en repre-
sentant fra det japanske
utenriksdepartement og en
utsending fra lEA's sekreta-
riat — er her avbildet under
utspørringen av NVE, repre-
sentert ved (fra høyre) direk-
tør Asbjørn Vinjar og fagsjef
Jon Tveit, Energidirektoratet,
samt sjefingeniør Oddvar
Fossheim, Vassdragsdirekto-
ratet.

Delegasjonen var på tilsva-
rende møter i Olje- og ener-
gidepartementet, Oljedirekto-
ratet og hos repesentanter
for vår kraftintensive industri.

— De enkelte lEA-land
foretar fra tid til annen slik
«høring» av hverandre som et
ledd i den gjensidige infor-
masjon om medlemslandenes 


energipolitikk, opplyser di-
rektør Asbjørn Vinjar til Fos-
sekalllen. — En hovedhensikt
er å få avdekket eventuell
diskriminering landene imel-
lom, i form av prispolitikk og
subsidiering; i det hele tatt få
avdekket forhold som even-
tuelt vil virke uheldig på det
internasjonale energisam-
kvem.

— Slike internasjonale hø-
ringer på energisektoren ble
for øvrig satt i gang av OEEC
den gang Fredrik Vogt (tidli-
gere generaldirektør i NVE)
var OEEC-formann. Dette er
senere blitt praktisert av
OECD, og nå også av lEA,
opplyser Vinjar.

Storch
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Elektrisitetstilsynets 6. distrikt/Harstad:

t:tr
t,

ET6

Med halve Norge
som distrikt

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Fossekallen har besøkt
ET 6 i Harstad for å få
et innblikk i Elektrisi-
tetstilsynets virksom-
het på distriktsplan.
Elektrisitetstilsynet,
som opprinnelig var
organisert i fem til-
synsdistrikter, ble i
1921 underlagt det
nyopprettede Hoved-
styret for NVE. Nord-
Norge sorterte fra
først av under ET 5, i
Trondheim, men ble
den 1. januar 1924
utskilt som eget til-
synsdistrikt, med kon-
tor i Harstad.

Det første Fossekallen fikk
slått fast ved sitt besøk ved

Avdelingsingeniør Frode Valla.

ET 6 i Harstad, var at det er
eier  og  bruker  som har an-
svar for at elektriske installa-
sjoner er i forskriftsmessig
stand. Elektrisitetstilsynets
oppgave er å påse at de
bestemmelser som er fast-
satt for elektriske anlegg
overholdes, og ved besikti-
gelse kontrollere at forskrif-
tene følges. I tillegg drives en
betydelig virksomhet av råd-
givende og informativ art, alt
med sikte på størst mulig sik-
kerhet når det gjelder elektri-
sitetens anvendelse.

Elektrisitetstilsynet er or-
ganisert i seks tilsynsdistrik-
ter, hvorav ET 6 er det nord-
ligste og i særklasse det
geografisk største.

Kontroll av
installasjoner
ET 6 har ansvaret for kontrol-

len av alle sterkstrømsanlegg
i Nordland, Troms, Finnmark
og på Svalbard. Det er et
område som svarer til 45 %
av Norges totale areal. Av-
standene er store, og mellom
distriktets ytterpunkter etter
landeveien (Majavatn —
Grense Jakobselv) er det
hele 1 700 km. Innenfor dette
området finner vi 15 % av alle
landets generatorinstallasjo-
ner og 20 000 km høyspen-
ningsledninger (23 % på
landsbasis). Dette er en led-
ningslengde som tilsvarer
avstanden fra pol til pol. I
tillegg kommer tilsyn med ca.
330 skipsanlegg.

El-verkene er selv pålagt å
kontrollere de lavspennings-
installasjoner som de strøm-
forsyner, ved det såkalte
stedlige tilsyn.  Lavspen-

Overingeniør Terje Michaelsen
(sittende) og avdelingsingeniør
Frank Mikalsen.

ningsinstallasjoner skal ifølge
forskriftene kontrolleres
hvert niende år. Enkelte vikti-
ge anlegg:som for eksempel
i sykehus, hoteller og skoler
skal besiktiges hvert tredje
år. Da de elektriske installa-
sjoner i dag er adskillig bedre
enn tidligere, og da det etter
hvert er blitt vanskelig å rek-
ke over alt i løpet av en ni års
periode, foreligger det for-
slag om å utvide kontrollpe-
rioden til 12 år. Ved el-tilsy-
net i Harstad finner man det-
te rimelig.

Konsesjoner for
høyspenningsanlegg
Kontroll av installasjoner er
imidlertid bare en del av
elektrisitetstilsynets arbeid.

Før et høyspenningsanlegg
kan bygges og settes i drift,

Distriktsjef Arne Henriksen.
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Distriktsjef Arne Henriksen og overingeniør Terje Michaelsen kon-
trollerer et trafoarrangement ved Aun.

må det søkes om konsesjon.
Elektrisitetstilsynet skal be-
handle slike søknader, og
fremtidig eier eller bruker kan
søke råd hos tilsynet om ut-
forming av anlegget. De tek-
niske planer skal så kontrol-
leres og godkjennes. Anleg-
gene følges opp under byg-
geperioden og sluttbesiktiges
om mulig før idriftsettelse.

Politietterforskning
I forhold til den generator-
ytelse vi etter hvert har fått
her i landet, er det forbau-
sende få ulykker forbundet
med elektriske installasjoner.
Når slike uhell en sjelden
gang inntreffer i form av
brann eller andre ulykker, blir
tilsynet trukket inn i politiet-
terforskningen. Tilsynets
oppgaver er å vurdere om
bestemmelser eller forskrifter
er overtrådt. Befaring på
ulykkesstedet kan også være
nødvendig.

Informasjon og
veiledning
Men man sitter ikke med
hendene i fanget og venter til
ulykken er ute. Distriktsjef
Arne Henriksen ved el-tilsy-
net i Harstad kan fortelle at
man legger stor vekt på in-
formasjon og veiledning.
Gjennom ulike publikasjoner
som for eksempel Elektrisi-
tetstilsynets årsberetning og
tidsskriftet Paragrafen, og
gjennom fortløpende oppda-
tering av el-tilsynets forskrif-
ter, mener han at informasjo-
nen utad til elektrobransjen
er tilfredsstillende. Møtevirk-
somhet blir også prioritert
som et viktig ledd i tilsynets
kontakt med fagfolkene.

Godt faglig miljø
innen el-tilsynet
Ved et distriktskontor kan
man lett bli isolert fra resten
av etaten. Imidlertid mener
Henriksen at den sentrale le-

delse har gjort en god jobb
for å holde det faglige miljø
innen tilsynet på et aksepta-
belt nivå. Kontakten med ho-
vedkontoret er god, og an-
satte innen el-tilsynet blir
holdt faglig orientert gjennom
gruppemøter og kursvirk-
somhet. Dette gjelder for alle
grupper ansatte, og også for
det stedlige tilsyns installa-
sjonsinspektører. Sistnevnte
grupper har opprettet et
Faglig Forum  innen hvert fyl-
ke. Her møtes inspektørene
to ganger i året for faglig
informasjon. NVE og Elektri-
sitetstilsynet pleier å være
representert på møtene.

Boken med denne tittel er
kommet ut på Universitets-
forlaget, og den er skrevet
av Olav Kårstad. Fossekal-
lens redaktør har bedt meg
om å gi en anmeldelse.

Det er en velskrevet og
meget opplysende bok som
burde leses av flest mulig i
Norges vassdrags- og elek-
trisitetsvesen. Dette fordi
elektrisitetsforsyningen er en
overmåte viktig del av den
sivile beredskap, noe som
forfatteren til fulle er opp-
merksom på.

Elektrisitetsforsyningen er
likevel bare en del av den
samlede sivile beredskap
som behandles oversiktlig og
greit i avsnittene:

Uten mat og drikke
Drivstoff og energisam-



funnet — vår akilleshæl
Våre sårbare kommunika-
sjoner
Industrien er uforberedt

Alt sammen meget greit
fremstilt, og med en krass
brodd mot de politiske myn-
digheter for deres manglen-
de interesse for det sivile
beredskap, hvilket jeg er
enig i.

Avsnittene om trusselsvur-
deringen mot sivilbefolknin-
gen, og om ledelse i krig og
fred forsvarer også absolutt
sin plass i en bok som den-

Bemanningen
På grunn av de klimatiske
forhold er arbeidet ute natur-
lig nok sesongbetont, og i
sommersesongen finner man
at mye reising og lite kom-
pensasjon for ubekvem ar-
beidstid kan være et pro-
blem. Med den arbeidsmeng-
de som påligger el-tilsynets
distriktskontor i Harstad, er
det mer enn nok å gjøre for
fem sivilingeniører og én kon-
torhjelp. Da tilsynet flyttet inn
i nye kontorer i 1980, bereg-
net man seg litt rikelig med
plass slik at en eventuell øk-
ning av arbeidsstokken ikke
ville by på problemer.

ne, herunder opplysningene
om at trusselsvurderingene i
Danmark, Norge, Sverige og
Sveits er slående like. Dette
burde være opplysende for
den som via sikkerhetspoli-
tiske tryllerier lover sikkerhet
mot den trussel som står ved
vår stuedør.

På to punkter har jeg like-
vel kritiske merknader til en
for øvrig utmerket bok. —
Boken kan gi inntrykk av at
det er et konkurranseforhold
eller skille mellom militært og
sivilt beredskap. Det mener
sikkert ikke forfatteren. Jeg
hadde gjerne sett at det had-
de vært gjort enda klarere.
Det militære og sivile forsvar
har ett felles mål: Å beskytte
sivilbefolkningen.

Boken inneholder intet om
den psykologiske forsvars-
beredskap som er av en så
fundamental betydning for
hele beredskapen, og ikke
minst for andre staters be-
dømmelse av hva vi egentlig
står for. Nettopp i denne for-
bindelse er det fristende å
vise til den utmerkede sveit-
siske boken:  Sivilverteidi-
gung  som er sendt alle hus-
stander i landet. En slik bok
har foreløpig ingen norsk pa-
rallell, og vil neppe få det
fordi pyskologisk beredskap
er tabu i visse politiske fora.

J. Sørensen

Sivilt beredskap, — et skuebrød?
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Fire av de fem fra venstre: Ola By, Geologisk Institutt, NTH, Harald Hulås, Statskraftverkene, SBM, Gunnleiv Lofthus, Vestlandsverkene, Arvid
Tonning, Vestlandsverkene.

Kraftverkstunneler tømmes og inspiseres
etter kortere eller lengre driftstid. Dette
skjedde med driftstunnelen Lauvastøl —
Saurdal på ettersommeren 1983, blant an-
net for at noen utvalgte fra fjern og nær
skulle kunne gjøre sin entre. Hva har man
så å gjøre i en kraftverkstunnel?

Hva gjør man
en tunnel?

Kåre Tvinnerheim

Adkomsten til «verden innenfor» skjer gjennom et såkalt mann-
hull. For en forsker med snev av isjias skal det både krefter og
mot til for å forsere dette hullet, som man kunne ønske både
rommeligere dimensjonert og lavere plassert. Noe å tenke på
for SBM? Underveis finner man i alle fall ut at dimensjonene
ikke har fulgt den generelle velstandsutviklingen!

De fem «utvalgte» var selv etter å ha forsert hullet, stadig
ved godt mot. I en sildrevåt tunnel med en høylydt brummende
ventillekkasje et stykke inne i mørket, fornemmer man hva
vannkraft er, på en særdeles håndfast måte.

Vi er på leiting etter sand denne gang, som har skamslitt
første turbinen i Kvilldal. Hvor har den sin opprinnelse? Hvilke
mengder beveger seg nedover mot kraftstasjonen?

Ruslende innover med hodelykt i stedvis én meter dypt
vann søker vi etter disse sandkorn, rike på kvarts og feltspat,
som gjør megen fortred for dem som besørger kongerikets
el-forsyning.

Hva finner vi så? Jo, vi finner en stor sanddyne ved
tverrslagets munning, hvor tunnelen gjør en sving. Vi finner her
og der hauger av sand og stein, særdeles godt utvasket,
hvilket bekrefter vår mistanke om at strømhastighetene har
vært større enn driften av de to aggregatene i Kvilldal tilsier.
Dette henleder vår tanke til strømningssituasjoner som vi vil
komme detaljert inn på i vår sluttrapport.

Tunnelveggene er stedvis særdeles ujevne. Ved å iaktta de
største «kløftene» fornemmer man hvorledes den ene kilowatt-
timen slår den andre i hjel, for siden å forsvinne i det store
intet.

«Wenn Jemand eien Reise tut . . .»
Vi fant hva vi søkte — derfor inspiseres kraftverkstunneler. Mannhullet.
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Tidlegare ordfører i Vinje, Knut Vågslid.

Venemodammen
Stø som fjell
eller kjempe på
leirføter?

Knut Vågslici

Våren 1983 vart det innkalla til møte på Edland
for å drøfte vidare vassdragsutbygging i Vinje.
Representantar frå NVE, Vinje kommune og
andre interesserte møtte.

Underskrivne sette fram spørsmål om Vene-
modammen; byggemåte, sikkerhet, varslings-
system, med meir.

Eg synest svaret frå NVE var lite underbygt,
og det verka nærmast som ei avvisning. Vene-
modammen var sikker som fjell.

Eg tillet meg her å koma med ein historikk om Venemodam-
men. Eg gjer merksam på at dette innlegget bygger på uttale
og samrøde millom folk i NVE og fastbuande i Edland og
Haukeli.

Tidleg på 60-talet starta bygginga av Venemodammen, og
det vart mykje snakka om at dette var ein ny byggemåte. Den
vart nemnt som prøvedam, og det var den fyrste av dette slag
i Noreg. Dammen er bygd av tunnelmasse med eit 15 cm tykt
lag av asfalt som tetningsmasse på innsida av dammen. Det
var nokre tyske ekspertar som la på tetningslaget, og ryktet
seier at dei uttala at dette slag byggemåte hadde dei ikkje tru
på. Vidare meinte dei det var uforsvarleg å bygge ein slik
prøvedam like ovanfor ein tettbygd stad der avstanden frå
bygdi og til dammen er om lag 3 km.

Nokre år etter at dammen var ferdig — eg meiner det var i
1967 eller 68 — var det storflaum, og det gjekk masse vatn i
overløpet. Folk frå NVE meinte det kunne vera farleg og melde
frå til kontoret på Dalen. I all hast kom det fagf olk frå Oslo for
å sjå på forholdet. Luka til Arabygdi var opna for å minke på
presset i Venemodammen, men det var likevel eit forferdeleg
press. Eg var sjølv tilstades nedanfor dammen saman med
folk frå NVE og andre.

Det var reine uhyggestemninga, det bråka og dura noko
voldsomt, det bles ut luft og vatn frå tappetunnelen gjennom
sprekkar i fjellet, jordi synest skjelve og minte det om svakt
jordskjelv.

Seinare har vass-standen vore regulera so det har nesten
ikkje gått noko overløp. Dammen er for det meste berre halv-
full og dette må ein ta som teikn på at dei ansvarshavande
ikkje stolar på Venemodammen.

Av folk i NVE har eg høyrd uttala at Venemodammen hadde
dei ekstra nøye tilsyn og kontroll med. Ja, mest av alle dam-
mer her i området. Dette må vel og tolkast som teikn på utrygt
dambygg. Seinare har det svirra rykte om at Venemodammen
skulle forsterkast eller at det skulle byggast sikringsdam (jfr.
Møsvassdammen). Alle slike rykte og uttale tener til å gjera 


folk redde" og usikre. Truleg er det heller ikkje grunnlause
rykte. Det er vel her som i ordtaket: «Ingen røyk utan eld».

Eg set fram eit spørsmål til staten v/NVE og alle med an-
svarskjensle i styringsverket. Kva vil eller kan hende om det
ved storflaum eller andre årsaker var eit overløp som nemnt
foran med skjelv i grunnen eller eit brot (hol) i asfaltlaget?

Venemodammen frå innsida med den svarte asfalttetningsplata.

22 FOSSEKALLEN NR. 9-83



VENEl
EN

En historie fra vår egen tid:

Folk og røvere
ved Vinjevatnet

På busstur i vårt vakre og varierte land er
det alitid artig å høre en lokalkjent fortelle
løst og fast om det man reiser forbi. Under
«Samiet plan»-befaringen 11. august hadde
ordfører Aslak Versto en slik rolle.

Futespranget forekommer
mange steder i Norge. Dette
vandresagnet har to versjo-
ner. Enten er navnet knyttet
til en trang kløft som hans
majestets foged «sprang»
over for å unnslippe rasende
bønder, eller det er navnet på
et stup som han ble kastet
utfor. Salig Peder Claussøn
Friis (1545 — 1614) skrev at
folk i Telemark var de strieste
blant strie nordmenn, og Vin-
jes praktfulle variant av Fute-
spranget bekrefter dette.
Hele tre ganger måtte de
kaste futen utfor stupet før
han var ordentlig død, sa
ordfører Versto.

Så kom vi til Vinjekyrkja og
Plassen, Aasmund Olavsson
Vinjes barndomshjem. Hvil-
ken historie skulle nå fornøye
og opplyse oss?

Det store Vassdragsvese-
net inne i Oslo hadde en
plan, en genial plan for et
stort magasin. Å demme Vin-
jevatnet halvveis opp på kir-
kespiret, det er lurt, det! Men
heldigvis var bygdefolket på
vakt, og ingeniørene måtte
gjøre et forsmedelig tilbake-
tog.

Skal vi la dette forlyste tu-
ristene i hundrevis av år
framover? Historien er god,
den. Men historier er én ting,
historie derimot er noe gan-
ske annet.

Helt fra vannkraftens barn-
dom har det vært klart at man
ikke ville demme opp Vinje-
vatnet høyere enn til naturlig 


flomvannstand; dette på
grunn av elvesletta i vesten-
den med kirke, Plassen og
mye, mye mer. Da prosjekte-
ringen startet i 1950-årene,
var således prinsippet for å
fastlegge oppdemmingsgren-
sen allerede klarlagt. I planen
av desember 1954 ble det
foreslått øvre regulerings-
grense på kote 466,0, men
kommunens uttalelse gjorde
at man justerte til kote 465,5.

Mer interessant var det i
andre enden, ved utløpet.
Under planleggingen ble det
vurdert hvor dammen skulle
ligge. Dagens kommunesent-
rum, Åmot, var dengang ikke
stort mer enn et veikryss. Et
seriøst alternativ var derfor å
plassere dammen på et
gunstig sted nedstrøms
Åmot, demme opp til samme
nivå som Vinjevatnet og der-
med spare inn mange kilome-
ter av Tokke kraftstasjons til-
løpstunnel.

Dette alternativet, som var
utredet av overingeniør Si-
gurd Aalefjær med flere, etter
ønske fra folk i bygda, ble
forelagt NVE's ledelse. Ge-
neraldirektør Fredrik Vogt
og avdelingsdirektør Paul
Broch Due (sjef for Byg-
ningsavdelingen) syntes imid-
lertid at skadene var for sto-
re, og dammen ble flyttet
oppstrøms Åmot.

Mer dramatisk var det ikke,
dessverre.

Erik Tøndevold

På ei stor oppslagstavle på dammen står det: «Advarsel. Vennligst
kast ikke stein på vannet, — de kan bli liggende på dammens
tetningsplate. Under isens trykk ved nedtapning vil platen og dermed
dammens tetning bli ødelagt. Tokkeverkene.»

Ein kan då frykte det verste, for med det trykk som er her i
dammen, ville det sope vekk dammen som ein sandhaug, og
dermed eit stort tal av menneskje og bustader.

Kvifor ikkje setje i gang med forsterkning eller sikringsdam,
og soleis frigjera folk for stadig redsle og nervepress på
grunn av prøvedammen i Venemo. I desse arbeidsløyse tider
ville det ikkje koste særleg store summar sett i høve til NVE's
utbygging. Ein kunne spare masse arbeidsløysetrygd, og ikkje
minst avverge ein tenkt og frykta katastrofe. Ordtak her: «Det
er forseint og snyte seg når nasen er av».
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 - Maj

Oslo 3

Pensjonistbesøk på Hakavik kraftverk
En gruppe pensjonister fra pensjonistforeningen ved NVE's
hovedkontor var torsdag 25. august på besøk ved Hakavik
kraftverk. Bildet viser deltagerne foran lukehuset på dammen
ved Øksneren.

Dessverre får vi ikke plass til noen omfattende reiserapport
fra turen. Vi må begrense oss til å overbringe en takk til
deltagerne samt en takk til arrangørene og betjeningen ved
Hakavik kraftverk.

Thor Johansen

Foto: Kjell Eidet

NVE's personale
Endringer i august og september 1983

Nytilsatte:





Beisland, KjellStatshydrolog VHO Haugan, Tor Helge 2880 Mont.lederOmråde 1
Berntsen, EinarOvering. VH (NHK) Halland, Johannes 0974 Matr.forv.Kobbelv-anlegget
Dalviken, KjellStatshydrolog VHD Hilde, Harald 0032 Avd.ing,Tokke-verkene
Dyrkorn, KåreAvd. ing. Kobbelv-anlegget Huus, Trygve 1001 Maskinm.Ulla-Førre-verkene
Eie, Jon ArneOvering. VN Jenssen, Steinar 0991 Fagarbeider Rana-verkene
Evensen, Ulrik OleIngeniør SKL Kvisberglien, Jan 2880 Mont.lederOmråde 3
Fordelsen, FredrikMaterialforvalter Rana-verkene Nordheim, Torleif 0991 Fagarbeider Tokke-verkene
Fønnebø, TrygveOpps.mann ass. SK-Aurland Romtveit, Magne 0991 Fagarbeider Tokke-verkene
Hansen, AsbjørnDriftsarbeider Innset-verkene Solbakken, Erling 0995 Maskinm.ass. Innset-verkene
Henriksen, ÅgeSpesialarbeider Rana-verkene Thiseth, Thorstein 0033 Avd.ing.Smestad landssentral
Hågensen, IvarIngeniør Alta-anIgget




Johnsrud, MortenStatshydrolog VHB Fratredelse med pensjon:
Jonassen, Reidun M.Ktr. fullm. Mår kraftverk Breen, BjarneMont.lederAura-verkene
Kalland, JohnOpps.mann ass. Kobbelv-anlegget Ranheim, Jacob FagarbeiderAura-verkene
Kaupang, PålOpps.mann ass. SK-Aurland Tønsberg, Finn Maskinm.ass.Smestad trafostasjon
Klaussen, ArnoldOpps.mann ass. Kobbelv-anlegget Øen, Gunnar F. DriftsarbeiderVestlands-verkene
Kristoffersen, Torbiørn Maskinm. ass. Innset-verkene Øgaard, Arne Roland Førstekons.AJ
Larsen, Odd J.Overing. VVT




Lid, SjurOpps.mann ass. SK-Aurland Fratredelse, annen:




Lind, JosteinIngeniør Kobbelv-anlegget Berg, Einar Avd.ing.VN
Lund, RoarAvd. ing. Kobbelv-anlegget Bjørkeland, Lars VerksmesterUlla-Førre-anleggene
Møller, RuneFørstesekr. AAO Gørbitz, Inger M. Ktr.fullm.SAA
Nordal, ArnfinnFørstesekr. ESF Hauge, øystein Mont.lederVestlands-verkene
Normann, RolfAvd. ing. Sauda driftsentral Høgseth, Jan-Erik SpesialarbeiderGlomfjord kraftverk
Pietrzak, ElisabethAvd. ing. SPK Kallevik, Sverre KonsulentESF
Svendsen, BritKtr. ass. VF Nyløkken, Olav KonsulentAP
Vormedal, Lars Kr.Overing. SEU Stensrød, Tore Avd.ing.ET 1
Øvre, IvarAvd.ing. VF Sørvig, Jørn Avd.ing.SKG




Villmones, Eiler IngeniørUlla-Førre-anlegget
Avansement og opprykk:





Barstad, Sverre2880 Mont.leder Område 1 Dødsfall:




Brendmo, Asle0991 Fagarbeider Rana-verkene Alseth, Bjarne MaskinmesterAura-verkene
Budeng, Turi0010 Førstesekr. AAO Bråthen, Sverre MaskinmesterMinne trafostasjon
Dyrdahl, Ole3049 Førstekons. AA Frøyland, Irma KontorassistentEA
Elvebakk, Johan2597 Stikn.form. Kobbelv-anlegget Hugdal, Jon P. MaskinmesterAura-verkene
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