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Den 17. juni er dagen da vi
manner oss opp og markerer
for all verden at her er vi, at
vi lever «ånn», som det heter. Det er dagen da statsministeren og andre autoriteter
skal fortelle at i har lagt en
ny alen til vår vekst til beste
for land og folk. Den 17.
juni er dagen da Sima kraftstasjon offisielt blir åpnet.
Mange har arbeidet mye
og lenge I den forbindelse,
og det er det ingen ting å
på. Vi er ikke nettopp så
godt trenet for den slags
virksomhet, men så skal ha
heller ingen kunne beskylde
NVE for å ha hatt for vane
å slå stort på ved nye «åpninger» opp gjennom årene.
Om vi ikke huskør feil er
det — siger og skriver —
hele 19 år siden forrige
gang, skjønt anledninger
har ikke manglet.

Den gang, altså I 1961,
ble åpningen an Tokke
kraftstasjon markert med et
større arrangement. Senere
har flere store begivenheter I
NVE-historien funnet sted.
som f.eks. åpningen av Rana kraftstasjon, Skjomen
kraftstasjon,
Mauranger
kraftstasjon — tilsammen
15 —20 i tallet uten høytidsstunder av det helt store slaget. At vi derfor smeller til
med litt ekstra festivitas nå,
blir hilset med glede. Det er
nesten som vi puffer oss selv
litt fram i lyset igjen.
La oss derfor håpe alle
gode makter står bi den 17.
juni:

MOSAMBIK
Av overing. Steinar Grongstad
Siden 1978 har jeg deltatt i
fiere NORADS delegasjoner til
• Mosambik, første gangen med
oppdrag å samle inn materiale
til en sektorstudie av kraftforsyningssektoren. Ved siste besøk i februar i år ble blant
annet droftet et forslag til avtale mellom Norge og Mosambik
om institusjonelt samarbeide
mellom
søster-institusjonene
NVE og EDM.

Litt om land, folk, næringsveierog
kommunikasjoner
Mosambik beliggende mellom I 1° og
270 sør på østkysten av Afrika, er iflateinnhold nærmere 2.5 ganger så stort
som Norge. I nnbyggertallet er noe usikkert. men det regnes med omkring
11 —12 millioner i dag. Landet er en av
de såkalte frontlinjestatene og har grenser mot Tanzania. Malawi, Zambia,
Zimbabwe (R hodesia), Sør-Arika og
Swaziland.
De fleste større byene ligger langs
kyststripen med havnebyen og hovedstaden Maputo (tidligere Lourenço
Marques) med 1 million innbyggere
helt i sør. Fram til 1907 var byen
Moçambique på øya med samme
navn, hovedstad, men ble av portugiserne flyttet sørover av økonomiske
og kommunikasjonsmessige årsaker.
Historien forteller at Mossa Ben
(sønn av) Bik slo seg ned på Ilja de
Moçambique På den tid araberne ennå hadde sine handelsveier nedover
langs kysten av øst-Arika.
Bortimot halvparten av landet er flatt
lavland under 200 m over havet, mens
fjellområder (over 1000 m) i vest utgjør
bare 10 % av flateinnholdet.
De viktigste vegetasjonstypene er
savanne og tropisk regnskog ( i de
mest nedbørrike områder i det nordre
og midtre Mosambik samt i mindre
kystområder i sør).
Klimaet i nord er tropisk og i sør subtropisk.
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perioden av året det regner og jordveiene blir ødelagt. Transitt-trafikken
hadde stor betydning for Mosambiks
økonomi. Store inntekter forsvant da
Rhodesia-blokaden
ble gjennomført
(FN-vedtak) i 1976.
Norsk bistand
Mosambik er et hovedsamarbeidsland
for norsk utviklingshjelp siden 1977.
Det vises til St. prp. nr. 71 (1977 —78) :
Om samtykke til inngåelse av en avtale
mellom Norge og Mosabik vedrørende
samarbeid om økonomisk og sosial utvikling av Mosambik. Den ene av de to
eller tre hovedsektorene som bistanden
skal konsentreres om, er bestemt skal
være kraftforsyningssektoren.

Cahora Bassa

Landets offisielle språk er protugisisk, men det er bare ca. 10 % av befolkningen som behersker dette. Den afrikanske befolkning tilhører en rekke
ulike språkgrupper med undergrupper
og dialekter. Swahili snakkes for eksempel bare av en liten del av folket.
Frigjøringsbevegelsen
FRELIMO
(Frente de Libertagåo de Moçambique)
overtok makten i landet etter avtale
med Portugal om selvstendighet —
Lusaka-avtalen — undertegnet 7. september 1974. I overensstemmelse med
avtalen ble Mosambik selvstendig stat
den 25. juni 1975.
Myndighetene har som høyeste prioritet å kunne tilfredsstille befolkningens
primærbehov snarest mulig. Det satses
derfor sterkt på jordbruket (mat), tekstilindustrien (klær), skole- og helsevesen.
En stor del av befolkningen er direkte
knyttet til primærnæringene d.v.s, først
og fremst jordbruket. Andel av sysselsettingen er oppgitt til ca. 80 % . Av industrien (3 % av sysselsettingen) utgjør
næringsmiddelindustrien
omtrent
halvparten.
Det vesentligste av dagens eksportinntekter kommer fra eksport av jordbruksprodukter bl.a. te, sukker, bomull, cashew-nøtter, sisal. Ved hjelp av
utenlandsk støtte er det planer om å
etablere flere nye tekstilfabrikker i de
nærmeste år. Det brytes i dag noen hunJre tusen tonn med kull fra leier i Teteprovinsen. Dette skal økes med sikte på
eksport. I Niassaprovinsen er også funnet kull-leier. Begge steder er kullene av
middels og dårlig kvalitet.
Veier og jernbaner ble i sin tid bygd
ut først og fremst for transitt-trafikk. De
beste veiene og jernbanesystemet går
derfor fra havnebyene og tvers over lan-
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det inn i Maliwi, Zimbabwe og Sør-Afrika. Transport langsetter landet er derfor ikke uten problemer, særlig i den

KRAFTFORSYNINGEN
Organisasjon
Før frigjøringen var den organiserte
elektrisitetsforsyning i Mosambik ivaretatt av en del private selskaper og
offentlige organer på kommunalt eller
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Mosambik er
administrativt
inndelt i 10
provinser

fylkeskommunalt nivå. Disse hadde sine forsyningsområder i og omkring
de større byene for det meste. I tillegg
var det en rekke «auto-producers»
d.v.s. vanligvis små enheter for forsyning av egen virksomhet f.eks. farmer
og industritiltak.
Electricidade de Mocambique
(EDM) ble opprettet ved lovdekret i
1977. Dekretet forutsatte med øyeblikkeligvirkning, overtagelseav den organiserte elektrisitetsforsyningmed noen
få unntak.
Ved siden av EDM og de nevnte
«auto-producers», eksisterer det derfor
i dag disse tre selskapene:
SONEFE som bl.a. eier og driver varmekraftverket i Maputo.
SHER som har vannkraftverkene
Mavuzi og Chicamba (tilsammen ca.
100 MW), ivaretar kraftfordelingen i
Manica-provinsen og leverer engros til
EDM i Beira.
ZAMCO som har Cahora Bassa anlegget.
briftsteknisk beskrivelse

Jevnt over er elektrisitetsforsyningen
basert på forbruksnær kraftgenerering
i alt vesentlig med små og noen få
større diesel-generatorer og i tillegg
noen få mini-vannkraftverk og dampturbiner (fyrt med kull eller avfall fra
sukker- og cashewnøttproduksjonen).
Unntakene er Manica- og Sofalaprovinsene som får kraften fra Chicamba og Mavuzi og Maputo som får
dekket noe av kraftbehovet via
ESCOM (Sør-Afrika). En mindre andel av produksjonen i Cahora Bassa, i
1980 ca. 100 MW, er reservert for
innenlands forbruk. En del av dette
overføres til Maputo i henhold til
overføringsavtale med ESCOM.
Diesaelaggregatene er meget dyre i
drift med driftskostnader på 50-60
øre/ kWh. Det er store problemer med
vedlikeholdet på grunn av mangel på
reservedeler og kvalifisert personell.
Dette fører også til at aggregatene tildels har meget dårlig virkningsgrad.
En konsentrasjon av kraftproduksjonen på et færre antall større enheter er
derfor ønskelig hvilket også betyr at net-

tet må bygges ut. Samtidig er det ved
økende behov for kraft til industri og
husholdning, nødvendig å begrense oljeforbruket mest mulig. Kraften må derfor skaffes til veie på annen måte og her
kommer utbygging av vannkraft inn i
bildet.
Vannkraftpotensialet i Mosambik
er på omtrent 13 000 MW, hvorav
10 000 MW er i Zambezi-elvens nedslagsfelt. Karakteristisk er imidlertid at
det vesentligste av dette potensialet
befinner seg langt unna de områdene
som behøver kraften mest.
Høyspentoverføringer i drift har
spenningene 220, 110 og 66 kV. På
grunn av de små belastningene og
lange avstandene har en stor sett basert det høyspente fordelingsnett på
33 kV. Tilsvarende er kabelnettet i
byene hovedsaklig 11 kV. Lavspentfordelingen foregår vesentlig med 400
V 4-ledersystem.
CahoraBassa
Utbyggingen av Cahora Bassa i Zambezi-elven begynte for fullt i 1970 og i
1979 var «stasjon sør» ferdig utbygd
med 5 aggregater å 400 MW. Planene
omfatter også en «stasjon nord» med 4
aggregater å 400 MW, men denne er
ennå ikke påbegynt.

Dammen som er bygd i et juv, har en
høyde på 155 m, mens effektiv fallhøyde er 103,5 m. Den lange og smale
kunstige innsjøen som er dannet, er 250
km lang og når nesten opp til kraftstasjonen ved Cariba.
Kraften fra Cahora Bassa overføres
til Sør-Afrika (ESCOM) over en 1420
km lang likestrømslinje (533 kV). Cahora (ofte skrevet Cabora) Bassable fortalt betydde noe slikt som «arbeidet er
ferdig». Dette navnet fikk den da arbeidet med dammen var kommet så
langt at den lokale befolkning kunne gå
tørrskodd over elven.
Forbruksmonster
Elektrisitetsforbruket i 1975 er oppgitt
til 705 GWh. Da industri- ogjordbruksproduksjonen gikk betydelig ned i de
påfølgende år antas også elektrisitetsforbruket å ha fulgt med nedover. I de
2 —3 siste år har etterspørselen vært
sterkt stigende. Elektrisitetsforbruket
antas å fordele seg omtrent slik:
Lys, husholdninger
Sukkerraffineri og
annen landbruksindustri
Annen industri
Tap

24 %
20 %
46 %
10%

Sum

100%
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Nasjonalt forskningsprogram
vindenergi
Av overing.Hans Hindrum
Det er arbeid i gang etter et meget amisiøst program som overskriften
indikerer. Etter anbefaling av Vindkom, OED's rådgivende komite for
vindenergi, stilte departementet i 1979 til rådighet 1,7 mill, kroner til
dette forskningsprogrammet. Det administreres av Institutt for atomenergi (IFA), men forøvrig deltar følgende institusjoner i samarbeidet:
Det Norske Meteorologiske Institutt (MI)
Norges Lærerhøyskole (NLH)
Norges Tekniske Høyskole (NTH)
Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI)
Det arbeides etter et program som i
store trekk er følgende:
1 Grovkartlegging av vindforholdene
i Norge.
Kartlegging av vindforholdene i aktuelle
lokaliseringsområder
for
vindkraftverk.
Detaljkartlegging av vindfelter for
noen alternative typer byggeplasser.
Utvikling av vindfeltmodell.
Teknisk-økonomisk evaluering av
vindkraftverk i Norge.
Vindkraftverkenes
sikkerhets- og
miljøpåvirkende egenskaper.
7. Kriterier for konstruksjon og drift
av vindkraftverk.
Vindenergiens potensielle rolle i
norsk eletrisitetsforsyning.
Spesifikasjon av prøveanlegg og
eksperimentalprogram.

rapport 1, Generell vindstatistikk»
er ferdig utarbeidet og ventes utgitt
i mars 1980 med tilhørende vindkart.

‘

Som en vil se er dette et meget omfattende program. Tidsperpektivet omfatter foreløpig årene 1979, 1980 og
1981. Det er lagt stor vekt på å kartlegge vindforekomstene og den helt
fundamentale forutsetning for bruk av
vindenergi i vårt land og muligheten
for å kunne omforme denne til en mer
hensiktsmessig energiform.
De deltakende institusjoner har vist
stor interesse og har stilt sine fremste
eksperter til rådighet for prosjektet.
1. «Grovkartleggingen av vindforholdene i Norge» har fått en god start
og en god fremdrift ved helhjertet
innsats av MI's faste medarbeidere.
Det er utarbeidet vindstatistikk for
Norge, basert på målinger i perioden 1961 —75. Prosjektet er flnansiert delvis av MI og EFI. «Del-

6

FOSSEKALLEN

Overing. Hans Hindrum

Vinddata av spesiell interesse for
utnyttelse av vindenergien vil bli
samlet i en egen rapport, og MI er i
full gang med å tilrettelegge nødvendig statistikk for denne. Rapporten skal gi en oversikt over vindens totalte energiinnhold for hver
måned og over året for utvalgte steder og hva et typisk vindaggregat
kan utnytte av den potensielle energien. Til dette trengs bl. annet høydefordelingskurver for vind (energi). Typisk døgnfordelinger
av
vindstyrke og energi skal også medtas. Tekniske data for vindmøller
(turbiner) blir samlet av IFA.
2. «Kartlegging av vindforholdene i
aktuelle lokaliseringsområder for
vindkraftverk» er en del av arbeidet
som MI har påtatt seg prosjektansvaret for. Arbeidet hittil har bestått
i å forberede bruk av eksisterende
vindmålinger, finne gjennomsnittsverdier over 10 minutters intervaller og vindretning.
Trøndelangskysten er valgt som
område for den mer detaljerte kartlegging av vindforhold. Vindmåling ble satt i gang på Hitra og
Frøya i november 1979. Måling
skjer i eksisterende master og i forskjellige høyder over bakken. Flere
målesteder er etter hvert plukket ut
som interessante, bl. annet Smøla,
Tarva, Froan og Vikna. Gamle måledata vil imidlertid bli utnyttet
kombinert med nye målinger, og
man vil korrelere permanente målinger i master med korttidsmåleserier v.h.a. mobilt utstyr. Nye målinger vil f.eks. være ønskelig å ta
rundt faste meteorologiske stasjoner. Det er nødvendig med tilgang
på et stort antaIl vinddata for å
kunne
utteste vindfeltmodeller.
Slike modeller ble presentert på et
IEA-møte i Seatle i oktober 1979,
og det antas at vi kan få anledning
til å utprøve disse, når vi har skaffet
oss tilstrekkelig inngangsdata. Et
viktig spørsmål i denne sammenheng er for øvrig valg og innkjøp av
hensiktsmessig måleutstyr, testing
og kalibrering av dette.

3. «Detaljkartlegging av vindfelter for
noen alternative typer byggeplasser».
IFA har i 1979 stått for prosjektledelsen av dette. Arbeidet med
igangsetting av vindmålinger på Hitra og Smøla er utført i regi av
NLH, og Institutt for gass- og aerodynamikk, NTH har testet og kalibrert vindmålere i sin vindtunnel.
Det vil for øvrig bli satt i gang
vindmåling på Andøya tidlig i
1980, der NLH skal ha prosjektledelsen.
Det måles i forskjellige høyder
over bakken, fra 10 til 50 —60 m,
ettersom eksisterende master gjør
det mulig og hensiktsmessig. Det
registreres data for vindhastighet,
maksimalverdier,
gjennomsnitt
over 10 minutters intervaller, vindretning og temperatur. Registrering skjer på magnetbånd. Høyeste
vindhastigheter som hittil er målt er
48 m/s på Hitra (i 56 m høyde) og
46 m/s på Smøla (i 50 m høyde).

Det inntraff begge steder den
5.12.79. Vindmålerne kan sies å ha
bestått prøven mekanisk, men i
noen tilfelle er oppstått feil på transistor i elektronikken. Leverandøren har erstattet disse instrumentene med nye, hvor det er foretatt en modifikasjon i elektronikken, for om mulig å avlede elektriske spenninger, som antas å ha
forårsaket feilene. For øvrig foregår
fortsatt vurderinger av hvilket måleutstyr som skal brukes i de fortsatte registreringer. Foruten kvalitet
er det i høyeste grad spørsmål om
pris for utstyret.
I Andøy kommune arbeider en
interessegruppe med spørsmål om å
nytte vindenergi til tørking av torv
(ved omforming av vindenergien til
varme). OED har i 1979 bevilget
100 000 kroner til utredningen.
IFA har fått anmodning om å utrede vindforholdene der, i forbindelse med spørsmål om å ta i bruk
vindmøller. (Det vil kanskje bli den

løsning man må ty til, ettersom en
lenge ønsket forsterkning av den
elektriske krafttilførselen ikke synes
å vinne gehør hos konsesjonsbehandlerne i NVE).
4. «Utvikling av vindfeltmodell»
Dette går ut på å lage en eller flere
modeller for beregning av vindfeltet i forskjellige områder, som man
vil ha nærmere undersøkt, uten i
hvert tilfelle å måtte foreta utstrakt
og tidkrevende målinger, for å
kunne foreta nødvendige vindenergiberegninger.
Arbeidet startet i august 1979 og
ledes av IFA som har eksperter i
nummerisk analyse og teoretisk fysikk engasjert i prosjektet. Dertil
bidrar MI med kunnskaper om
meteorologi og NTH med aerodynamik. Med denne gruppen som
altså har en bred faglig kompetanse, håper man å løse denne kompliserte oppgaven.
Hittil har arbeidet bestått i å stu-
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kraftverk Norge». IFA og EFI skal
samarbeide om dette, Man vil dra mest
mulig nytte av et IEA program som
setter opp anbefalinger for definisjoner
av belastninger (Load Case Definitions). Videre skal en komme i gang
med prosjekt 8 , «Vindenergiens potensielle rolle i Norge», som også IFA og
EFI skal samarbeide om.
Andre aktiviteter ang. vindenergi.
Firmaet Vivat, Kleppe på Jæren arbeider med vindkraftdrevne pumper for
Mellekabinen på en av Nibi-vindmellene I Danmark med 630 kW aggregat, navhøyde landbruket. IFA vil her bidra med
45 m. (Foto: Jan Nitteberg.)
vindmålinger
og teoretiske beregninger.
dere teori og gjennomgå relevant
energiprogrammet
ble presentert
Andøy kommune har anmodet om
litteratur. Spesielt er modeller som
hjelp til å utrede vindforholdene på
og kontakter etablert.
Den norske vindenergikomit&n
tilbys gjennom IEA-sammarbeidet
aktuelle byggeplasser for vindaggregrundig vurdert. Det synes å være
Vindkom har deltatt ved et kort
gat. Resultatet av prosjekt 3 vil her
enighet om at man bør begynne så
seminar arrangert av «Danske Elkomme til nytte. I begge disse tilfelleværkers Kursudvalg» med ekskurenkelt som mulig, for å være sikne har OED gitt økonomisk støttet til
sjon til Nibe-vindmøllene.
ker på å oppnå resultater innenfor
utredningene.
prosjektets tidsramme. Det kan
Det norske vindenergiprosjektet
Når det gjelder internasjonale koneventuelt arbeides parallelt med
har nå velvilligst fått stilt til dispositaker er det først og fremst IEAmere avanserte og kompliserte mosjon
regnemaskinprogrammet
samarbeidet og kontakter med Sverige
PRESTANDA. Det er utviklet ved
deller som vil kreve store økonoog Danmark som har vist seg verdimiske og tidsmessige ressurser. Det
Flygtekniska
Forsøksanstalten,
fulle, i det vi synes å ha fått ubegrenvil da kunne bli tale om originalStockholm på kontrakt fra Nåmnset adgang til de resultater som man
forskning, men man vet ikke hvor
den for Energiproduksjonsforskder har oppnådd og de planer man
nyttig resultatet kan bli. Det synes
ning. Motytelsen vil være underretder arbeidet etter.
imidlertid å være stemning for at
ningen om de eventuelle forandKværner har utarbeidet en vindturringer og utbedringer som måtte bli
man iallefall i første omgang uttesbinmodell i liten skala, og den skal
ter en IEA-modell og forøvrig
etter planen nå utprøves med hensyn
gjort med programmet. IFA har en
til virkningsgrad m.m. For øvrig avmedarbeider, spesialutdannet i aeutarbeider ligninger for en enkel
modell for byggeplassanalyser.
ventes resultater fra vindmålinger som
rodynamikk, som skal ta seg av tekskal gi svar på demensjonerende
niske beregninger for vindmøller
vindstyrker og evt. andre data som
og arbeid med vindstatistikk og til5. «Teknisk-økonomisk evaluering av
måtte bli fastlagt ang. krav til sikkerrettelegge data for energiberegvindkraftverk i Norge».
het o.lign.
ninger med PRESTANDA.
Dette prosjektet har ikke kunnet
Noe i samme stilling står det såkalte
EFI skal beregne nettbelasninger
starte opp for fullt i påvente av data
ved forskjellige tenkelige plasseWindfred-prosjektet, som andre indufra meteorologi og tekniske data.
striselskaper (Raufoss, Brattvaag Hyringer av vindaggregater, i første
IFA og EFI har inngått avtale om
draulik og NEBB) har gått sammen
omgang på Trøndelagskysten og
en tilnærmet lik fordeling av innAndøya.
om å utrede, etter en ide framlagt av
sats 'på dette prosjektområde.
Det som ovenfor er beskrevet i
Erik Magnussøn, Aker Engineering.
Det pågår innsamling av teknistore trekk, kan sies å være status
Flere modeller av vindturbiner er alske data fra produsenter av vindfor det nasjonale forskningsproglerede prøvet i vindtunnel, men det
møtler i Europa og USA. Nitteberg,
ram for vindenergi.
gjenstår ytterligere forsøk før det evt.
IFA har deltatt ved vindenergikonvil bli bygget en modell i en praktisk
feranse i Washington DC, arrangProsjekter som startes opp i 1980
anvendbar skala.
ert av «Departement of Energy»,
Etter planen skal det settes i gang arI begge tilfelle dreier det seg om forUSA og den amerikanske vind- beid med prosjekt 7 som er kalt «Kritesøk med vertikalakslede turbiner, og
energiforening. Det norske vind- rier for konstruksjon og drift av vindOED har gitt støtte til forsøkene.
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Om tariffer,priserog kostnaderfor elektrisk
energi til husholdninger
Av overing.Arne 0. Fagerberg
1. Om tariffer
Prisen på elektrisk energi kommer
gjerne til uttrykk i en tariff. Grunnen
er at prisen ikke er ett enkelt tall. Normalt inngår to eller flere priselementer.
Med tariff forstås et slikt sett av priselementer.
Mest kjent er trolig tariffene H3 og
H4. Tariff H3 kalles gjerne «effektgrensetariff» eller «blandet tariff» og
består av følgende elementer:
Fast årsbeløp, kroner pr. abonnent
og år
Pris for abonnert effektgrense, kroner. pr. kW og år
Energipris, øre pr. kWh totalt uttak
av energi
Overrforbrukspris, øre pr. kWh
energiuttak over abonnert effektgrense
Tariff H4, som gjerne kalles «energitariff», består bare av to elementer og er
derfor enklere:
/ . Fast årsbeløp, kroner pr. abonnent
og år
2. Energipris, øre pr. kWh totalt uttak
av energi
Til illustrasjon av tariffenes virkemåte
betraktes to husholdningsabonnenter
med helt sammenfallende forbruk av
elektrisk energi. For enhelhets skyld
forusettes også abonnentenes forbruk
å være det samme gjennom alle årets
365 dager, slik det er illustrert i fig. 1:

Arne 0. Fagerberg.

I figuren er horisontal akse skalert i
døgnets timer. Vertikal akse er skalert i
kW (effektbelastning). For abonnenter
med «kjøkkenwattmeter» vil altså vertikal akse tilsvare skalaen på kjøkkenwattmeteret. Ved nå å tegne den sorte
wattmeter-viserens posisjon gjennom
alle døgnets timer, fås eksempelvis en
kurve som vist med tykk strek i fig. 1.
På grunn av den naturgitte sammenheng mellom effekt og energi fremkommer nå energiuttaket pr. døgn
som arealet mellom belastningskurven
og horisontale akse. Hver rute tilsvarer
I kW h. En døgnbelastning som anty-
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det tilsvarer altså 95 kWh pr. døgn
som gir 34 675 kW h pr. år.
I virkeligheten varierer belastningen
over året. Døgnbelastningen som er
antydet i fig. 1 kan være representativ
for en middels stor bolig om vinteren.
Vår, sommer og høst er imidlertid belastningen lavere. Årlig uttak av energi
blir derfor mindre enn hva «vinterbelastningen» i fig. 1 tilsvarer på årsbasis. Til sammenligning er gjennomsnittsforbruket hos husholdningsabonnenter i Norge ca. 13 000 kWh pr. år.
For å illustrere tariffenes oppbygning
blir det her likevel regnet som om
døgnbelastningen i fig. 1 gjelder for
alle årets 365 dager.
Først studeres årsregningen for en
abonnent som avregner et slikt forbruk efter tariff H3. Elementene i denne
kan f.eks. være:
Fast årsbeløp: 100 kr. pr. år
Pris for abonnert lastgrense: 250 kr.
pr. kW pr. år
Energipris: 5 øre pr. kWh
Overforbrukspris: 20 øre pr. kWh
Det antas nå at abonnenten har abonnert på 4 kW, angitt med stiplet linje i
fig. 1. Wattmeterets røde viser skal da
være instillet på 4 kW. Dersom belastningen er større enn 4 kW, har det
overskytende karakter av «overforbruk». Det energiforbruk som har funnet sted gjennom «overforbruk» utgjøres av det skraverte areal i fig. 1.
Dette utgjør 12 kWh på døgnbasis,
dvs. 4 380 kWh på årsbasis når døgnbelastningen i fig. 1 forutsettes å gjenta
seg 365 ganger pr. år.
Årsregningen for denne abonnenten
blir da:
Totalt energiforbruk:
34 675 kWh å 5 øre
Overforbruk:
4 380 kWh å 20 øre
Abonnert lastgrense:
4 kWh å 250 kr.
Fast årsbeløp:
E1ektrisitetsavgiftI):
34 675 kWh å 2 øre

kr.

Merverdiavgift 20% 2)

kr. 4 403,25
kr. 880,65

10 12 14 16 18 2 0 2 2 24

FIG. 1: Antatt belastningsfordeling over døgnet.

kr. 1 733,75
kr.

876, —

kr. 1 000, —
kr. 100, —
693,50

kr. 5 283,90
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Karakteristisk for tariff H3 er at abonnenten selv kan velge hvilken lastgrense han vil abonnere på. Det kan
derfor være av interesse å studere om
4 kW er et fornuftig valg i dette tilfellet. Abonnementet tenkes derfor øket
til 5 kW. Prisen for å abonnere på 1
kW ekstra er 250 kroner pr. år. Men
samtidig vil 8 kW h pr. døgn, dvs.
2 920 kW h pr. år gå over fra å være
«overforbruk» til å bli «ordinært forbruk». På årsbasis gir dette en gevinst
på 2 920 kW h å 20 øre, dvs. 584 kr.
Netto gevinst ved å øke abonnementet
til 5 kW blir dermed 334 kroner pr. år.
Inklusive
merverdiavgift
reduseres
abonnentens årlige utgifter i dette konstruerte tilfellet med kr. 400,80. Leseren kan selv regne ut om abonnenten
vil være tjent med å øke abonnementet
ytterligere, f.eks. til 6 kW.
Til sammenligning
studeres nå
hvordan regningen blir dersom det
samme forbruket avregnes etter tariff
H4. Elementene i denne kan f. eks.
være:
Fast årsbeløp: 800 kroner pr. år
Energipris: 8 øre pr. kWh
Regningen blir da:
Totalt energiforbruk:
34 675 kWh å 8 øre
Fast årsbeløp:
Elektrisitetsavgift:
34 675 kWh å 2 øre
Merverdiavgift:

20%

kr. 2 774, —
kr.800,
—
693,50
kr. 4 267,50
kr.853,50
kr. 5 121,—

I dette eksempelet med tilfeldig valgte
tariffelementer og et hypotetisk forbruksmønster vil avregning efter H3
Fra 1.1.1980 er elektrisitetsavgiften belastet med merverdiavgift.
I virkeligheten avhenger satsen for
merverdiavgift av forholdet mellom
elektrisitetsverkets
gjennomsnittspris
og gjennomsnittsprisen på landsbasis.
Dog er Nordland, Troms og Finnmark
helt fritatt for merverdiavgift på elektirsitet til husholdninger og jordbruk.
10
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med bonnert lastgrense på 5 kW falle
noe rimeligere for abonnenten enn avregning efter H4. I praksis må elektrisitetsverkets faktiske tariffer og deres
elementer studeres og vurderes i sammenheng med hvilke forbruksapparater abonnenten har og hvordan disse
disponeres.
2. Om prisfastsettelse

En abonnent vil naturlig velge den tariff som gir så liten strømregning som
mulig. For elektrisitetsverkene blir bildet noe mer nyansert. Og sett i samfunnsøkonomisk perspektiv kan spørsmålet om valg av tarifftype bli komplisert.
Diskusjonen om hvilken tariff som
er mest hensiktsmessig, har lange tradisjoner i norsk elektrisitetsforsyning.
Denne diskusjonen har foreløpig kuliminert ved at et utvalg nedsatt av
Norske Elektrisitetsverkes Forening
(NEVF) går inn for tariff H4, dvs, den
rene energitariff, for levering til husholdninger. NVE har også vurdert
dette spørsmålet og er kommet til at tariff H4 kan være et hensiktsmessig
kompromiss mellom ønsket om enkelhet og ønsket om en tariffstruktur som
kan informere forbrukerne om forsyningssystemets kostnadsstruktur
[1].
Spørsmålet som gjenstår er hvilke kriterier som skal legges til grunn for å
tallfeste elementene i tariff H4. Men
først noen grunnleggende fakta om
hvordan samfunnets økonomi funksjonerer.
Ethvert gode som produseres og stilles til konsumentenes disposisjon, har
sin kostnad. Ved bruk av avgifter og
subsidier kan prisen for en vare eller
en tjeneste påvirkes slik at prisen avviker fra kostnaden. Prisen kan også påvirkes gjennom kredittvilkårene. I likhet med mange andre offentlige sektorer har norsk elektrisitetsforsyning
tradisjonelt vært tilgodesett med gunstige lån. Dette har igjen påvirket
strømprisene forsåvidt som disse ville
vært høyere uten slik begunstigelse.
Ønsket om lave elektrisitetspriser har
vært begrunnet med industripolitiske,
distrikspolitiske og sosialpolitiske hen-

syn. Det er imidlertid viktig å være
oppmerksom på at for samfunnet sett
under ett, må de faktiske kostnader
dekkes. Dette gjelder også elektrisitetsforsyningen. Dersom elektrisitetsprisen er lavere enn kostnaden, må differansen betales på annen måte. F.eks.
må bankenes «tap» på lån til elektrisitetsforsyningen tas igjen ved høyere
rente på lån til andre formål, lavere
innskuddsrente eller redusert overskudd, dvs. aksjeutbytte.
Som grunnlag for å tallfeste kostnadsriktig pris på elektrisitet, er det
spesielt langtids grensekostnad som er
av interesse. Med dette forstås kostnaden ved å levere mer elektrisitet ved utbygging av forsyningssystemet. Dersom langtids grensekostnad kommer
til uttrykk i prisen, vil forbrukerne få
den informasjon som er nødvendig for
å tilpasse sitt forbruk på en samfunnsøkonomisk riktig måte.
På grunnlag av data fra Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI)
har Elektrisitetsdirektoratet
beregnet
gjennomsnittlig langtids grensekostnad for alminnelig forsyning. Referert
prisnivået 1.1.1978 og med 7 % kalkulasjonsrente, gir dette følgende verdier
på priselementene i tariff H4:
Fast årsbeløp: 650 kroner pr. abonnent og år
Energipris:
14 øre pr. kWh
Tariffens faste årsbeløp utrykker da
gjennomsnittlig kostnad for opprettelse og administrasjon av et nytt
abonnement. Energiprisen uttrykker
gjennomsnittlig kostnad ved å øke forsyningssystemets kapasitet med sikte
på økte leveranser av elektrisk energi
til såvel eksisterende som nye abonnenter innenfor alminnelig forsyning.
Eventuelle særavgifter på elektrisitet
forutsettes innarbeidet i disse tallene,
men merverdiavgift kommer i tillegg.
Med 20 % merverdiavgift blir resulterende pris frem til forbruker 780 kroner pr. abonnent og år, h.h.v. 16.8 øre
pr. kW h. For en husholdninsabonnent
med en slik tariff, vil total årlig utgift
h.h.v. gjennomsnittsprisen for elektrisitet bli vist i fig. 2 og fig. 3:

kr/år
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FIG. 2: Total årlig utgift (inkl. 20 % m.v.a.) til elektrisitet som funksjon av årlig
energiuttak for en husholdningsabonnent med tariff H4 fastlagt efter grensekostnadsprinsippet. Prisnivå 1.1.1978, 7 % kalkulasjonsrente.

Med et forbruk som forutsatt i regneeksemplene foran, kfr. fig. 1, ville årsregningen, inkl. 20 % merverdiavgift,
lyde på kr. 6 605,40. En gjennomsnittlig husholdningsabonnent som bruker
13 000 kWh/år,
vil måtte betale
kr.2 964,- pr. år (prisnivå 1.1.1978,
% kalkulasjonsrente).

Fig. 3 illustrerer elektrisitetsforsyningssystemets karakteristiske kostnadsstruktur: gjennomsnittskostnaden
som avtar med økende årlig energiuttak pr. abonnent.
Den som flnleser energimeldingen,
vil muligens ha oppdaget at Olje- og
energidepartementet tillegger grense-

kostnadsbegrepet et noe annet innhold
enn hva NVE gjør i sin uttalelse. Dette
gir i sin tur også et noe annet tallmessig resultat.
Prisen på elektrisitet fastsettes av de
enkelte elektrisitetsverker [2]. Det er
derfor ikke gitt at grensekostnadsprinsippet kan innføres uten videre. Med
tanke på at den endelige løsning kan
bli et kompromiss, har NVE uttalt [1]
at dersom det viser seg vanskelig å innføre tariff H4 med såvel kostnadsriktig
fast årsbeløp som kostnadsriktig energipris, tilsier behovet for energiøkonomisering at størst vekt legges på kostnadsriktig energipris som med 7% kalkulasjonsrente altså er funnet å være
16.8 øre pr. kWh (inkl. 20 % merverdiavgift og referert prisnivået pr.
1.1.1978). H4-tariffens faste årsbeløp
kan da subsidiært benyttes til å saldere
elektrisitetsverkenes utgifter. NVE's
Hovedstyre anbefaler en slik løsning.
3. Kalkulasjonsrenten
Beregningen av kostnadsriktige elementer i tariff H4 er basert på en rekke

forenklinger og forutsetninger. Den
mest omdiskuterte av forutsetningene
öre/ kWh
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FIG. 3: Gjennomsnittlig elektrisitetspris (inkl. 20 % m.v.a.) som funksjon av årlig
energiuttak for en husholdningsabonnent med tariff H4 fastlagt efter grensekostnadsprinsippet. Prisnivå 1.1.1978, 7 % kalkulasjonsrente.

er trolig Finansdepartementets rundskriv av 29.11.1978 med anbefaling
om at kalkulasjonsrenten settes til 7 %
p.a. Det skyldes naturligvis at kalkulasjonsrente har stor inflydelse på størrelse av langtids grensekostnad. Det
kan derfor være på sin plass å knytte
noen kommentarer til kalkulasjonsrenten.
Den anbefalte kalkulasjonsrentesats
er å forså som en realrente, dvs, den
forutsettes anvendt på faste priser. De
rentesatser vi omgås i det daglige,
f.eks. rente for lån evt. innskudd i
bank, er derimot nominelle rentesatser. Forskjellen mellom nominell rente
og realrente er inflasjonen. Med 8 %
årlig inflasjon vil kalkulasjonsrenten
på 7 % således tilsvare en nominell
rente på 15% . Til sammenligning yder
Husbanken ordinære lån til 6.5 %
rente [3] som med 50 % marginalskatt
gir en effektiv nominell rente på
3.25 % . Kravet til avkastning i elektri(Forts. side 23)
FOSSEKALLEN
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Her løftes 12 tonn på plass!

Kraftledningsavdelingen gjør store
framskritt med sin metode for mastemontering ved hjelp av helikopter. I
mars ble ti master på ledningen Tveiten — Hasle reist ved hjelp av denne
metoden. Til sommereren regner man
med å ta i bruk helikopter til mastemontering på strekningen Solhom —
Arendal. Det samme kan bli aktuelt
på de vanskeligste partiene på ledningen Ofoten — Kobbelv.
Tirsdag 18. mars fikk representanter for presse, det svenske Sydkraft,
Helikopter Service og et par andre
private firmaer overvære en mastemontering ved hjelp av helikopter på
ledningen Tveiten — Hasle; nærmere
bestemt ved Sandtangen i Østfold. En
mer vellykket demonstrasjon kunne
ikke fagsjef Rolf R. Johnsen, sjefingeniør Sverre Oftedahl og overingeniorene Toralf Bahr og Rolf Geir
Knutsen & co. ha ønsket seg. Ikke
en eneste liten klikk ble observert!

41k.114;~

ar
Overingenlør Rolf Geir Knutsen orlenterer om mastemonteringen med helikopter.
(Foto: Jan Ivar Fjeld, Moss Avis).

Seksjonen festes for utflyglng til mastepunktet.
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(Foto: Jan Tore Glenjen, FredrIkstad Blad).

Fotseksjonen er på plass. Hellkopteret er ikke kommet langt før karene er I fullt arbeld
(Foto: Dag Grundseth, Aftenposten).
opp I masta.

En ny seksjon trekkes på plass.
(Foto: Jon Ivar Fjeld, Moss Avis).

Denne monteringsmetoden er tidligere blitt beskrevet i Fossekallen av
Bahr og Knutsen. De to har forøvrig
vært nøkkelpersoner I arbeidet med å
utvikle metoden. Prinsippene for «helikopter-metoden» er fortsatt den
samme, selv om man har foretatt justeringer med hensyn til enkelt detaljer.
Arbeidet med å utprøve metoden er
nå kommet så langt at det er mulig å
si med sikkerhet at mastemontering
ved hjelp av helikopter er noe man vil
satse på i framtida. I hvor stor grad
metoden er lønnsom, gjenstår å se.
Det er helt klart at den vil innebære
betydelige besparelser i vanskelig terreng. Jo lettere terrenget er, jo mindre
lønnsom er «helikopter-metoden».
Hvor grensen går når det gjelder
lønnsomheten, vil Kraftledningsavdelingen få svar på i løpet av sommeren.
Da vil man sette seg ned for å gjennomgå det materiale man har samlet
inn under de prøvemonteringene som
har vært foretatt. Men en slik lønnsomhetsgrense vil ikke være statisk.
Det er grunn til å regne med at «helikopter-metoden» vil bli mer lønnsom
etter hvert.
Mastemontering ved hjelp av helikopter innebærer imidlertid også fordeler som ikke er direkte målbare. For
det første kan man ved å bruke helikopter overflødiggjøre bygging av anleggsveger og dermed begrense inngrepene I naturen. Dessuten kan man,
ved at masteseksjonene klargjøres på
forhånd, flytte noe av aktiviteten fra
mastepunktene til premonteringsplassen. Dette vil blant annet medføre lettelser i arbeidsoperasjonene og der-

med gi et bedre arbeidsmiljo.

Traversen trekkes på plass. Ei mast på

rundt 12 tonn er snart montert.

TIA (Foto: Sarpsborg Arbeiderblad).
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En stridsmanntropperav
Sigurd Nesdal marsjererheretteri pensjonistenesrekker

En markant skikkelse i NVE, avdelingsingeniør Sigurd Nesdal, ESS, har
tatt spranget over i pensjonistenes rekker, som det heter, og etaten står fattigere tilbake. Det er synd, men det finnes så få, om i det hele tatt noen, av
Nesdals kvalitet og karakter i dag.
Veldreide og blankpolerte både utapå
og inni følger vi den minste motstands
veg gjennom tilværelsen uten å synge
ut eller reise bust. Populær skal man
være for enhver pris, tekkes omgivelsene og tenke på karrieren.
Sig. Nesdal er ikke slik. Hva han
mener gir han uttrykk for høyt og tydelig, og står på det. Og «mener» gjør
Nesdal i ett kjør om det meste, selv om
hans hjerte klapper aller varmest for
avholdsrørsla, målsaka og folkedansen
— kjepphester som neppe har samlet
de helt store odds i de nære omgivelser, i hvertfall. Blant annet som dynamisk redaktør av vårt meddelelsesblad
«Fossekallen» gjennom nærmere tjue

år hevet han titt og ofte sin lanse i
kampen for merkesakene. Mange satte
pris på Nesdal for det, mange ikke.
Det syntes nærliggende med et knittrende intervju — et inferno av skarpskårne synspunkter både om ditt og
datt fra den kamplade ingeniør og redaktørs side, men ikke et ord over
hans lepper ved milepelen, denne hans
sorti fra statens lønningsliste som aktiv
NVE-er. Det var også synd, men kjenner vi den gode Nesdal rett har han
krutt igjen i massevis til mange, vi
hadde nær sagt, overraskende baksmeller også i framtida. Han er ingen
pensjonist i den forstand at tempo eller
humør viser sviktende formkurve,
snarere tvert imot. Først nå får han
virkelig tid til å slynge sine synspunkter for alvor ut over hele det norske
folk i form av artikler og kåserier i
massemedia, slik vi allerede ofte har
erfart ham så mange ganger. Med spillende leggmuskler og stålsatte vestlandsblikk vil han ennå i mange år

kaste seg inn i folkedanse. Tjo-og-hei!
Det var fagsjef Andreas Rognerud
som innledet talerrekken under avskjedstilstelningen. Han fortalte bl.a.
om sitt første møte med Sigurd Nesdal,
som fant sted forholdsvis tidlig etter
krigen, og som slett ikke hådde noe «elektrisk» sammenheng. Det skjedde i
helt andre omgivelser, nemlig i Bondeungdomslaget i Oslo der Nesdal opptrådte med stor «bravur», og med liv
og lyst kastet ut i diskusjonen så vel
som i dansen. Senere, da skjebnes spill
også førte Rognerud til NVE, møttes
deres veger på ny. —Det slo meg at
inntrykket av Nesdal var det samme
her som det jeg tidligere hadde fått i
Bondeungdomslaget, mintes fagsjef
Rognerud og takket for innsatsen.
—Det har sine sider å bli gammel,
men det er eneste måten å leve lenge
på, siterte Rognerud fra et kjent teaterstykke, og mente at det fikk være en
trøst også for Nesdal.

Avd. Ing. Sigurd Nesdal I midten ble for kort tid siden behorig takket av fra aktiv tjeneste. Ekspedisjonssjef Gunnar Vatten (t.v.) og

elektrisitetsdirektørAsbjørn Vinjar. (Foto: Sv.S)
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Flytting av NVEfolk ut av Osloområdet

«Fehuset»
Overingeniør Hans Hindrum hadde
meget å fortelle fra 25 års samarbeid
med Sigurd Nesdal. Med bakgrunn i
arbeidsforholdene
på landsbygda i
mellomkrigstiden da muskelkraft og
dynamitt dominerte, skaffet Nesdal seg
utdannelse og kom seg inn i dette «fehus», sa Hindrum og refererte en kjent
mann som sa det samme da han selv
kom inn i statstjeneste.
Omkring 700 000 hadde ikke elforsyning her i landet før siste verdenskrig. Dette tallet sank raskt, og Nesdal
var med og bidro til det. —Et spennende og interessant arbeid har det
vært. I dag er det bare noen hundre
mennesker igjen som ikke har elektrisk
strøm, fortalte Hans Hindrum blant
annet, og takket for de mange år de
hadde fått være sammen, og for godt
kameratskap. Han overrakte gaver fra
avdelingen, bl.a. en hyttebok som den
avtroppende stridsmann også kunne
bruke til å skildre «30 års krigen»
som'han uttrykte det og tenkte på Nesdals arbeidsdag i NVE.
Sjarmerende kverulant
Elektrisitetsdirektør
Asbjørn Vinjar
valgte å slå an den humoristiske tonen.
—Når man vet at en person som Nesdal skal slutte i et miljø som dette, begynner man uvilkårlig å forberede seg
mentalt i god tid. I 31 år har du vært
her, og visse inntrykk har festet seg,
om jeg kan si det slik, enkelte vil kanskje mene at du har vært litt av en kverulant. I tilfelle vil jeg i hvertfall legge
til at du har vært en sjarmerende kverulant. Du har den gode egenskap å
være besjelet med personlighet — ja,
til de grader at du vil bli husket og omtalt i lange tider framover, sa elektrisitetsdirektøren blant annet i sin takketale. Han hadde dessuten satt pris på,
og var Stolt over, å ha vært fast preveklut for Nesdals berømte historier
opp gjennom årene. —Som alle vet
kan de være litt så som så, hevdet Vinjar forsiktigvis.
Underdirektør Erling Diesen overtok for få år siden Fossekallens redaktørkrakk etter Sigurd Nesdal. Da

hadde Nesdal i løpet av sin nesten 19
år lange redaktørtid hatt ansvaret for
90 nummer av bladet, et respektablet
resulatat tatt i betraktning at redaktorjobben den gang var en bistilling.
—Selv om Nesdal nok har mange
strenger i sin lyre, er det tross alt som
fargerik redaktør i Fossekallen han er
mest kjent. Tilfeldig eller ikke, du lot
aldri en anledning til å refse administrasjonen gå fra deg, husket Diesen
med et smil.
—Kjære Sigurd, sa ekspedisjenssjef
i OED, Gunnar Vatten. —Du trekker
deg tilbake før tiden egentlig er der for
å kaste deg over nye oppgaver. Det er
sagt meget om deg i årenes løp, bl.a. at
du er avholdsmann, målmann og full
av fanden. Det er jeg ikke enig i — det
siste. Jeg har kjent deg i mange år. Du
har dine menigers mot, men det er
ikke det samme som å være full av fanden. Tvert imot — du skal respekteres
for det. Det er ikke de store nuller som
teller, minnet ekspedisjonssjef Vatten
om.
Sigurd Nesdal takket til slutt for seg,
for blomster og gaver, og for den oppmerksomhet som hadde blitt ham til
del ved endt arbeidsdag i NVE:
Kolleger hadde sørget for blomster
og levende lys, og kontorsjef Gunnar
Ibenholt virket som dyktig toastmaster.
Personlig, og på vegne av Fossekallen, retter også vi en takk til tidligere
redaktør Sig. Nesdal for støtte og hjelp.
Sitt yrkesaktive liv har han nå lagt bak
seg, men hans rettskafne og dyktige
penn vil fortsatt være i bruk, enda flittigere enn før.
Alle underkastes vi valgets kval her
i livet. Noen har flaks. Kanskje hadde
ikke Nesdal det, så godt kjenner vi ikke
hans tekniske begavelse. At han hadde
drevet det langt som skribent og kåsør
på heltid, nærer vi derimot ingen tvil
om, og vi håper mange produktive og
meningsfylte år står foran ham når
han nå kan vie seg sine interesser og
anlegg for fullt.
Vi skal følge med deg, Sigurd Nesdal!
Sverre

Med bakgrunn i St. meld. nr. 90 for
1977 —78 om regional fordeling av
statlige arbeidsplasser, Innst. S.nr.
213 for 1978 —79 og Stortingets behandling av disse, er NVE av Kommunal- og arbeidsdepartementet bedt
om innen 1. juli d.å. å framlegge en
plan for en reduksjon på 15 —20 %
av antall stillinger i Oslo-området pr.
1. januar 1980. Stillingsreduksjonen
er forutsatt gjennomført over et tidsrom på 2 —5 år.
For å utarbeide forslag til en slik
plan, er det nedsatt et utvalg ved
NVE's Oslo-kontor, bestående av tre
representanter for etaten og en representant for hver av de tre hovedsammenslutninger som har medlemmer
blant etatens ansatte. Dette utvalget
skal ha et forslag klart for etatens ledelse innen 15. mai.
Etatens representanter i utvalget er
direktør Erik Nybø (formann), underdirektør Erling Diesen og sjefingeniør
Jørgen Sørensen (sekretær). For
Statstjenestemannskartellet i LO deltar konsulent Rolf Røsok, for AF
overingenior Ola Strømmen og for YS
førstekonsulent Finn Storaker.
Spørsmålet om utlokalisering fra
Oslo av deler av NVE's sentraladministrasjon ble droftet i en rekke av
NVE's LTP-grupper (langtidsplanleggingsgrupper) på 1970-tallet. Her
ligger mye stoff som utvalget nå kan
nytte i sitt arbeid. Men det vil også
være behov for en ny vurdering •av
hele utflyttingsspørsmålet med basis
dagens situasjon. I denne forbindelse
har direktoratene avgitt ajourførte
betenkninger, og det har vært avholdt
et møte med representanter for alle
tjenestemannsorganisasjonene.
Utvalget — som har en meget kort
tidsfrist for sitt arbeid — håper dessuten å få inn synspunkter fra de
ansatte.

Skara
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Kommentarertil energimeldingen
Av overing. Kjell Kober

Stortingsmelding nr. 54 for 1979 —80 heter «Norges framtidige energibruk og -produksjon». Det ferste inntrykket av meldingen er at den
er en grundig gjennomgang av alle sider av energiforsyningen I Norge.
Den er vedlagt uttalelsen fra NVE og dessuten et bilag fra Miljøverndepartementet med en liste over vassdrag og synspunkter fra Miljeverndepartementet på den. Innholdsfortegnelsen tyder på at det er et
grundig systematisk arbeid som ligger bak, og likeledes ser det ut til å
gjelde for NVE's del. Når nå kommentarene går mer på kritikk enn på
ros, så kommer det av at ros ikke vanligvis ferer til noe konstruktivt,
mens kritikk, når den er konstruktiv, kanskje kan fere til en bedre
utgave neste gang.
Begynner vi så å bla fra første side,
starter meldingen med en innledning
og et sammendrag. I sammendraget
sies det f.eks. at i løpet av 1979 ble
oljeprisene igjen 4-doblet og lå ved
årsskitftet 1979/80 rundt 30$ pr. fat.
Alle tegn tyder på at oljen i stigende
grad vil bli en knapphetsressurs og
prisen økende. Senere i sammendraget
står det også om dekningen av energiforbruket, spesielt om elektrisitetsforbruket, at det foreslås at det så snart
som mulig settes igang konsesjonsbehandlin av et større kull/oljefyrt verk.
Avhengig av senere beslutning om
utbygging vil et slikt kraftverk kunne
være driftsklart tidlig i 1990-årene. Så
står det videre: «Etter Regjeringens
vurdering kan vi dekke vårt elektrisitetsbehov i dette århundre, uten å ta i
bruk kjernekraft. Planlegging av slike
prosjekter er derfor ikke aktuelt før
eventuelt mot slutten av 1980-åra».
Altså på den ene side at oljeprisene
går opp, på den andre siden foreslås
kull/oljefyrte varmekraftverk, samtidig som man sier at man ikke behøver
kjernekraft. Jeg skal komme tilbake til
disse tingene senere.
Jeg er av den oppfatning at tonn
oljeekvivalenter ikke bør brukes. Og
det er heller ikke brukt i NVE's uttalelse.
Det er bare én måte å forsinke utviklingen av forståelsen av de nye enhetene på, å la være å bruke dem konsekvent. Å regne f.eks. forbruk av ved og
torv i tonn oljeekvivalenter virker like
bakvendt som at FN bruker tonn kullekvivalenter på alt forbruk, fordi tilfeldigvis kull var den mest brukte energibærer tidligere.
Går vi videre til kapittel 2, som
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heter «Grunnlag for energipolitikken»
så finner vi at et av de hovedmål som
er omtalt i Regjeringens langtidsprogram er å fremme internasjonal solidaritet. Jeg kommer tilbake til det senere. Det er også fremholdt her at
usikkerheten overfor fremtiden gjør
det nødvendig å satse på stor grad av
fleksibilitet i forsyning og forbruk av
energi. Og videre at olje og elektrisitet

Overing. Kjell Kober.

har vunnet en dominerende plass i
energibildet, ikke minst på grunn av
sin fleksibilitet.
Dette er gode, sentrale utsagn.
I kapittel 5 kommer vi inn på Norges energiressurser. De kjente tabellene over vannkraftressursene
er tatt
inn, det er stort sett greie fremstillinger. Det sies klart at det er først ved
en fullstendig konsesjonsbehandling at
en får fullgod oversikt over natur- og
miljøpåvirkninger en vannkraftutbygging forårsaker.
Det kunne i samme omgang vært
presisert at en helt konkret samlet
plan over hvilke kraftverk som skal
komme inn når i fremtiden ikke kan
være mulig, nettopp fordi loven påbyr
en fullstendig konsesjonsbehandling.
Og den kan aldri være fullstendig for
alle prosjekter samtidig.
Olje- og energidempartementet omtaler i det følgende en hel rekke kraftverkprosjekter slik de står i dag. Skader og ulemper omtales, og det vedlegges en liste fra Miljøverndepartementet over dette departements vurdering.
Ser vi på dette departements vurdering, ser vi på tabell 5.1.1.c er det helt
tydelig at Miljøverndepartementet heller ser et dyrt anlegg realisert enn et
som har mange sterke brukerinteresser. Dette er en, etter min mening,
meget subjektiv fremstilling fordi brukerinteressene ikke er stilt opp mot
kostnadene for å tilfredsstille dem. Og
heller ikke ulempene sett i forhold til
kraftproduksjonen.
Olje- og energidepartementet har tydeligvis vært helt klar over dette og
har derfor ikke tatt Miljøverndepartementets tabell inn som sin egen, men
har vedlagt den.
Markedet for tilfeldig kraft blir bedre og bedre, i den forstand at prisene
beveger seg oppover. Det har igjen
konsekvenser for det økonomisk optimale nivå på vårt fastkraftsalg innenlands. I den forbindelse bør det snarest tas opp til drøfting hvordan man
prinsippielt skal stille seg til mer eksport av tilfeldig kraft. Er det et gode
samfunnsøkonomisk
sett på samme

måte som eksport av olje eller bør
man ha restriksjoner for eksport av
kraft?
avsnittet om andre energikilder
kommer det et politisk utsagn som er
meget interessant. Der står det: «I det
framtidige energisystem bør det være
et mål å øke andelen av fornybare
energikilder.»
Jeg skal kommentere det nærmere
senere.
Når man omtaler miljømessige
virkninger og konkurranse-forhold til
andre brukerinteresser så bør man si
at det ikke alltid er konkurranse. Det
var nettopp en nyhet om padling i
utløpet på en kraftstasjon, og for
landbruket har det jo vært en fordel at
flommen er blitt redusert mange steder. Økt vintervannføring kan forbedre resipientforholdene. Det er vanligvis om å gjøre å fremheve alle ulemper, mens fordelene ikke alltid er like
populære.
I avsnittet om damulykker kunne
det vært nevnt de to største i den senere tid, nemlig Roppa og Tårnet.
Begge gangene var det en god del materielle skader.
Det står at uberørt natur er i ferd
med å bli en knapphetsfaktor. Det
kunne kanskje vært nevnt at urørt natur øker også på grunn av fraflytting,
selv om strømmen idag mange steder
er i ferd med å snu.
Det slår en gjennom lesningen om
miljøvirkningene av fossil-fyrte kraftverk, at virkningen av kullfyrte kraftverk er de mest alvorlige. Videre kalles
kjernekrafthavariet i Harrisbourgh en
ulykke. I norsk terminologi er ulykke
som oftes noe som medfører dødsfall,
så i denne sammheng burde det vært
sagt havari og ikke ulykke.
Til slutt i avsnittet omtales miljøvirkningene av sluttforbruket av energi og det sies her at full klarhet i de
samlede
miljøvirkningene
ved å
fremskaffe og bruke energi til ulike
formål, fås når virkningene ved hele
energisyklusen sees i sammenheng.
Dette må være galt.
Det er mye mer rimelig å peke på
at miljøvirkningene av ett steg i denne
syklusen bare har helt begrenset innflytelse på miljøvirkningene i de andre
stegene. Det er langt mer relevant å
snakke om en ansvarlighet bakover i
.eddene når vi ser på ett ledd enn når
vi ser på hele syklusen i sammenheng.
Til enhver tid bør vi se på hva vi
egentlig har å velge mellom. Velger vi
mellom to måter å framskaffe elektrisitet på er sammenligningen klar.
Velger vi mellom to måter å frem-

skaffe en bil på, så er sammenligningen klar. Men vi kan ikke koble
sammen to nivåer av valg slik at vi
sier at produksjon av aluminium uten
videre medfører ulemper ved vassdragsutbygging. Det er helt tydelig at
det trengs en oppklaring av dette.
Det gis ingen klar konklusjon på
dette kapitlet om miljøpåvirkninger,
men det trekkes ellers i meldingen den
konklusjon som jeg nevnte at kjernekraft ikke er nødvendig i dette århundre. Da kan en jo spørre: Hvis
miljøvirkningene er større for kull/oljefyrte kraftverk og kostnadene er de
samme, hvorfor er det da mer nødvendig å bygge kull/ oljefyrte kraftverk i dette århundre? Jeg mener at
meldingen er inkonsekvent på dette
punkt.
Når det gjelder statskraftprisen
konkluderes det med at det ikke er
rimelig at statskraftprisen fullt ut skal
fastlegges etter langtids grensekostnad
innenfor den statlige del av kraftforsyningen. Men statskraftprisen må i alle
fall settes så høyt at den gir full dekning av den andel av Statskraftverkenes driftsutgifter som kan tilskrives
leveranse fra alminnelig forsyning.
Uten å gå nærmere inn på hva det
betyr synes det klart at det blir en
lavere pris enn langtids grensekostnaden.
NVE har i sin uttalelse anbefalt at
langtids grensekostnaden, så vidt mulig, legges til grunn for engrosprisene.
Forskjellen i syn fra NVE til departementet her bør gi grunnlag for en prinsipiell diskusjon. NVE har tatt opp
dette i brev med departementet.
Bakgrunnen er ikke minst at i Retninglinjene for programanalysen sies
det at man skal bruke de faktiske
priser som oppnåes i markedet som
inntekts-side ved beregningene av nytteverdien av et prosjekt.
Kapittel 7 omhandler Norges framtidige energibruk, mulige utviklingsforbruk. I et eget avsnitt omhandles
stabilisering av energiforbruket. Det
sies ikke der noe om hvorfor vi skal
stabilisere. Det må jo på den ene siden
være klart at fornybare energiressurser trenger vi ikke å stabilisere, de er
stabile allerede. Lagerressurser blir
brukt enten vi bruker dem i et stort
tempo eller i et lite tempo. Hvorfor
skal vi tenke på å bruke dem akkurat i
et bestemt konstant tempo, hvorfor er
ikke et større tempo eller et mindre
tempo bedre? Her trengs det tydeligvis
en diskusjon.
Om prognosemodeller har vi fått en
rapport fra professor Leif Johansen og

sivilingeniør Vidkunn Hveding. Det
kunne godt vært sitert mer fra denne
rapporten, for den prøver å påpeke at
man bør dempe ned opptattheten av
entydigheten av prognoser som gir
bestemte tall for utviklingen for bestemte år i fremtiden og legge mer
vekt på å analysere prognosenes betingede natur. Likevel legges det jo
her fram prognoser basert på bestemte
forutsetninger og det tas, ihvertfall etter min mening, ikke rimelig hensyn
til iisikkerheten i disse forutsetningene
og usikkerheten inne i modellene selv,
spesielt når det gjelder priselastisiteter.
Disse usikkerhetene burde føre til en
beslutning om en høyere utbyggingstakt. Spesielt må det også fremheves
at oljeprisene i dag synes lavt anslått,
mens elprisen i forutsetningene synes
høyt anslått. Regjeringen sier også på
side 165 at vi ikke kan se bort fra at
oljeprisene vil bevege seg over energiprognoseutvalgets
høye alternativ.
Jeg synes også det er rart at det sies at
vi har begrenset krafttilgang til kraftintensiv industri. Dersom prisen settes
lik kostnader ved å bygge ut ny kraft,
og man tillater bygging også av varmekraft, så er det som NVE uttaler
ingen grunn til å sette noe tak på tilgangen til industrien.
Men overraskelsenes tid er ikke ute.
I kapittel 8 leser vi om dekning av
innenlands energiforbruk
(på side
176) at Regjeringen antydet et — utbyggingstak på 125 TWh middel års
produksjon som en rimelig illustrasjon på en skånsom vannkraftutbygging. Hvorfor skal det settes et tak her?
Som jeg nevnte tidligere er det Regjeringens ønske å gå over til fornybare energikilder. Så settes det et slags
forbud mot kjernekraft, så reduseres
tilgangen til kraftintensiv industri og
så tilslutt settes et tak på vannkraften
omtrent på det nivå man kan nå i år
2000. Resultatet, hva blir det? Jo, det
blir at forbrukerne tvinges over på
lagerressurser. Først vil husholdninger
og andre bruke mer olje, senere vil
olje og kull bli brukt til kraftverk, og
hvis det heller ikke tillates, må vi tro
at oljeforbruket øker ytterligere. Men
er det da ikke noe utsagn om at man
skal begrense oljeforbruket i Norge?
Jo, i pkt. 12.1.4 står: «Det er særlig
viktig å økonomisere med ikke fornybare ressurser som olje.» Dette betyr
at vi i Norge bør bruke verdensmarkedets oljepriser. Hovedstyret i NVE
mener at det ikke er forsvarlig å oppfordre til installasjon av forbruksutstyr basert på omfattende bruk av
oljeprodukter eller til kraftproduksjon
FOSSEKALLEN

Nye kontoreri Narvik

Like før årsskiftet flyttet Vassdragsdirektoratets Nord-Norge-kontor inn i
nye lokaler i Kreditkassens bygg i Kongensgt. 50. Etter en mannsalder på
flyttefot fra det ene midlertidige oppholdssted til det andre, har kontoret nå
endelig fått «et sted å være» som dekker alle behov og ønsker i overskuelig
fremtid.
Gjennomføring av den lenge planlagte utbygging av bemanningen ved
kontoret med distriktsrepresentanter
for fler av direktoratets avdelinger har
bl.a. også vært helt avhengig av at det
kunne skaffes mer plass, og det var
derfor spesielt tilfredsstillende at løsningen på kontorspørsmålet kom samtidig som nye folk sto klar til å rykke
inn.
Alt kom på en gang, og omveltningene ble deretter. Fra å være et
beskjedent,
tilbaketrukket
VF-distriktskontor, kuet av trangboddhet og
en usikker fremtid, var man i løpet av
noen måneder plutselig blitt et Vassdragsdirektorat i miniatyr, med di-

striktsrepresentanter for 4 av direktoratets 6 avdelinger i elegante kontorlokaler på toppen av Kreditkassen, med
utsikt over halve byen og med skikkelig plass til alt og alle i overskuelig
fremtid.
Kontoret disponerer hele 3. etasje i
bygget på ca. 370 m2 + trapper og
oppgang = 418 m2 tilsammen. Etasjen var tidligere innredet som selskapslokaler, og måtte følgelig totalt
nyinnredes. Man kom derved i den
heldige situasjon at man i samarbeid
med arkitekten kunne skreddersy den
nye innredninen etter kontorets behov.
Arbeidsbestyrer,
overingeniør
Kummenje, hadde derfor god grunn
når han fant å ville innby til en markering av begivenhetene ved en festlig
tilstelling i de nye lokalene torsdag 17.
januar.
Foldeveggen mellom konferanserommet og lunch-salongen ble trukket
til side og langbord dekket for 27. Foruten de fast ansatte, inkludert VF's 4

basert på tungolje alene. Heller ikke
bør det etter Hovedstyrets mening legges restriksjoner på bruk av elektrisitet til spesielle formål.
Vi leste helt til å begynne med at
Regjeringen går inn for internasjonal
solidaritet, og det sies jo også at man
da går inn for å eksportere olje til
andre land. Men det burde også sies
noe om ønskeligheten av at Norge går
inn for å redusere sitt eget oljeforbruk
ved hjelp av lektrisitet! Og hvorfor
ikke bruke olje som ulandshjelp?

kraftprisen holdes foreløpig nede
forhold til kostnaden hvir man regner
med 7 % kalkulasjonsrente, og endelig avskjærer vi oss muligheten for å
bruke kjernekraft som er mer miljøvennlig enn kull- og oljefyrte kraftverk. Ved hjelp av disse tiltakene viser vi neppe internasjonal solidaritet
og vi klarer heller ikke å kunne
minske avhengigheten av lagerressurser så mye som vi ellers kunne ha
gjort. Hvorfor ikke heller prøve å nå
de overordnede mål?
Alt dette til tross er Energimeldingen interessant lesning, og det er
å håpe at mange setter seg inn
denne, selv om den er 1,2 cm tykk, og
inneholder så mye lesestoff at det
gjerne tar en uke bare å lese gjennom
den.
En ting til slutt: Husk at stikkordlisten som står helt til slutt gjelder
for NVE's uttalelse, og ikke for

KONKLUSJON
Som en konkluderende betraktning
vil jeg si at det er en del motsigelser
som forekommer i denne meldingen.
Uttalelser går ut på både at man skal
vise internasjonal solidaritet og at det
er ønskelig å minske avhengigheten
av lagerressurser. På den annen side
settes det et tak for vannkraftutbyggingen. Det settes tak for tildeling av

kraft
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Energimeldingen.Det kan være nyttig å bruke denne.

distrikts-oppsynsmenn,
og ektefeller,
kunne Kummeneje ønske velkommen
fagsjef Bård Andersen, overingeniør
Pål Mellquist og overingeniør Ivar Hagen fra hovedkontoret og, spesielt hyggelig, kontorets nye tilskudd fra våren
1980 av, avdelingsingeniør Olav Råmundal med frue.
Stunden ved festbordet ble en hyggestund av de sjeldne. Wienerschnitzel og ekte Altevannsmulter, de sistnevnte håndplukket av familien Kummeneje, smakte fortreffelig. Dyktig
gjennomført servering og vel formete
hilsningstaler gjorde at det siden også
ble rikelig med tid til hyggelig prat
over en kopp kaffe og/ eller andre
forfriskninger, til filmfremvlsning og
til en svingom.
Konklusjon: En liten, men likevel
meget betydningsfull begivenhet i
Vassdragsdirektoratets historie er lykkelig bragt i havn og markert på en
verdig og minnerik måte.
Narvik, januar 1980
Jostein Jensen

Symposiumom
vassdragsreguleringers
virkningerpå vilt
Vassdragsdirektoratet og Direktoratet
for vilt og ferskvannsfisk har nylig arrangert «viltsamling». Ialt var det over
60 deltakere samlet på Leangkollen i
dagene 16. og 17. april. Foredragsholdere var hovedsakelig biologer fra vitenskapelige- og forskningmiljøer. Utbyggersiden var også representert.
Knut Rønniksen fra SBG kåserte om
«En utbyggers syn på viltbiologiske forundersøkelser» og Johan Andersen
fra SKG hadde flere fengende innlegg.
Videre var det forberedte innlegg fra
Syver Roen, VHI, zm «Sprekker i is på
magasin», Knut 0. Hillestad, VN, om
«Vegetasjonsetablering på steintipper
og i massetak» og endelig Oddbjørn
Dammerud, VN, om «Virkning og
vassdragsregulering
for forproduksjon». Et kompendium som vil inneholde alJe foredrag og en del av innleggene vil forelige senere, forhåpentligvis om ikke altfor lang tid.
Viltsymposiet var en fortsettelse av
et tidligere tilsvarende symposium om
fisk som ble holdt på Leangkollen for
et par år siden. Vår generaldirektør
foruten direktøren i Direktoratet for
vilt og ferksvannsfisk, Helge Vikan,
var tilstede på symposiet.

Litt historikk om Narvik-kontoret

Forbygningsavdelingens
distriktsvirksomhet i Nord-Norge er av gammel
dato. Etterat undersøkelser og anleggsdrift i mange år hadde vært administrert fra Oslo ble det omkring 1912
stasjonert en ingeniør i Saltdal, han ble
senere overflyttet til Bodø. 1. juli 1927
ble kontoret i Bodø nedlagt, fordi vedkOmmende ingeniør ønsket å bli overført til Oslo. Senere var det gjentatte
ganger spørsmål om å få reetablert
kontoret, men det var først i 1943 at
det ble ansatt en overingeniør som
skulle bygge opp eget distriktskontor
for planlegging og utførelse av forbyggings- og senkingsanlegg i NordNorge. Han startet med et kontorrom
og en hybel i Moen i Målselv, men
hadde familien i Oslo. Etterat en rekke
alternative kontorsteder var vurdert
falt valget på Narvik, og i 1948 ble nye
kontorlokaler tatt i bruk. Det framgår
ellers av arkivet at organisasjonsmønsteret forutsatte 4 /2 funksjonær med et
årlig budsjett for lønninger, reiser og
kontorutgifter på kr. 35 000 (i 1948).
Men det tok noen år før staben var
fulltallig. Dette gjaldt også for oppsynsmenn. Som følge av ujevn beskjeftigelse hadde avdelingskontoret bare
oppsynsmann for Nordland og Troms.
Arbeidene i Finnmark ble utført av
vegvesenet i årene 1947 —53, og vi
hadde bistand av vegvesenets kasserere helt fram til 1975. I 1950 ble det
ansatt fast kontorassistent, i 1953 ny
arbeidsbestyrer og året etter en utskiftingskandidat. Med tillegg av 3 oppsynsmenn var det etterhvert blitt en
nyttig distriktstjeneste.
Kassererfunksjonen for de mange
spredte anlegg hadde vært ordnet ved
at lokale, troverdige personer hadde
tatt på seg arbeidet med lønninger og
bokføring mot en beskjeden godtgjørelse. I 1957 ble regnskapsordningen
modernisert og kontoret i Narvik fikk
fast kasserer for virksomheten.
I 1961 økte kontorpersonalet med 1
ingeniør til i alt 5 faste stillinger, og
dette tallet har vært uendret til i dag,
bortsett fra nødvendig, midlertidig
hjelp. Antall oppsynsmenn er utvidet
til 4 for hele distriktet fra Saltfjell til
Grense Jakobselv.

I 1972 ble nye kontorlokaler tatt i
bruk i Narvik el. verks bygg i
Kongensgt. 49, et sted som var velegnet og sentralt for besøk av ordførere og andre interesserte.
I de senere årene har det vært en rivende utvikling i Narvik. Vassdragsdirektoratet har planlagt å utvide
distrikstsaktivitetene til å også omfatte
Natur- og landskapsavdelingen, Vassdragstilsynet og Hydrologisk avdeling.
Dette vil øke personalet i Narvik vesentlig, og siden det ikke var muligheter for ekspansjon i Kongensgt. 49 ble
andre alternativer vurdert. I 1976 ble
nåværende
anleggsbestyrer,
o.ing.
Kummenje, ansatt, og han hadde kontakt med en rekke institusjoner før
Christiania Bank og kreditkasse kom
inn i bildet. Her var det aktuelt med
ombygging av en etasje, og Kummeneje fikk sjansen til å skreddersy lokalene for Vassdragsdirektoratet. For å
gjøre en lang historie kort fant innflytting sted like før jul i 1979. Funksjonærene besørget selv flyttingen. De
nye lokalene ligger i Kongensgt. 50,
rett over gaten fra de «gamle».

Distrikstkontoret består nå av:
Forbygningsavdelingens Nord-Norgekontor (VFN):
5 faste funksjonærer og 1 engasjert,
dessuten 4 oppsynsmenn bosatt ute i
distriktet.
Naturog landskapsavdelingen
(VN) har 1 distr.repr. Vassdragstilsynet (VVT) har 1 distr.repr.
Hydrologisk avdeling regner med å
sende:
1 repr. fra overflatekontoret (V1-10)i
nærmeste framtid. Det blir antagelig
aktuelt med flere.
Endelig må nevnes at Statens naturskadefond håper å bli med i kontorfellesskapet med 1 representant fra 1981.
Vi vil ikke unnlate å peke på at kontoret har arbeidet aktivt for å hjelpe
funskjonærene med boliger. 2 av funksjonærene har fått tomter fra kommunen. Anleggsbestyreren
har statsleilighet og er lovet byggetomt.
Og så vi vil ønske kontoret tillykke
med de nye lokaler.
Bård Andersen

SKKgår foran med et godt eksempel
Hundrevis av mennesker tilbrakte to
fulle arbeidsdager med å lytte til fagre
ord
på Skinnsenteret
10 —11/3
(Norsk Energiforenings seminar om
energimeldingen) mens bare 21 kom
på kveldsmøte 27/3 i NIF's energi- og
vannkraftgruppe
for å høre om et
praktisk eksempel på enda bedre drift
av elproduksjonssystemet. Det burde
kanskje vært omvendt.
Skienfjordens kommunale kraftselskaps (SKK) produksjonssystem er typisk for mange norske kraftselskaper.
Det består av statskraftkontrakter, heleide kraftstasjoner og andeler i felleseide kraftstasjoner. Systemet har både
mangasinverk og elkraftverk.
SKK's entusiastiske stab har vært
flinke til å fortelle om sitt nye driftsopplegg, se artikler i Elektro nr. 11,
13, 15, og 16/79. Avdelingsingeniør
0. Lios foredrag i NIF konsentrerte
seg om bestpunktdrift.

Trolig har man mye å lære av SKK.
Også i Oslo Lysverker er noe i gang,
men dessverre er ennå intet publisert.
NIF forbereder et kurs om «Økonomisk drift av elkraftsystemet» under
kursdagene på NTH 1981. Det er å
håpe at man da vil gi SKK's opplegg
den plass det fortjener.
Også utenlandske vannkraftdominerte elkraftsystem kan tenkes å ha
noe å lære oss. På fagsjefmøte 24/3 i
Statskraftverkene ble det besluttet å
sende to mann på studietur til Bonneville Power Administration (USA's
nordvestkyst).
Energimeldingen forutsetter at *vi i
1990 skal innvinne 1 TWh/år ved
enda bedre drift av det samlede norske
elproduksjonsystemet. Er ambisjonsnivået for lavt? Burde elforsyningen
selv ta sikte på en kortere frist, for eksempel 1985? Vi håper å bringe en artikkel i et senere nummer.
FOSSEKALLEN

Tillatelse for ikke-faglærtetil å utførevisse
små elektriskemontasje-og
reparasjonsarbeider.
Av fagsjef Alf Johansen
Her i landet har bestemmelsene
gått ut på at elektrisk installasjonsog reparasjonsarbeid skal utføres
av fagfolk som har tillatelse til
dette.
Bortsett fra at vi selv kunne
skifte lyspærer og sikringer samt
sette på plass en elektrisk panelovn
med påmontert ledning og plugg,
skulle vi henvende oss til elektroinstallatøren og be om faglig hjelp.
I de senere år har vi imidlertid
sett at publikum — de ikke faglærte — har kjøpt diverse elektrisk
installasjonsmateriell og deretter
har montert dette.
Dette er vel egentlig ikke så
uventet i og med at det ofte kan ta
lang tid å få eletriske småarbeider
og utbedringer utført av fagfolk,
samtidig som slike arbeider i folks
øyne er blitt uforholdsmeesig kostbare.

tetstilsynet, organisasjonene i elbransjen, Elforsyningens
Informasjonstjeneste og NVE's Informasjonskontor utarbeidet en veiledningsbrosjyre som alle husstander i landet nå forhåpentligvis har
mottatt.
Dessuten har vi jo hatt omtale i

fjernsynet, radio og mange aviser.
Det viktigste er nå å ta vare på
brosjyren, bruke den når et arbeid
skal gjøres, samt ikke å gjøre noe
mer enn det som nå er tillatt.
Husk, alt annet elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeid skal
utføres av eletrofagfolk.

why

Videre har den lette adgangen til
å kunne kjøpe slikt materiell utvilsomt øket «Gjør —det —selv» virksomheten.
Nå har det forekommet at slike
arbeider
utført
av
såkalte
«hjemme-elektrikere» har medført
fare for liv og eiendom.

•

Disse forholdene førte til at vi i
Elektrisitetsdirektoratet
mente at
det burde gjøres noe med saken.
Vi så det ikke som noen oppgave, og heller ikke som noen realistisk mulighet, å gå inn for å
stoppe hele denne virksomheten.
Derimot var vi opptatt av å få til
en bedre styring og faglig veiledning til publikum, slik at disse småarbeidene kunne gjøres på en forsvarlig måte.
Vi tok opp saken med de berørte
organisasjoner og forbund i elektrobransjen og kom fram til enighet om de arbeider folk kunne tillates å gjøre.
For å gjøre dette kjent for folk
har vi i samarbeid med Elektrisi20
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•

Fra hovedstyretsanaler
J.nr. El 376 T-34

Den 5. februar 1934 er følgende skrivelse sendt Politimesteren i Ringerike:
«Ad: Kjøpetillatelse av ren sprit:
Undertegnede ansøker de ærede myndigheter om kjøpetillatelse av inntil
7 —syv —liter ren sprit pr. Kvartal til magneticeringsaparatene o.l. ved Veme
Eletricitetsverk (anlakt 1899).
Da vore agregater med magnetiseringsaparater er av saa meget gammel
type, med mesing og kobber til børstemateriel for magneticeringsaparatene o.l.
som til stadighet maa holdes helt renrensede for at kunde holde den rette
spending paa agregaten 4 000 volt. Disse maskinerier er instalert (under navn
av Hønefoss Elekt. Verk).
Jeg har forsøkt andre ikke helt rene, men billigere rensemidler, men med negative og uholdbare resultater.
Verket har en liten nogenlunde ny agregat paa 60 kVA hovedsagelig reservemaskin, denne nye type trenger ikke den slaks rensemidler.
Efter min erfaring som medeier og driftsleder fra 1917 er dette rensemiddel
96 % ren sprit det beste, og er en nødvendighet for disse elektriske aparaters arbeidsydelse og tør saaledes mota Deres ærede imøtekommenhet».
Veme Elektricitetsverk
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Veme Elektrisitetsverk
3 . oktober 1934.

Mon Hovedstyret
nerledes?

burde vurdert andarn

Ny aksjon!
Som tidligere nevnt ønsker vi i Fossekallen ikke å starte noen debatt om
Alta-utbyggingen. Trykningstiden er
for lang — mye kan skje i denne saken
slik at eventuelle innlegg ville bli foreldet.
Men det må være lov til å gjøre oppmerksom på at det nå er startet en ny
aksjon. Aksjon mot kullkraftverk i
Finnmark. Så vet vi det . . .
FOSSEKALLEN
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NORAD og NVE i
samarbeid om utviklingshjelp

Det er ingen grunn til å legge skjul
på at vår anstrengte arbeidssituasjon
har vært fremme i forutgående interne
drøftelser. Vi er imidlertid kommet til
at det må være riktig å strekke seg
langt for å imøtekomme NORAD's behov for sakkyndig bistand til slikt formål. Vi har ment at vi gjennom denne
nye ordningen er istand til å få større
effekt av de statlige bevilgninger til utviklingshjelp, samtidig som det kan
medføre interessante oppgaver for endel av de tilsatte.
Ny

Nitrogenovermettet vann
kan forårsake fiskedød

Kontrakten underskrives — Rolv Hultin (t.v.) og Sigm. Larsen. Stående bak: Erik
Nybo og Sverre Melsom.

Ved en sammenkomst
i M iddelthunsgt. 29 ble det 13. mars d.å. undertegnet en samarbeidsavtale mellom
Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) og Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE). A vtalen trekker
opp generelle retningslinjer for rådgivningstjeneste i forbindelse med NORAD's virksomhet innenfor NVE's
arbeidsområde.
Nå er det ikke noe nytt at kompetanse fra arbeid i NVE er etterspurt til
oppgaver i utviklingsland. Gjennom
flere år har eksperter fra NVE hatt
permisjon fra sitt arbeid for å reise ut
som rådgivere i utviklingsland.
Den nå inngåtte avtale innebærer
bl.a. at NVE som institusjon blir mer
direkte knyttet til NORAD's forskjellige bistandstiltak. NORAD skal i henhold til avtalen kunne trekke på
NVE's ekspertise innenfor el-forsynings- og energisektoren, vassdragssektoren og tilhørende fagområder.
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Arbeidsbelastningen på NVE ved
dette tiltaket er av NORAD anslått til
ca. 3 årsverk. Denne merbelastning vil
vi så få kompansert gjennom overførsler av lønnsmidler som gjør oss istand
til å dekke oss opp gjennom engasjementer m.v.
1 første omgang vil vår innsats
henhold til avtalen bli konsentrert om
bistand innen el- og energisektoren i
Mosambik. Dit vil det herfra reise en
eller to sivilingeniører for tjenestegjøring sentralt i det statlige kraftselskap.
Oppholdet er forutsatt å bli av ett til to
års varighet. 1 tillegg kan det bli aktuelt for andre å foreta kortere reiser
til Mosambik, med sikte på å skaffe
grunnIag for å bistå med mer avgrensede rådgivningsoppgaver som kan viderebearbeides her i NVE.
Formelt er den inngåtte avtale av
hensyn til budsjett og bevilgninger begrenset til å gjelde år 1980, men de berørte parter regner med at ordningen
vil være av flere års varighet.

Problemet har tidligere vært omtalt i
nr. 8 og nr. 10/79. Etter initiativ fra
Servicekontoret
for driftserfaringer
(Reguleringsforeningenes
Landssammenslutning) ble det nylig utnevnt et
femmannsutvalg. Pål Mellquist, VN,
er et av medlemmene.
Utvalgets første oppgave blir å
samle den viten som allerede flnnes. I
Bonneville Power Administration's utkast til «energimelding» for the Pacific
Northwest i USA er nitrogenovermetning i Columbia River beskrevet. Årsaken der er overløp over dammer.
Man regner med at med tiden vil problemet reduseres av to årsaker:
1.Mindre oVerløp fordi kraftstasjoner utvides.
2.Flomløp ombygges.

Tilsigprognoser
Rådet for den kraftverkshydrologiske
tjenesten har fremlagt årsberetningen
for 1979. Som prøveprosjekt for tilsigprognoser er utpekt Storvatnfeltet
(Mørre kraftverk) på Fosenhalvøya i
Sør-Trøndelag.
Vi håper å bringe mer om dette når
Sør-Trøndelag Kraftselskap er kommet
i gang med utredningsarbeidet. Om tilsigprognoser for øvrig, se nr. 2/79.

Kalles refleksjoner:

Her har du ei heising ,fra Martinius,
herr redaktør! Eiter mi meining er
han blant dem som
skriver
sjelden,
men godt. Men når
NVE's toppledelse
skriver enda sjeldnere, synes jeg du
bør gjøre noe med
det.
Fossekallen
ville bli et magert
blad dersom alle
levde etter valgspråket «aldri er
Kjære Kall&
best».
I nr. 3 skreiv Sæterbø om den usikre
framtida til de fleste av oss på Eidfjord.
Sjøl var jeg inne på noe av det samme i
nr. 10/79. Jeg skjønner ikke hvorfor
toppledelsen lar være å kommentere
innlegga våre. Men kommer de ikke
med noe av eget initiativ, kan vel Fossekallen intervjue en av dem, for eksempel Aalefjær eller Smith. Vær så
snill å be din venn redaktøren om å
sørge for dette i neste nummer.
Jeg starta med ris, men vil slutte
med ros. Her på anlegget synes vi det
var hyggelig at dere bestemte at nr. 5
skal være et Eidfjordnummer.
Martinius

Om tariffer

.

(Forts. fra side 11)

sitetsforsyningen er altså henimot 5
ganger så høyt som kravet til avkastning i boligsektoren!
Såvel i dagspressen som i fagpressen er det kommet fram svært forskjellige meninger om hvor stor kalkulasjonsrenten egentlig skal være. 1
prinsippet skal kalkulasjonsrentens
størrelse kunne avledes som den samfunnsøkonomiske avkastning av beste
alternative
investeringsprosjekt.
I
praksis er dette ikke så enkelt som det
kan fortone seg. Dessuten er debatten
om kalkulasjonsrentens størrelse preget av interessemotsetninger.
Ikke
engang Myrvollutvalget [4] greide å

Vår stadig omreisende medarbeider, Herr Myhruldbraathen, befinner seg for tiden i Thailand til den mannlige del av befolkningen dersteds store fortvilelse. Vi
finner hans første reiserapport såvidt kortfattet at den bringes nedenfor i sin helhet. Vi finner dessuten å måtte konstatere at håndskriften røber en tiltakende
skjelving på hendene hos vår reporter. Årsaken skal ikke drøftes her, men vil bli
tatt opp med Herr Myhruldbraathen ved hjemkomsten en gang til høsten-

Ærede Herr Redacteur!
Der oversendes Dem herved een liden Hilsen fra Thailand. Ogsaa dette smuke
Land haver Vandfald, og der er constatered at vi tillige hær haver Colleger der leger sig med Vand og bygger store Dæmninge. Der er icke paa Rejsen blevet observeret Sne eller Isbrcee; derimod er der observeret i Hobetal at meget smuke Quinder.
Høiagtelsesfuldt
Herr Myhruldbraathen

komme frem til et enhetlig syn på
kalkulasjonsrentens
størrelse. Utvalgets flertall finner det ikke realistisk å
regne med høyere kalkulasjonsrente
(realrente) enn 5 % Mindretallet
mener derimot at det ikke er grunnlag
for å si at en realrente på 7 % er for
høy. Debatten om kalkulasjonsrentens
størrelse ser altså ikke ut til å være
avsluttet.
Som nevnt har kalkulasjonsrentens
størrelse stor inflydelse på størrelsen
av elementene i en kostnadsriktig H4tariff. Videre har NVE's Hovedstyre
anbefalt
kostnadsriktig
energipris
mens det faste årsbeløpet fastsettes slik
at elektrisitetsverkenes regnskaper balanseres. Et slikt opplegg vil stort sett
gi forbrukerne grunnlag for samfunnsøkonomisk riktig valg mellom bruk

av elektrisitet eller andre energibærere
til oppyarmingsformål. Samtidig blir
gjennomsnittsprisen på elektrisitet bestemt av elektrisitetsverkenes uttellinger, uavhengig av kalkulasjonsrentens størrelse. Dette til fortrøstning for
dem som måtte være motstandere av
kalkulasjonsrente eller grensekostnad,
eller begge!
REFERANSER:
[1]: Uttalelse fra Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen om Norges energiforsyning.
Avgitt I. november 1979.
[21: A. Rognerud: «Elektrisitetstariffer.
Teknikk, økonomi, politikk?»
Fossekallen nr. 3/1977.
[31 «Rentepolitikk»
NOU 1980:4
[41 «Kraftintensiv industri»
NOU 1979:49
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 —Maj
Oslo 3

Vi sier oss lel for at dette nummer
av Fossekallen dessverre kommer
til å skuffe enkelte av våre flittige
bldragsytere. Stofftilgangen har
vært så hyggelig stor, for å si det
slik, at det 1kkevar praktisk gjørlig å få med alt. Men det kommer
ved første anledning, så ikke trapp
ned virksomheten.
Neste nummer av bladet er, som
tidligere nevnt, 1 hovedsak viet åpningen av Sima kraftstasjon og
skal foreligge ca. midt 1 juni. V1
setter pris på om noen har noe på
hjertet i den forbindelse — større
og mindre hendelser, en god h1storie, bilder og synspunkter i det
hele tatt. Men det må skje raskt,
da fristen er omme den 16. mal.
Vi sier som for — velkommen1
Fossekallen der du slipper til med
meninger og synspunkter!
Red.

NVE's personale
Endringer i januar og februar 1980
Nytilsatte:
Andresen, Odd Arne
Bjørnstad, Henning
Dahl, Svein Harald
Dalen, Ellen
Enge, Ingrid
Engebrethsen, Tron
Fjellvang, Frode
Foss, Brit Sunde
Glendrange, Harald
Gaard, Ottar W.
Haugaa, Gunnar Ola
Havrevoll, Tor Inge
Jacobsen, Stein Viggo
Johannesen, Monica
Johnsen, Mads
Kalvik, Gunn-Mai
Kløvstad, Britt
Lammenes, Trygve S.
Larsen, Bjørn
Linde, Harald
Lund, Tor
Mathisen, Odd Johan
Reenskaug, Oddbjørg
Risdal, Rolf
Rundhovde, Sture
Ruud, Jan Kristian
Sandstå, Terje
Wikene, Erik
W isthus, Rune
Aabel, Jens

Montasjeleder
Førstesekretær
Maskinist
Tegner
Avd. ing.
Avd. ing.
Betjent
Ktr. fullm.
Ingeniør
Avd. ing.
Avd. ing.
Avd. ing.
Montasjeleder
Ktr. ass
Avd. ing.
Ktr. ass
Bibliotekar
Materialforvalter
Maskinm. ass.
Avd. ing.
Maskinm. ass.
Ingeniør
Førstesekretær
Avd. ing.
Avd. ing.
Maskinm. ass.
Maskinm. ass.
Konsulent
Maskinm. ass.
Overing.

Avansement og opptrykk:
Alne, Jan
Avd. ing.
Brekke, Ola
Sjefing.
Bråten, Rolf
Montasjeleder
Bu, Olav J.
Avd. ing.
Bøe, Kjell
Montasjeleder
Danielsen, Ole-Kolbjørn Avd. ing.
Diesen, Erling
Underdirektør
Grobæk, Helge
Førstekonsulent
Hølaas, Torbjørn
Førstesekretær
Johansen, Marie
Louise W.
Førstesekretær

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

Vestlands-verkene
ESF
Vestlands-verkene
SBG
EEE
SDS
AAA
SAA
Ulla-Førre-anleggene
SD
SBV
Ulla-Førre-anleggene
Innset-verkene
VA
VFT
VHI
AAA
SK-Lillesand
Leirdøla kraftverk
SD
Rød trafostasjon
SDT
SOE
SK-Melhus
ET 4
Follo trafostasjon
Vestlands-verkene
AA
Rana-verkene
VU
SDS
Alta-anleggene
Røykås trafostasjon
Eidfjord-anleggene
Rød trafostasjon
SDS
Ulla-Førre-anleggene
Eidfjord-anleggene
ESS

Kristiansen, Jan
Myrann, Kjell
Nilsen, Kai Bjørn
Nilsen, Ludolv
Petlund, Nils Petter
Saksgård, Kjell
Sekse, Tomas
Skog, Peder
Smeby, Lisbeth
Øvrevik, Sverre

Overing.
Avd. ing.
Konsulent
Maskinmester
Avd. ing.
Avd. ing.
Avd. ing.
Opps. mann
Førstektr. fullm.
Overing.

SBV
ET 3
SOE
Røykås trafostasjon
SDS
SBS
Eidfjord-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
SAA
ET3

Fratredelse med pensjon:
Berg, Erik
Maskinm. ass.
Smestad trafostasjon
Hansen, Oskar
Maskinmester
Freda trafostasjon
Henriksen, Hugo
Verksmester
Skjomen-anleggene
Hillingseter, Thure
Opps. mannsass. Skjomen-anleggene
Spångberg, Oskar
Avd. ing.
SPK
Wold, Ragnar M.
Maskinm. ass.
Rød trafostasjon
Øfsdahl, Ragnhild
Førstektr. fullm. EA
Fratredelse, annen:
Andresen, Arild
Berfjord, Ingvar
Engesæth, Arne
Hegge, Anders
Hysvær, Greta
Kristiansen, Kjersti
Larsen, Robert
Orro, Randi
Skagseth, Berit
Skaatøy, Norvald
Smeby, Knut

Maskinm. ass.
Halden trafostasjon
Opps. mannsass. Eidfjord-anleggene
Konsulent
AJ
Ingeniør
Ulla-Førre-anleggene
Ktr. ass.
SAA
Ktr. ass.
SAA
Lagerformann
Skjomen-anleggene
Førstektr. fullm. VA
Ingeniør
SBP
Avd. ing.
ET 4
Betjent
AAA

