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

NVE's
organisasjon

Synspunkter i artikler og innlegg står for
forfatterens regning, og representerer
ikke nødvendigvis etatens eller bladsty-
rets syn.

Vi venter spent på hva det blir
til med NVE's fremtidige organi-
sasjon.

Det som synes klart, er at
Statskraftverkene vil bli fore-
slått skilt ut og etablert som for-
valtningsbedrift. Samtidig blir
det foretatt en intern omorgani-
sering, og direktoratet får sitt
eget styre.

Når det gjelder det øvrige
NVE, har hovedstyret anbefalt
at Energidirektoratet og Vass-
dragsdirektoratet får en felles
overbygning som i dag, med
styre og generaldirektør. Det
ligger nær å tro at dette også
blir Olje- og energidepartemen-
tets forslag.

Et spørsmål som opptar oss
sterkt, er når saken kan bli av-
gjort. Vi vil gjerne få spekula-
sjoner og diskusjoner bak oss,
og ta fatt på å bygge opp det
nye.

Det er ingen gitt å si sikkert
hvordan den videre fremdrift 


blir, bortsett fra at saken ikke
kan bli avgjort i denne stor-
tingssesjonen.

Det som virker mest sann-
synlig, er at en stortingspropo-
sisjon om NVE's organisasjon
blir lagt frem innen Stortinget
avslutter sesjonen i juni, at
Stortinget behandler saken vå-
ren 1985, og at omorganise-
ringen blir gjort gjeldende fra
1/1 1986. Etter min vurdering
gjør vi rett i å innstille  oss  på en
slik timeplan.

Det er sikkert mange som sy-
nes dette blir lenge å vente; vi
har vært plaget lenge nok med
usikkerhet. Nå betyr ikke et år
fra eller til all verden. At det tar
tid å ferdigbehandle en så vik-
tig og vanskelig sak, må vi bare
akseptere. Vi får smøre oss
med tålmodighet, og heller gle-
de oss over at vi kan gjøre en
innsats hver dag - mens vi
venter.
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Om fossekaller
«Men hånden på hjertet - hvem av
oss har sett en fossekall?» spør
Anne Christophersen i Fossekallen
nr. 2/1984. Nei, det ante meg jo at
NVE's folk ikke går langs våre elver
for å se på fugler. Men hvis dere
ferdes litt i naturen om vinteren, og
ikke bare tenker fallhøyder og kWh
når dere ser på elvene, så er det
ikke så vanskelig å få øye på fos-
sekaller. Jeg skal gi dere som job-
ber på Majorstua et lite tips om
hvor dere kan se denne fuglen. De-
re behøver nemlig ikke gå langt.
Under huset deres renner en bekk.
Følg den oppover en vinterdag og

bruk øynene godt, så skulle det
være store sjanser for å se en fos-
sekall. Her, ved Gaustad stasjon,
har vi hatt den rett utenfor kontor-
vinduet i vinter.

Det er under noe tvil jeg gjør de-
re oppmerksomme på dette vass-
draget, for her finnes det fremdeles
utemmede fosser. Men hvis dere
lover å avstå fra reguleringsinn-
grep, vil jeg ønske dere en god tur
langs Sognsvannsbekken. Det er
en fin tur enten dere ser fossekaller
eller ikke.

Hans Koren
Norsk Regnesentral

Forside: I samarbeidmed NORAD er
NVE sterkt engasjert i utviklingspro-
sjekter på el-sektoren i Mosambik, og i
Kenya har NVE og Norges Husmorfor-
bund gått sammen med lokale krefter
for om mulig å bedre energisituasjonen
i landet. Her spiller kvinnene en viktig
rolle.  Foto: Oddbjørn Jonstad.
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Jasså, du har lyst til å
skrive i Fossekallen?

En stadig størm av brev og
telefoner til Fossekallen gjør
oss daglig oppmerksom på at
det finnes bidragsytere som
ønsker å skrive for bladet. Men
det er tydelig at mange frykter
at deres innlegg ikke skal
holde mål, og at de krav vi stil-
ler skal være så store, at
arbeidet vil være forgjeves.

Selv om det ikke akkurat er
mangel på stoff i Fossekallen,
ville bladet ganske sikkert bli
bedre dersom flere tok pennen
fatt.

La oss derfor forsøke å
fjerne denne ubegrunnede
frykten! Først og fremst - tro
endelig ikke at ditt innlegg går i
papirkurven fordi du ikke skri-
ver like godt som penneknek-
tene i Aftenposten. Det finnes
ingeniører og anleggsar-
beidere og det finnes for-
fattere, og det er svært sjelden
at anleggsarbeidere og ingeni-
ører også er forfattere - eller
omvendt. Det er derfor vi i
Redaksjonen er her! Vi går
gjennom alt stoff som kommer
inn, og er det noe som trenger
forbedringer, hjelper vi mer
enn gjerne til med å forme stof-
fet.

Så altså - sitter du med en
interessant nyhet, en god his-
torie, eller viktige erfaringer du
ønsker å dele med andre, har
du gode muligheter i Fossekal-
len. Dersom du vil prøve deg
som journalist, kan du forme
stoffet som en artikkel, et
innlegg eller en notis, men her
stiller vi ikke noe krav! Det vik-
tigste er at vi får de nød-
vendige opplysninger, slik at vi
har alle fakts når vi skal «fin-
pusse».

Tegninger, skisser og dia-
grammer behøver ikke være
mesterverker. Det er nok at vi
kan lese dem, slik at vi eventu-
elt kan få dem tegnet profesjo-
nelt. Bilder vil vi også gjerne
ha. Vi tar imot fargedias og
papirkopier både i svart-hvitt
og farger. Helst ikke negativer.
Og husk: vi kan ikke alle være
profesjonelle fotografer, men
det kan være gode bilder like-
vel.

Stoff i Fossekallen bør være
aktuelt, interessant, lærerikt
og/eller underholdende. Der-
som din idé kan passe inn
under en (eller flere) av disse
rubrikkene, så la oss ta en titt
på den. Du har ingen ting å
tape!

Fossekallen

Fossekallen er denne gang i stor utstrekning viet NVE's engasjement i utviklingsland. Disse hjerteknuserne
fortjener i sannhet en «lys» fremtid - noe etatens virksomhet kan bidra til. Foto: Oddbjørn Jonstad.

Uten hjelp fra NORAD og NVE vil utbyggingen av
distribusjonsnettet stoppe opp!
Dette sier representanter for Electricidad de Mocambique (EDM). Norge har utpekt
Mosambik som et hovedsamarbeidsland, og her spiller NVE en viktig rolle.

For hvert tre som hugges, må du plante et nytt!
Brennved er den viktigste energikilde i mange utviklingsland. Derfor trues disse
områdene ofte av avskoging. Men prosjekter er i gang for å motvikre ødeleggelsene
og her går kvinnene foran. Norges Husmorforbund og Energidirektor.atet i NVE
samarbeider med kvinner i u-land om en bedre fremtid.

Vi må selv ta initiativ til ny struktur i bransjen!
Elforsyningens Informasjonstjeneste (ELI) har intervjuet den nytiltrådte admini-
strerende direktør i NEVF, Robert Heiberg Kahrs. Hvis ikke elektrisitetsforsyningen tar
initiativ til å utvikle en ny struktur i bransjen, vil andre gjøre det, mener han.

Fiskedød i vann fra kraftverk
«Gassovermetnings»-komiteen, som ble oppnevnt i 1980, har lagt frem sin rapport.
Det er fastslått at enkelte kraftverk under visse driftsforhold har problemer med
luttovermetning. De fleste kraftverk drives imidlertid uten at problemet oppstår.

Omorganiseringen: Mål og midler
Ansatte i etaten plages for tiden av usikkerheten omkring NVE's fremtidige
organisasjon. Vi bør alle ha et ord med i laget når det gjelder vår egen arbeidsplass, og
Oddbjørn Jonstad, SEP sier  sin  mening på side

«Nord-Europas lengste taubane åpnet ved Kobbelv-anlegget»
Vi bringer glimt fra den offisielle åpningen av taubanen i Kobbelv 8. mars.
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Damanlegget ved Cahora Bassa i Mosambik — verdens største kraftverk. Denne kraftgiganten kan produsere 2000 MW, men bare få av disse gar til
landets egen kraftforsyning. Kraftverket eies nemlig av portugiserne, som eksporterer det meste av produksjonen til Sør-Afrika.

Hovedsamarbeidslandet Mosambik:
Oddbjørn

Jonstad, SEP

Uten hjelp fra NORAD og NVE
vil utbyggingen av distribusjons-
nettet stoppe opp!

Etter at opprørsorga-
nisasjonen FRELIMO
hadde «nedkjempet»
portugiserne i 1975,
ble Mosambik et fritt
land. Electricidade de
Mocambique, som
tilsvarer det norske
Statskraftverkene, ble
etablert i 1977, og ho-

vedoppgaven til å be-
gynne med var å vedli-
keholde det elektriske
systemet som fantes.
Til tross for at verdens
største kraftverk lig-
ger i Mosambik, sto
det temmelig dårlig til
med kraftsystemet.
Kraften fra Cahora

Bassa ble for det mes-
te eksportert til Sør-
Afrika, og portugiser-
ne hadde av åpenbare
årsaker i de siste åre-
ne av frigjøringskam-
pen latt distribusjons-
nettet forfalle.

I dag ser forholdene
atskillig lysere ut. Det-




te skyldes delvis ga-
ver, u-hjelp og billige
lån fra mange land. lk-
ke minst fra Norge —
som har utpekt Mo-
sambik som et hoved-
samarbeidsland. Og
her spiller NVE en vik-
tig rolle.
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I kolonitiden var Maputo (Lourenco Marques) en moderne storby. Forfal-
let er begynt å gjøre seg gjeldende. Innfelt: Reklame for FRELIMO (kom-
munistpartiet) er et vanlig syn i Maputos gater.

Mosambik er en tidligere
portugisisk koloni i det sørlige
Afrika. Landet er to og en halv
gang så stort som Norges
(783 030 km2) og folketallet er
tre ganger Norges (12,1 millio-
ner). Landet ble fritt i 1975
etter at opprørsorganisasjonen
FRELIMO «nedkjempet» por-
tugiserne. Politisk er landet en
venstreorientert republikk, og
Samora Moiss Machel er
både regjeringssjef og stats-
overhode.

Selv om jorden er meget
grøderik, er befolkningen
usedvanlig fattig, og landet er i
de siste årene blitt herjet av
tørkekatastrofer. Fisket utenfor
kysten er et av verdens
rikeste, — men fisken går til
Sovjet og Øst-Europa som
bytte for våpen og annet mate-
riell.

Geriljabevegelsen, som
støttes av Sør-Afrika, har også
bidratt til at landet økonomisk
sett nærmer seg en katastrofe.
I den senere tid er det imidler-
tid skjedd en tilnærming mel-

lom Mosambik og Sør-Afrika
på ministernivå. Hvis Sør-
Afrika inndrar sin støtte til geril-
jabevegelsen, vil denne fort
forsvinne sammen med den
bandittvirksomheten som føl-
ger med.

Norges hjelp til Mosambik
Mosambik er utpekt som et av
Norges hovedsamarbeidsland
når det gjelder u-hjelp.
NORAD yter årlig en hjelp som
tilsvarer cirka 100 millioner
kroner til Mosambik. 15 millio-
ner av disse er varebistand til
Electricidade de Mocambique
(EDM) som tilsvarer Statskraft-
verkene i Norge. Det er Elek-
troavdelingen i Statskraftver-
kene som sender ut forespør-
sel og bestiller det elektriske
utstyret som skal kjøpes her i
landet.

I tillegg finnes det en avtale
om institusjonelt samarbeid
mellom NVE og Electricidade
de Mocambique. Så å si til
enhver tid befinner det seg
derfor to til tre mann fra NVE i

Mosambik  som skal hjelpe til
med landets el-forsyning.

I slutten av januar i år møtte
fagsjef Ommund A. Hauge og
undertegnede ledelsen i Elec-
tricidade de Mocambique i
Maputo. Hensikten var å se
om det materiell som tidligere
var sendt til Mosambik, ble
optimalt utnyttet. Dessuten
skulle vi i samråd med Electri-
cidade de Mocambique plan-
legge innkjøpene for de neste
fire år (cirka 60 millioner kro-
ner).

Selv om det er fare for at
noen vil ta det som skryt, tør
jeg påstå at Electricidade de
Mocambique er meget fornøyd
med det arbeidet NVE gjør på
varebistandsområdet. Electri-
cidade de Mocambique's
genereldirektør hevdet at
utbyggingen av distribusjons-
nettet bokstavelig talt ville
stoppe opp uten hjelpen fra
NORAD  og NVE. Det er meget
sannsynlig at så er tilfelle, og
derfor bør vi satse på å opp-
rettholde denne hjelpen.

Electricidade de
Mocambique
Electricidade de Mocambique
ble etablert etter frigjøringen i
1977, og er dermed en ganske
ny organisasjon. Det er også
ledelsen — generaldirektøren
er knapt tredve år. Til å
begynne med var Electrici-
dade de Mocambique's ho-
vedoppgave å vedlikeholde
det elektriske systemet som
fantes i Mosambik. Noen el-
distribusjon å snakke om fan-
tes bare i de største byene,
hvor den i kolonitiden forsynte
den rike del av befolkningen.
Kraftsystemet var i temmelig
dårlig forfatning fordi portugi-
serne i de siste årene av frigjø-
ringskampen av åpenbare
årsaker ikke hadde investert
noe særlig.

I de senere.år har imidlerlid
Electricidade de Mocambique
økt antall ansatte fra 2000 til
4000, og de har hatt «over-
skudd» nok til å bygge både
overføringsledninger og forde-
lingsnett, delvis ved gaver, u-
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Hjemme hos NVE's representant i Maputo, A. T. Haugen (i midten) og hans kone Unni Haugen. Til venstre: elektrosjef Ommund A. Hauge. Haugen
dyrket både bananer og sukkerrør i hagen. De fleste norske familiene hadde to til tre tjenere. På grunn av bandittvirksomheten var det nødvendig med
nattevakt.

hjelp og billige lån fra for-
skjellige land som Sverige,
Nederland, Italia, Frankrike,
Sovjet og Norge. Electricidade
de Mocambique regner med at
de om 25 år kan stå på egne
ben uten hjelp utenfra.

Mangel på tekniske skoler
gjør at Electricidade de
Mocambique utdanner sine
egne folk i et eget treningssen-
ter. Norge har vært den største
bidragsyteren til dette sente-
ret, som er av den aller største
viktighet for Electricidade de
Mocambique.

Kraftforsyningen i
Mosambik
Verdens største vannkraftverk,
Cahora Bassa, ligger i Mosam-
bik, og det kan produsere 2000
MW. Kraftverket eies av portu-
gisere, og mesteparten av
kraften eksporteres som like-
strøm til Sør-Afrika. Bare en
liten del går direkte til Mosam-
bik. Men noe av kraften får
Mosambik igjen via en 300 kV-
ledning fra Sør-Afrika til hoved-

staden Maputo. Dessverre
saboterer geriljaen likestrøms-
ledningen på mosambikansk
område, og Mosambik må der-
for kjøpe kraft til relativt høy
pris fra Sør-Afrika.

Kraftforsyningen til Maputo-
området kommer hovedsake-
lig via ledningen til Sør-Afrika,
supplert av et varmekraftverk i
Maputo. Ellers i landet er el-
forsyningen stort sett basert på
dieselkraftverk.

Etter planen skal Mosambik
overta mer og mer av Cahora
Bassa. Electricidade de
Mocambique's hovedfilosofi er
å fordele denne kraften utover
hele Mosambik, supplert av
mindre vannkraftverk spredd
over hele landet.

Med hjelp fra Italia og Sveri-
ge har Electricidade de Mo-
cambique bygget 1315 km
220 kV-Iedning fra Cahora
Bassa og inn i de nordlige og
sentrale deler av landet. I til-
legg har de bygget 875 km
110 kV-Iedning i de samme
områdene. CGE-Alsthom,
Frankrike, har bygget de fleste 


av de syv understasjonene. I
de sørlige provinser er det
bygget 352 km 110 kV-overfø-
ringsledninger og tre under-
stasjoner. Electricidade de
Mocambique vil i fremtiden
satse på 110 kV-overførings-
ledninger.

Det finnes cirka 1000 km for-
delingsnett basert på blant
annet 33 og 11 kV i Mosambik,
dessuten cirka 1000 km 22 kV.
Det bygges imidlertid ikke mer
på dette spenningsnivå. I 1982
og 1983 bygget Electricidade
de Mocambique 200-250 km
fordelingsnett hvert år, og i
1984 har man planer om å
bygge cirka 300 km. Hoved-
vekten legges på forsyning til
jordbruk og forsvar. Forbruket i
hovedstaden Maputo, en by på
størrelse med Oslo (cirka
400 000 innbyggere), ligger på
70 MW fordelt på cirka 60 000
forbru kere.

I Maputo finnes det et var-
mekraftverk med maksimal
ytelse 110 MW. Fordelingen
skjer via et ringsystem med
syv understasjoner og fire 


hundre transformatorer. Var-
mekraftverket produserer for
øyeblikket 10 MW. Dette skal
dekke behovet til sykehus og
lignende. Resten importeres
fra Sør-Afrika.

Wenn jemand eine Reise
tut. . .
En reise til Afrika medfører ofte
overraskelser. Vi ble bokstave-
lig talt overrasket av en syklon
som var den verste de hadde
opplevd siden 1918. 109 men-
nesker ble drept og jordbruket
ødelagt for mange år fremover.
I Maputo oppsto det problemer
både med vann og el-
forsyning, og reisen måtte
avbrytes. På vei til flyplassen
badet ungene i veien, og det
var med nød og neppe vi kom
oss dit.

For dem som vil vite mer om
varebistanden til Mosambik
finnes det en rapport fra besø-
ket til utlån på Elektroavdelin-
gens forværelse. Ellers kan
arbeid for NORAD på kraftsek-
toren i u-land anbefales. Det er
både interessant og givende.
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Brennved til husholdnin-
gen. Slike lass som dette er
et daglig skue overalt i
fattige strøk, hvor annen
brenselsenergi ikke finnes.
«Green Belt»-kampanjen i
Kenya motvirker ødeleg-
gelsene.



Kvinners evne til organi-
sert innsats. Det er en
ressurs i verden. Nå
skal denne ressursen
tas vare på og utvikles
videre. I land etter land.
På felt etter felt. Vi så
det i et innslag fra
Mosambik da Basil
Davidson avsluttet sin
serie i fjernsynet om
afrikansk kulturutvik-
ling. Og vi har sett det i
kvinnekooperativer
mange steder i den
såkalte tredje verden:
kvinner tar initiativ til
utvikling av lokalsam-
funnene. Kanskje ligger
det mye bak. Blant

annet en ansvarsfølelse
som også favner de
kommende generasjo-
ner. Kombinert med
usvikelig tro på fremti-
den. I intervjuer med
Yrsa Berner i Norges
Husmorforbund og
Asbjørn Vinjar i Energi-
direktoratet får vi for-
klart hvordan norske
krefter kan samarbeide
med kvinner i utvik-
lingsland for en bedre
fremtid. Og vi får kon-
krete eksempler. Wil-
helm Elsrud i Det norske
Skogselskap er impo-
nert over hva kvinnene
utretter akkurat nå.

AFRIKA

0 1000 km

KENYA

«The Green Belt Movement»
Et tyvetalls småjenter i blå og
hvit skoleuniform går barbent i
sandjord og sender opp små
rustrøde støvskyer. De bruker
hakke i den tørre jorden og
lager hull for skogplanter. De
lager ett hull hver — og med
ivrige hender pakker de nenn-
somt sand rundt røttene. —
Vannkannen, vannkannen —
roper de to som ble først fer-
dig. Henrykt pøser de livgi-
vende vann på — slik at de
grønne barnåler funkler i den
skarpe solen. Øynene stråler
hos jentene der de står og be-
trakter sitt verk.

Jenteflokken hører til i en
liten langstrakt skolebyg-
ning som ligger litt lenger
nede i skråningen. Små,
spede planter står også
langs den ene langveggen —
og noen andre i skyggen.
Jentene på denne skolen
har virkelig fått vite hva
skogsaken betyr i Kenya —
som er deres land. Og nå
brenner de for saken. «The
Green Belt Movement» har
fått vind i seilene. En be-
merkelsesverdig oppslut-
ning som lover godt. Beve-
gelsen kom i gang fordi av-
skogingen også i Kenya ble
et meget alvorlig problem.
Folk må ha brennved til mat-
lagingen, og stadig større
områder blir til halvørken —
og ørken. Dette så Wangari
Maathai, professor i veteri-
nærvitenskap. Hun ikke ba-




re så — men tok imot utfor-
dringen og ville prøve å snu
utviklingen. En gigantisk
oppgave, som krever både
glød og handlekraft. Wanga-
ri Maathai har begge deler.
Nå leder hun prosjektet på
heltid. Grønne belter av
skogplanter blir omhyggelig
anlagt og kultivert rundt
skoler, kirker og offentlige
bygninger, og hvert belte
har minst 1000 planter.  I  de
fleste tilfelle er skolene ut-
gangspunktet, forteller Wil-
helm Elsrud i Det norske
Skogselskap — som støtter
prosjektet sammen med
NORAD. Plantene har en
overlevelsesprosent på
over 90, og det er impone-
rende under de lokale for-
hold som hersker.

Hvem hjelper Wangari
Maathai med å organisere
dette over store deler av
Kenya?

Det er tusener av ildsjeler
på «grasrota». Men på toppen
sitter kvinner og trekker i trå-
dene. Jeg er meget impornert
over hva kvinnene i The Natio-
nal Council of Women of
Kenya har klart å utrette gjen-
nom bevegelsen «Green
Belt», sier Wilhelm Elsrud. Og
det er en attest som sannelig
står på egne ben.

Orgarisert kvinneinnsats
— Motivering og samarbeid.
Og organisasjon. Det er de tre
nøkler som skal til. Og alle er

nødvendige, sier Yrsa Berner i
Norges Husmorforbund til Fos-
sekallen. Hun har lagt seg
kraftig i selen for å realisere en
idé — om å gi kvinnene en aktiv
rolle i energiplaner og energi-
bruk. I et samarbeid med NVE
og NORAD har husmorforbun-
det satset aktivt på å løse
energiproblemer i utviklings-
land. — Vi er i ferd med å spille
ut alle de gode kontakter vi har
for en organisert kvinneinnsats
på dette området, sier Yrsa
Berner.

Under Verdens Energikon-
feranse i New Delhi i fjor reiste
Yrsa Berner spørsmålet om
kvinnenes rolle i en bedre
energiutnyttelse, og respon-
sen var meget stor — både ute
og hjemme.

FNs kvinnetiår utløper i
1985, og med god hjelp fra
det norske utenriksdeparte-
mentet har vi fått temaet
«Kvinner og energi» inn som
konferansetema på den av-
sluttende konferansen i Nai-
robi.

I  mellomtiden skal det hol-
des et internasjonalt arbeids-
møte i Norge, med represen-
tanter fra flere FN-
organisasjoner og fra Associa-
ted Country Women of the
World (ACWW) samt
Bistandsdepartementet,
NORAD, Energidirektoratet og
andre.

— Hva akter husmorforbun-
det å gjøre for å trekke kvinner
i u-land aktivt med, for eksem-




pel i fattige landsbyer i
uveisomme strøk?

— Vi er i gang med det. I et
land som Bangladesh har vi
omhyggelig søkt oss frem til
kvinneorganisasjoner vi vet vi
kan samarbeide med på et
seriøst plan. Det gir resultater,
sier Yrsa Berner. Gjennom et
større opplæringsprogram har
fattige kvinner på landsbygda i
Bangladesh fått lære lese- og
skrivekunst, riktig kosthold og
hygiene — og inntektsgivende
arbeid.

I Afrika hjelper vi til med å
installere enkle leirovner som
kvinnene selv kan bygge av
lokale materialer. Disse
ovnene bruker bare en fjerde-
del av den brennved som
ellers går med i åpne ildsteder.

Og med tanke på myndighe-
tene i de enkelte land stiller
Yrsa Berner dette spørsmål:
— Kan vi forestille oss pro-
grarnmer hvor utviklingsland
gir offentlig støtte til el-
forsyning i grisgrendte og
fjerntliggende områder?

Men i første omgang er det
nødvendig at kvinnene selv
organiserer seg massivt. Dette
engasjementet vil vi opp-
muntre — gjennom de organi-
sasjoner og kvinnemiljøer vi
har kontakt med, sier Yrsa
Berner. — Et problem som
avskoging kan vanskelig løses
uten gjennom kvinnene. Og i
strøk hvor elektrifisering kan
komme på tale, bør kvinnene
bli kjent med de positive virk-
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Kvinner organiserer seg i grupper (eksempel fra Kenya) og lærer blant annet effektivt husdyrhold. Akkurat dette prosjektet er stottet av Hordaland
krets av Norges Husmorforbund. Og nå har de kenyanske kvinnene skr evet hit og bedt om geitostoppskrifter!
Under: Yrsa Berner fra Norges Husmorforbund har besokt en del aktuelle prosjekter som forbundet stotter - blant annet i Kenya. Fier er hun hos en
kvinne som virkelig til fulle har fått nytte av tilpasset teknologi i et ornrade hvor ogsa yann er mangelvare.
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En enkel ovn som denne kan spare store mengder brennved. Kvinnene i Karai i Kenya har bygget den, og de
sparer opptil 75% av brenslet de vanligvis har brukt! Ovnen utvikles videre.

ninger elektrisitet kan gi i hus-
holdning og familieliv, i
næringsliv og samfunn.

Det står ikke på kunnskaper!
I Energidirektoratet i NVE har
Asbjørn Vinjar et nært samar-
beid både med Norges Hus-
morforbund og NORAD. Det er
ikke bare de store og flotte
anlegg og prosjekter som her
opptar ham:

Vi vet godt at det knapt er
mulig å strekke kraftlinjer over-
alt. Det er kanskje ikke riktig
heller. Det vi først og fremst
trenger er en organisert
innsats for å hindre avskoging
og ørkenspredning, som er
blant de største problemer i vår
tid. Klarer vi ikke dette, vil livs-
vilkårene for millioner av men-
nesker bli enda verre, sier
Vinjar. — Problemet er å nå
frem til dem det gjelder, med
budskap om samarbeidsvilje.
Og så: virkelig  få til  et samar-
beid. Det står ikke på kunnska-
per. Vi vet nok, sier Vinjar.

Det er altså teknisk kunn-
skap som må tilpasses og utlø-
ses i praktisk handling. Og her
er det vi fagfolk ofte svikter. Vi
har ofret for lite på informa-
sjon. Den må ut i felten, hvis
resultater skal oppnås. — Vi
vet at energibrukerne ofte er
kvinner. Over store områder
bruker de brennved som ener-
gikilde. Det kan være vanske-
lig å få lokalbefolkningen i tale.
Men det går an. Forutsetnin-
gen er at vi lærer å spille på lag
med lokale organisasjoner —
helst for kvinner.

Samspill mellom fagfolk og
kvinneorganisasjoner
— Her ser vi behovet for et
samarbeid mellom våre fagfolk
og norske kvinneorganisasjo-
ner, som igjen samarbeider
med lokale kvinneorganisasjo-
ner i de enkelte land. Dette
samspill mellom faglig eksper-
tise og kvinnenes organisasjo-
ner er uhyre vesentlig, sier
Asbjørn Vinjar.

Er lokale organisasjoner
alltid representative?

Kanskje ikke, men hvilke
alternativer har vi? Vi har
muligheten til å samarbeide
med seriøse kvinneforbund i
de land vi gjerne vil hjelpe — og
selvsagt krever det en kritisk
holdning også hos oss, slik at
vi virkelig velger de riktige fora
for samarbeidet. Poenget er at
det er kvinnene selv som må
gå i bresjen, og så vil vi som er
fagfolk tre støttende til, sier
Asbjørn Vinjar.

Hans erfaring viser at det i
u-land er mange kompetente 


personer som ønsker å gjøre
en jobb for samfunnet — og
som kjenner samfunnet fra
kvinnesiden! Samtidig er det
mange fagfolk på energisiden
som er bekymret over utviklin-
gen og som uten videre tar opp
idéen om et samarbeid. Blant
annet kan solenergi utnyttes
enkelt.

En nødvendig mobilisering
Avskogingen fortsetter. Men
det kan tenkes at vi klarer å
opplyse kvinnene om at bren-
sel kan brukes mer rasjonelt i
spesielle ovner — enkle saker
som holder i lengden. Og at vi
kan skape forståelse for at
også skogbruk er bruk av
energiressurser. At skog må

fornyes. At skog er kultur. For
hvert tre som hugges, må du
plante et nytt!  The National
Council of Women of Kenya
har demonstrert noe verdifullt.
Demonstrasjoner av denne
type er informasjon for fremti-
den. En nødvendig mobilise-
ring. For å overleve.
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Den nye NEVF-sjefen om
el-forsyningens organisasjon:

Intervju:
Elforsyningens Informasjonstjeneste

Vi må selv ta initiativ
til ny struktur i bransjen

Kravet om profesjona-
lisering av industrisel-
skapers styrer bør stil-
les også til norske el-
verk.

Hvis ikke næringen
selv tar initiativ til å
utvikle sin nye struktur,
vil andre gjøre det for
oss.

Jeg har ingen tro på at
det gir positive resulta-
ter å prøve å styre folks
energiforbruk i alle
mulige retninger ved å
legge på avgifter her og
der.

At el-forsyningen nå
arbeider stadig mer
med energiøkonomise-
ring, er et tegn på at vi
har stoppet opp og jus-
tert kursen.

Dette er noen av de
synspunktene nytiltrådt
administrerende direktør
i Norske Elektrisitetsver-
kers Forening (NEVF),
Robert Heiberg Kahrs,
fremholder i dette inter-
vjuet.

Jeg synes forbrukerne selv i
stor grad skal bestemme over
sitt energiforbruk på grunnlag
av prisforhold og andre fakto-
rer. Og her mener jeg mar-
kedsprisene skal slå mye
sterkere igjennom, sier Kahrs.

Men kan man snakke om
markedspris på elektrisitet når
vi vet at el-verkene er mono-
polbedrifter i sine områder?

Monopolbedrifter er de
bare et stykke på vei. Til opp-
varming har de fleste alternati-
ver til elektrisitet, men på
grunn av investeringenes stør-
relse treffer man et valg som
ikke lett kan omgjøres. Med
markedspris mener jeg her for
øvrig at prisen bør være mest
mulig fri for avgifter. Jeg har
ingen tro på at det gir positive
resultater å prøve å styre folks
forbruk i alle mulige retninger
ved å legge på avgifter her og
der.

Justert kursen

Den nye toppsjefen i Norske
Elektrisitetsverkers Forening
mener for øvrig det er positivt
at stadig flere el-verk nå tar
opp arbeidet med energiøko-
nomisering.

Jeg tror generelt at en
bedrift vil stå seg på å bistå
kunden til å bruke varen for-
nuftig. Flere el-verk vil nok
etter hvert innse at råd om for-
nuftig energibruk vil bidra til å
øke abonnentenes tillit til dem.
Dessuten tror jeg enhver virk-
somhet gjør klokt i å stoppe
opp av og til for å vurdere
nærmere om prioriteringen er
fornuftig. Nå og da må vi
spørre oss selv om det vi gjør
er riktig. At vår næring nå
begynner å arbeide for fullt
med energiøkonomisering, er
nettopp et tegn på at vi har
stoppet opp og justert kursen,
påpeker Kahrs.

Generasjonsskiftet for sent

Ditt inntrykk av el-



forsyningen som bransje?

Den er preget av medar-
arbeidere som har vært med
lenge, og som har gjort en for-
midabel innsats for å bygge ut
næringen til beste for hele
samfunnet. Men vurdert i et-
tertid antar jeg de fleste vil
være enig i at generasjons-
skiftet kom litt for sent. Dette
har blant annet ført til at
bransjen ikke tidlig nok tok
imot de nye utfordringene som
etter hvert har meldt seg med
full styrke.

Styrenes funksjon

Har el-forsyningen vært for
sterkt dominert av ingeniører
og teknikere, slik enkelte har
hevdet?

Det avhenger av hvilkei
nivå vi ser på. De som har det
tekniske ansvar må fortsatt ha
kvalifikasjonene i orden.
Dessuten vil lederne i de små
el-verkene også for fremtiden
være ingeniører. Men i de
større kraftselskapene burde
man kanskje tenke grundigere,
igjennom hvilke egenskaper
de ønsker at lederen skal ha.
Og da er det ikke gitt at dette
bør være en med rene teknis-
ke kvalifikasjoner. Jeg vil tro at
en leder i et større kraftsel-
skap skal rekrutteres på bak-
grunn av generelt gode leder-
egenskaper, økonomisk inn-
sikt og teknologisk forståelse.
Litt forretningstalent vil heller
ikke være av veien.

Kahrs legger imidlertid til at
det er vel så viktig at man ser
på rekrutteringen til el-
verksstyrene. I dag er det
kommune- og fylkespolitikerne
som bekler disse vervene.

— Styrenes sammensetning
er stort sett partipolitisk be-
stemt. Dette er etter min opp-
fatning det minst profesjonelle
kriterium for valg av styremed-
lemmer når man samtidig kre-
ver at el-verket skal oppføre
seg som en økonomisk virk-
somhet. La gå at politiske hen-
syn spiller inn og nødvendig-
gjør at politikerne deltar, men
personlig mener jeg slike opp-
gaver i større grad burde gå til
interesserte folk utenfor det
partipolitiske systemet. Kravet
om profesjonalisering av indu-
striselskapers styrer bør stilles
også til norske el-verk.

Samarbeid med NVE

— Norges vassdrags- og elek-
trisitetsvesen utgjør et sterkt
tyngdepunkt som myndighete-
nes forvaltningsorgan. Hvor-
dan ser du på samarbeidet
med etaten?

— Det er klart NVE også i
fremtiden vil spille en viktig
rolle på dette området.

NVE  og Norske Elektrisitets-
verkers Forening vil selvsagt
kunne ha forskjellig syn på
enkelte spørsmål. Jeg tror ikke
det gjør kontakten mellom oss
mindre viktig. Dessuten har vi
så vidt jeg forstår, sammenfal-
lende syn på de mest sentrale
problemer for bransjen. Min
konklusjon er at NVE er en vik-
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Adminfstrerende direk-
tør Robert Heiberg
Kahrs: NVE og Nors-
ke Efektrisitetsverkers
Forening har sammen-
fallende syn på de vik-
tigste problemer for

• bransien. (Foto: Rune
1erud/Samfoto )
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Kraftutvekslingen med utlandet vil variere sterkt fra år til år. 1983 var
svært nedbørrikt: Hele 13 TWh elektrisk kraft gikk i eksport. Det er vel 14
TWh mer enn i 1977, da vi hadde mer import enn eksport av kraft.

tig samtalepartner for oss, og
vi bør også være et viktig kon-
taktpunkt for Norges
vassdrags- og elektrisitetsve-
sen.

Færre el-verk

— De sentrale politiske myn-
digheter har lenge ivret for
færre, men større og mer
bærekraftige el-verk. Hva
mener du om dette?

El-forsyningens desentra-
liserte organisasjon er histo-
risk betinget. Vi kan likevel
ikke sette oss på den høye
hest og si vi er fullkomne.
Utviklingen gjør at vi som
andre må tilpasse oss nye
krav. Hvis ikke næringen selv
tar initiativ til å utvikle sin nye
struktur, vil andre gjøre det for
oss. Spørsmålet er selvsagt
hvor langt denne utviklingen
bør gå.

Fortsatt er det store for-
skjeller mellom strømprisene
fra el-verk til el-verk. Og pri-
sene har dessuten steget
sterkt de siste årene. Hva vil
NEVF gjøre med dette?

Prisforskjellene henger
blant annet sammen med den
desentraliserte struktur. Noen
kom tidlig i gang og kunne
bygge ut rimelig vannkraft.
Andre har hatt nyere utbyg-
ginger og må betale for det.
Dessuten kommer forskjellige
geografiske forhold — spredt
bosetting og lignende — inn i
bildet. Norsk el-forsyning er
heller ikke fritatt for den almin-
nelige prisstigning. Ellers er
det jo ikke NEVF som fastset-
ter strømprisene. Det er det
kommunestyrene og fylkes-
tingene som gjør. Det er imid-
lertid et tankekors at uansett
hvor lav strømprisen er i en
kommune, så oppleves den
for høy, påpeker Robert Hei-
berg Kahrs.

Ulla-Førre
blir enda større
I  Statsråd 23. mars i år fikk
Statskraftverkene tillatelse til
å gjøre en planendring som vil
øke Ulla-Førres kraftproduk-
sjon med cirka 80 GWh/år.
Stølsdal kraftstasjon på 17
MW utnytter fallet i overfø-
ringstunnelen mellom Bjørn-
dalsvatnet og Sandsavatnet/
Lauvastølsvatnet (nærmere
omtale av Olav Stokkebø i
Fossekallen nr. 5/1982).

Dessuten overføres Kvivat-
net, som i dag har avløp
direkte i Jøsenfjorden.
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«Fastkraft» kalles de kraft-
mengder som kraftforsyningen
har beregnet som såpass sikre
fra år til år at de kan garante-
res overfor forbrukerne. Av
den totale kraftproduksjonen
på 106 TWh i 1983, var 91
TWh slik sikker kraft, fastkraft.

Hvordan har så kraftforsy-
ningen kommet fram til at
akkurat denne andelen, og
ikke mer — eller mindre, kan
regones for sikker?

Arlige registreringer av ned-
børen over en periode på 30 år
(1930-1960) viser hvilke vann-
mengder våre kraftstasjoner
kan regne med å ha til disposi-
sjon. Produksjonen i de
enkelte av disse årene bereg-
nes så med de kraftverk vi har i
drift i dag (cirka 600). Dermed
finner vi altså ut hvor mye kraft
vi ville fått med dagens pro-
duksjonssystem i hvert enkelt
av de 30 årene fra 1930 til
1960.

Regnestykket kommer ut
med store variasjoner fra år til
år, fra cirka 80 til 107 TWh.
Strengt tatt vil da bare det
laveste tallet kunne regnes
som helt sikkert, men fastkraf-
ten settes likevel noe høyere
enn dette. Blant annet er cirka
4 av de nåværende 91 TWh
fastkraft egentlig tilfeldig eller
usikker kraft som er «foredlet».
Dette kan vi gjøre ettersom
kraftutvekslingsavtalene med
Sverige og Danmark garante-
rer en viss import i år med
mindre nedbør. (Svenskene og
danskene baserer sin elektrisi-
tetsproduksjon i stor grad på
kjernekraft og kull.)

Hvor er tørråret?
Fastkraften utgjør rundt 92
prosent av total kraftproduk-
sjon i et middelår — i dag
anslått til 100 TWh. I et eks-

Kraftproduksjon et vanskelig tema:

Når komfyren og
panelovnen er
nedbørsavhengige. . .

Av en total norsk kraft-
produksjon på 106 mil-
liarder kilowattimer
(TWh) i 1983, gikk hele
13 TWh i eksport. Det er
mer enn det dobbelte av
krafteksporten i noen tid-
ligere nedborrike år.
Samtidig ble  nærmere  5
TWh mer enn normalt
lagret i magasinene, og 6
TWh måtte slippes forbi
kraftstasjonene fordi bå-
de kjøpere og kraftlinjer
hadde fått nok!

Hvordan er det så mu-
lig - i en slik situasjon - å
si seg bekymret for kraft-
dekningen de nærmeste
årene, slik både NVE og
lokal kraftforsyning sted-
vis gjør?

Stein Morch-Hansen

Spørsmålet er muligens enkelt
og elementært — og svaret det
samme. Men norsk vannkraft-
debatt bærer ikke desto
mindre preg av at mange
synes å ha gjort seg opp sin
mening om vår «elektriske
hverdag» uten å ha dette helt
klart for seg. Spander fem
minutter!

Nedbøren varierer!
Norsk krattproduksjon — altså
produksjonen av den elektrisi-
tet du og jeg forbruker — er så å
si fulistendig basert på vann-
kraft. Dermed avhenger den
av de nedbørsmengder hvert
enkelt år gir oss. Hvor mye
nedbør — og dermed elektrisi-
tet — kan vi føle oss sikker på å
få?



tremt tørrår kan produksjonen
falle til cirka 80 TWh. Et under-
skudd på 12 TWh i forhold til
fastkraftbehovet måtte da
erstattes med import fra
Sverige og Danmark, og hvis
ikke dette var mulig, måtte
elverkene innskrenke leverin-
gen.

1983 var et rekordår, de
fleste årene er naturlig nok
nærmere middelåret — men
hvor er så tørråret, spør
mange.

I de 20 årene vi har hatt
kraftutveksling med utlandet,
med Sverige fra 1962 og Dan-
mark fra 1976, er tre år kom-
met ut med netto import (det vil
si mer import enn eksport):
1966, 1970, 1977. Nettoimpor-
ten har i disse årene variert fra
nær null til 1,4 TWh.  I  tillegg
«berget» det oss så vidt fra
nettoimport i 1980 at industrien
— på grunn av sine konjunktur-
problemer — ikke tok ut all den
kraft den hadde krav på. (I
denne oversikten regner man
ikke med norske fastkraftleve-
ranser til Sverige fra Nea og
Lindvasselv, to avtaler som
utløp(er) i 1983 og 1984.)

Nettoeksporten — på den
annen side — hadde  før  1983
sin topp i 1976 med cirka 6,5
TWh.

Beregninger og realitet
stemmer med dette temmelig
godt overens, begge deler
viser at vi kan forvente fast-
kraftunderskudd omtrent hvert
femte år. Akkurat nå er vi godt
forslått, for øvrig — også 1984
ser så langt ut til å bli et godt
år. Og dette skyldes altså ikke
lavt forbruk, men god vanntil-
gang.

«Gi-bort» -pris til Sverige?
— Svenskene får nå kraft fra
oss til rimeligere priser enn vi

selv gjør, er det blitt sagt i det
siste. Ja, nærmest til “gi-bort»-
priser.

Prisen på eksportkraft er i
likhet med prisen på tilfeldig
kraft innenlands, markeds-
bestemt. Den er avhengig av
tilbud og etterspørsel: Jo mere
kraft, jo lavere pris.

Vannåret 1983 ga oss
rekordlave priser — 3,9 øre pr.
kilowattime ved salg til
Sverige, 9,7 øre kilowattimen
til Danmark. Et mer normalt
bilde får vi om vi ser på en noe
lengre periode, for eksempel
1978-82. Prisen på eksportert
kraft lå da i gjennomsnitt på
9,44 øre pr. kilowattime til
Sverige, 10,96 øre til Dan-
mark.

Dette kan sies enda mer
generelt slik: Eksportprisen
har i normale år ligget godt
over statskraftprisen for fast-
kraft til alminnelig forsyning
innenlands.

Vanskelig å spå . . .
Alle vil vel være enig i at i de
årene vi ikke kan utnytte all
den usikre, tilfeldige kraften
innenlands, så er det bedre å
eksportere den — og attpåtil
tjene noen hundre millioner
kroner på det — enn å la vannet
renne forbi turbinene og ut i
havet.

Nesten  alle vil vel også være
enig i at vår kraftproduksjon
bør ha et slikt omfang at vi i de
fleste år kan være sikre på å få
nok kraft. Skal vi oppnå dette i
årene som kommer, må vi
både gå i gang med en aktiv
satsing på energiøkonomise-
ring og nye kraftutbyggings-
prosjekter. Vi trenger et årlig
tilskudd på omtrent 2 TWh ny
kraft fram mot 1995, og da er
det tatt hensyn til den energi-
økonomisering vi i praksis kan
regne med.

Foto: Samfoto
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Vannkraft

På denne tegningen er vannkraftproduksjonen for hvert enkelt år i en 30
års periode markert med søyler. Den hvite delen viser kraftproduksjonen.
Svart markerer leveringsinnskrenkning, og øverste skraverte del viser
vannmengder som må slippes forbi kraftstasjonene. Prikket linje, horison-
talt, viser skillet mellom fastkraft og tilfeldig kraft.

Frist for innsendelse av
stoff til Fossekallen nr.
6/1984 er mandag 28. mai.
«Hastestoff» til nr. 5/1984
kan mottas inntil torsdag
10. mai
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Selv hardfor ål kan få luttproblemer ved enkelte kraftverk. Her ved Rygene
kraftverk i Nidelva. Foto: Pål Mellquist.

Innfelt: Ørret med symptomer på gassblæresyke. Blærene under huden
er tydelige på gjellelokket, men kan finnes over hele fisken. Foto: Morten
Lund.

Luftproblemer kan vi alle
ha, men sjelden av et slikt
omfang at det får kata-
strofale følger. I de
senere år er man imidler-
tid blitt oppmerksom på
at luftproblemer i vann-
kraftverk ikke bare er et
bygningsteknisk spørs-
mål, men også et biolo-
gisk. Til dels betydelig
fiskedød er observert i
oppdrettsanlegg og i
elveavsnitt nær utløp fra
kraftverk. Problemet er
foreløpig bare konstatert
ved noen få kraftverk,
men saken bør tas alvor-
lig inntil man har klarlagt
omfanget, hevder «Gass-
overmetningskomiteen» i
sin sluttrapport.

Hittil har man betraktet
vannkraftverkene som «rene»
i den forstand at de ikke endrer
kvaliteten på det vannet som
benyttes. I det siste er vi imid-
lertid blitt oppmerksomme på
at dette er en sannhet med
modifikasjoner.

Luftovermetning, gassover-
metning og nitrogenovermet-
ning er begreper som benyttes
om hverandre om det samme
fenomen, men i dag foretrek-
ker vi å benytte betegnelsen
«luftovermetning».

Overmetning av luft i vann
dannes naturlig uten men-
neskelig påvirkning av noe
slag. I fossefall kan man få
samme effekt som overløp
over dammer. 107% luftmet-
ning er målt i Nidelva som et
resultat av en slik prosess.
Rask oppvarming av overflate-




vann i sjø eller fjord kan  teore-
tisk  bringe metningen opp i
cirka 120%; verdier i området,
115% er målt i Geiranger og
Tafjorden.

Bekkeinntakene
«hovedsyndere»
Imidlertid er det vist at vann-
kraftverk kan føre til kunstig
luftovermetning, og det på fle-
re måter. Den vanligste under
norske forhold ser ut til å være
uheldig utformede bekkeinn-
tak (se Knut F. Tjugens artik-
kel i Fossekallen nr. 3/1984,
side 17-18). Luftbobler blir re-
vet med nedover de bratte
sjaktene, og dersom vannets
hastighet nedover i tunnelsy-
stemet er større enn luftboble-
nes evne til å bevege seg

motstrøms på grunn av opp-
driften, vil trykkøkningen pres-
se dem sammen slik at de til
slutt går i løsning. Tilsetting av
kulldioksyd (CO2) til mineral-
vann under trykk kan være
lustrerende for denne proses-
sen. Når trykket økes, kan alt-
så vannet inneholde mer luft
(eller en annen gass) enn el-
lers. På kort tid passerer van-
net turbinen og trykket faller
momentant. Det som da skjer,
er også parallelt til det vi ser
når vi trekker opp en mineral-
vannflaske, — innholdet be-
gynner å bruse. Det er fordi
væsken nå har en langt høye-
re konsentrasjon av luft enn
det den kan holde på ved det
nye trykket. Det samme skjer
med vannet i avløpskanalen
fra kraftverket. Skyer av mel-
kehvite bobler kan sees i van-
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net, og man hører også ofte
brusing i de mest utpregede
tilfellene.

Overløp over dammer
Noe annet som kan føre til
overmetning av luft er overløp
over dammer. Dette er vel
kjent fra utlandet, og ett tilfelle
er kjent i Norge. Vannet river
også her med seg en del luft
på sin ferd over dammen, og
dersom det er en vannansam-
ling med noe dybde ved
damfoten, kan det nedstyr-
tende vannet presses så raskt
ned at trykkøkningen fører til
overmetning. Skjer transpor-
ten videre i relativt roligfly-
tende vann, kan det overmet-
tede vannet bli transportert
ganske langt uten å komme
særlig i kontakt med atmosfæ-
ren. Det er, i denne sammen-
heng, dessverre slik at det går
raskere å få vannet overmettet
enn å stabilisere forholdene
igjen.

Fisken dør av «dykkersyke»!
Fisk er ømfintlig for luftover-



metning. Det overmettede

foreløpig for mye til at man kan
trekke noen bastante konklu-
sjoner. Ulike forsøksbetingel-
ser og problemene med at
«laboratoriefisk» befinner seg i
unaturlige omgivelser som
påvirker adferden, er sannsyn-
ligvis hovedårsakene til at man
ikke har fått noe entydig ut av
disse forsøkene.

Dødeligheten ved luftover-
metning er avhengig av gra-
den av overmetning og hvor
lenge fisken blir utsatt for
påvirkningen. Vanntemperatu-
ren, fiskens kondisjon og
bevegelsesfrihet spiller også
inn. Voksen fisk synes å være
mere utsatt enn yngel, og for-
skjellige fiskearter synes å tåle
luftovermetning i ulik grad.
Laksefisk har ved forsøk vist
seg mindre motstandsdyktig
enn abbor, og abbor er igjen
mindre motstandsdyktig enn
ål.

For laksefisk begynner pro-
blemene ved langtidsekspone-
ring sannsynligvis allerede ved
103-104% luftmetning, og
massiv dødelighet inntreffer
ved 115-120% metningsgrad
og høyere. Det er en glidende
overgang mellom disse ver-




på å redusere problemet, er
kalkulert til minimum 15-20
millioner kroner. Som man ser,
er det betydelige verdier det er
snakk om enten man ser det
fra den ene eller den andre
kanten.

«Gassovermetnings-
kom iteen »
På initiativ fra Vassdragsregu-
lantenes forening (RL) ble det
i 1980 dannet en komite som
skulle studere de kjente nors-
ke tilfellene. Man skulle også
forsøke å fastslå hvor alvorlig
dette problemet var, omfanget
i norske kraftverk og eventuelt
komme med forslag til hva
som kan gjøres for å forhindre
luftovermetning i eksisterende
og nye kraftverk. Komiteen ble
sammensatt av personer fra
Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk, Vassdrags- og hav-
nelaboratoriet, Vassdragsdi-
rektoratet, fiskeoppdretts-
bransjen, utbyggersiden og
Vassdragsregulantenes fore-
ning. I tillegg har man knyttet
til seg ytterligere kompetanse
der dette har vært nødvendig,
for eksempel fra Veterinærin-

totale omfang av problemet er
ikke kjent, og det vil sannsyn-
ligvis fordres en betydelig
innsats om man ønsker en
nitid kontroll av samtlige kraft-
verk i landet. Det er også hevet
over tvil at en hel rekke, og
sannsynligvis de fleste, kraft-
verker drives uten at proble-
met oppstår. Bekkeinntakene
er de mest problematiske i
denne sammenheng, men
andre deler av vannveiene kan
også føre til overmetning.

Håp for fremtidige anlegg
Etter komiteens mening er det
godt håp om å unngå luftover-
metningsproblemer ved frem-
tidige anlegg, men dette for-
drer at regulantene og deres
organisasjoner setter tilstrek-
kelige ressurser og personell
inn på å løse de bygningstek-
niske sider ved problemet.

Myndighetene må bygge
opp sin ekspertise tilstrekkelig
til å kunne kontrollere de plan-
løsninger som utbyggeren leg-
ger frem også med hensyn til
luftovermetning.

Komiteen foreslår en inter-
departemental avtale, slik at
man for eksempel ikke gir kon-

Luftovermetning bør tas alvorlig: Pål Mellquist, VN

Fiskedød i vann fra kraftverk
vannet avgir små bobler for å
nå likevekt, og dersom dette
skjer inne i fiskekroppen, dan-
ner det seg bobler i blodårene
som blokkerer disse. Fisken
dør av såkalt gassblæresyke.
Det er en parallell til dykkersy-
ken som mennesker får der-
som de stiger for raskt til
overflaten ved dykking på
større dyp.

Gassblæresyken er vanske-
lig å påvise fordi de ytre
symptomene forsvinner raskt
etter at døden er inntrådt. Nes-
ten alle symptomer er borte
innen 24 timer, og i tillegg skal
man vite hva man skal se etter.
Dette er kanskje en av
hovedgrunnene til at så vidt få
tilfeller er kjent her til lands.

Er «villfisk» i stand til å
oppdage overmettet vann og
aktivt unngå dette ved å dykke
ned eller flykte i horisontal ret-
ning? Dette spørsmål er meget
omdiskutert. Mange forsøk er
gjort, men resultatene spriker 


dier, og ved lave verdier kan
fisken svekkes slik at den dør
av andre årsaker som ellers
ikke ville ha hatt slik effekt.
Tidsfaktoren er selvsagt
vesentlig her. Om også andre
organismer i sjø eller hav blir
tilsvarende påvirket, er stort
sett ukjent.

Store verdier på spill
Verdien av «villfisk» som
eventuelt går tapt ved luftover-
metning, er vanskelig å anslå. I
et bestemt tilfelle hevder imid-
lertid en oppdretter at han mis-
tet fisk til en verdi av fire millio-
ner kroner på grunn av luft-
overmetning fra et kraftverk.
Ved kraftselskapet har man
ikke akseptert disse tall, og
man hevder på sin side å ha
lidd et tilsvarende tap i produk-
sjon på grunn av restriksjoner
som midlertidig ble lagt på drif-
ten av anlegget. Ombygging
av kraftanlegget som et forsøk

stituttet for diagnostisering av
død fisk.

Komiteen har tidligere utgitt
en rapport med resultater og
vurderinger fra et forsøk i Nid-
elva (Rygene kraftverk), og
har i disse dager lagt siste
hånd på sluttrapporten. I til-
legg til dette, men integrert i
opplegget, har Vassdrags- og
havnelaboratoriet utarbeidet
en «Håndbok» over luftover-
metning for NVE-Statskraftver-
kenes regning. Komiteens ar-
beid har vært finansiert med
midler fra Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Forsk-
ningsråd og betydelige til-
skudd fra de institusjoner som
komitemedlemmene repre-
senterer.

Komiteens konklusjoner
Man konkluderer i rapporten
med at luftovermetning er et
problem for noen kraftverk
under visse driftsforhold. Det

sesjon til et oppdrettsanlegg
for fisk i nærheten av et kraft-



anlegg som ligger i faresonen.

Vassdragsdirektoratets
ansvar
Komiteen har konkret foreslått
at Vassdragsdirektoratet får
det overordnede ansvar for
kontroll og koordinering av ar-
beidet med problemløsning,
registrering av c<nye» tilfeller
og så videre. Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk bør ha
ansvar for å følge opp og hol-
de seg å jour med de biologis-
ke sider av problemet. Vass-
drags- og havnelaboratoriet
bør bygge opp en måleteknisk
ekspertise som på oppdrag
kan fastslå om overmetning
forekommer, og hvilke deler
av anlegget overmetningen
skriver seg fra.

Sluttrapporten distribueres
fra Vassdragsregulantenes
forening i Asker og kan fås ved
henvendelse dit.
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Oddbjørn Jonstad, SEP om:

Omorganiseringer

Organisasjonsarbeidet
Etter det jeg har forstått, er
alle utredninger og alle utta-
lelser vedrørende organisa-
sjonsarbeidet i Statskraftver-
kene overlatt kraftverksdirek-
tøren og noen av fagsjefene.
Men er det ikke et viktig og
riktig prinsipp at de som blir
berørt, selv skal få være med
og bestemme sin egen
arbeidssituasjon?

Det er ikke slik å forstå at
ikke fagsjefene er dyktige
nok, men de fleste av dem vil
om få år ha forlatt NVE. Der-
for bør ikke det viktige
arbeidet med den fremtidige
organisasjon ligge hos dem
alene, men også hos dem
som for eksempel har jobbet i
NVE i 10 år og har minst 10—
15 års yrkesarbeid igjen i eta-
ten. Hovedsaken er at gras-
rotas synspunkter blir ivare-
tatt, slik at det ikke oppstår
uro og uoverensstemmelser
senere.

Det beste ville vært om
man engasjerte et konsulent-
firma som ble gitt i oppdrag å
finne de virkelige kontaktfla-
ter og samarbeidsrutiner på 


alle nivå i organisasjonen. Ut
fra dette kunne man så
bygge opp organisasjons-
strukturen.

Organisasjonsformen
Det er nå meget viktig at
organisasjonsformen spikres
fast på et saklig, objektivt
grunnlag av utenforstående,
uavhengige fagfolk på orga-
nisasjonsteori.

Organisasjonen må ikke
gjøres personavhengig etter
administrerende direktørs
forgodtbefinnende, og det
bør fastsettes i reglementet
at organisasjonsformen skal
vurderes av styret minst
hvert femte år.

Jeg foreslår videre at
Statskraftverkene deles opp i
tre divisjoner og organiseres
som vist på figuren.

Styret
Administrerende direktør bør
ikke sitte som formann i sty-
ret. De ansatte bør ha to eller
flere representanter som er
valgt divisjonsvis, — ikke av
organisasjonene.

Som de fleste kjenner
til, har Olje- og energi-
departementet bestemt
seg for at NVE skal
omorganiseres. I hoved-
sak går dette ut på at
Statskraftverkene skal
skilles ut fra resten av
NVE for å skille konse-
sjonssøker og konse-
sjonsgiver. Så langt så
bra. Men dessverre har
også departementet
bestemt seg for å fore-

Gruppe for strategi og
langtidsplanlegging
Denne bør utpekes av og
rapportere direkte til styret,
og den bør bestå av folk fra
staben og divisjonene. Med-
lemmene bør sitte på åremål
og de enkelte medlemmers
funksjonstid bør opphøre ved
forskjellige tidspunkter.

Administrerende direktør
For å skape kontinuitet i
organisasjonen bør admi-
nistrerende direktør ansettes
fast. Øvre aldersgrense bør
være 60 år.

Stab
I staben bør det sitte eksper-
ter innen økonomi, personal-
forvaltning, jus, sikkerhets-
vurderinger, EDB og så
videre, — samtlige godt betalt
og på åremål. Dette vil med-
føre at nye tanker, ideer og
metoder kontinuerlig tilføres
Statskraftverkene. Staben
skal ha en overvåkende og
koordinerende funksjon over-
for divisjonene. Stabsdirekto-
ren rapporterer direkte til
administrerende direktør,
men bør en gang i året avgi
rapport til styret.

Divisjonene
Formålet med Statskraftver-
kene er i videste forstand å
bygge og drive statens kraft-
verker. Det vil si at det er

slå for Stortinget at
Statskraftverkene skal
bli en forvaltningsbe-
drift og ikke et frittstå-
ende aksjeselskap. Da
man må forvente at
Stortinget ikke kommer
til å desavuere Regjerin-
gens forslag, må vi vel
forberede oss på at vi
må leve med det nest
beste i mange år frem-
over, nemlig en frittstå-
ende forvaltningsbedrift

ingeniørfunksjonen som er
den viktigste. Alle andre
funksjoner som økonomi, jus,
innkjøp etc. er og blir service-
funksjoner for å støtte opp
under og lette ingeniørfunk-
sjonen. Statskraftverkene vil
kunne fungere selv om de
andre funksjonene fjernes
enkeltvis, men fjernes inge-
niørene, kan ikke Statskraft-
verkene leve videre.

Hver divisjonsdirektør bør
derfor være sivilingeniør med
tilleggsutdannelse i for eks-
empel økonomi eller jus. Divi-
sjonsdirektøren ansettes på
åremål.

Hovedprinsippet må være
at hver divisjonsdirektør skal
være ansvarlig for økonomi,
innkjøp, personale, jus og
EDB innen sin divisjon. Dette
er meget viktig. Dessuten bør
divisjonene være mest mulig
uavhengig av hverandre når
det gjelder ressurser — men
samarbeide intenst i prosjek-
tene.

Plandivisjonen
Plandivisjonen foretar all
planlegging, engineering,
montasje og idriftsettelse av
alle anlegg. Bygge- og an-
leggsarbeider utføres av An-
leggsdivisjonen eller entre-
prenører. Plandivisjonen kan
for eksempel tenkes å bestå
av følgende avdelinger/kon-
torer:
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01.1E- OG ENERGI -

DEPARTEMENTET

mål og mening
utenfor resten av NVE.

Spørsmålet blir så
hvordan Statskraftver-
kene skal organiseres
som forvaltningsbedrift.
For tiden arbeides det
med dette både i depar-
tementet og i NVE. Alle
ansatte i NVE har nå en
historisk sjanse til å
påvirke utformingen av
sin egen arbeidsplass,
og dette bør vi benytte
oss av.

Men det forslaget som
er skissert i rundskriv
fra Statskraftverkene av
29/2 1984 og som repre-
senterer Statskraftver-
kenes offisielle syn
overfor departementet,
er etter min mening ikke
tilfredsstillende hverken
i form eller dybde, og
jeg tillater meg derfor å
komme med følgende
kommentarer og for-
slag.

GRUPPE
FOR STRATE-
GI OG
LANGTIOS -
PLANLEGGING

STAB

Okonomi
- Personale
- EDB

etc.

STYRE

ADMINISTRERENDE

DIREKTOR

PLANDIVISJON

Administrasjon

Elektro

Bygg

Kraftledning

etc

ANLEGGSDIVISJON

Administrasjon

Undersdkelser

Utbygging

etc

DRIFTSDIVISJON

Administrasjon

Drift

Produksjon

etc

PROSJEKTLEDELSE

Administrasjonsavdeling:

I nnkjøpskontor
Personalkontor
Økonomi/jus-kontor
EDB-kontor

Elektroavdeling:

Apparatkontor
Kontrollkontor
Generatorkontor

Bygningsavdeling:

Anleggskontor
Detaljplanlegging

Kraftledningsavdeling:

Elektrokontor
Prosjekteringskontor

Maskinavdeling:

Turbinkontor
Lukekontor

Anleggsdivisjonen
Anleggsdivisjonen skal være
Statskraftverkenes utøvende
organ på byggeplassene og
utøve byggherrefunksjonen.

Divisjonen skal utføre alt
anleggsarbeid Statskraftver-
kene av forskjellige årsaker
ønsker å gjøre selv.

Divisjonen kan for eksem-
pel bestå av følgende avde-
linger/kontorer:

Administrasjonsavdeling:

Økonomi/innkjøp
og jus-kontor
EDB-kontor
Personalkontor

Utbyggingsavdeling:

Kraftledning
Kraftstasjoner
Understasjoner

Driftsdivisjonen
Driftsdivisjonen skal forestå
drift av alle anleggog salg av
produsert kraft. I tillegg skal
den ta seg av alle fellesfunk-
sjoner for de tre divisjonene.
Divisjonen kan for eksempel
ha følgende avdelinger/kon-
torer:

Administrasjonsavdeling:

Økonomikontor
Statistikk-kontor
Juridisk kontor
EDB-kontor
Personalkontor
Informasjonskontor

Driftsavdeling:

Kraftledning
Kraftstasjoner
Understasjoner

Produksjonsavdeling:

Produksjon
Kjøp/salg 


Serviceavdeling:

Transportkontor
Reisekontor
Hustrykkeri
Vaktmester
Materialkontor
Tekstbehandling

Prosjektledelse
Prosjektledelsens første og
viktigste oppgave er å sørge
for at erfaringene fra Driftsdi-
visjonen og Anleggsdivisjo-
nen føres tilbake til Plandivi-
sjonen allerede på planleg-
gingsstadiet.

Ved begynnelsen av hvert
nytt prosjekt utnevner admi-
nistrerende direktør en pro-
sjektleder, tatt et eller annet
sted i organisasjonen. Det er
nærliggende å hente en fra
Driftsdivisjon.

Prosjektleder har koordi-
neringsansvar for hele pro-
sjektet og rapporterer direkte
til administrerende direktør.

Hver divisjonsdirektør
utnevner &I eller flere fra sin 


egen divisjon til å sitte i pro-
sjektledelsen sammen med
prosjektlederen.

Konklusjon
Det foranstående er ikke
ment som et utfyllende for-
slag til organisasjonsendrin-
gen, — ennå er det mange
detaljer som kan diskuteres
og finpusses, for eksempel
grenseoppgangen mellom de
forskjellige avdelinger/konto-
rer i hver divisjon.

Det er for eksempel heller
ikke nødvendig at alle divisjo-
nene får sitt eget jus/økono-
mi-kontor. Dette må vurderes
i hvert enkelt tilfelle, og juste-
res etter behov.

Hovedkonklusjonen må
være at divisjonsdirektøren
blir ansvarlig på alle felter
innen sin divisjon, både når
det gjelder personale,
innkjøp, jus, EDB etc., og at
Driftsdivisjonen koordinerer
dette hvor det er hensikts-
messig med visse fellesfunk-
sjoner. Dette fordi Driftsdivi-
sjonen på lang sikt blir den
dominerende.
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«Nord-Europa:
åpnet ved Kol

Mast nr. 8 — «Veikdalens
Eiffeltårn». Høyde cirka 50
meter! Foto: Inge Lie,
N ord I ands Framtid.

Slik sto det for kort tid til-
bake å lese i flere av land-
ets største dagsaviser.
Dette refererer seg til den
offisielle åpningen av
taubanen i Kobbelv tors-
dag 8. mars.

Selv om banen allerede
hadde vært i bruk siden sep-
tember 1983, ønsket leveran-
dørfirmaet, Hordaland Meka-
niske Verkstad A/S, å markere
åpningen av banen på en litt
mer høytidelig måte. Til stede
under åpningen var represen-
tanter for leverandøren,
journalister, Det norske Veri-




tas, NVE lokalt og sentralt og
representanter for utbyggings-
kommunen.

Det har tatt ett og et halvt år
å bygge banen, og hygge-
kostnadene er kommet opp i
om lag 20 millioner kroner.
Kontrakten med Hordaland
Mekaniske Verkstad A/S lød
på 15 millioner kroner.
Arbeidet med fundamentering
av master og endestasjoner
ble utført i egen regi. Alt
arbeidet ble for øvrig utført ved
bruk av helikopter.

Ved Kobbelv kraftanlegg
skal denne banen tjene som
passasjer- og godstrans-
portåre til anleggsstedet Var-
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engste taubane
elv-anlegget»

revæjeka — et tverrslag på til-
løpstunnelen i inntaksområdet.
Banen, som er 9,4 km lang,
går fra Kobbvatnets sørside
opp gjennom Veikdalen i vill og
mektig natur frem til arbeids-
stedet.

Til passasjertransport blir
det benyttet en kabin med
plass til 15 personer, men det
finnes også ei lastegrind for
inntil tre tonns last. Med banen
skal det fraktes sprengstoff,
diesel, lastebiler, borrigger,
anleggsmaskiner etc. Store
kjøretøyer og maskiner må
demonteres til en maksimal
kollivekt på tre tonn under
transporten, og deretter mon-




teres sammen igjen på
arbeidsstedet.

Til sommeren skal banen
også benyttes i forbindelse
med bygging av en betong-
dam, og til transport av
sement, armering og forska-
lingsmaterialer.

Når arbeidsstedet blir fullt
bemannet sommeren 1984, vil
om lag 80 personer bli avhen-
gig av banen som transport-
middel. Kjøretid for banen en
veg er 45 minutter.

Anleggsstedet vil være i drift
frem til sommeren 1989.

Størker Bjørnstad

Pa veg opp med taubanen. Fra venstre: oppsynsmann Arvid Fossen,
avdelingsleder Storker Bjørnstad og anleggsleder Ola Brekke.

Over: Karl Einar Karlsen ved styrepulten i nedre taubanestasjon.
Under: Nedre taubanestasjon.

Øvre taubanestasjon. Byg-
ningssjef Per Tønder Smith
og anleggsleder Ola
Brekke i døråpningene.
Foto: Inge Lie, Nordlands
Framtid.
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«Katten» til Jørgen Sørensen

Fagerli var ein meister til å
fortelje. Han var ein stor,
kraftig, seneberr kar, fri-
luftsmann og jeger. Her er
nokre av historiene hans.

«Ska dokker på jakt og
tilfjells må dokker kjenne
fjellet og vite harens gang.
Han spring alltid i ring og
mot sola. På Oppdal er det
kupert terreng med store
kollar. Dette medfører at
vinstre framfoten og vinstre
bakfoten er kortare på den-
ne karen — og derfor heiter
han Skråliharan.»

Han kunne også bruke
kvisten og finne vatn. Men
han plagast sjølv og heime
så han heldt på å misse
trua. Men han gav seg ikk-
je og grov og grov — så
brønnen vart uvanlig djup.
Tilslutt fann han vatn, reint
og klårt. Men flo og fjære

Ola Gunnes

verka på brønnen hans på
Oppdal.

Ein gong hadde han ein
gris som var øllo skapo.
Han var lang, smal og
mjuk, øyro sto rett opp og
rumpa var ikkje krulla, men
heller lang og buskot med
bare ein svak bøy. Han var
kvikk i alle bevegelsa og
makelaus lur. Han var
mest umogeleg å stenge
inne i stillet og grynta ikkje
som ein vanleg gris. Han
nærast gøydde. Grisen
voks og vart sværande
lang — og tung på vekta,
men det var lite fett på si-
dene hans. Kjøttet eller
flesket, kva ein no ville kal-
le det, var sværande godt.
Friskt i smaken, noko seigt
med ein utroleg sterk vilt-
smak.

Olav Dale

I Fossekallen nr. 3/1984
refererer Jørgen Sørensen
til det lille hefte av 1978
med tittel: Idegrunnlag —
målsetting — oppgaver —
strategier, og stiller seg ty-
deligvis tvilende til vår ev-
ne og vilje til fortsatt å byg-
ge ut vannkraft der måle-
stokken er: kvaliteten på
det utførte arbeid, tidsfor-
bruket og prisen på det fer-
dige produkt.

Jeg har ikke tenkt å ta
opp noen diskusjon om
etatens arbeidsmoral og
innsatsvilje. Der får hver
og en vurdere seg selv og
sin nærmeste arbeidskrets.

Det er imidlertid grunn til
å reagere når Sørensen
begrunner sin mistillit med
å sette overslag og slutt-
sum for Tokke og Ulla-Før-
re opp mot hverandre uten
å gjøre forsøk på å forkla-
re hvorfor resultatene for
de to anlegg blir forskjelli-
ge.

Katten som Sørensen
slipper ut, minner meget
om «villkatter» som opptrer
i såkalte «sensasjonsavi-
ser», mens man burde for-
vente at en som spiller på
samme lag som oss andre,
og som bør ha kjennskap
til de faktiske forhold, bely-
ser sin skepsis til planleg-
ging og anleggsdrift i vår
egen regi med mer under-
bygde argumenter.

Jeg vil tillate meg å peke
på en del momenter som
burde vise det urimelige i å
sammenligne Tokke og Ul-
la-Førre hva overslag og
sluttsum angår.

Tokke
Tokke kraftverk ble bygget
i siste halvdel av 1950-åre-
ne og kom i drift i 1961, alt-
så i en periode med meget
beskjeden prisstigning. Vi
hadde en rivende utvikling
når det qjaldt anleggsut-
styr, maskiner og metoder,
spesielt i forbindelse med
tunneldrift og dambygging,
slik at prisstigning og
lønnsutgifter ble mer enn
kompensert med økning i
produktivitet.

Når det gjaldt arbeidsmil-
jø og arbeidstid, var tilstan-
den stabil, og man hadde
få og beskjedne krav til 


landskapspleie og etterar-
beider. Planendringer som
følge av utvikling innen
permanentutstyr eller sik-
kerhetskrav fra Kraftforsy-
ningens Sivilforsvars-
nemnd forekom nesten ik-
ke.

Ulla - Førre
Ved Ulla-Førre-anleggene
har vi hatt helt andre for-
hold i løpet av de siste 10
års anleggsperiode.

Kostnadsindeksen for
vasskraftanlegg, som for
øvrig Sørensens eget kon-
tor er ansvarlig for, viser en
stigning fra 1973 til i dag
på nærmere 290%.

Budsjettrente for Statens
forretningsdrift har steget
fra cirka 4,5% til cirka
7,5%, og til overmål ble det
fra 1. januar 1983 innført
en ny ordning med rentefot
cirka 12% og bortfall av
rentefritak fra siste 11/2
års forbruk.

Det har i løpet av an-
leggsperioden skjedd ve-
sentlige plan- og mas-
seendringer, dels på grunn
av teknologisk utvikling
ved permanente installa-
sjoner, dels ved kvalitets-
forbedringer, økt krav til
sikkerhet, økning i instal-
lasjoner — tunneltverrsnitt
og så videre blant annet
på grunn av økning i
kraftpris.

Man kan kort nevne de
nye damforskrifter og virk-
ningen av disse på de sto-
re fyllingsdammer, sivil-
forsvarets krav i forbindel-
se med Førrevassdam-
men, endring i Støledal
kraftverk, sluttbehandling
av overførings- og tilløps-
tunneler, omfattende måle-
og fjernstyringsanlegg og
bedring av miljø- og ar-
beidsmessige forhold for
Driftsavdelingen.

I tillegg kommer stadig
større uttellinger og tiltak til
berørte kommuner og sta-
dig økende krav til land-
skaps- og etterarbeider.

Innføring av ny «arbeids-
miljølov» med bortfall av
nattskift medførte etable-
ring av nye angrepssteder
for å holde fremdriftspla-
nen samtidig som avskriv-
ninger av kostbart anleggs-

Skråliharan på Oppdal
og andre skrøner
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utstyr gjorde store utslag
på enhetspriser.

Vi gjør ikke dårligere
jobb enn andre!
Sørensen påstår at vans-
kelighetsgraden ved de to
anlegg ikke er forskjellige.
Hadde han sammelignet
Kjela og Ulla-Førre når det
gjelder fjellforholdene for
tunneldriften, kunne jeg
vært enig. Det er vel nett-
opp de to anlegg som skil-
ler seg ut med hensyn til
dårlig fjell og vannproble-
mer, men så er da også
kostnadsøkningen ved Kje-
la og Ulla-Førre prosentvis
temmelig lik selv om Kjela
ble planlagt av privat kon-
sulent og bygget av entre-
prenør.

Dette er i grove trekk
ment som en påvisning av
det urimelige i å sammen-
ligne Tokke og Ulla-Førre.
For spesielt interesserte
kan jeg opplyse at det ved
årlig budsjettgjennomgang
blir satt opp spesifiserte
oppgaver over årsak til øk-
ning i overslag. Detaljering
går på prisstigning, renter,
investeringsavgift, plan- og
masseendring, naturgitte
forhold og andre spesifi-
serte forhold.

Jeg vil selvsagt ikke på-
stå at vår planlegging og
anleggsdrift ikke kan gjø-
res bedre. Vi gjør enkelte
«dårlige jobber», liksom
andre konsulenter og en-
treprenører gjør det. Men
dårlig drift utgjør tross alt
en meget liten andel av de
årlige påplussinger til
overslaget.

Positiv kritikk og forslag
til bedre planlegging, kost-
nadsvurdering og an-
leggsdrift er vi åpne for og
tar i mot med takk, men vi
kan styre vår begeistring
når det slippes ut katter
som hopper fra Tokke av
1960 til Ulla-Førre i 1980
og regner med å finne de
samme forutsetninger.

Edgar Forsberg

I Fossekallen nr. 3/1984 er
det innlegg som tydelig vi-
ser riktigheten av en advar-
sel vi har fått. Den sier at
det er avgjørende at noe
skjer, etter at vi avga vårt
forslag til organisering av
et eventuelt utskilt Stats-
kraftverkene. Hvis ikke vil
vi oppleve de merkeligste
rykter og vrangforestil-
linger. Meldingen om et års
utsettelse for behandling
av organisasjonsaken i
Stortinget gjør det bortimot
umulig å hindre at vi har en
usedvanlig vanskelig tid
foran oss.

Jeg er enig i at informa-
sjon er påkrevet. Jeg ser
også at vårt rundskriv har
vært så kortfattet at det ik-
ke har gitt nok informa-
sjon/motforestillinger blant
annet til de «mange ved
anleggene (som) ser med
uro på framtida etter at
sterke krefter innen Stats-
krattverkene later til å væ-
re i ferd med å bryte ned
mye av det vi tross alt har
greid å bygge opp». (Sitat
fra Hallvard Holen i Fosse-
kallen.)

I utsagnet ligger kanskje
at man mener forslaget om
et organisatorisk skille mel-




lom planleggingsfunksjo-
nen og egen entreprenør-
virksomhet betyr at vi vil
bygge ned egen virksom-
het?

Om det skulle være
noen innen Statskraftver-
kene som gjerne ser en
slik utvikling, så kan det i
allfall etter min mening ikke
være «sterke krefter». Der-
imot er det sterke krefter
utenfor NVE som gjør hva
de kan for å få slutt på sta-
tens egenregivirksomhet.
Hovedfremstøtet gjøres nå
overfor Vegvesenet, men
vi er også i skuddlinjen.

Vi har i vårt brev til Olje-
og energidepartementet
sterkt påpekt at spørsmå-
let egenregi-anleggsdrift
eller private entreprenører
bør avklares uavhengig av
hvorledes vi organiserer
det nye Statskraftverkene.
«Vi mener det er riktig å ha
det (egenregi-anleggsdrift)
blant annet av hensyn til
muligheten for å få og å
beholde dyktige fagfolk
som er nødvendige også
om vi kun bruker private
entreprenører.»

(Sitat fra brev til Olje- og
energidepartementet).

Argumentet om at vi bør
innhente konkurrerende til-
bud fra private entreprenø-
rer for vi gjør en ting selv,
lyder logisk og fornuftig. Vi
er redd politikere vil godta
en slik forutsetning uten å
være klar over konsekven-
sene. Vi advarer mot det
blant annet ved at vi i bre-
vet til Olje- og energidepar-
tementet sier:

«Det blir fra mange hoid
hevdet at vi må gi anbud i
konkurranse med private
entreprenører. Vi skulle
gjerne sett at det var mulig,
men det forutsetter selv-
sagt konkurranse på like
vilkår. En entreprenør må
regne med i beste fall å få
en kontrakt for hvert 5-10
anbud har utarbeider. Når
entreprenøren mislykkes
med et anbud, prøver han
seg på ny andre steder. Vi
ser bort fra muligheten av
at Statskraftverkene kan
tenkes å konkurrere om
jobber utenfor egne an-
legg. Dermed er det uteluk-
ket at vi kan få like vilkår,
og et krav om anbud i kon-
kurranse med entreprenø-
rer ved de enkelte jobber
hos oss, vil bety slutt på
egen anleggsvirksomhet.»

Jeg, og mange med
meg, vil vite at vi taper
noe vesentlig hvis egen
anleggsdrift avvikles. Det
er ikke minst kombinasjo-
nen planlegging og an-
leggsdrift som gjør at vi har
likt oss i etaten. Jeg har
ingen grunn til å tro at ikke
det fortsatt vil være tilfelle.

Jeg kan forsikre at jeg
selv og «sterke krefter i
etaten» vil kjempe for at vi
skal ha egen anleggsdrift.
Forutsetningen om at «vi
utfører selv det vi kan gjøre
bedre eller like godt som
andre, at vi skal ha en lø-
pende vurdering av om så
er tilfelle (økonomi, kvalitet,
tid),» er som før. Den forut-
setningen har vi alltid vært
enige om.

Det er ingen grunn til for
anleggsfolk å se med uro
på fremtiden av andre
grunner enn et eventuelt
politisk vedtak om privati-
sering. Hverken Statskraft-
verkenes ledelse eller or-
ganisasjonsmønsterets ut-
forming bør være årsak til
uroen.

Sig. Aalefjær
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 - Maj

Oslo 3

Opprustning
av Leirdøla
Turbinen har fått nytt lø-
pehjul. Dermed øker
maksimal ytelse fra 100
MW til 115 MW. Ved
kgl. res. 6/4 1984 ble
det gitt tillatelse til å ut-
nytte denne økningen
om «sommeren» - det
vil si fra 1. april til 30.
november.

Leif Burhol til minne
Overingeniør Leif Burhol er
gått bort i en alder av 60 år.
Han er nå stedt til hvile ved
Fet kirke på Romerike. For
oss som sto ham nær, er det
uforståelig at han ikke
lenger er blant oss. Etter ak-
tive dager på kontoret før en
velfortjent vinterferieuke, ble
en skitur fra hytta i Hedmark
hans siste.

Hans siste store arbeids-
oppgave var som hoved-
saksbehandler ved Kobbelv-
utbyggingen. Tidligere har
han også hatt tilsvarende
funksjon ved Oksla, Leirdø-
la, Båtsvatn og Norddalen
kraftverk.

Leif Burhols spesialfelt var
imidlertid kraftverkenes til-
løpsrør. Ser man tilbake på 


har vært engasjert i de fles-
te.

Gjennom alle år har Leif
Burhol vært en aktiv og dyk-
tig ingeniør, som aldri utsatte
til i morgen det som kunne
gjøres i dag. At han er gått
bort midt i en hektisk fase i
den kraftutbyggingen som
han for tiden var mest en-
gasjert i, overskygges av at 


menneskelige sidene ved
faglig samarbeid.

Ved Leif Burhols alt for tid-
lige bortgang har Statskraft-
verkene mistet en betydelig
ressurs. Minnet om ham
som en god venn og dyktig
medarbeider vil vi derimot
alltid bevare. Hans nære fa-
milie har i denne tunge tid
vår største deltagelse.

Fred med Leif Burhols
minne.

Ragnar Hartmann

LeifBurholbleansattidemangerørleveranser vi viharmistetenav våre
NVE i 1949. Siden har han i etter siste krig har hatt til vå- mestsentraleog erfarne
alle år arbeidet ved Maskin- re kraftverk, viser det seg at medarbeideresom også
kontoret, SBM. han på en eller annen måte hadde et våkent øye for de

NVE's personale
Endringer i mars 1984

Nytilsatte:




Avansement, opprykk:




Amdal, Ellen Ktr.ass. Ulla- Førre-anleggene Eikevik, Jan H. 0032 Avd.ing. Vestlands-verkene
Barstad, Tore Fagarbeider Område 1 Fjeldavli, Kolbjørn 1000 Maskinmester Minne trafostasjon
Dille, Håvard Avd.ing. Smestad landssentral Huseby, John 0. 0032 Avd.ing. Rana-verkene
Evensen, Solveig Ktr.ass. Ulla-Førre-anleggene Johansen, Jan A. 0033 Avd.ing. SK-Hokksund
Høgberg, Arild Fagarbeider Område 2 Johnsen, Jan-Kåre 3240 Overing. EE
Jenset, Frode Avd.ing. EEP Kristiansen, Helge J. 0033 Avd.ing. SK-Bjerkvik
Kolloen, John Idar Fagarbeider Innset-verkene





Loftu, Bjørn Statshydrolog VH Fratredelse med pensjon:




Morsund, Svein I. Avd.ing. Smestad landssentral Knutsen, EinarOvering. VFT
Myklebust, Reidun Tegner VH Menzel, Thyra Betjent AAA
Nordeng, Lars E. Avd.ing. SBP





Strømseng, Bjørn Fagarbeider Innset-verkene Fratredelse, annen:




Ståland, Kjell Fagarbeider Område 1 Flataker, Ellinor Ktr.ass. AAA
Søland, Tormod Avd.ing. SBG Michaelsen, Terje Overing. ET 6
Sørlie, Terje Avd.ing. Smestad landssentral Aakre, Marit Ingeniør SKS
Vårvik, Målfrid Ktr.ass. Ulla-Førre-anleggene





Aadland, Åge Oppsynsmannsass. Ulla-Førre-anleggene Dødsfall:






Burhol, Leif Overing. SBM
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