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Det
hemmelige
brorskap

Fossekallen
eies og finansieres av Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen. Utgivelsen forestås
av et bladstyre.

Synspunkter i artikler og innlegg står for
forfatterens regning, og representerer ik-
ke nødvendigvis etatens eller bladstyrets
syn.

Dette skal handle om diskriminering.
Ikke en diskriminering. Ikke en diskri-
minering som vi kan legge frem for
Likestillingsombudet og få en slutt på
med det samme, men en diskrimine-
ring som ligger så dypt forankret i vår
måte å tenke på, at vi knapt merker
det selv.

Idealet i dag er demokrati på ar-
beidsplassen, og gjennom de siste
årtier har det trengt seg frem en
kameratslig og jovial omgangstone de
ansatte imellom. Det være seg høy
eller lav. De-formen blir mindre og
mindre vanlig, og når den en sjelden
gang blir brukt, er det ikke alltid som
før i tiden for å vise respekt, men ofte
for å markere en viss avstand.

Språket vårt er, uten at vi er det
bevisst, spekket med sosiale hold-
ninger, og disse er bestemt av det
samfunn vi lever i. Når det i dag er
akseptert at vi sier du til en over-
ordnet, viser det at vi tross aRcr kom-
met et stykke på veg med demokrati-
seringen her til lands.

Alle er like, men noen er likere enn
andre, sier George Orwell i sin
berømte roman Animal Farm. Slik er
det også hos oss. Vi er selvsagt ikke
villige til å innrømme det, men språket
vårt avslører oss.

For hva er det vi hører til daglig?
Riktignok sier vi du til hverandre alle
sammen i Vassdragsvesenet. Men vi
bruker også navn. Og måten vi da
uttrykker oss på, er avhengig av om
den person vi snakker til er en kvinne
eller mann. Konkret ytrer dette seg
ved at vi bruker bare etternavnet når
det er en mann vi snakker til, og for-
navn når det er en kvinne.

Når etternavnet brukes alene
sammen med du-formen, for ek-
sempel «du, Johnsen», skapes det en
egen intimitet. Språkforskerne har
valgt å oversette det med: «vi kjenner
hverandre godt, og vi er likemenn og
kolleger». Etter min erfaring er det
bare unntaksvis at en kvinne kalles 


ved etternavn i Vassdragsvesenet, så
denne intime, kollegiale tiltaleformen
er tydeligvis forbeholdt menn. Et
hemmelig brorskap, så og si.

Vi kvinner blir stort sett kalt ved for-
navn, og i tilfeller hvor dette synes for
familiært, prøver man i det lengste å
unngå navnebruk i det hele tatt. Er det
ikke til å komme utenom, redder man
seg ved et fru eller frøken foran etter-
navnet. Språket viser på denne måten
at vi ikke betraktes som likeverdige.

Det ville kanskje være latterlig å for-
lange at alle skulle bruke fornavn.
Eller at også kvinner skulle kalles ved
etternavn. Språket speiler jo bare vir-
keligheten, og så lenge kvinner diskri-
mineres i arbeidslivet, vil det oppstå
slike hemmelige brorskap. Endrer vi
med makt på ett, vil det oppstå et
annet. Vi er nemlig nødt til å ha nyan-
ser i språket som vi kan uttrykke
virkeligheten med. Enten vi nå liker
denne virkeligheten eller ikke.

Kvinner diskrimineres ikke i ar-
beidslivet, vil mange si. De har de
samme muligheter. Jasså, har de
det? Hvorfor var det da ingen kvin-
nelige søkere til kraftverksdirektørstil-
lingen? Hvorfor har vi ingen kvin-
nelige direktører eller fagsjefer? Eller
driftsbestyrere og anleggsledere?
Hvor langt ned i hierarkiet må vi før vi
finner en kvinne? Og kan noen si meg
hvorfor det fremdeles er så få kvinner
på anlegg?

Dette ikke for å mane til kamp eller
aksjon. Men det kan være en fordel å
kjenne til de mekanismer som er med
på å opprettholde skjevhetene i vårt
samfunn. For samtidig med at språket
viser oss at det går tregere med like-
stillingen mellom kjønnene enn mel-
lom klassene, er det også med på å
bevare fordommer som er uverdige
for et demokrati og skjemmende for
enhver arbeidsplass. La oss derfor gå
inn for å behandle hverandre likt,
enten det er på fornavn eller på etter-
navn!

Bladstyre
For Akademikernes Fellesorganisasjon:

Overingeniør Ragnar Hartmann
Avdelingsingenior Øivind Wold

For Statstjenestemannskartellet:
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Kjell Arne Bursvik

For Statstjenestemannsforbundet:
Førstesekretær Anne Christophersen

For NVE:
Førstekonsulent Ole Dyrdahl
Overingeniør Hallvard Holen
Driftsbestyrer Thorleif Jenssen
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Postboks 5091 — Maj,
0301 Oslo 3

Gateadresse: Middelthunsgate 29
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31. årgang — opplag 7300

Redaksjonen avsluttet 21. september

Omslagsbilde: Det er i år 10 år
siden Ulla-Førre-anlegget ble star-
tet opp, men ennå gjenstår det fire
års anleggsarbeid på dette vårt hittil
største kraftprosjekt. Fossekallen
bringer denne gang en rapport fra
Ulla-Førre. På bildet sees Førre-
vassdammen fra båt på Blåsjø.
Foto: Geir Kamsvåg.
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NVE-statistikk viser:

Sterk økning
el-produksjon og
forbruk

Produksjon
Det har vært en sterk økning i pro-
duksjon av elektrisk kraft det siste
året.  I  perioden juli 1983 til juni
1984 økte produksjonen av el-kraft
med 10,8 prosent sammenlignet
med samme periode et år tidligere.
Produksjonen økte fra 97,8 til
108,4 milliarder kilowattimer
(T1Nh).

Dette går fram av NVEs korttids-
statistikk for denne perioden. Pro-
duksjonsøkningen skyldes hoved-
sakelig mye nedbør, særlig i siste
halvår av 1983.

Forbruk
Konjunkturoppgangen for den
kraftkrevende industrien fører til en
sterk økning av forbruket av elek-
trisk kraft. Denne delen av indu-
strien ökte forbruket av el-kraft
med 12 prosent i første halvdel av
1984 sammenlignet med samme
periode året før.

Også for det alminnelige forbruk
har det i perioden juli 1983 til juni
1984 vært en forbruksøkning sam-
menlignet med samme periode et
år tidligere. Korrigert for unormale
temperaturforhold har forbruket
økt 5 prosent. Hvis denne tenden-
sen holder seg ut året, vil brutto-
forbruket i alminnelig forsyning
komme opp i 62 TWh, mens ener-
gimeldinga har forutsatt 59 TWh i
1985.

I tillegg til dette var det sterk
økning i bruken av tilfeldig kraft til
elektrokjeler — på hele 38,5 pro-
sent i perioden juli 1983 til juni
1984 sammenlignet med samme
periode et år tidligere. Dette skyl-
des i hovedsak lave priser på tilfel-
dig kraft på grunn av de gode pro-
duksjonsforholdene, og økt inter-
esse for installering av elektrokje-
ler og bruk av tilfeldig kraft både i
industrien og i større borettslag.

Eksport
Store mengder av tilfeldig kraft har
ført til at også eksporten av elek-
triskkraft har økt i 12 månederspe-
rioden fra juli 1983 til juni 1984 i
forhold til samme periode et år tid-
ligere. Eksporten utgjorde i denne
perioden 11,8 TWh.

Eksporten var særlig stor i andre
halvdel av 1983. I første halvår av
1984 sank eksporten av elektrisk
kraft med nesten 30 prosent
sammenlignet med første halvår i
1983.

Norges største kraftprosjekt passerer 10 år
Utbyggingen av Ulla-Førre. i Ryfylke har i disse dager pågått i 10 år. Store
dimensjoner preger dette kraftutbyggingsprosjektet — det største i landet noensinne.

Fra gråfjell til grønne enger
Henrik Halsne er ansatt ved Ulla-Førre-anlegget. Når anlegget er ferdig,
vil han imidlertid satse på jordbruket i Suldal.

Vestlands-verkene — ansvar for drift av fjernstyrte kraftverk
Med dagens teknikk er det fullt mulig å fjernstyre et kraftverk på den andre siden
av kloden fra Vestlands-verkene. Men foreløpig holder man seg på Vestlandet.

Driftssentralen i Sauda: Fjernstyrer kraftverk og klimastasjoner
Fra driftssentralen i Sauda styres kraftverkene i Eidfjord, Folgefonn, Mauranger og
Hylen og Kvilldal ved Ulla-Førre-anlegget både teknisk og økonomisk.
Helt uten menneskelig hjelp klarer man seg imidlertid ikke.

Smestad landssentral — et nyttig redskap for Statskraftverkene
Med det etter hvert så omfattende nett- og produksjonssystem som Statskraft-
verkene driver, har datakraft tvunget seg frem som hjelpemiddel.

Hvorfor eksporterer Norge billig strøm?
Spørsmålet er velkjent, både i debatten om videre kraftutbygging,
og som et argument for lavere strømpriser innenlands.

Kraftutvekslingen med utlandet
Kraftutveksling mellom naboland er blitt en vesentlig faktor i de enkelte lands
kraftforsyning, og representerer store verdier både i kraftkvanta og penger.

Vannkraft landets nest største investeringsobjekt med årlig
cirka åtte milliarder kroner
Med unntak av oljevirksomheten er norske kraftprosjekter landets største
investeringsobjekt. Dagens lånevilkår gir god avkastning for långiverne,
men høye kapitalkostnader for nye kraftanlegg.

Ymse slag vasskraft
Vår gjesteskribent Per Håland behandler denne gang emner som tyngdekraft
og skattelettelser.

Gruve- og tunnelarbeidernes skytshelgen
Utenfor tunnelåpningen i Glommedal står ennå en liten kvinnefigur i sten.
Det er St. Barbara — skytshelgen for gruve- og tunnelarbeidere, sjøfarere,
artillerister og brannmenn.

Det er i år ti år siden arbeidet på Ulla-Førre — Norges største kraftprosjekt — ble satt i gang. Anlegget begynner å
ta form, men ennå gjenstår det cirka fire års anleggsarbeid. På bildet sees den delen av Kvilldal kraftstasjon som
nå er i drift. Foto: Geir Kamsvåg.
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Utbyggingen av Ulla-Førre i
Ryfylke har i disse dager
pågått i ti år. Store dimensjo-
ner særpreger dette kraftut-
byggingsprosjektet — det
største i landet noensinne.

Flere av de «rekorder»
som norsk ingeniørkunst
her er i ferd med å sette, kan
man regne med blir ståen-
de: Her bygges landets
største kraftstasjon — Kvill-
dal, landets største dam —
Storvassdammen, og Blåsjø
— som skal demmes opp ved
hjelp av åtte dammer — blir
Norges niende største inn-
sjø og landets største kraft-
verksmagasin.

Tar vi i tillegg med et par
tallopplysninger, selvfølge-
lig også rekorder, skulle vi
ha perspektivene helt klare:

Samlet installert effekt for
Ulla-Førres tre kraftstasjo-
ner Saurdal, Kvilidal og
Hylen, blir 2040 megawatt —
det blir det største her til
lands (Sira-Kvina produse-
rer riktignok mer).

Utbyggingen ventes å
koste åtte milliarder kroner,
medregnet 12,5% rente. Med
unntak av oljesektoren er
dette det største norske
industriprosjekt også hva
kostnader angår.

Elektrisitetsproduksjonen
fra Ulla-Førre-verkene vil i et
normalår bli cirka 4,5 milliar-
der kilowattimer (TWh).
Dette kan sammenlignes
med en total produksjon på
landsbasis på cirka 100
TWh. Om den samme ener-
gien som Ulla-Førre-verkene
vil bidra med, skulle produ-
seres i et varmekraftverk,
ville dette kreve én million
tonn olje årlig.

Blåsjø skal bli hele Sør-
Norges «vannkraftstabbur»,
vår reserve i nedbørfattige
år. Ferdig opptappet skal
innsjøen med sine 3,1 milli-
arder kubikkmeter vann
dekke et areal på 80 kvadrat-
kilometer.

Ulla-Førre-anlegget har nå på-
gått i ti år, men ennå gjenstår
fire års anleggsarbeid. Ved
Kvilldal kraftstasjon gjenstår
fremdeles montasjen av de to
siste aggregatene før stasjo-
nen er i full drift.



Ulla-Forre-reportasje:

Norges største
kraftprosjekt
passerer ti år

— Nå gjenstår ti kilometer tunnel,
ferdigjøring av kraftstasjonene i
1986 og dammene i 1986-1987,
opplyser overingeniør Harald
Håland.

Kvilidal — Norges største
kraftstasjon
Foreløpig står to av Kvilldals
fire generatorer ferdig. To
kjempemessige hull i kraftsta-
sjonshallen avslører imidlertid
at det nå heller ikke er lenge
før de to siste skal settes på
plass. I 1986 skal Kvilldal
kraftstasjon stå ferdig. Med en
kapasitet på 1 240 megawatt
blir den Norges klart største.
Teoretisk skal Kvilldal kraftsta-
sjon alene kunne svare for
Oslos etterspørsel etter elek-
trisitet på det høyeste.

Tilløpstunnel til kraftstasjo-
nen er vel 4,6 km med en fall-
høyde på 525 meter. Vann-
mengdene som renner gjen-
nom stasjonen når aggrega-
tene er i drift, vil tilsvare 260
kubikkmeter i sekundet — om-
trent det simme som normal
vannføring i Namsen, Norges
fjerde største elv!

Det er sprengt ut cirka
100 000 kubikkmeter fjell for å
etablere denne kjempe-
messige kraftstasjonshallen
500 meter inne i fjellet.

Storvassdammen —
verdens største med
asfaltkjerne

Utbyggingen av Ulla-Førre
omfatter blant annet Norges
største dam, Storvassdam-
men. Ettersom den bygges
med asfaltkjerne, vil den også,
når den står ferdig med sine
9,6 millioner kubikkmeter i
1987, bli verdens største dam
(i volum) av denne type. Til nå
er cirka fire millioner
kubikkmeter masse kommet
på plass.

Strategiske mål ellers: 1 462
meter lang, 90 meter høy, 250
meter bred i bunnen, 90 meter
på toppen. Asfaltkjernen har
en bredde på 80 centimeter i
bunnen og avtar oppover mot
50 centimeter.

Med litt rund regning kan
kanskje følgende jamføring si
det meste om hvilke dimensjo-
ner man her står overfor: Stor-
vassdammen tilsvarer i volum
det samme som cirka 30 000
vanlige norske bolighus!

Arbeidet med dammen
begynte i 1980, driften kom i 


gang i 1981. Asfaltkjerne ble
valgt i stedet for morene, som
altså er mer vanlig, for å spare
frakt. Morene måtte man i til-
felle ha hentet 19 kilometer fra
dammen. Ved valg av asfalt-
kjerne spares 50 000 lass med
en kjøretur på en time hver.

All masse som brukes til
bygging av dammen produse-
res på stedet, utenom selve
asfalten.

Oddatjørndammen — den
høyeste dammen i landet

Når Oddatjørndammen står
ferdig i 1987 (ja, kanskje alle-
rede i 1986) vil den med sine
140 meter være Norges høy-
este dam. Med et totalt kubikk-
metermål på 5,7 millioner m3
vil den være Norges største
morenedam, det vil si steinfyl-
lingsdam med morenekjerne.

En høy dam må være godt
fundamentert: Oddatjørndam-
men får en bredde på 400
meter i bunnen. Det tilsvarer
fire fotballbaner etter hver-
andre, det!

Det nærmer seg
slutten
— Av tunnelarbeidet gjenstår
det nå cirka 10 av totalt 125
kilometer. Det vil vi ha gjort
unna til neste høst. Så, i løpet
av 1986, skal alle kraftstasjo-
nene stå ferdige. Og da gjen-
står fullførelse av dammene i
1986-1987. Jo, for oss som
har fulgt anlegget, vil det nok
bli en merkbar nedtrapping nå
framover, sier overingeniør
Harald Håland ved Ulla-Førres
anleggsledelse i en samtale
med Fossekallen.

En anleggsvirksomhet av
slike dimensjoner, og med slik
bredde og variasjon i oppga-
ver, særpreges av hektisk
aktivitet. «Rallarliv» er det nok
ikke lenger — utviklingen har
løpt fra den tida. Like fullt, å
drive et anlegg seks mil inne
på snaufjellet underlagt norske
værguder er nok ingen spøk.
Stabil arbeidskraft og godt
miljø vitner om at dette fortsatt
har noe med pionerånd og til-
trekningskraft å gjøre.

— På topp har anlegget hatt
opptil 1 500 ansatte. Nå vil tal-
let på sysselsatte gradvis avta,
fra 1 350 i år til 600 i 1987 og
150 i 1988, opplyser Håland.

I 1989 skal alt være helt fer-
dig, da overtar Vestlands-
verkene med fjernstyring fra
Sauda.

Geir Kamsvåg Stein Morch-Hansen
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Førrevassdammen - landets største betongdam
Førrevassdammen skal bli med til å bygge hvelvdammen.
landets største betongdam. I Denne får en høyde på 80
1986-1987, avhengig av om meter.
det nå kan bli forsering av På hver side av hvelvdam-
byggeplanene med én se- men skal det bygges side-
song, vil den stå ferdig med dammer, slik at Førrevass-
cirka 250 000 kubikkmeter be- dammen til sammen vil få en
tong. lengde på nærmere 1 300

Halvparten av massen går meter.

Hva kommer det av???
Det har vært skrevet mye og pent om mange som er gått over i
pensjonistenes rekker etter mange år i etatens tjeneste.

Dette er koselig gjort og riktig gjort, men hva kommer det av at
dette bare gjelder mannlige ansatte? Det har da sikkert sluttet
noen kvinnelige ansatte også i årenes løp som har gjort en sam-
vittighetsfull og helhjertet innsats i statens tjeneste gjennom
20-30 år? Eller er det ikke det? Eller synes ikke de som skriver at
det  er noe å skrive om?

Jeg bare spør

Over til venstre:  Storvassdam-
men, verdens største dam med
asfaltkjerne, bygges med en
kjerne av asfalt på 50-80 cen-
timeter. Utlegging av asfalt (bil-
det) fjernstyres ved hjelp av
laserstråler.

Over til høyre:  Norges største
dam, Storvassdammen, be-
gynner å ta form. Vel en tre-
djedel av dammens masse,
som ferdig bygd i 1987 vil ut-
gjøre 9,6 millioner kubikkmeter
(tilsvarende cirka 30 000 nor-
ske bolighus), er nå kjørt på.
Strategiske mål ellers på det
som blir verdens største dam
med asfaltkjerne, er 1 462 me-
ters lengde, 90 meters høyde
og 250 meters bredde i bun-
nen.

Under til venstre:  Førrevass-
dammen — bygges av 250 000
kubikkmeter betong. Den skal
være med å demme opp Blå-
sjø.

Under til høyre:  Oddatjørndam-
men — på veg mot 140 meters
høyde.
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Tekst og foto: Geir Kamsvåg

Fra gråfjell til grønne
enger

Henrik Halsne er ikke mer enn 38 år. Likevel hadde han
sin første jobb i NVE allerede i 1961. Den gang hadde
han sommerjobb, og var med på stikking av fjernled-
ninger.

— Så merkelig var det vel heller ikke at jeg havnet i
yrket. Når du er vokst opp 1 dette distriktet, kjenner du
til både anlegg og NVE. Det er like naturlig å begynne
på anlegg her, som å bli fisker i Lofoten, sier Henrik
Halsne.

Siden 1976 har han arbeidet på Ulla-Førre-anleg-
gene. Nå arbeider han som avdelingsingeniør, og har
Storvassdammen som arbeidsplass. Men i framtida
vil han satse på jordbruket i Suldal.

Anlegg og gård
En god del av dem som har
mindre bruk, har tatt jobb på
Ulla-Førre-anleggene for å få
en bedre inntekt enn det går-
den kan gi alene.

— Problemet for mange blir
nok hva de skal gjøre når
anleggene er ferdig. I dag kan
de være dagpendlere og drive
gårdsbruk på si. Men når
anlegget er ferdig, vil nok
mange oppleve valgets kval.
Skal de følge med til nye
anlegg eller skal de gå tilbake
til bare å livnære seg av et lite 


gårdsbruk? Å gå over til bon-
deyrket på heltid fører til en
kraftig senking av inntektene.
Spørsmålet er om folk er villige
til å redusere på den levestan-
darden de er blitt vant til.

Henrik Halsne tror at mange
vil følge med til nye anlegg.
Både fordi de vil beholde den
levestandarden de har vent
seg til, og fordi de liker
arbeidet og miljøet på anlegg.

Hva med deg selv, vil du
greie overgangen?

Jeg tror det skal gå. Dette
er noe som vi har forberedt oss
på gjennom flere år, siden vi
bestemte oss for å satse
inntektene fra anleggsarbeidet
på jordbruket.

For tida har vi bare noen
sauer og ungdyr gående på
beite. Til gården hører 40 mål
med dyrka mark inkludert leie-
jord. Det første som skal gjøres
er bygging av ny driftsbygning.
En slik investering ville vært
nokså vanskelig uten inntek-
tene fra anleggsarbeidet på
Ulla-Førre.

Blir bonde
— Når vi er ferdige med Ulla-
Førre-anleggene, kommer jeg
nok til å gi opp anleggslivet.
Så i 1988 skifter jeg yrke og
blir bonde på heltid. Jeg har
hatt det godt på Ulla-Førre,
men i lengden blir det for hardt
med to jobber. Arbeidsdagene
her oppe på Storvassdammen
blir gjerne 10-11 timer. Med
gårdsarbeid i tillegg blir det i
meste laget.

Selv omdet gamle rallarmiljøet ikke eksisterer lenger, er det likevel et spesielt miljø på anlegg, mener Henrik
Halsne. — Har du først fått anleggsbasillen i kroppen, slipper den ikke så lett.
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Etter at anleggstida er over, er det jordbruket som skal fø Henrik Halsne og familien. Foreløpig nøyer han seg med noen ungdyr og sauer.

Om kraft, ledning og landskap
og andre selvfølgeligheter

Anleggsbasillene sitter
ikke så fast i kroppen nå da at
du vil få problemer med å
slutte?

Det er klart, helt lett blir
det ikke. Dette er tross alt et
yrke jeg trives med, og hvor
det hele tida skjer noe. Du ser
resultatet av det arbeidet som
blir gjort. Og ikke minst viktig, —
det er svært godt miljø på
anlegget, understreker han.

Men nede i Suldal venter
både familie og gårdsbruk.
Gårdsbruket er det som skal gi
utkomme etter at anleggsar-
beidet er ferdig. Derfor har han
også satset målbevisst på å
investere i gården slik at den
kan være inntektsgrunnlaget
når anlegget er ferdig.

Inntekt og arbeid
Det at bønder har tatt arbeid
på anlegget, har tilført jordbru-

ket kapital. Men også resten
av samfunnet er tilført penge-
summer, og handelsnæringa
har blomstret med nye forret-
ninger og økt omsetning.

— Handelsstanden må
regne med trangere tider etter
at anleggsvirksomheten er
over, sier Henrik Halsne. Verre
synes jeg likevel det er med
ungdommen her fra Suldal
som har hatt arbeid på hjem-
stedet. Det finnes ikke alterna-
tive arbeidsplasser for dem,
det har vært vanskelig å få
bedrifter til å etablere seg her.

Så spørs det, da. Hvordan
vil overgangen bli etter noen år
for Henrik Halsne og andre
suldøler — fra fast inntekt, tak-
ket være gråfjellet, til å leve av
det de grønne engene i dal-
bunnen kan gi av arbeid og
inntekt?

Frist for innsendelse alf stoff
til Fossekallen nr. 10/1984 er
fredag 2. november. «Haste-
stoff» til nr. 9/1984 kan mot-
tas inntil mandag 29. okto-
ber.

Trolig inspirert av sin egen ar-
tikkel i siste nummer av Fosse-
kallen om ingeniørsoldatenes
innsats i 1940, fyrer Jørgen
Sørensen samtidig av en kraft-
salve mot publikasjonen Kraft,
ledning og landskap.

Jeg må nok innrømme at jeg
ville blitt forbauset om en
reaksjon fra Sørensens side
ville blitt annet enn negativ.
Men han som andre, står selv-
sagt fritt til å mene hva de vil
og når de vil. Den saken er
grei nok og trenger ingen flere
kommentarer.

I sin omtale av publikasjo-
nen har Jørgen Sørensen
imidlertid en del sitater som
jeg finner det påkrevet å kom-
mentere. De er alle billedtek-
ster knyttet til bestemte bilder i
publikasjonen. De er helt be-
visst gjort så enkle som mulig
og i stor grad knyttet til alment
kjente begreper (selvfølgelig-




heter?). De står der i håp om å
inspirere en uensartet leser-
krets, til selv å finne grunnlag
for «å lese videre i bildene».
Evnen og viljen til slik «les-
ning» — enten det gjelder trykte
bilder eller landskapet selv —
varierer (selvsagt!) mye fra
person til person. Gjennom
mange direkte positive reak-
sjoner fra lesere på publikasjo-
nen, har jg imidlertid stadig
gleden av å konstatere at hen-
sikten i stor grad synes å være
oppnådd i så måte.

Når Jørgen Sørensen fjerner
billedtekstene fra bildene og
setter dem sammen i en mi-
traljøseinspirert rekke, må det
hele selvsagt virke menings-
løst. Tekstene sitert på denne
måten, isolert fra bildene, opp-
fatter jeg som en form for sitat-
fusk.

Knut Ove Hillestad

/
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Statskraftverkene er i dag opp-
delt i sju driftsområder: Alta,
Glomfjord, Rana, Aura, Vest-
landet, Tokke og Østlandet.

Vestlands-verkene i Sauda
har ansvaret for driften av føl-
gende anlegg i Rogaland og
Hordaland: Eidfjord, Folge-
fonn, Ulla-Førre, Sauda, Blå-
falli og Dale (kraftstasjoner).
Trafostasjonene Lyse, Førre,
Kvilldal, Hylen og Saurdal. Og
300- og 400-kilovoltnettet in-
nenfor dette området og mot
Østlandet.

Ulla-Førre er delvis kommet
i drift under Vestlands-
verkenes fjernstyring, men
«full fart» blir det først når alle
de tre kraftstasjonene står fer-
dig i 1986.

Fjernstyring er et sentralt
stikkord for dagens «kjøring»
av norske kraftstasjoner. Det
er et lite eventyr at en beslut-
ning om for eksempel start
eller stopp av turbin og gene-
rator 500 meter inne i fjellet på
et sted 5-6 mil unna driftssen-
tralen, kan iverksettes med en
finger på en datamaskintast.

Du syns også at avstanden
imponerer?

Når vi først har etablert
teknikken, er det egentlig
ingen ting i veien for at vi med
det utstyret vi har for eksem-
pel her i Sauda kunne fjern-
styre et kraftanlegg på den
andre sida av kloden, forklarer
Vidar Bern, driftsbestyrer for
Vestlands-verkene.

En annen sak er at vi
selvsagt ikke har ambisjoner i
retning av noe slikt, tilføyer han
— med et smil.

Juridisk ansvar
Når et anlegg står ferdig, over-
tar Statskraftverkenes drifts-
avdeling ansvaret for driften. I
det lokale driftsområdet får to
personer samtidig en særlig
myndighet og et særlig ansvar.
Den ene, som regel driftsbe-
styreren, står direkte ansvarlig

overfor norsk elektrisitetslov-
givning for at det elektriske
anlegget vedlikeholdes og bru-
kes slik det skal. Den andre
får det samme ansvar overfor
damforskrifter, ansvar for sik-
kerheten ved dammene. Dette
innebærer en kontroll-og in-
struksjonsmyndighet på linje
med for eksempel elektrisi-
tetstilsynet.

200 ansatte
Vestlands-verkene ble oppret-
tet i 1966. Vidar Bern har Vært
med som driftsbestyrer fra den
gang — med 11 ansatte de
første to årene, og til dagens
nærmere 200.

— Vi har delt oss på to områ-

der, økonomisk drift og teknisk
drift, forklarer Bern.

— Økonomisk drift omfatter
vannhusholdning, kraftproduk-
sjon og nettdrift. Teknisk drift
innebærer teknisk tilsyn og
vedlikehold av alle tekniske
anlegg.

Videre har vi det vi kaller
ytre avdelinger, for Eidfjord,
Ulla-Førre, Folgefonn, trafo-
stasjoner og linjer, som hører
til under lederen for den tek-
niske drifita. Disse skal imidler-
tid være mest mulig selv-
hjulpne og løse sine oppgaver
på egen hånd. l~n bak dette
er selvfølgelig at ansvar også
øker interessen for det man
holder på med.

Intern informasjon
Særlig på sommeren blir akti-
viteten, til tross for ferieavvik-
ling, stor: Det gjelder å få un-
na vedlikeholdsarbeidet mens
produksjonen er lav.

Vestlands-verkenes leder
mener at også den interne
informasjon skal være godt
ivaretatt: Hver mandag møtes
et større antall medarbeidere
med lederansvar for sine
områder for å samtale om hva
som skjedde sist uke, og hva
som skal skje i den kom-
mende. Dette sammenfattes i
telegramstil og formidles til de
enkelte arbeidsplassene.  I  til-
legg holdes orienteringsmøter i
avdelingene.

— Med dagens teknikk ville det egentlig ikke være noe i veien for å fjernstyre et kraftverk på den andre sida av

kloden fra for eksempel Vestlands-verkene i Sauda, sier driftsbestyrer Vidar Bern. Noen ambisjoner i den retning

har man imidlertid ikke.
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Driftssentralen i Sauda er Norges største. Herfra kan Odd Offerdal og hans kolleger styre produksjonen på kraftverk som ligger 150 kilometer borte.

Driftssentralen i Sauda:

Fjernstyrer
kraftverk og
klimastasjoner

Skiftingeniør Odd Offerdal ved Vestlands-verkene i
Sauda tar en kikk på dataskjermen og ser etter at alt
fungerer som det skal på kraftverkene som er tilknyt-
tet driftssentralen.

Fra driftssentralen i Sauda styres kraftverkene i
Eidfjord, Folgefonn, Mauranger og Hylen og Kvilldal
ved Ulla-Førre-anlegget både teknisk og økonomisk.

I praksis betyr det at Odd Offerdal fra sin plass i
driftssentralen i Sauda bestemmer hvilke av kraftver-
kene som skal kobles til nettet, og hvor mye de skal
produsere til enhver tid.
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Om kraft til Finland

Til redaktøren!

Jeg takker for et godt
tidsskrift med god infor-
masjon om NVE og «kraft-
norge». I nr. 7/1984 har du
sakset et intervju med meg
fra NRK om kraft til Finland,
som dessverre er blitt noe
feiltolket. Jeg tillater meg
derfor å be om spalteplass
til en korreksjon.

Det er riktig at det i de
beste vannår i Region 4
(Hamarøy—Grense Jakobs-
elv) er en tilgang på tilfel-
dig kraft på opptil 700
GWh med vårt nåværende
produksjonspotensiale.
Hvis vi kunne omsette den-
ne kraftmengden for ek-
sempel til 10 øre/KWh, ville
dette skaffe produksjons-
verkene en tilleggsinntekt
på opptil 70 millioner kro-
ner pr. år.

Markedet for tilfeldig
kraft i regionen er nå ut-
bygget til cirka 60-70
GWh, eller bare 10% av til-
gangen i de beste vannår.
Noen av verkene våre ar-




beider intenst med å øke
markedet innenlands, men
de store resultater er hittil
uteblitt. Vi ser derfor frem
til å få inn Finland ved si-
den av Sverige som mar-
ked for tilfeldig kraft.

Over den kraftige forbin-
delsen til Sverige (420 kV)
var vi oppe i en eksport på
650 GWh i 1983. Forbin-
delsen til Finland vil neppe
få en kapasitet på mer enn
en tiendedel av dette, altså
inntil 60 GWh i de gode
vannår. Vi håper at Regje-
ring og Storting vil følge
opp Hovedstyrets enstem-
mige innstilling, først og
fremst fordi dette er den
hurtigste måten å skaffe
reserveforsyning til Øst-
Finnmark på. Men også
fordi det samtidig åpner et
marked for tilfeldig kraft i
størrelsesorden 10% av til-
gangen på slik kraft i Re-
gion 4 i de beste vannår.

Edvard 0. T. Johnsen
Samkjøringssjef

Avansert dataanlegg
— Ved hjelp av vårt avanserte
dataanlegg vet vi til enhver tid
hvordan vi kan få best mulig
samlet utnyttelse av kraftver-
kene, sier Odd Offerdal.

Men for å kunne utnytte sys-
temet maksimalt, er det ikke
nok å vite vannstanden i
magasinene. Like viktig er det
å vite hvor mye nedbør som
kan forventes. Derfor samar-
beider driftssentralen med
Meteorologisk Institutt. Hver
dag får driftssentralen opplys-
ninger fra Meteorologisk Insti-
tutt om hvor mye nedbør som
kan ventes det nærmeste
døgn. Disse dataene blir så
benyttet i hydrologiske model-
ler. Datamaskinene beregner 


så hvor stort tilsig det vil bli, og
nårtilsiget kan ventes til de for-
skjellige magasinene. På den
måten beregner man ved
driftssentralen hvilke maskiner
som skal stå for den produk-
sjon som skal leveres de nær-
meste dagene.

Klimastasjoner
Gode meteorologiske kunn-
skaper fører til en bedre utnyt-
telse av ressursene. I samar-
beid med Vassdragsdirektora-
tet og EFI (Elektrisitetsforsy-
ningens forskningsinstitutt) er
det montert klimastasjoner ved
Folgefonn og i Eidfjord. Disse
er plassert i forskjellige høyder
og måler temperatur og ned-
børsmengde. Dataene fra de

forskjellige klimastasjonene
blir så brukt som grunnlag for å
regne ut forventet tilsig til
magasinene og hvor store
reserver som finnes, for eks-
empel i form av snø.

Bruk av klimastasjoner har
gjort det mulig å få til en bedre
og mer rasjonell utnyttelse av
kraftverkene. Derfor vil det da
også etter hvert bli plassert ut
flere klimastasjoner — over
hele landet.

Mennesket nødvendig
Selv om skiftingeniør Odd
Offerdal på driftssentralen i
Sauda, som er Norges største,
kan fjernstyre produksjonen på
kraftverk som ligger 150

kilometer fra Sauda, så trengs
det også andre ansatte som
driftssentralfolkene kan støtte
seg til.

— Av og til klikker fjernsty-
ringsanlegget, og da må
arbeidet utføres ved det
enkelte kraftverk. I slike tilfeller
rykker hjemmevaktene ut hvis
det skjer utenfor arbeidstida.
Produksjonsstyringa skjer like-
vel fra driftssentralen i Sauda.
Forskjellen er at i slike tilfeller
styres produksjonen ved hjelp
av telefonforbindelse mellom
driftssentralen og de ulike
kraftverkene.

Så foreløpig kan ikke Odd
Offerdal og hans kolleger ved
driftssentralen helt greie seg
uten menneskelig hjelp.
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Ved begge operatørpultene kan både nett- og produksjonsbilder tas fram. «Nett-pulten» i forgrunnen, «prod-pulten» skimtes i bakgrunnen.

Med det etter hvert så
omfattende nett- og
produksjonssystem
som Statskraftverkene
driver, har datakraft
tvunget seg fram som
et hjelpemiddel.

Datasystemene som
i dag brukes ved
Statskraftverkenes
Landssentral på Sme-
stad er ikke bare ett
system, men flere
mindre systemer med
forskjel I ige oppgaver.
Disse arbeider
sammen i varierende
grad.

Landssentralen har
lenge vært i en opp-
byggingsfase hvor
nye funksjoner stadig
er tatt i bruk. I dag er
Landssentralen kom-
met til det stadium at
de aller fleste funksjo-
ner er tatt i bruk og har
vist sin nytte.
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Allerede i 1928, da NVE sat-
te i drift Nore Kraftverk med
overføringslinjer og understa-
sjoner, ble det behov for en
instans som til enhver tid kun-
ne koordinere driften av dette
nettet, lede gjenoppretting av
driften etter feil, foreta omkob-
linger i forbindelse med arbei-
der etc. Det ble derfor oppret-
tet en overordnet vaktordning, 


som under det kanskje litt pre-
tensiøse navnet «Statens
vakthavende» har eksistert
sammenhengende i 56 år,
hverdag og helg, natt og dag
til dags dato.

Femogtyve til tredve år se-
nere bygde NVE ut kraftverker
og overføringsanlegg i Møre —
Trøndelag, i Rana-området, i
Troms og så videre. I hvert av 


disse områdene ble det opp-
rettet tilsvarende vaktordning,
som ledet den løpende drift av
NVE's nett i hver sine driftsom-
råder.

Enda noen år senere, fra
først i 1960-årene, ble drifts-
områder og landsdeler knyttet
sammen med samkjøringsled-
ninger, og det ble også bygget
linjer til våre naboland. Det ble

Smestad
landssentral

et nyttig redskap for Statskraftverkene



da behov for noen som kunne
ta avgjørelsen i driftsspørsmål
som angikk flere. driftsområ-
der, hvordan hovednettet skul-
le være sammenkoblet, hvor
store belastninger man skulle
tillate og lignende. Denne
myndigheten ble lagt til vakt-
havende i Østlands-området.
Sammen med en vakthaven-
de fra Produksjonsavdelingen,
som tar beslutninger om for-
andringer av kjøringen av
kraftverkene, prisendringer og
lignende, har han fungert som
en hovedvakt for NVE's lands-
omfattende stamlinjenett og
produksjonssystem.

Landssentralen på Smestad
NVE — Statskraftverkene dri-
ver i dag 36 kraftverker som
har en samlet ydelse på 6 200
MW. I tillegg disponeres 800
MW i andre kraftverker hvor
staten er medeier. Det lands-
omfattende overføringsnettet
består av 6 800 km ledninger
med driftsspenninger på 420,
300 og 132 kV, og 63 transfor-
matorstasjoner med en samlet
installasjon på cirka 15 000
MVA, som leverer kraften vi-
dere til engrosverker og noen
større industribedrifter. I
Statskraftverkenes budsjett
for 1984 er det regnet med et

samlet kraftsalg på 42 TWh til
en salgsverdi av 3 400 millio-
ner kroner. I 1983 eksporterte
vi kraft for drøye 800 millioner
kroner, eller sagt på en annen
måte, for cirka 100 000 kroner
pr. time.

Det er store verdier som skal
tas vare på, både i energi-
mengde og i de tekniske instal-
lasjonene. Dessuten er det vik-




tig at overføringsnettet dispo-
neres på en økonomisk opti-
mal, men samtidig driftssikker
måte. Dette har skapt behov
hos vakthavende for et bedre
informasjonsgrunnlag.

Ny teknikk har gjort det
enklere å samle inn, overføre
og presentere slik informa-
sjon. Dette er bakgrunnen for
at man har bygget en drifts-

Tekst: Trygve Vittersø
Anders Larsen
Svein Kroken

Foto: Kjell Eidet
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sentral, NVE's landssentral,
som skal overta og videreføre
de oppgaver som hovedvak-
ten hittU har utført. Landssen-
tralen er plassert i Samkjø-
ringsbygget på Smestad og
sorterer faglig under Driftsav-
delingen og Produksjonsavde-
lingen i Statskraftverkene.

På samme måte er det i de
forskjellige driftsområder byg-
get, eller bygges, driftssentra-
ler som skal lede den løpende
drift i sine områder, og samti-
dig være kontaktledd mellom
driftsområdene og landssen-
tralen. Sammen utgjør lands-
sentralen og de andre drifts-
sentralene et system for total
overvåkning av NVE's
produksjons- og overførings-
system.

Kompliserte oppgaver
krever avansert teknisk
utstyr
For å kunne løse oppgavene
som er tillagt landssentralen
er det tatt i bruk flere data-
anlegg, de fleste levert av
Norsk Data. Selve landssen-
tralfunksjonen består av 2
NORD 100-anlegg, hvorav det
ene tar seg av nettdelens
funksjoner og det felles pre-
sentasjonssystem, mens det
andre administrerer produk-
sjonsdelen.

Det har liten hensikt å ta i
bruk datasystemer hvis ikke
de resultater man kommer
frem til, blir presentert på en
fornuftig måte. Dette gjelder
spesielt ved overvåking av
prosesser som for eksempel
kraftsystemet. For landssen-
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tralens vedkommende blir in-
formasjonen stort sett presen-
tert på syv semigrafiske far-
geskjermer. På disse vises
det modeller av både det
elektriske system og produks-
jonssystemet, hvor viktige da-
ta raskt viser den aktuelle
driftssituasjon. Teknisk sett er
det nettdelens dataanlegg
som presenterer både nett- og
produksjonsbilder. Data til
produksjonsbilder må derfor
overføres fra produksjons- til
nettmaskinen hver gang et
produksjonsbilde tas opp på
en skjerm. I tillegg til farge-
skjermene benytter man også
van I ige svarVhvitt-terminaler.
Papirkopier av skjermbildene
kan tas ut på en hardkopien-
het i tillegg til vanlige skrivere.

Flere funksjoner i tilknytning
til landssentralen løses på an-
net utstyr enn selve landssen-
tralsystemet.

— Bakgrunnsfunksjoner som
vannverdiberegninger, drifts-
simuleringer og lignende, ho-
vedsakelig EFI-programmer,
blir også foretatt på NORD-
anlegg. En NORD 100 har
vært i bruk, mens et kraftigere
NORD 570-anlegg nettopp er
anskaffet til de tyngste bereg-
ningene.

— En svært viktig bak-
grunnsfunksjon ved lands-
sentralen blir dekket av 2
PRIME-anlegg. På disse fin-
nes det programsystemer fra
et amerikansk firma, PTI, som
gjør omfattende beregninger
og simuleringer på det norske
kraftsystemet. Det gjelder
blant annet lastflyt-beregnin-




ger, stabilitetsberegninger og
kortslutningsberegninger. Dis-
se beregningene blir benyttet
til alt fra den daglige drift av
kraftsystemet og til langsiktig
planlegging av det framtidige
nettet.

— En noe spesiell funksjon
som ganske nylig er tatt i bruk
på landssentralen, er utstyr
for lynregistrering (se Fosse-
kallen nr. 6/1984, side 18).
Ved hjelp av dette utstyret kan
sted og tidspunkt for lyn i om-
rådet sør for Trondheim re-
gistreres i så å si samme
øyeblikk som det slår ned.
Dermed kan man iverksette
tiltak for å redusere virknin-
gene av eventuelle utfall av
linjer på grunn av tordenvær.
Personsikkerheten kan også
økes ved at man kan avbryte
linjearbeider når tordenvær
nærmer seg.

Landssentralens nett- og
produksjonsovervåkning
Landssentralens nettovervåk-
ning er et «on-line» overvåk-
ningssystem for i prinsippet
hele landets hovednett. Hvert
10. sekund registreres cirka
500 målinger av effekt (MW)
og spenning (kV) i strategiske
punkter i hovednettet. Av
praktiske årsaker er måletett-
heten minst i de nordligste
landsdeler. Målingene, som
delvis overføres direkte fra
kraft- og transformatorstasjo-
nene og delvis via andre data-
anlegg i og utenfor Huseby-
bakken 28B, gir grunnlag for
tilstandskontroll av kraftnettet.
Dette gjøres delvis ved at man

ser på målingene på nettbil-
dene, og delvis ved hjelp av
PRIME-anlegget. Dette har
forbindelse til landssentralen
og kan ved hjelp av målingene
herfra beregne en mer full-
stendig modell av kraftsyste-
met. På denne modellen kan
det så foretas simuleringer,
for eksempel tenkte linjeut-
koblinger, for at man skal kun-
ne se om nettet tåler det.

Også uten disse simulerin-
gene gir fargeskjermene god
oversikt over nettilstanden.
Ved å bruke forskjellige farger
kan man bedre oversikten for
operatøren. De forskjellige
spenningsnivåene i hovednet-
tet vises for eksempel med
egne farger, likeså anleggsde-
ler som er utkoblet, og målin-
ger som har overskredet
alarmgrenser.

Summålinger for kraftlinjer
som danner grensesnitt mel-
lom landsdeler og mot utlandet
må, spesielt i høylastperioder,
overvåkes nøye. Ved å la sys-
temet alarmere når disse ver-
diene overskrider visse gren-
ser, kan man i tide ta forholds-
regler mot overlast i kraftnettet
og andre uønskede situasjo-
ner.

Et såkalt TREND-system gir
nyttig beskrivelse av fortiden
ved at det lages kurver av de
innsamlede målingene for
opptil 30 dager tilbake.

Den før omtalte lynregistre-
ringen har teknisk ingen til-
knytning til landssentralsyste-
met. Registreringen presente-
res på en egen fargeskjerm
hvor man kan ta fram kart
over Skandinavia og de enkel-
te landsdeler. På disse karte-
ne er kraftlinjene i hovednettet
tegnet inn i geografisk riktig
forhold. Når lyn slår ned, vises
nedslagsstedene automatisk
på kartene. Dermed kan lyn-
stormer følges nøye fra sen-
tralen på et svært tidlig sta-
dium.

Landssentralens produk-
sjonsovervåkning er et infor-
masjonssystem som får sine
inngangsdata fra terminaler
spredt rundt om i landet. De
nødvendige data gis inn en
gang i døgnet til sentralens
databasesystem. På termina-
lene kan også andre data enn
de som er lagt inn der, tas
fram. På landssentralen kan
de inngitte data også tas fram
på de før omtalte fargeskjer-
mene, ikke bare som tabeller,

Vannveier, magasinstatus og vannstandsendring siste døgn vises på produksjonsbildene.



men også på spesielle bilder
og som kurver.

På fargeskjermene presen-
teres vannveier, magasinsta-
tus og vannstandsendring
siste døgn for de enkelte ma-
gasiner. Aktuell vannstand og
kjøring siste døgn leses inn fra
driftsområdene hver morgen.

Oppgaver over statskraft-
kundenes uttaksplaner rappor-
teres via meldestasjoner, og
presenteres som våre sam-
lede forpliktelser time for time.
Disse opplysningene brukes i
planarbeidet.

Kjøringen på de enkelte sta-
sjoner leses inn av verkene,
og summeres som egenp-
roduksjon time for time siste
døgn. På samme måte leses
utenlandsutvekslingen på de
enkelte linjer inn time for time,
og vår utveksling med Sam-
kjøringen beregnes på basis
av forpliktelser, kontrakter og
egenproduksjon.

Faste data for produksjons-
systemet (reguleringshøyder,
minstevannføring, maskinka-
pasitet etc.) . og kontraktsfor-
hold er også tilgjengelig fra
Produksjonspulten. Likeledes
oppgaver over historisk tilsig,
normalfylling etc.

Landssentralen gir bedre
resultater
Landssentralen gir muligheter
for å oppnå høyere leverings-
sikkerhet og kortere avbrudds-
tid ved feil.

De informasjoner man kan
ta frem på Produksjonsdelen
gir mulighet for en langt mer
detaljert kortsiktig (døgn/time)
planlegging av vår kjøring enn
tilfellet er i dag. Likeledes
bedres muligheten til å følge
den øyeblikkelige kjøring
(innstillingsfeil) og dermed
endre for eksempel eksportav-
taler dersom kjøringen avviker
fra planene. I etteranalyse av
kjøringen vil informasjonssys-
temet gi gode holdepunkter for
eksempel i salderingsoppgjør
med Samkjøringen. Systemet
gir dessuten en bedret mulig-
het til å kontrollere oppgjør for
utvekslingen av tilfeldig kraft
(cirka 1000 millioner kroner i
1983).

Statskraftverkene må fortlø-
pende ta standpunkt til hvor-
dan egenproduksjon, eksport/
import og utveksling med
Samkjøringen skal avstem-
mes. Jo bedre informasjon om
tilstanden i eget system er, 


desto bedre bør vårt produkt,
det økonomiske resultat, bli. I
så henseende er Produksjons-
delen et betydelig fremskritt.

Ved kontinuerlig å kunne
registrere nettets tilstand og
simulere tilstandsendringer er
det mulig å øke lastgrensene
ved å operere med mindre
marginer enn før. Dette kan gi
en direkte økonomisk gevinst
ved at man kan eksportere
større kvanta til utlandet mens
prisene er gode og vi har flas-
kehalser i overføringssyste-
met.

Ved å øke lastgrensen med
100 MW i anstrengte linjesnitt,
oppnås en typisk nettogevinst i
størrelsesorden 50 000 kroner
pr. døgn. Denne situasjon har
vi normalt 50-60 døgn i året.

Men vesentlig større vil alli-
kevel gevinsten være ved sys-
tematisk produksjonsplanleg-
ging og planoppfølging time
for time. Dette gir nemlig mu-
lighet for å kjøre alle Stats-
kraftverkenes produksjonsen-
heter på samme marginale
produksjonsomkostning. For-
utsetter vi at dette kan gi en
prosent høyere produksjon,
innvinnes 300 GWh eller an-
slagsvis 50 millioner kroner pr.
år.

De gevinster som kan «hos-
tes», forutsetter at sentralen
bemannes tjuefire timer i døg-
net og at bakgrunnsfunksjoner
og rutiner fungerer tilfredsstil-
lende. Hittil har sentralen bare
vært bemannet på dagtid, og
bakgrunnsrutiner er ikke inn-
arbeidet. Det arbeides for ti-
den med å avklare hvilke per-
sonalressurser som kreves for
at landssentralen kan fungere
slik Statskraftverkene ønsker.
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Landssentralen på Smestad og de andre driftssentralene utgjør sammen
et system for total overvåkning av NVE's produksjons- og overførings-
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Kraftutve

Spørsmålet er velkjent, både i debatten om videre
kraftutbygging, og som et argument for lavere
strømpriser innenlands. Jeg skal prøve å belyse
hvorfor vi som oftest eksporterer strøm og hvordan
prisene dannes.

Norsk strømforsyning er helt og holdent basert
på vannkraft. Sett fra en kraftprodusents side har
vannkraften en stor ulempe. Tilgangen på vann
varierer fra år til år, avhengig av nedbørsforhold.
Bredden på denne variasjon kan antydes ved at
energien som kommer til våre kraftmagasiner år
om annet kan variere fra 80 til 115 Terawattimer
(TWh), mens innenlands forbruk er cirka 90 TWh
pr. år. Tallene er ikke pinlig nøyaktige, men er ment
å illustrere forholdene. Dersom vi hadde hatt store
nok kraftmagasiner, kunne vi lagre alt overskudds-
vann fra nedbørrike år og bruke det i de tørre åre-
ne. Da kunne vi bygget ut kraftverkene i en slik takt
at middeltilgangen på energi tilsvarte forbruket. I
så fall ville det hverken være behov for import i tør-
re år, eller eksport i våte år. Men selv med våre
store høyfjellsmagasin er det begrenset hvor mye
vann vi kan lagre fra ett år til ett annet. Det norske
kraftsystem er derfor bygget ut slik at vi skal klare
å dekke mesteparten av forbruket også i nedbør-
fattige år. I slike år tærer vi på magasinreservene,
importerer så mye som mulig, men står likevel i
fare for å måtte rasjonere til en viss grad.

For å opprettholde en rimelig sikkerhet mot ra-
sjonering i nedbørfattige år, er det norske kraft-
system bygget ut slik at vi i et middeiår har over-
skudd av strøm. Tilgangen på energi er altså stør-
re enn innenlands forbruk. Hvis vi tenker oss at
nedbørsforholdene blir slik de var i årene 1931 til
1960, er det faktisk slik at vi har overskudd i 25 av
30 år og underskudd i bare 5 av 30. Størrelsen på
overskuddene og underskuddene varierer fra år til
år.

Spørsmålet er så: Hva skal vi gjøre med våre
overskudd? En del kan selges innenlands som til-
feldig kraft. Det er særlig aktuelt til varmekjeler
som alternativt kan fyres med olje, og til enkelte
deler av industrien. For en stor del har vi imidlertid
ikke innenlandske avsetningsmuligheter, og er
derfor avhengig av eksport om vi ikke vil tappe
vannet på sjøen. Derfor er det heller ikke så rart at
eksport av «tilfeldig kraft», ikke er så veldig tilfel-
dig. Det er tvert om den vanlige situasjon, og dette
er forklaringen på hvorfor Norge i middelår ekspor-
terer strøm.

Så til spørsmålet om prisene vi får for strømmen
vi eksporterer. La oss bruke Danmark som eksem-
pel. Vanlige danske forbrukere betaler 70 øre pr.
kilowattime (kWh) for strømmen. I Norge er gjen-
nomsnittsprisen 31 øre pr. kWh. Prisene dekker de
totale omkostninger ved å levere strøm til forbruke-
ren, altså produksjon, overføring, distribusjon, ad-
ministrasjon og så videre. I dette ligger at det ikke
er nok bare å bygge kraftverk. Det må også byg-




ges overføringsledninger, transformatorer og lokalt
fordelingsnett.

Når det danske elektrisitetsverk skal avgjøre om
de vil kjøpe strøm fra Norge, er imidlertid de fleste
av disse størrelser uinteressante. Alle investe-
ringer i systemet er jo allerede foretatt. Det av-
gjørende blir hvor mye det koster danskene selv å
produsere en ekstra kWh, sammenlignet med hva
de kan få kjøpt den for av oss. Danskene baserer
seg nesten utelukkende på kull. For tiden er prise-
ne slik at kullkraft koster ca. 12 øre pr. kWh å pro-
dusere. Vel å merke når kullkraftverket allerede er
anskaffet. Det vi må merke oss er at danskene må
betale 70 øre pr. kWh selv om de variable produk-
sjonskostnader bare er 12 øre pr. kWh. Største-
parten av sluttprisen til forbruker utgjøres altså av
avskrivinger, renter, distribusjonskostnader, ved-
likeholdskostnader og lignende.

Hvis Norge vil selge strøm til Danmark, er det de
12 øre pr. kWh vi må konkurrere mot. Vi må tilby
strømmen billigere, ellers blir det mer lønnsomt for
danskene å produsere selv. Dagens avtale er at
Danmark skal betale 75% av hva det ville koste
dem å produsere strømmen selv, altså 9 øre pr.
kWh.

Hvorfor er det om å gjøre å selge så billig? Kan
vi ikke heller tilby egne forbrukere billigere strøm?
La oss ta et eksempel. Vi tenker oss en iskrempro-
dusent som har regnet med å selge 90 000 is for
fem kroner stykket. Det dekker alle kostnader og
gir hva han anser som en rimelig fortjeneste. Hvis
sommeren er fin, kan han selge 5 000 ekstra. Si-
den alle faste kostnader alt er dekket i og med salg
av 90 000 is, kan han produsere de siste 5 000
atskillig rimeligere. Kanskje han bare trengte to
kroner stykket for å få samme fortjeneste. Men
regnestykket sprekker dersom han tilbyr hele par-
tiet til to kroner. Vi kan altså ikke tilby all strøm til
en lav pris selv, om vi har et visst kvantum
overs».

Hvilken glede har så den vanlige forbruker av at
vi eksporterer strøm? I 1983 utgjorde strømekspor-
ten 800 millioner kroner. Det er 200 kroner pr. snu-
te, eller 1 000 kroner for en familie på fem. Nå var
riktignok 1983 et unormalt vått år, men det er helt
klart at eksport av strøm, når det ikke finnes alter-
native anvendelser, bidrar til lavere regning fra
elektrisitetsverket.

Til slutt noen ord om sider ved saken jeg ikke
har berørt. Alt tyder på at det bør arbeides mer for
å øke det innenlandske forbruk av tilfeldig kraft.
Det kan diskuteres om vårt nåværende utbyg-
gingskriterium er korrekt. Energiøkonomisering har
til nå trolig vært altfor lavt prioritert. Mine ambisjo-
ner her har ikke vært å belyse slike forhold, men å
beskrive hvordan vi handler i dag ut fra dagens
kraftsystem.

Torbjørn Sletten
Produksjonsavdelingen

Kraftutveksling mellom nabo-
land er blitt en vesentlig faktor i
de enkelte lands kraftforsy-
ning, og representerer store
verdier både i kraftkvanta og
penger. Fra NORDEL's stati-
stikk for 1983 gjengis det en
figur som viser utvekslingen
innenfor NORDEL-området
dette året. Det fremgår av figu-
ren at utvekslingen fra Norge
mot Danmark og Sverige var
betydelig, i netto 13 400 GWh.
Verdien av eksporten beløp
seg til 808 millioner kroner. Nå
var 1983 et spesielt godt
vannår, og den store ekspor-
ten må ikke tas til inntekt for at
ny kraftutbygging ikke er nød-
vendig, slik som enkelte synes
å mene. Kraftforbruket vil
stige, tørrår vil med hundre
prosent sikkerhet komme, og
kraftforsyningen må opprett-
holdes da også.

Ved samkjøring med våre
naboland vil de samlede res-
surser kunne utnyttes bedre. I
gode vannår kan vi eksportere
av vårt overskudd, og i dårlige
vannår kan vi supplere med
kraft utenfra. Kapasiteten på
utvekslingsforbindelsene mot
utlandet søkes tilpasset slik
at det er noenlunde balanse
mellom de samlede gevinst-
muligheter ved disse og om-
kostningene ved å etablere
dem. Slike vurderinger på-
går nærmest kontinuerlig,
men opinionens interesse
skjerpes gjerne i tilslutning til
de ekstreme situasjoner, hvor
1983 utgjør den ene ytterlig-
het. Betydelige vannmengder
gikk da tapt som kunne ha
vært utnyttet til ytterligere eks-
port til Danmark dersom vi
hadde hatt større overførings-
kapasitet. Men dette er ikke
noe bevis for at en ny kabel
ville ha vært regningssva-
rende. I et optimalisert kraft-
system vil noe vann gå tapt i
spesielt gode vannår, liksom
det også vil være en viss kraft-
mangel i ekstremt vannfattige
år.

I de senere år har det pågått

Hvorfor
eksporterer
Norge billig strøm
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lingen med utlandet

utredningsarbeid og forhand-
linger om større eller mindre
utvidelser av utvekslingskapa-
siteten mot alle våre naboland.
En del av disse spørsmål er nå
avklart så langt at det kan
være grunn til å gi en samlet
status for hvilke tiltak som er
på gang. Nedenfor skal dette
gjøres for hvert naboland for
seg.

Danmark (Jylland)
For utveksling med Elsam,
som er vår samarbeidspartner
på Jylland, eksisterer det siden
1977 en overføringskapasitet
på 500 MW. Denne forbindel-
sen har vært en teknisk og
økonomisk suksess for begge
parter, og forbindelsen er for-
lengst inntjent gjennom parte-
nes fortjeneste på kraftutveks-
lingen. Det spørsmål som nå i
lengre tid har vært vurdert, er
hvorvidt det ville være lønn-
somt å utvide kapasiteten med
&*1 til to nye kabler. Dette er
søkt klarlagt gjennom en ana-
lyse av den totale gevinstmu-
lighet ved utvidelsen, satt opp
mot omkostningene med den-
ne. Analysen ga ikke et over-
bevisende og entydig svar på
om det økonomiske grunnlag
for en utvidelse var til stede,
idet det er mange usikre for-
hold som vil spille inn. Eksem-
pelvis nevnes forventningene
om et mer fleksibelt kraftfor-
bruk i Norge (fleksibilitet av-
hengig av krafttilgang og pri-
ser) og fremtidig kraftoppdek-
ning. Økt fleksibilitet i det in-
nenlandske kraftforbruk vil
således kunne redusere be-
hovet for kraftutveksling med
utlandet og den økonomiske
gevinst av denne.

Da det ikke klart var påvist
beregningsmessig at en utvi-
delse ville være lønnsom, fant
man under forhandlingene å
måtte prøve en mer praktisk
løsning, hvor partene frem-
satte sine tilbud om hvor mye
hver av dem ville kunne satse
på en utvidelse. Elsam spilte
først ut. Statskraftverkene har 


ikke funnet dette tilbud aksep-
tabelt, og har fremsatt et mot-
tilbud. Vårt siste tilbud går i
korthet ut på at anleggsom-
kostningene og gevinstmu-
lighetene ved utvidelsen skal
deles likt.

Der står lorhandlingene nå,
og det er opp til Elsam å
reagere på vårt siste forslag.
Det er usikkert om det kan fin-
nes en løsning, eller om man
må konstatere at det fortsatt er
for tidlig for en utvidelse.

Sverige
Her er det ikke store utvidelser
på gang, men visse nettutbyg-
ginger mellom Hedmark og
Vårmland åpner allikevel for ny
kraftutvekslingsmulighet og ny
samarbeidspartner i Sverige.
Bakgrunnen for dette er et
samarbeid om kraftforsynin-
gen i grenseområdene.

Stortinget har vedtatt at all
kraftutveksling mellom Norge
og andre land skal forestås av
NVE, men det er gjort unntak
for mindre kvanta som kan
passere grensen og som hen-
regnes under «den lille gren-
sehandel». Slikt kraftsamar-
beid kan forestås av de lokale
kraftforsyningsenheter, i dette
tilfelle av Hedmark energiverk
og av Vårmlandsenergi på
henholdsvis norsk og svensk
side. Av hensyn til et felles re-
servebehov ønsker disse to
selskaper å bygge en 132 kV
forbindelse mellom Magnor og
Charlottenberg. Reservekraft
kan utveksles innenfor «den
lille grensehandel». Men når
først en slik forbindelse etab-
leres, gir dette mulighet for yt-
terligere utveksling, i størrel-
sesorden 100 MW. Denne ut-
veksling må på norsk side tas
hånd om av NVE. Vi har for-
handlet med de to nevnte par-
ter, og det er enighet om at
man skal slutte avtaler med
henholdsvis Vårmlandsenergi
om selve kraftutvekslingen, og
med Hedmark energiverk om
overføringen fra vårt hoved-
nett frem til Riksgrensen.

Finland
Ny forbindelse til Finland ble
omtalt i Fossekallen nr.
6/1984 og skal derfor kun kort
nevnes. Foranledningen for
denne forbindelsen har vært
behovet for å skaffe Finnmark
en sikrere kraftforsyning. Men
samtidig med dette oppnås
også en mulighet for å utveks-
le tilfeldig kraft med Finland.
Det er ingen stor utveksling
det her dreier seg om, bare i
størrelsesorden 100 MW. For-
bindelsen er funnet økono-
misk gunstig for begge land.

USSR
En 132 kV forbindelse mellom
Kirkenes og Boris Gleb ble
etablert ved årsskiftet 1971/
1972. Bakgrunnen var også
den gang behovet for å skaffe
Finnmark sikrere kraftforsy-
ning. Man har her nå en løp-
ende avtale om en importmu-
lighet på 20 MW.

Denne kraften er imidlertid
relativt kostbar, gir utilstrekke-
lig reserve og er beheftet med
problemer av teknisk og admi-
nistrativ art. Det er kun aktuelt
med import, idet russerne ikke
er interessert i å kjøpe kraft,
selv ikke når vi har over-




skuddskraft til lave priser å
tilby.

Når vi tar kraft inn fra USSR,
må nettet deles opp i Norge,
og den delen som da henger
sammen med det russiske
nett, får dettes frekvens. Den-
ne tilfredsstiller langt fra de
kvalitetskrav som stilles ellers
i vårt nett, og dette medfører
problemer for norske forbruke-
re. Den vanlige forbruker vil
best merke dette på at alle
synkronur vil gå galt. Det er
forhandlinger i gang om å
bedre disse forhold ved at
man deler nettet i Boris Gleb i
stedet for i Norge, slik at ett el-
ler begge aggregatene der,
ved levering til Norge, kan kjø-
re separat mot Kirkenes. Dis-
se vil i så fall følge norsk f re-
kvens. Her er bare en relativt
rimelig tilleggsinstallasjon i
Boris Gleb nødvendig. For-
handlingene ventes avsluttet i
høst.

Arve Aurlien
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Tallene viser kraftutveksling med utlandet målt i GWh pr. år.
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Kostbare krafanlegg kan komme til å bli lagt på is fordi dagens
lånevilkår gir for høye kostnader, sier Gunnar lbenholt, leder for
Aprobasjons-,og finansieringskontoret i NVE-Energidirektoratet.
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Olje- og energiinvesteringer for 28 milliarder kroner årlig:

Vannkraft landets nest største
investeringsobjekt med årlig cirka
åtte milliarder kroner

Med unntak av norsk oljevirksomhet, som årlig krever investeringer for cirka 20 milliarder kroner, summerer norske
kraftprosjekter seg som landets største investeringsobjekt: Cirka åtte milliarder kroner årlig.

Samlet låneopptak til utbygging av kraftforsyningen — med unntak av Statskraftverkene — er redusert med nærmere 35
prosent de siste tre årene, fra cirka 3,5 milliarder kroner i 1981 til 2,9 i 1982-1983 og antatt cirka 2,3 milliarder kroner i 1984
(også de to siste tallene er I 1981-kroner). Samtidig har egetiandelen økt, fra 19 prosent i 1979 til 35 prosent i 1982.

Om ikke de mange små långivere — som obligasjonskjøpere står i kø, så gjør emisjonsbankene som lånformidlere det.
Plassering av kapital i kraftprosjekter gir god avkastning, gjerne 12,5 til 13 prosent rente og god sikkerhet. Størst andel av
obligasjoner har Folketrygdfondet, forsikringsselskapene og bankene.

Dagens lånevilkår gir høye kapitalkostnader for nye kraftanlegg. NVE har tatt initiativ til at kraftforsyningen bør få
muligheten til «spesialsydde finansieringspakker» med Statskraftverkene som kraftoppkjøper og delfinansieringsdeltaker
de første årene.

El-forsyningens andel av land-
ets samlede investeringer har
de siste årene, siden 1978, lig-
get innenfor 8-9 prosent.

Det antas at el-forsyningens
investeringer nå vil få en svak
økning fram til 1987-1988 og
deretter flate ut på et nivå på
cirka 8,5 milliarder 1984-
kroner.

I løpende kroner er el-forsy-
ningens totale investeringer
økt fra vel 5,4 milliarder kroner
i 1978 til 7,7 og 8,4 milliarder
kroner i henholdsvis 1983 og
1984. Statskraftverkenes an-
del av dette var i 1978 vel 1,7
milliarder kroner og i 1983 og
1984 1,8 og 2,1 milliarder kro-
ner. Egenfinansieringsande-
len er samtidig økt fra 958 mil-
lion kroner i 1978 til vel 2,4 og
2,6 milliarder kroner i 1982 og
1983.

Ved utbygging av produk-
sjonsanlegg — altså nye kraft-
verker — er egenandelen imid-
lertid forholdsvis mindre. Ser
vi bort fra Statskrattverkene,
utgjør den i 1982 cirka 17,5
prosent, mot cirka 35 prosent
for de samlede investeringer i
sektoren (en atskillig større
egenandel ved bygging av for-
delingsanlegg slår her sterkt
ut).

Skreddersydd
finansiering?
Nye, aktuelle kraftprosjekter
kan forventes — blant annet på
grunn av dagens lånevilkår — å
ligge på grensa av det lønn-
somme.

Vil «skreddersydde finans-
pakker», gunstigere lånebetin-
gelser eventuelt i kombinasjon
med statlige investeringer,
være en forutsetning for nye
kraftprosjekter i årene fram-
over? Vi spør Gunnar lben-
holt, leder for Aprobasjons- og
finansieringskontoret i NVE-
Energ idi rektoratet.

— Kraftforsyningen, bortsett
fra Statskraftverkene, er hen-
vist til å ta opp lån til markeds-
vilkår. Jeg antar at det vil bli
vanskelig å oppnå bedre vil-
kår enn det som er vanlig på
markedet. Den eneste forhåp-
ningen man kan ha i den sam-
menheng, er derfor en bedring
av dagens lånevilkår, det vil si
at renten går ned noen tien-
dels prosent.

«Skreddersydde» opplegg
fra bankenes side kan man vel
ellers bare forvente i den grad
markedet aksepterer det. For
eksempel er det nå — i h.vert
fall fra myndighetenes side —
åpnet adgang til å forandre lå-
nenes løpetid fra fem avdrags-
frie år og 20 års nedbetaling,
til 10 pluss 20 år. Men kapital-
kostnadene blir jo ikke særlig
mindre av den grunn.

Foreløpig er det heller ikke
klart hva det vil bli til med
NVEs medfinansieringsfor-
slag, «Aalefjærmodellen»: At
en del kraft avtales kjøpt av
Statskraftverkene mot at sta-
ten forplikter seg til å dekke
en bestemt del av kapitalutgif-
tene, som et lån de første åre-




ne. Etna-Dokka-utbyggingen
er det første prosjektet der
dette nå diskuteres.

Men i mange tilfelle vil det nå bli
tale om så høye kostnader, at det
må bedre vilkår til for at  de  skal
kunne realiseres.

Kostbare anlegg kan nok
komme til å bli lagt på is fordi
dagens lånevilkår gir for høye
kostnader.

Långiverkø?
Finansiering av energipro-

sjekter er etterspurte oppdrag
blant bankene. Det er heller lån-
giverne som står i kø på markedet
enn lånetakerne. Hvorfor er det da
likevel så kostbare vilkår?

Bankene har nok stor in-
teresse av å være lånformid-
lere, og konkurrerer vel om

disse oppdragene. Men vi har
ikke inntrykk av at det er noen
kø av långivere, altså obliga-
sjonskjøpere. Mange av låne-
ne blir sterkt undertegnet — og
må dekkes av garantistene,
som gjerne er bankene. Hvis
det var kø blant obligasjons-
kjøperne, ville det ha influert
på rentenivået.

Tjener bankene og långiverne
mer enn før på investeringer i kraft-
prosjekter, og mer på disse lånene
enn lån til andre sektorer?

Emisjonærbankene hev-
der at på grunn av den kon-
kurransen de har seg imellom,
er fortjenestemarginene blitt 


mindre. Vår vurdering er at
emisjonærvirksomheten nå gir
en rimelig fortjeneste.

Lån formidlet i utlandet, slik
hele sektoren ble pålagt i peri-
oden 1977-1980, ville gitt for-
holdsvis større provisjoner.

Sett fra obligasjonsinneha-
verens side må anbringelse av
kapital i kraftverksobligasjoner
i dag være en god plassering.
Med 12,5 til 13 prosent rente, i
en periode med lav prisstig-
ning, er det bedre avkastning
på slike investeringer enn vel
noensinne tidligere. Målt i ren-
tenivå og avkastning er det
nok ingen forskjell fra investe-
ringer i andre sektorer, men
sikkerheten ved kraftutbyg-
gingsinvestering står nok i
særklasse.

Mindre opplåning
Samlet låneopptak til kraftpro-
sjekter har avtatt markant de
siste årene, kan lbenholt
opplyse.

— Når vi ser bort fra Stats-
kraftverkene, er lånemengden

regnet i faste kroner — redu-
sert med nærmere 35 prosent
de siste tre årene, fra 3,5 mil-
liarder kroner i 1981 til 2,9 i
1982--1983 og antatt cirka 2,3
milliarder kroner 11984 — muli-
gens enda lavere. Dette vars-
ler om at nybyggingsaktivite-
ten i kraftforsyningen — igjen
bortsett fra Statskraftverkene
— avtar.
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— El-forsyningens egenandel
ved nye investeringer har økt de
siste årene, fra 19 prosent i 1979
til 35 prosent i 1982. Hva viser tal-
lene for de aller siste årene?

— Ja, det virker som om
verkene nå er inne i en perio-
de med god likviditet. Jeg an-
tar at egenandelen kan ha økt 


ytterligere også de to siste
årene.

Men her bør vi ta med at
1979 var et lavår hva egenan-
del ved nyinvesteringer angår.
Over en 20 års periode er
antakelig dagens nivå nær det
normale.

Et vesentlig trekk i dette bil-

det er også at mens egenan-
delen ved bygging av kraftlin-
jer og fordelingsanlegg gjerne
er høy, så utgjør den vesentlig
mindre for nye produksjonsan-
legg, frarnholder lbenholt.

At kraftlagenes og el- og ener-



giverkenes lånebehov egentlig
vil være større enn de låne-

kvotene som har vært fastsatt,
benekter han:

— Bortsett fra i 1982 har el-
forsyningen stort sett fått dek-
ket sitt anmeldte, totale låne-
behov, men spesielt i Kommu-
nalbanken har det vært en stor
prosent avslag av kvote-
messige årsaker.

Kraft g økning av rentene El-sektoren gir arbeid til over
50 000 mennesker

Høy nominell rente og syn-
kende inflasjon har ført til at
norske kraftprosjekter nå belå-
nes med den høyeste real-
rente siden krigen.

Særlig de siste 10-15 årene
har renteøkningen vært kraftig:
Fra 7,5 prosent i 1970 til 13,5 i
1982.

I første halvår 1984 er det
inngått lån med rentesatser på
mellom 12,5 og 13 prosent,
dette gir en effektiv rente (ut
fra etterskuddsvis rentebereg-
ning, halvårlige terminer) på
vel 13 prosent.

Finansdepartementet fast-
setter årlig hvor mye el-
forsyningens samlede låne-
opptak skal begrenses til. De
siste årene har dette vært opp-
til tre milliarder kroner. I tillegg
kommer Statskraftverkene,
som i 1983 og 1984 har stått
for årlige investeringer på cirka
2,5 milliarder kroner.

Videre utgjør statstilskudd til

elektrisitetsforsyningen vel
100 millioner kroner og Kom-
munalbanklån 75 millioner kro-
ner pr. år.

Foruten obligasjonslånene —
som gjerne er opp til 200 milli-
oner kroner store — tar kraftlag
og el-/energiverk til en viss
grad opp også vanlige bank-
lån, vanligvis opp til 20 millio-
ner kroner med nedbetaling
over 10-15 år.

Bankene har tradisjonelt
vært pålagt å plassere en viss
andel av den kapital de forval-
ter, i obligasjoner. Tidligere var
dette gjerne 30 prosent av den
enkelte banks forvaltningska-
pital.

Kombinasjonen av god sik-
kerhet og høyt rentenivå gjør
energiprosjekter til markedets
kanskje mest gullkantede
investeringsobjekt for ban-
kene. Ikke minst fordi det er
smått med andre industripro-
sjekter å plassere penger i.

Dels investerer bankene

Nærmere 18 000 mennesker
er sysselsatt i norske el- og
energiverk. El-sektoren  repre-
senterer en årlig bruttopro-
duksjonsverdi på cirka 32 mil-
liarder kroner, driftskostnade-
ne beløper seg til vel tre mil-
liarder kroner. Årlige nyinve-
steringer har de siste årene
ligget på omkring åtte milliar-
der kroner.

Foruten de 18 000 som sek-
toren selv gir arbeid til, kan det
anslås at mer enn 36 000
mennesker sysselsettes indi-
rekte av el-forsyningen. Størst
er ringvirkningen i sektoren

selv, dels er de emisjonærer —
det vil si formidlere av lån.
Gode gebyrer og provisjoner
gjør at bankene gjerne konkur-
rerer om å få være emisjonær
for nye lån. Som emisjonær og
garantist må banken(e) med

«tjenesteyting», anslagsvis
15 500 arbeidsplasser, der-
nest industri og bygg/anlegg —
omkring 10 000 hver. Norsk el-
forsyning investerer årlig cirka
2,5 milliarder kroner i maskiner
og produksjonsutstyr.

Vår kraftintensive industri er
avtaker av grovt regnet en tre-
djedel av den kraften vi produ-
serer. I 1981 produserte denne
sektoren varer tilsvarende en
bruttoproduksjonsverdi på mer
enn 25 milliarder kroner,
hvorav varer for vel 14 milliar-
der kroner gikk til eksport.

egne midler fulltegne et lån
dersom det ikke melder seg til-
strekkelig med kjøpere til de
obligasjoner som legges ut.

Nesten alle lån går nå over
23-25 år, med en avdragsfri
periode på tre til fem år.

Store låneopptak i 1984 kan komme til å kaste nokså mye om på disse oversiktene. Særlig kan fylkesvise medeierandeler i Statskraftverkenes
kraftanlegg i Kobbelv, Ulla-Førre og Eidfjord — med forventede låneopptak på 2,2 milliarder kroner — komme til å slå sterkt ut.

«10 på tOpp»:
Hvem gir rnest lån?

Disse bankehelormidlet mtt lån 11981, 1982; 1983 og 1.
halvår 1984:

,tclapå topp»:
Hvem låner mest?

Disse har lånt mest Penger i 1982, 1983 og 1. halvår 1984:

Millioner kroner

Forretningsbanken (Trondheim
Fellesbanken
Kreditkassen
Den"norske Creditbank

5 Bergen Bank
6 Nordlandsbanken

Rogaiandsbanken
Sparebanken Rogaland
Vestlandsbanken
SunnmOrsbanken

Mi.1116 er':krOiner
1195





Hedniark:EnergiVerk): 935
1058 2LySe:Nraft 895




3ØVre:Qtra::: 533
845 4 BergeriShahiøenS Kornthånate




, 843 KraftSelskap (BKK): 380
380: VeStAgder:Elyerk: 355

: 240 : NOrdkraft:; 318
180 7: Såtten:KraftSainband 255
137:: 8. "iStAgder:Kraftyerk 215




9...::::Nord,Trffindelegj:ajyetk 195




.40:.::Bergen:::Lysyerker": 190
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Per Håland

Alle som har prøvt baderoma
på norske hotell, veit at me har
fleire former for vasskraftut-
byggjarar i dette landet — dei
som trassar tyngdekrafta, og
dei som gjer seg nytte av
henne. Det er merkeleg, men
korkje snikkarar, røyrleggjarar
eller murarar har endå opp-
daga at tyngdekrafta gjeld
ogso for vatn, ikkje berre når
ein slepper noko tungt ned på
tærne.

Der eg bur, har det kommu-
nale vegstellet laga sluk som
skal ta mot regnvatn frå ein
bakke og ei lita flate. Sjølvsagt
har dei då lagt sluket so høgt
at det skal ha utsyn til vatnet,
anten dette dryp sakte eller
renn i strie straumar, når tore-
veret løyser vasskraft og ly-
net slær ned i vaskemaskin-
motoren.

Men vatnet har endå ikkje
fått vegingeniørvet. Det renn
av gamal vane, finn seg veg
nedetter, kryssar den smale
oljegrusa vegstubben og vel-
signar hagen til grannen både
med vatn, singel og sand. No,
litt ny asfalt og køyring att og
fram med tung traktor har
hjelpt — no går både litt vatn og
singel i sluket.

Men på . badegolvet nyttar
det lite med tunge traktorar —
døra er for smal, trappa for
bratt. Og so ligg då sluket der,
turt og fint, medan vatnet fløy-
mer over golvet, gjerne over
dørstokken og inn på det fine
teppet, der våte flekkar ved
badedøra ropar på bleie. Me
som er gamle nok til å hugse
dei vaskekjellarane som før
høyrde kvart hus til (no er dei
peisestove), minnest nok at
sluket gjerne var lagt i eit lite
søkk i golvet — eit søkk som
var laga på høgste punktet, 


slik at meste vatnet låg langs
veggene.

Det er denne støypekunsten
vår tids baderomsarkitektar,
snikkarar, golvleggjarar og
røyrleggjarar med fin sans for
handverkartradisjon har ført
vidare, med hjelp av egalin,
vinyl og fliser av ymse slag.
Flatt skal golvet vere. Og då
må slukkanten sjølvsagt liggje
litt over sjølve golvflata. Eller
han blir liggjande slik når plas-
ten og alt det andre storknar.
Slik har det vore, slik vil det bli.

Denne arbeidsteknikken har
dessutan den føremonen at
det gjev mange ekstra arbeids-
timar, dersom byggherren eller
den som skal bruke rommet er
frekke nok til å klage.

— Reklamere kallar dei slikt,
endå det just ikkje er serleg
reklame i arbeid som må gje-
rast opp att.

Men  vatnet, stakkar, det har
ikkje betre vet enn reinen i
Alta. Han ville heller ikkje gå
med på å fylgje den vegen
som spesialistane frå Oslo
meinte var den likaste, sett frå
naturvernsynspunkt og veder-
lagsreknekunst.

Ein kombinasjon av vass-
kraftutbyggjar og baderoms-
teknikk skulle ein tru måtte
vere det ideelle — vel å merke
dersom vatnet var like lydig til
å gå oppover badegolvet som
til å gå nedetter der kraftverket
ventar. I nokre krattverk veit
me at dei alt har fått vatnet til å
gå oppover om sommaren. Då
får det større fart nedatt om
vinteren, når det skal halde
varmen både for seg sjølv og
for oss som ikkje er på Kana-
riøyane og brukar varmekraft
der.

I det heile må me vel seie at
det ikkje berre var ei ulukke at 


tyngdekrafta vart oppfunnen.
Dei gamle nordmennene
hadde alt oppdaga at vass-
krafta var god å ha både til
kverndrift og sagbruk. Ho dreiv
både spinnemaskiner og vev-
stolar før elektrisitet og natur-
vern var oppfunne. Og bonden
fann tidleg ut at vatnet rann
nedetter når han veita vassjuk
mark og myr — før myrane våre
vart verneverdig våtmark, der
opptil fleire fuglar mellomlan-
dar på veg til og frå nordlegare
veidemarker der mygg og
makk er feitare.

Feitare skal me alle bli, for
no skal me få skattelette. Ikkje
mindre skatt. Det veit me at
me aldri får, so lenge lønene
stig og det løner seg for alle å
leike inflasjon. Men liknings-
kontora skal få skattelette —
mindre arbeid med å leggje
skatt på oss. Og skatten skal
bli mindre. Sjølvsagt skal han
det. Men når ein mindre skat-
teprosent skal reknast av stør-
re sum, og resultatet for vår
kjære statskasse skal bli det
same + inflasjonsprosenten,
då blir det med skatteletten
som med vatnet på badegol-
vet — det må gå oppover. Skil-
naden er berre at vatnet nek-




tar å gå oppover. Det gjer aldri
skatten.

Ein annan skilnad kan me
og konstatere. Vatnet går
straks det finn ein veg, og det
går alltid nedover. Skatten skal
og røre på seg straks — dvs. i
1987. Om fire år får me skatte-
setel etter straksløysinga. Den
endelege skatteletten kjem
nok ikkje før om 8-10 år. Det
tek altso like lang tid å regulere
skatten som å regulere eit
vassdrag, like lenge å planleg-
gje skatteregulering som vass-
dragsregulering. So får me
berre vone at skattekronene
strøymer like traust inn i dei
nye bingane som Noregs Bank
byggjer for å få rom til resulta-
tet av all skatteletten, som
krafta strøymer frå Eidfjord,
Kvilldal og etter kvart frå andre
våte, men gode kjelder.

Staten har og ei våt kjelde,
veit me, ei som produserar
jamnt og trutt, endå om den
våte krafta der lyt tappast i
flasker — som oftest lek mest
øvst. Men ikkje før øvste enden
vender nedover. Det er berre
prisen som sjeldan det gjer,
trass i tyngdekraft og skatte-
lette. Med eiga tyngd?

Hogga vedtatt
Hoggautbyggingen ved Lunde i Telemark ble omtalt i
Fossekallen nr. 3/1983. 27. juli ble den vedtatt ved konge-
lig resolusjon, 11/2år etter at Statskraftverkene sendte
inn  søknad.

Et par mindre entrepriser er allerede i gang. Ingeniør F.
Selmer A/S legger om fylkesvei H-106 ved inntak og kraft-
stasjon. Petter Kristiansen A/S bygger hybelhus og lager/
verksted. 1. november starter hovedentreprenøren, A/S
Ingeniørbygg.

Kraftverket skal settes i drift høsten 1986 og vil bli lagt
under Tokke-verkene. Overingeniør Espen Ettre er pro-
sjektkoordinator i Oslo, og overingeniør Kåre Aas er vår
stedlige leder.
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Santa Barbara:

Gruve- og
tunnel-
arbeidernes
skytshelgen
Utenfor tunnelåpningen i
Glommedal hvor fullprofilma-
skinen har gjort sitt arbeid, står
ennå en liten kvinnefigur i sten
— en gave fra Mühlhaiiser,
Tyskland, som leverte bakrig-
gen til fullprofilmaskinen.

Figuren forestiller Santa
Barbara. Hun er skytshelgen
for gruve- og tunnelarbeidere
og for sjøfarere, artillerister og
brannmenn.

I katolske land holdes det
hver 4. desember fester til
hennes ære. Ingen ny gruve
eller tunnel blir påbegynt uten
at det er avholdt en seremoni
til ære for Santa Barbara, og
ofte blir en statue av henne
plassert på fremtredende
plass.

Det finnes avvikende beret-
ninger om hennes opprinnelse
og liv, men dette er kanskje
den mest kjente versjonen:

Santa Barbara levde i det 3.
århundre i et område i Mel-
lom-Østen som er kjent som
Nicodemia i Bithynia (nå i Tyr-
kia). Hun var datter av Dioscu-
ros — en høytstående leder i 


dette område. Han ble alar-
mert av kristendommens
fremmarsj i landet, og anbrag-
te derfor sin 17-årige datter i
en tårnbygning. Dette for at
hun ikke skulle komme i kon-
takt med lærere av den nye
religionen. Til tross for hans
forholdsregel ble Barbara om-
vendt til kristendommen og
døpt.

Hun beordret håndverkerne
til å lage to nye vinduer i tårnet
— slik at det tilsammen ble tre
vinduer. Da hennes far spurte
om årsaken til dette, fikk han til
svar: «Det gode kommer til oss
tre veier — gjennom faderen,
sønnen og den hellige ånd».
Da faren hørte dette, tok han
sitt sverd og hugget hodet av
henne. Legenden beretter
videre at i samme øyeblikk
kom et lyn fra skyfri himmel og
drepte ham.

Byen Santa Barbara i Cali-
fornia er oppkalt etter henne.
Da den spanske sjøfareren
Viscaino i 1602 seilte opp
California-kysten, forliste han.
Under uværet ba sjøfolkene til
Santa Barbara, og de ble red-
det på selvsamme dag — 4.
desember — som er viet til
Santa Barbara. Under en
takksigelse for redningen fikk
havet utenfor hennes navn.
Senere, i 1782, fikk byen
samme sted navnet Santa
Barbara.

Raphael har Santa Barbara
med på et av sine malerier,
men det mest kjente bilde av
henne er malt av Jacobo
Palma den eldre på altertavlen
i Santa Maria kirken i Venezia.

Vi kan også nevne at til hen-
nes ære ble kruttmagasinene
på de franske orlogsskip kalt
Sainte-Barbe.

John Lakselv



Stadig flere elektrisitetsverk støtter miljøvernminister Rakel Surliens
bestrebelser på å dempe den sterke veksten i energiforbruket. Over halv-
parten av el-verkene arbeider nå med energiøkonomisering.

El-forsyningen tar opp hansken:

Halvparten av el-
verkene gir råd om
energisparing

Stadig flere el-verk har enga-
sjert seg i arbeidet med å
fremme en mest mulig fornuf-
tig bruk av energien blant
abonnentene. I en spørreun-
dersøkelse Elforsyningens In-
formasjonstjeneste og Norske
Elektrisitetsverkers Forening
har gjennomført, svarer 55
proseht av el-verkene at de
arbeidet med energiøkonomi-
sering (enøk) i 1983. Dess-
uten svarer ytterligere åtte
prosent at de har planer om å
ta opp dette arbeidet i år.

I-los de fleste elektrisitets-
verk er dette en ny oppgave.
Ser man bort fra Oslo Lysver-




ker og noen få andre el-verk
som har vært banebrytende
på dette området, var den
gjennomsnittlige bevilgning til
enøk-formål i fjor nesten
200 000 kroner pr. el-verk. Da
er bevilgninger til effektivise-
ring av kraftproduksjonen og
begrensning av energitapet i
overførings- og fordelingsnet-
tet ikke tatt med.

Hos de elektrisitetsverk som
ennå ikke er kommet i gang
med enøk-arbeidet, er det
mangel på ressurser som er
den dominerende årsak.
Samtlige som har vært med i
undersøkelsen har pekt på
dette som et problem.

Når el-forsyningen nå enga-
sjerer seg stadig sterkere for å
fremme en mer fornuftig bruk
av energien, samsvarer dette
godt med at bortimot halvpar-
ten av befolkningen mener
næringen må ha hovedansvar
for denne oppgaven. En opi-
nionsundersøkelse Scan-Fact
har gjennomført for Elforsy-
ningens Informasjonstjeneste
viser at folk flest mener ansva-
ret for enøk-arbeidet bør for-
deles jevnt. Et flertall, 52 pro-
sent, mener forbrukerne bør
ha hovedansvaret. Men nes-
ten like mange, 46 prosent,
mener el-verkene bør ha et
slikt hovedansvar. Det er også 


mange som mener at dette er

et ansvar for industrien.

Skuffende er det imidlertid
at svært få tar kontakt med el-
forsyningen for å få råd om
hvordan enøk-tiltak kan gjen-
nomføres. Scan-Facts under-
søkelse viser at bare én pro-
sent av befolkningen har vært
i kontakt med sitt lokale el-
verk om slike spørsmål det
siste året. Blant dem som er
mest positive til enøk og ener-
gisparing, Venstres og SV's
velgere, er det ingen som har
søkt råd om hvordan de kan
bruke energien mer fornuftig.

NVE's personale:endringer i august 1984

Nytilsatte:




Fratredelse med pensjon:




Bystadhagen, Bjørg Driftsarbeider Rana-verkene Hveem, Jens Chr. Overing. VVT

Elnan, Gunnar Fiskeoppdretter Vestlands-verkene Skara, Sverre Førstekonsulent




Enes, Olav Driftsarbeider Vestlands-verkene Sætre, Anders Fagarbeider Aura-verkene

Jenssen, Trond K. Avd.ing. Innset-verkene Aalefjær, Sigurd A. Kraftverksjef




Lunde, Åse W. Tegneleder VA Aas, Aage Maskinmester Rød trafostasjon

Løvik, Frode Fiskeoppdretter Alta-verkene





Løyland, Birgit Førstesekretær AJ





Michelsen, Lilly Ktr.fullm. VF Fratredelse, annen:




Nilsen, Roger Adm.sekretær VF Andersen, Ulf Driftsarbeider Mår kraftverk

Renmælmo, Olav Maskinm.ass. Innset-verkene Beisland, Kjell Statshydrolog VH

Sando, Morten Maskinm.ass. Ringerike trafostasjon Berget, Bente Ktr.fullm. SAA

Solli, Knut Åge Maskinm.ass. Innset-verkene Garnås, Henning Konsulent AJ

Storesund, Bendik Avd.ing. SEU Johannessen, Berit Ktr.ass. EA

Teigenes, Kenneth Maskinm.ass. Røykås trafostasjon Kolbenstvedt, Lars Avd.ing. ET 1

Øverleir, Hanna Ktr.ass. Rana-verkene Nedrevåg, Magne Messebestyrer Vestlands-verkene





Normann, Rolf Avd.ing. Vestlands-verkene

Avansement, opprykk:
Bystadhagen, Åge0998 Montasjeleder Rana-verkene

Storli, Inger
Vaarvik, Audhild

Adm.sekretær
Ktr.ass.

Kobbelv-anlegget
Ulla-Førre-anleggene

Christensen, Jan  M. 0032 Avd.ing. SPK





Haugen, Arne Tjell 0036 Sjefingeniør SEK





Kleven, Tore 0032 Avd.ing. SPK Dødsfall:




Sønsterud, Roar 0031 Ingeniør VHG Pettersen, Roald M. Maskinmester Aura-verkene
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