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En hverdagsbetraktning
etter festen
Vi har nettopp lagt bak oss den høytidelige åpning av landets største
kraftverkkompleks, som det gjerne har blitt uttrykt, Ulla-Førre og
Kvilldal kraft-stasjon. Med pomp og prakt, og hurra for oss alle skjedde
det. Og hvorfor ikke?

Vår hverdagsverden ruller imidlertid videre, og for mange betyr de
små begivenheter uten iøynefallende overskrifter mer enn kjempeturbi-
nenes gigantresultater, mer enn festtaler og klingende spill.

Ja, hva mener f.eks. ikke Erling Kvitnes og hans hustru Lilly på sin
veiløse boplass på Lillebørja, i Brønnøysund, med ku, fem sauer og
hesten Gullgutt, om det. Forleden kunne de skru på elektrisk lys fra
nyoppført aggregat på eiendommen. En jubeldag, en merkedag var det,
som aldri glemmes av to ensomme mennesker i ødemarken.

TV og radio var ikke der, ei heller journalister og fotografer, for ikke
å snakke om toppolitikere og representanter for allehånde myndigheter
og makter. Ingen var der utenom de nødvendige for å få hjulene til å
snurre. Det skulle forresten bare mangle, og heller ingen hadde ventet
det.

Hvis disse linjer skulle bli oppfattet som en form for kritikk mot noe
eller noen, er det selvsagt rivende galt. Det har heller ingenting med
vurdering av menneskelig lykke, livsproporsjoner eller karriere å gjøre.
Så kan man kanskje foreslå, hvis det absolutt skal være noe, at det må
bli et standpunkt, et menneskelig standpunkt opp til enhver å fatte.

De to på Lillebørja har en hel fjord for seg selv, og trenger ikke gripe
til noen form for skuespilleri. Ikke gardinene engang behøver de å
trekke ned. Det får være deres standpunkt.

Enhver blir salig i sin egen tro, heter det. La oss håpe det holder stikk
— for alle dem som fatter sitt standpunkt og holder fast på det. Det er
himmelvide avstander mellom de to begivenheter, begge til menneskelig
glede og nytte.
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Nye
fornybare
energikilder
I siste halvdel av 70 -årene gikk diskusjonen temmelig
het her i landet om alternativ energi. Med stor entusias-
me gikk interessegrupper og politiske partier ut med
optimistiske uttalelser om hva de nye fornybare energi-
kilder sol, vind og bølger kunne gi av tilskudd i frem-
tiden.

Vi som har ansvar for landets energidekning mente
det ikke var grunnlag for denne optimisme. Gjennom
kontakter med forskere og fagfolk fra det meste av
verden visste vi at det ennå var en lang vei å gå før vi
hadde pålitelige kunnskaper om hva de nye fornybare
energikilder kan gi oss og til hvilken kostnad.

Nå har Olje- og energidepartementet
lagt fram en stortingsmelding «Om
nye fornybare energikilder i Norge».
Den gir en oversikt over de tekniske
muligheter vi har til å utvikle alterna-
tiv energi i vårt land og antyder kost-
nadene med dem. Meldingen gir slik
basiskunnskap at debatten heretter
kan bli ført på et mer realistisk plan.

Ennå i mange år kan vi bygge ut ny
vannkraft i Norge for å dekke stig-
ningen i vårt elektrisitetsforbruk, der-
som vi ønsker det. Men etter en tid
kommer vi bort i mer kostbare pro-
sjekter samtidig som konflikter med
andre brukerinteresser kan øke. I en
langsiktig energipolitikk er det derfor
viktig å få klarhet i hva vi kan supple-
re den videre vannkraftutbygging
med. Den fremlagte stortingsmelding
bidrar til en slik klarlegging.

Nå vet vi selvsagt lite om fremtiden.
En av de ting vi mener å vite, er at en
eventuell videre utvikling i vårt sam-
funn vil kreve mer energi. Av mange
grunner bør energibruk så langt det er
mulig og forsvarlig bli dekket av for-
nybare energikilder. Med økt energi-
forbruk tenker jeg på den vekst som
blir igjen etter at vi innenfor en realis-
tisk økonomisk ramme har satset det
vi kan på energiøkonomisering og re-
duksjon og tap. Satsing på rasjonell
bruk av energi bør gis høy prioritet.

De fornybare energikilder som kan
bli aktuelle i Norge er, foruten vann-
kraft, biomasse (bl.a. ved), solvarme,
vind og bølger for å nevne dem i den 


rekkefølge jeg tror de får størst betyd-
ning. Stortingsmeldingene oppgir at
den øvre grense for det praktiske nytt-
bare potensiale, når vi tar rimelig hen-
syn til teknikk og arealbruk, men ser
bort fra økonomi og miljøproblemer,
vil tilsvare:

Biomasse
Sol
Vind
Bølger

Tallene er naturligvis usikre. Når vi
også må ta hensyn til økonomi og
miljø vil det realistisk utnyttbare po-
tensiale bli langt mindre.

Med våre store skogarealer er det
grunn til å tro at biomasse i form av
ved og trevirke vil få økende interesse
til oppvarmingsformål. Den del av
skogens avkastning som idag kan dis-
poneres til energiformål tilsvarer ca.
18 PJ (5 TWh varme) pr. år. Innen år
2000 kan den øke til ca. 12 TWh pr.
år. Hvor mye av dette vi vil ta i bruk
avhenger av hva kostnaden blir. Ved
sjølvhogst koster bruk av ved idag ca.
8 — 10 øre pr. kWh varme avhengig
av hva vi beregner for eget arbeide.
Bruk av kjøpt ved gir en effektiv var-
mepris på ca. 35 — 45 øre pr. kWh
mens bruk av bark og flis i større
f:jernvarmeanlegg gir en kostnad på
ca. 15 — 25 øre pr. kWh varme med
dagens teknologi.

Selv om det fra et rent teknisk syns-
punkt kan regnes med et tilskudd til
norsk energiforsyning på ca. 40 PJ fra 


solen så vil økonomiske hensyn gjøre
at tilskuddet blir mer beskjedent. Det
som trolig er mest aktuelt er utnyttelse
av solen til oppvarming gjennom pas-
sive solvarmeanlegg.

Vindkraft har fått en relativt positiv
omtale i stortingsmeldingen, og Regje-
ringen vil vurdere om det bør bygges
et prøveanlegg et sted på Trøndelags-
kysten. Nå forskes det ganske intenst
på vindkraft i mange land, bl.a. i våre
naboland Danmark og Sverige, hvor
det er bygget prøveanlegg. Alle vind-
kraftverk i drift i dag er prototyper, og
det må presiseres at det er forsknings-
og utviklingsarbeid som pågår. Det er
derfor ikke mulig å si sikkert hva
vindkraft vil koste. I Stortingsmel-
dingen er det antydet en produksjons-
kostnad et sted mellom 30 og 80 øre
pr. kWh. I de nærmeste år vil det
tilflyte oss ganske mye informasjoner
fra vindkraftverk under utprøving i

44 TWh varme
11 TWh varme
31 TWh varme
29 TWh varme

utlandet. Denne kan vi nyttiggjøre oss
i vår egen planlegging. Det er derfor
mye som taler for at vi bør vente noen
år før vi eventuelt beslutter å bygge et
prototypanlegg i Norge.

Når det gjelder bølgekraft står Nor-
ge forskningsmessig i første rekke. Det
materiale som hittil er lagt fram gir
imidlertid lite håp om at slike anlegg
blir økonomisk interessante for kraft-
produksjon i vårt land. På den annen
side kan videre utvikling føre til resul-
tater som kan være interessante under
andre forhold i andre land.

Varmepumper er ikke behandlet
som fornybar energikilde i stortings-
meldingen. Varmepumper basert på
sjø, vann og særlig oppvarmet spill-
vann kan bli interessante løsninger
spesielt der det er tale om relativt store
varmebehov. I vårt arbeide for rasjo-
nell bruk av energi bør slike løsninger
vies oppmerksomhet.
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TEMA -
SIDENE

Fossekallen denne gang tar ut-
gangspunkt i Stortingsmelding
nr. 65 (1981/82) som passerte i
statsråd 26. mars — med tittelen
«Om nye fornybare energikil-
der».

Temaet vil tidligere kanskje
være like mye kjent under stik-
kordet «alternative energikil.
der».

Vi bringer reaksjoner fra fag-
lig hold, blant annet fra semina-
ret om alternative energikilder
på økern i Oslo 3. og  4.  mai der
storparten av den norske eksper-
tise på feltet var samlet.

Tema-sidene er redigert av
informasjonskonsulent Stein
Morch-Hansen.

Bølgekraften blir for dyr. Ut fra det
man i dag kan beregne vil bølgekraft
bli over en krone dyrere pr. kilowat-
time enn utnyttelse av biomasse, vind
og sol. Dette er utgangspunktet for at
man i stortingsmeldingen varsler at
vind-, sol- og bioenergi nå prioriteres
foran bølgeenergien.

Det anslås at elektrisk kraft fra
bølger for de tre norske prosjektene
ville komme på omkring 120 — 140
øre pr. KWh.

Utnyttelse av solvarme angis til pri-
ser mellom 15 og 80 øre pr. KWh.

Bioenergi — fra flisfyring, halmfy-
ring, kompostvarme og trekull — gis
en kostnadsberegning på 15 — 40
ore/KWh.

Vindmoller anslås under norske
forhold å kunne produsere elektrisitet
for mellom 28 og 40 øre pr. kilowat-
time.

BIO-MASSE LOVENDE
Utnyttelse av biomasse framholdes
som mest lovende. Stortingsmeldingen
antyder at dette  kan  bli et aktuelt til-
skudd allerde i 1980-årene.

Her framheves særlig områdene flis-

«Tommelen ned» for bølgekraft:

Vind-, sol- og bio-
energi prioriteres
Vind-, sol- og bioenergi bortsett fra biogass.

Det er på disse feltene forskningsinnsatsen omkring nye forny-
bare — eller alternative — energikilder nå bør få prioritet
framover, går det fram av Stortingsmeldingen «Om nye fornybare
energikilder».

Det innebærer «tommelen ned» for bølgekraften; de statlige
forskningsbevilgningene her skal nedprioriteres.

fyring, halmfyring, kompostvarme og
trekull. Biogass vil derimot bli både for
dyrt og for vanskelig under norske for-
hold, blir det slått fast. Statlige bevilg-
ninger til biogassforsøk bør derfor av-
sluttes.

Målsettingen med det videre forsk-
ningsarbeidet må ellers, i følge stor-
tingsmeldingen, være at vi innen slut-
ten av 1980-årene skal ha nok erfaring
til å foreta en sammenligning med olje-
og vannkraft. Ut fra økonomiske og
teknologiske vurderinger skal det da
kunne avgjøres hvilke nye energikilder
som kan komme til som et supple-
ment.

Med sikte på dette mener regje-
ringen det nå må bygges forsøks- og

demonstrasjonsanlegg, i samråd med
forskning, norsk industri og energifor-
syning.

TEKNISKPOTENSIALE
I stortingsmeldingen blir teknisk/
praktisk utnyttbart potensiale fra bio-
masse anslått til 10 — 15 TWh årlig før
år 2000. Med utgangspunkt i at det
bygges 50 møller pr. år anslås vind-
kraften å kunne bidra med 4 — 5 TWh
innen århundreskiftet.

Det vises også til at det i Energimel-
dingen, som ble lagt fram i 1979 — 80,
for illustrasjonsformål ble antydet at
de nye fornybare energikildene skulle
kunne dekke opptil 10 — 25 prosent av
landets energiforsyning i år 2020, fo-
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Illustrasjon i stortingsmeldingen: Gjennomsnittlig energistrøm i de naturlige kretsløp
i Norge i årsgjennomsnitt (alle tall i GW). Vannkraften er teoretisk potensial,
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Energi-seminar på Økern
I dagene 3. og 4. mal var nærmere 120 personer, store deler av vår «energi-ekspertise»
samlet til et eget seminar om alternative energikilder, på Økern i Oslo. Arrangør var
Norsk Energiforening, «Ingenlør-Nytt» og Institutt for energiteknikk — i samarbeid
med OED, NVE og Norsk Petroleumsinstitutt.

Vi gjengir utdrag av innlegg fra representanter for de aktuelle energiprosjektene,
samt fra departementsråd i Olje- og energidepartementet, Erik Himle's innlegg.

Opp
Stortinget først
til høsten
Etter det vi forstår er det
nå klart at Stortingsmel-
dingen «Om nye fornybare
energikilder i Norge» blir
tatt opp til debatt i Stor-
tinget først i høst-sesjonen.

Det er foreløpig ikke
fastsatt noe nærmere tids-
punkt, men den vil etter all
sannsynlighet bli å finne
på sakslista i løpet av ok-
tober.

rutsatt tilfredsstillende løsninger av
tekniske, økonomiske og miljømessige
spørsmål. Om dette heter det i stor-
tingsmeldingen om nye fornybare
energikilder: «Den kunnskap som si-
den er fremskaffet om de nye energi-
kilders utviklingsmuligheter i forhold
til de konvensjonelle energikilder, kan
tyde på at denne illustrasjonen ligger
på den optimistiske siden.»

Andre alternative energikilder i til-
legg til de som er nevnt, er også
vurdert i meldingen — men ikke fun-
net aktuelle i norske forhold. Det gjel-
der bl.a. tidevannsenergi, havvarme,
saitgradient-utnyttelse og geotermisk
energi.

Meldingen tar ikke opp varmepum-
per, men omtaler dette som «en av de
mest lovende energiteknologier som
det arbeides med i Norge». Varme-
puniper anses som energiøkonomise-
ring og vil bli tatt opp i et eget hand-
lingsprogram for energiøkonomisering
som er under arbeid.

Departementsråd Erik Himle:

Det sa departementsråd Erik Himle
(Olje- og energidepartementet) under
sitt innlegg om «hovedlinjene i arbei-
det videre med energialternativer i
Norge».

— Vannkraft vil fortsatt være rygg-
raden i norsk energiforsyning. Derfor
er det riktigere å snakke om nye forny-
bare og ikke alternative energikilder,
framholdt Himle.

Nye energikilder må være velkom-
ment som et supplement, men vi har
ikke noe presserende behov for å ta i
bruk nye energibærere i tillegg til
vannkraft og olje, sa Himle.

Han understreket videre nødvendig-
heten av å komme videre med ener-
giøkonomiseringstiltak: — ENØK bør
bli et stadig viktigere element i vår
energipolitikk. Å få redusert unødig
bruk av energi er et gode i seg selv.

STATLIGE TILSKUDD
perioden 1979 — 82 har staten bidratt

med tilsammen 109,5 millioner kroner
til forskning, derav 54 millioner kro-
ner til bølgekraftforskning.

For 1982 er gitt 9 millioner kroner
ti1 bølgekraft, 4,6 millioner kroner ti1
bioenergiforskning, 2,2 millioner kro-
ner til vindkraftsektoren og 2,1 milli-
oner kroner til solenergiforskning.

Omprioritering
— Veksten i de offentlige utgifter skal
dempes. Dette innebærer ikke noe
unntak for energisektorens forsk-
ningsprosjekter, sa Himle. Regjeringen
har kommet til en omprioritering av
innsatsen: Lavere satsing på bølge-
kraftforskning. Opp-prioritering av
bio-, vind- og solenergi — bl.a. med
sikte på at det nå bygges prototyp- /
forsøksanlegg.

Videre forskning bør skje i samar-
beid, også økonomisk, med industri og
forskningsinstitusjoner, framholdt
han. — Det må vises stor oppmerk-
somhet til miljø- og arealspørsmål,
framholdt Himle.

— Statlig norsk innsats på slik
forskning er av ny dato (høsten -78),
og norsk innsats har vært relativt liten
sammenlignet med andre land. Dette
må ses i sammenheng med landenes
forskjellige energisituasjon. Og om vi
her hjemme har holdt en lav forsk-
ningsprofil, blir selvfølgelig også uten-
landske resultater registrert og jamført
med norske forhold.

Den framlagte meldingen om nye
og fornybare energikilder blir med
stor sannsynlighet ikke vårt siste ord i
saken, avsluttet departementsråd Erik
Himle.

Velkomment supplement
ikke presserende behov
— Energimeldingen anslo at 2 TWh kunne skaffes fra
alternative energikilder i løpet av 1990 -årene.

Vi har gjort den samme erfaringen som andre land:
Det er en tendens til å beruses av potensialet, tiden som
må til undervurderes.
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Biomasse
ikke bare
trevirke

Vindkraftverk
på Frøya?

— Nyttbart årlig energipoten-
siale fra biomasse er i dag an-
slått til ca. 25 PJ (tilsvarende
ca. 7 TWh) — og 40 PJ (vel 11
TWh) 1 1990 — kunne forsk-
ningssjef Gunnar Wilhelmsen
ved Norges landbruksvitenska-
pelige forskningsråd (NLVF)
opplyse.

I dette inngår i første rekke bidrag fra
trevirke, halm og husdyrsgjødsel. I
dag er produksjonen på ca. 12 PJ (ca.
3 TWh), fortrinnsvis fra trevirke. Ut
over disse råstoff er framtidig bruk av
avfall, torv og tang også tenkbart.

Norge har i 1982 et forskningspro-
gram som omfatter 21 prosjekter med
et budsjett på ca. 5,4 mill. kroner.

Når stortingsmeldingen konklu-
derer med at arbeidet på feltet biomas-
se bør økes i forhold til 4-årsperioden
1979 — 82, så er dette i tråd med anbe-
falinger fra IEA, framholdt Wilhelm-
sen.

Det norske bioenergiprogram-
met er karakteristert ved at man har
prioritert lett tilgjengelige biomasseres-
surser — tildels avfall. Omforming til
fast brensel har høy prioritet, det sam-
me har småskalateknologi.

Wilhelmsen kunne ellers opplyse at
det pr. i dag er 3 — 400 flisfyringsan-
legg i drift i landet, vesentlig på
gårdsbruk. Halm-potensialet er også
nokså stort, mente Wilhelmsen — og
anslo dette til 200 — 250 000 tonn pr.
år. Det er sammenlignbart med
170 — 180 000 tonn olje. Nå planleg-
ges et f,jernvarmeanlegg i Hedmark
med halmfyring.

Kostnadene ved bruk av biomasse
varierer rimeligvis etter type, anleggs-
størrelse og grad av automatisering
bl.a. Noen eksempler (NLVFs bereg-
ninger), øre / KWh: Fjernvarme bark
og kompostvarme: 15 åre. Halmfy-
ring: 20 øre. Ombygging fra olje- til
flisfyringsanlegg: 30 øre.

Johansen mente at prøvedrift — der-
som forslaget får støtte — dermed
burde være mulig i 1985 — 86, og
kunne komme på nettet da. Det bør i
så fall dreie seg om en innkjøpt uten-
landsk mølle tilpasset norske byggeste-
der, å utvikle noen egen prototypmølle
synes ikke aktuelt, mente han.

— Ved en stor utbygging, d.v.s.
med vindkraftaggregat plassert langs
hele kysten, er det beregnet at man
kunne produsere 32,5 TWh pr. år. Et
mer moderat og mer realistisk anslag 


lyder på 10 — 15 TWh/år: Et teknisk
mulig anslag som det imidlertid er
tvilsomt om er økonomisk gjennom-
førbart. Det innebærer en utplassering
av 1500 — 2500 2,5 MW-møller, opp-
lyste Johansen.

Størstedelen av midlene til vind-
kraftforskning har gått til grovkartleg-
ging av norske vindforhold og måling
av vindfelter for typer av byggeplas-
ser, samt teknisk-økonomisk vurde-
ring av vindkraften og dens mulige
rolle i Norge.

Vindkraftverk vil trenge en sikker-
hetssone på minst 500 m, de kan
forårsake noe radiostøy og komme i
konflikt med friluftsinteresser. Mest
aktuelt er å reise vindmøller på små
øyer, framholdt Johansen.

Han kunne ellers opplyse at i USA
har NASA/Boeing satt i prøvedrift 3
aggregater med en effekt på 2,5 MW.
I Sverige er to aggregater under byg-
ging, et i Skåne og et på Gotland, på
henholdsvis 3 og 2 MW. I Danmark
er to 630 KW vindkraftverk satt i
drift, og har hatt en del «barnesyk-
dommer». Tyskerne setter opp et 3
MW vindkraftverk i nærheten av Bre-
men i 1982.

VindkraftkomiMen vil
nå foreslå overfor Norge
Teknisk-Naturvitenska-
pelige ForsknIngsråd
(NTNF) at det gås Inn for
å reise et vindkraffterk
for forsøksdrift et sted på
kysten, aubefalt på Frøya

Sør-Trøndelag, opplyste
direktør Olav S. Johansen
ved Elektrisitetsforsy.

ningens Forskningsins
tutt.

DEf 1.1ÅR.MED JORDVÄRME VERKAR
BEtyDLIGt öVER.R.EKL4MER41-

«Vii Vattenfall»s tegner Garron har skissert noe av problematikken på denne måten. . .
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Sol-energi:

Stort potensiale
lagringsvans-

ker
Sol-energien har et stort poten-
siale innstrålingen mot Nor-
ges overflate utgjør årlig omlag
1700 ganger vårt innenlandske
forbruk. SolkomWen har an-
slått at ca. 8 TWh av dette
kunne være teknisk mulig å
nytte til rom- og varmtvanns-
oppvarming i år 2000. Kostna-
der og praktisk gjennomføring
er her ikke tatt hensyn til.

Sol-energien vil også ha en «uheldig»
sesong- variasjon — det er mest av
den når vi trenger den minst, vår /
sommer. Hvordan man kan få lagret
solenergien er et problem som langtfra
er løst.

Mer realistisk vurdert er det neppe
sannsynlig at bidraget fra solenergien
vil overstige 1 TWh i år 2000, opplys-
te sivilingeniør Fritjof Salvesen, A /S
Miljøplan.

Systemene vi kjenner i dag synes
mest aktuelle for ny bebyggelse. Det
vil derfor ta noe tid før disse utgjør
noen stor del av den totale bygnings-
massen.

Forskningen her til lands har pågått
i statlig regi siden 1979, gjennom
NTNF. For 1982 er bevilget ca. 2,3
mill, kroner, som fordeles på et tyve-
talls prosjekter. Disse deltar samtidig i
internasjonale samarbeidsprosjekter,
bl.a. gjennom IEA.

Kostnadsnivået for de kommer-
sielt tilgjengelige væskesystemene som
finnes idag er for høyt til å kunne få
gjennomslag i Norge, framholdt Sal-
vesen. Gjennom utvikling av solvar-
meanlegg som bygges inn som deler
av bygningskonstruksjonene mente
han imidlertid kostnadene kunne re-
duseres betraktelig.

Det er bygget forsøksanlegg i
Norge der prisene synes å kunne kon-
kurrere med vanlig energi, også elek-
trisk.

Salvesen mente ellers at en rundt
1990 burde kunne produsere elektrisk
energi gjennom solceller til ca. 45 


øre / KWh. Men en forbedring av da-
gens solceller med en virkningsgrad på
10 — 15 % til 30 % burde de kunne
konkurrere med de termiske sol-
fangersystemene, sa han. I dag ligger
disse på et prisnivå mellom 220 og
240 øre pr. KWh.

Bølgeenergi —
blir for dyrt
Mer enn 60 millioner kroner er
til nå gitt til bølgeenergiforsk-
ning fra statlig hold i Norge.
En evaluering i 1981 viser at de
tre prosjektene det på norsk
hold har vært arbeidet med
kommer ut med priser på kr.
1,30 1,40 pr. KWh. Nå blir
midlene til bølgekraftforsk-
ningen skåret ned.

Det har vært forsket på tre bølgekraft-
varianter: Svingende bøye, fokuse-
ringskraftverk og svingende vann-
søyle.

Av disse er det svingende vann-
søyle som er brakt nærtnest en reali-
serbar løsning, kunne Håvard Berge
— direktør ved Norges Hydrodyna-
iniske Laboratorier — fortelle.

Både i Storbritannia og i Norge
mener man at det nå er nødvendig
med fullskalaundersøkelser for å få
videre erfaringer, framholdt han —
men innså at dette kunne bli vanskelig
både i Norge og i Storbritannia.

I Storbritannia er et av de mest
lovende prosjektene, svingende vann-
søyle, vurdert til en kostnad av kr.
2,40 pr. KWh, altså klart over de
norske.

Er det så noen hensikt i å fortsette
forskningen innen bølge-energisekto-
ren?

Fra et teknisk synspunkt er det
lett å svare, mente Berge. Energipoten-
sialet er stort, nærmere 600 TWh hvis
hele kysten tas i bruk. Rent teknisk
kan man greie det.

Men Berge innså også at det her lå
an til til dels sterke brukerkonflikter
med bl.a. fiskerisektoren og frilufts- og
naturvernhold. Særlig vil dette gjelde
fokuseringskraftverk.

Olje- og energidepartementet — og
Regjeringen — har sagt sitt med nå å
nedprioritere forskningen på dette om-
rådet.

Bruker-
konflikter

Ressurshensyn, sammen med hen-
synet til miljøvirkninger, har vært
blant de viktigste årsakene til økt sat-
sing på nye fornybare energikilder i
70-årene, sa Torgrim Kjølberg fra Mil-
jøverndepartementets ressursavdeling.
Ikke desto mindre må også de alterna-
tive energikildene regne med å komme
opp i miljø- og brukerkonflikter.

Kjølberg skisserte hvilke konflikter
de aktuelle prosjektene kunne regne
med å komme opp i.

— Alle former for produksjon, om-
forming og bruk av energi har miljø-
konsekvenser. Men de største proble-
mene for de nye fornybare energikil-
dene vil antagelig være knyttet til
arealbruksvirkninger.

Solenergi og utnyttelse av husdyr-
gjødsel synes å være best. Bruk av
trevirke og halm blir i hovedsak et
økonomisk spørsmål — konkurrnse
med industri og jordbruk om råstoff.
Vindkraft må innpases i lokal og re-
gional planprosess av hensyn til andre
arealbruksinteresser.

Vanskeligst stilt synes bølgekraft-
verk og bruk av torv og energiskg å
være. Her kan ventes konflikt med
fiske og sjøfart, og naturvern, jord- og
skogbruk, sa Kjølberg.

Underdirektør
Erling Diesen,
NVE

medarrangør for seminaret om al-
ternative energikilder, fikk æren av å
bidra med •de avsluttende ord. Det
gjorde han på denne måten:

Om vi for noen år siden kanskje
hadde liten viten og stor entusiasme,
kan vi vel idag sies å ha fått voksende
viten og større realisme. Og vi vil
trenge entusiasmen fremover.

FOSSEKALLEN NR. 5-82 7



Direktør Asbjørn Vinjar, Energidirektoratet:

Bølgeenergi-forskning
kommer u-land til gode

— Stortingsmeldingen peker på at flere av de «nye»
fornybare energikildene kan bli av framtidig betyd-
ning i Norge, som et supplement til elektrisitet og
olje. Mest lovende synes utnyttelse av solenergi og
biomasse.

— Energidirektoratet er, innenfor de begrens-
ninger bemannings-situasjonen og tildelte midler
setter, beredt til å medvirke til videre utredning og
forskning med siktemål å supplere vår framtidige
energiforsyning med alternative energikilder.

Dette sier Asbjørn Vinjar, direktør i Energidirek-
toratet — NVE — i en samtale med Fossekallen.

Fra 1. januar 1982 skiftet det «gam-
le» Elektrisitetsdirektoratet navn til
«Energidirektoratet». Et utvidet ar-
beidsfelt fulgte med. Det forutsettes nå
at Energidirektoratet, foruten de tra-
disjonelle oppgaver innenfor elektrisi-
tetsforsyningen, også skal arbeide med
annen forsyning av ledningsført energi
— og energispørsmål generelt.

I praksis har dette foreløpig medført
at arbeidsområdene til direktoratets tre
avdelinger er blitt utvidet. Tre stil-
linger internt innen NVE er flyttet fra
varmekraftavdelingen i Statskraftver-
kene til Energidirektoratet, kan direk-
tør Vinjar opplyse.

— Omdanningen faller dessverre
sammen med at myndighetene ser seg
nødt til å være restriktive når det
gjelder å øke kapasiteten innen offent-
lig virksomhet. Vi får bare håpe at
man vil skjelne noe mellom de offent-
lige aktiviteter når det gjelder beho-
vene i denne sammenheng.

Vi har dessuten, slik det er i dag,
vansker med å konkurrere rent lønns-
messig om arbeidskraften. Deler av
direktoratets virksomhet lider p.g.a.
ledighet i ingerfiørstillinger.

Mannskapsmessig er vi derfor dår-

lig forberedt til å påta oss nye oppga-
ver. Vi forsøker så godt vi kan — men
det fører lett til at vi reduserer mer enn
tillatelig virksomheten på våre tradi-
sjonelle felter, sier Vinjar.

— Først når økonomiske løsninger er de-
monstrert kan vi vente at energiverkene
og de som skal betale for energien i Norge
vil vise interesse for å utnytte alternative
energikilder som supplement til energi-
systemet, sier direktør Asbjørn Vinjar.

Bølgeenergi som u-hjelp?
Samfunnet utvikler seg: El-verkene

omdannes til energiverk. Det arbeides
med energispørsmål i tilknytning til el-
systemet på en rekke områder. Ener-
giøkonomisering har fått vind i seile-
ne. Vi må prøve å følge med i alt dette
og gjøre oss gjeldende ut fra den over-
sikt og innsikt vi har som faglig for-
valtningsorgan.

Enkelte av de «alternative» ener-
gikildene er vel gammelt nytt, energi-
former som har vært brukt tidligere
og som nå får et teknisk oppsving?

Det gjelder selvfølgelig først og
fremst trevirke til brensel som nå —
sammen med flere brennbare natur-
produkter — kalles biomasse og ten-
kes brukt først og fremst i større an-
legg. Men det gjelder også vindmøller
som var i drift på isolerte steder i
kyststrøkene før forsyning fra el-nettet
ble ordnet. Disse falt da ut.

Biomasse, sol- og vindenergi beteg-
nes som relativt lovende. Vinjar me-
ner imidlertid at vi har særlige forplik-
telser til å gå videre med bølgeenergi-
forskning her til lands:

Resultatene kan kanskje komme
u-land en del til gode. Land med en
vanskelig energi-situasjon som har et
potensiale i bølgeenergi, kan ha nytte
av den «tekniske u-hjelp» som Norge
og Storbritannia her driver, framhol-
der direktør Vinjar.

Økonomi et utgangspunkt
Vindenergi kan vel også vise seg å

bli interessant som et framtidig supple-
ment i energiforsyningen. Andre in-
dustriland har i dag forholdsvis større
interesse av forskning på dette områ-
det. Det synes fornuftig med en ar-
beidsdeling i forbindelse med utvikling
av teknologi for utnyttelse av forskjel-
lige energikilder. Da er det liten grunn
for at Norge foreløpig skal satse særlig
mye på vindkraftområdet. Her kan vi
avvente andres forskning og erfaring.

Vinjar mener det er logisk å betrak-
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te varmepumper som en fornybar
energiform. Riktignok går det her med
en mindre del elektrisk energi for å
frambringe en større del varmeenergi,
men den energi som dette apparatet
pumper ut av luft, vann eller jord i
omgivelsene er som oftest uutømmeli-
ge og dermed fornybar. Varmepum-
pen er økonomisk sett lovende.

Innpassing av «alternativ» energi i
forsyningssystemet vil man se på når
eller hvis de viser seg økonomisk kon-
kurrerbare med vann- og varmekraft,
understreker han. Det følges også
løpende med i spørsmålet hvorvidt og
når varmekraft (olje-, kull- og even-
tuelt kjernekraft) bør innpasses i det
norske systemet.

Det ligger spennende utford-
ringer, også rent teknisk, i dette?

Jo. Men utgangspunktet må jo
være at det vi går løs på skal være
økonomisk interessant. Først når øko-
nomiske løsninger er demonstrert kan
vi vente at energiverkene og de som
skal bruke energien vil være interes-
sert i å utnytte disse nye energikildene
som tilskudd i systemet. Energidirek-
toratet vil kunne spille en rolle når det
gjelder å hjelpe til med å få klarlagt
økonomi og bruksegenskaper gjen-
nom demonstrasjonsanlegg. Men da
må vi få disponere nødvendige midler
og personell, sier direktør Asbjørn
Vinjar i Energidirektoratet.

Alternativene
Bo Lilledal Andersen (bil-
det), journalist i Nationen,
er en av dem i norsk presse
som følger vårt fagfelt på
nært hold. Han sitter også
bl.a. i redaksjonen for avi-
sa ENØK. Vi har bedt Lil-
ledal Andersen bidra med
en gjeste-kommentar:
Stortingsmeldingen om nye fornybare  energikilder kom som en kalddusj
på mange. Og som en bekreftelse for andre. Det er vind, sol og
bioenergi som i dag ser ut til å være de mest aktuelle tilskuddene til
norsk energiforsyning før århundreskiftet. Det betyr ikke et endelig over
og ut med bølgekraft, men snarere at det realistisk sett er langt fram til
bølgekraften kan utnyttes i praksis.

Det er ikke lenge siden vi i den politiske debatten hørte argumenter
som at vi kan få elektrisitet fra havbølgene allerede i 1985. Her skulle
bølgekraften komme som et alternativ til vannkraftutbygging. Det man
aldri tok hensyn til, var at miljøforstyrrelsene med bølgekraft var langt
fra kjent, og kanskje minst like store som ved vannkraften.

Den siste stortingsmeldingen har på mange måter fått tingene ned på
jorda. Det er en nøktern beskrivelse, som ikke gir grunn til drømmer om
alternative energikilder som den store redningen. Og dermed står vi
tilbake med vannkraften, olje,  ved og de tradisjonelle oppvarmings-
metodene.

Eller gjør vi egentlig det? Innenfor bioenergi, sol og vind  åpner det
seg en rekke muligheter som gir grunnlag for desentraliserte løsninger
på energisiden.

Faktisk er det slik at enkelte miljøgruppers tidlige spådommer nå får
støtte. Forskningen og nye tanker i boligplanlegging har brakt oss
dithen at det i dag er økonomisk lønnsomt med visse former for
utnyttelse av alternative energikilder. Det kan være passiv utnyttelse av
solvarmen gjennom mer bevisst lokalisering og konstruksjon av boliger.
Det er gjenvinning av spillvarme, fjernvarme og brenning av søppel. Og
det er bedre bruk av lokale energiressurser som halm,  ved, flis og
trekull.

Når det gjelder mer aktiv utnyttelse av solvarmen, er økonomien i dag
mer tvilsom bortsett fra enkelte tilfeller. Men dette kan nok endre seg
raskt.

«La hundre møller blomstre» var et slagord i den danske miljøbeve-
gelsen for noen år siden. Jeg har selv besøkt en folketingsmann som
ville fylle slettene rundt hjembyen med vindmøller i et forsøk på å unngå
dansk atomkraft.

Her hjemme synes det nå klart at vi kan få den første norske
forsøksvindmøllen om kort tid. Den vil gi  oss erfaringer. Men noe særlig
energi fra vinden kan vi knapt vente på denne siden av år  2000.

For oss i massemedia som skal følge energiproblemene er dette en
spennende tid. Fra tid til annen blir vi kritisert for å være både usaklige
og uansvarlige i våre reportasjer. Kanskje har vi lett for å trekke fram de
kuriøse energiforslagene framfor de mer nøkterne spådommene.
Egentlig er vel ikke det så galt, for selv de mest «ville» forslag får folk til
å tenke. Og det som hørtes villt ut for 15 — 20 år siden kan være
realistisk i dag.

Med diskusjonen om en samlet vannkraftplan og behovet for kraft-
dekning før 1990 nært forestående i Stortinget, vil nok alternativene bli
trukket fram. Og det kan kanskje komme  noen ekstra vanndråper i om-
stridte vassdrag til gode.

Informasjon
om Kobbelv
Informasjonsbrosjyren var fer-
dig i slutten av april og ble
straks distribuert til samtlige
husstander i utbyggingsområ-
det. Brosjyren er en lekker
trykksak, som kan fåes ved hen-
vendelse til informasjonskonto-
ret.

Arbeidet med brosjyren tok
et halvt år. Vi henviser til di-
skusjon nr. 10/81 og nr. 1 /82.
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Nord-Norges største elveforbyggingsprosjekt i gang i Bardu:

Ei forutsetning for
videre landbruk her
Av Ludvig Solvang, Dagbladet FREMOVER

Nå er det igjen liv I leiren på det anlegget Forbygningsavdelinga hos NVE
jobber med på Bones i Bardu. De startet i august i f.jor, tok pause midt på
hardeste vinteren, for så å fortsette arbeidet med å flomsikre verdifulle
jordbruksarealer i bygda: — Ei forutsetning for videre landbruk, sier ingenior
Arne Solvoll ved Forbygningsavdelinga. Dette anlegget er det største i sitt slag
Nord-Norge. Kostnadsramma er beregnet til fem millioner kroner, og for
denne prisen blir elvene flomsikret i fire kilometers lengde — av dette er 1,6
kilometer helt nye elveløp.

Tross størrelsen vil ikke Solvoll gå
med på at dette er noe spesielt vanske-
lig anlegg. Han betegner det heller som
interessant: — Det gjelder både plan-
leggings- og utførelsesmessig på grunn
av størrelsen, pluss forventningene
som er satt til planene som vi nå er i
ferd med å utføre. I framtida skal de
driftige bøndene i Bones-bygda være
forskånt fra flomplagene.

Flomplage
Nettopp flomplagene er bakgrunnen
for denne storstilte satsingen — fore-
byggende arbeici bokstavelig talt.
Allerede i 1937 kom den første søkna-
den om elveforbygging. Det var da
meningen å senke flomvannstanden
0,4 meter, noe som skulle koste 40 000
kroner.

Så kom krigen, og arbeidet ble ikke
noe av. I 1959 kom så storflommen
som satte 1400 dekar mark under
vann. Det var ikke småtterier. Senere
beregninger har vist en vannstrøm på
anslagsvis 100 kubikkmeter i sekundet
som passerte gjennom «flaskehalsen»,
nemlig Martafossen.

En annen ulempe er at flomvannet
kommer svært seint på grunn av snø-
smeltinga i fiellene. Faktisk så seint at
hesjene går fulle av slam, kan Solvoll
fortelle.

Flomsikring
For å unngå slik flom skal nå elvelø-
pene rettes ut og gjøres dypere. Mas-
sen som tas opp, skal legges i flomdi-
ker langs det nye elveløpet, som får en
bunnbredde på fra 22 til 30 meter.

Oppå disse dikene blir det kjørebaner
med fire meters bredde.

Total lengde på anlegget er fire kilo-
meter. Det vil si at Budalselva og Stor-
dalselva utgraves med nye elveløp til
de løper sammen til Salangselva. Fra
sammenløpet korrigeres elva ned til
Martafossen. Akkurat her er elveløpet
svært trangt med fjell som hindrer
vannet i å renne fritt ut. Derfor må fjell
sprenges bort, og elvebunnen senkes i
fossen.

Nyeelveløp
Hittil er nye elveløp for både Budals-
elva og Stordalselva gravd ut ned til
sammenløpet og videre omkring 500
meter nedover. De videre arbeidene
går ut på sprenging i et stein-brudd.
Denne steinen skal bringes fram til
elveløpet og skal brukes til steinsetting
som skal beskytte flomfyllingene. I
tillegg skal noe av denne steinen bru-
kes til å bygge seks terskler i elva. De
skal hindre at massen i elvebunnen
graves ut av vannet.

I Martafossen skal det sprenges, og
Martaskjæret rett nedenfor fossen
kommer nesten til å bli sprengt helt
bort.

Egne krefter
— Arbeidet blir for det meste gjort
med Forbygningsavdelingas egne folk
og maskiner. Når vi trenger det, blir
private maskinentreprenører engasjert.
Folkene er innkvartert i et leid bolig-
hus på Storjord som vi har restaurert.

— Vi satte i gang i månedsskiftet
med to bulldozere og to Brøyt grave-
maskiner. I tillegg har vi leid en bore-
rigg med to mann til fjellsprenging i
bruddet på Strømholt, sier Solvoll,
som regner med at anlegget skal være
fullført en gang i 1984.

Men selvfølgelig, det kan oppstå
problemer også her som kan forkludre
arbeidet. Massene i området er svært
fine, og får man ikke dem skikkelig
tørket, blir det problemer å legge opp
dikene med bulldozerne.

Vannstanden
Når så arbeidene er fullført, regner
man med at normalvannstanden i el-

— Her skal det nye elveløpet gå, sier ingentør Arne Solvoll, som kjenner områ-
det til bunns.
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vene vil være senket fra 60 centimeter
til en meter. På strekninga der forbyg-
ginga er foretatt vil flomvannstanden
senkes med ikke mindre enn 2,4 me-
ter. Det betyr at ved en flom som i
1959, vil det ikke være noen som helst
fare for oversvømmelse.

Nye bruer
Like ovenfor sammenløpet av de to el-
vene skal det bygges ei ny bru over
Stordalselva. Hensikten med denne
brua er å gi adgang til de arealene på
vestsida av elva og muligheter til å
dyrke dem. Samtidig vil brua bety at
man kommer lettere til skogarealer det
tidligere ikke har vært mulig å utnytte
skikkelig.

Ny bru skal det også bli like ved
Martafossen, der det nye elveløpet får
en bredde på 15 meter.

Tankekors?
Han poengterer at om man ser på søk-
nadsmassen som kommer inn til avde-
linga, er det et stort behov for forbyg-
gingsarbeider. Men som så ofte ellers
er det ikke penger nok til å oppfylle
alle ønskemål. Derfor blir det foretatt
en nøye prioritering i denne søknads-
massen.

Mange instanser har vært med i
planleggingsfasen for prosjektet på
Bones. På «vernesida» for eksempel
Fiskerikonsulenten i Troms, Miljø-
verndepartementet, Universitetet i
Tromsø, Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk og Statens forurensnings-
tilsyn uttalt seg. Felles for alle disse er
at ingen har gått imot prosjektet.

Fisk
— Jeg sitter igjen med det inntrykket
at det ikke er noe særlig fisk i elvene.
Men hva det kan bli i framtida er et
åpent spørsmål. Erfaringene viser at
steinsettingene som skal beskytte flom-
dikene er et fint gjemmested for små-
fisk, og et slags beskyttet oppvekstom-
råde, sier ingeniør Solvoll.

Penger
Hvor kommer så pengene fra? I første
rekke fra Landbruksdepartementet
som har spyttet i kassen med over 3,2
millioner kroner. Som en god nummer
to kommer NVE selv med 1,4. Land-
brukets utbyggingsfond har bidratt
med 300 000, mens distriktet selv står
for 60 000 kroner.

Mye masse
For disse pengene skjer det enorme
masseforflytninger. I Martafossen
alene skal det sprenges ut 3500 ku-
bikkmeter fjell. Fra elveløpet blir det
gravd opp ikke mindre enn 180 000
kubikkmeter masse, og av denne mas-
sen skal 57 000 kubikkmeter brukes til
fyllinger. Steinsettingene på sidene
som skal beskytte flomdikene mot ut-
graving skal bestå av anslagsvis 25 000
kubikkmeter stein, mens elvebyggerne
står igjen med 123 000 kubikk fin grus
og moldmassse.

Den er bøndene interessert i for å
fylle igjen gamle elve- og bekkeløp
etter at «nyelva er kommet i drift».

Ord-gyteriet
Fra Farmand nr. 16 i år har vi
tillatt oss å sakse følgende tanke-
vekkende innlegg skrevet av
Viggo Enoksen, Mosjøen. Vi
fmner ikke grunn til å komme
med ytterligere kommentarer,
da innlegget med all tydelighet
taler for seg selv.

Herr redaktør
Fritt sakset fra Deres blad

består fadervår av 56 ord.
Lincolns tale ved Gettysburg
268 ord. Uavhengighetser-
klæringen 1322. En forskrift
fra regjeringen om salg av
grønnsaker 26 911 ord.

Dette er sannheten om den
overtagende tilbøyelighet av
«ordgyteri». Forstår vi hver-
andre i det hele tatt? Eller er
det blitt slik at våre politikere,
fagfolk og andre koryfeer (les
pamper) i skrift og tale snak-
ker og skriver mye, men sier
ingenting?

Vår forhenværende stats-
sjef ble herostratisk berømt
for sine ordspill. For henne
var det umulige mulig, det
man oppfattet som sant eller
usant, var det stikk motsatte.

Men for all del, ingen kri-
tikk av vår forrige statssjef,
hverken som politiker eller
kvinne. Det man vil til livs er
den stadig overhåndtagende
bruk av ord, fagspråk og
andre andre floskler for å gi
innholdet en form av uforstå-
elighet som den vanlige mann
og kvinne oppfatter som vis-
dommens røst, mens det i vir-
keligheten er snikk-snakk.
Når Rasjonaliseringsdirekto-
ratet uttaler at beregningen
av arbeidsledighetstrygd be-
står av to lover, 28 forskrifter
og 53 rundskriv i et språk
som for det meste er uforstå-
elig både for arbeidskonto-
rene og de arbeidssøkende, er
man kommet langt.

Så vennligst politikere,
fagfolk, byråkrater o.a., må
og skal dere gi uttrykk for
meninger, egne eller andres,
gjør det i en form som gjør det
forståelig for den så utskjelte
og tiljublede vanlige mann
og kvinne, glem heller ikke
Deres egne.
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Forbyggingsvirksomheten i 1981:

Flomsikringsarbeid sikret
over 10 000 da dyrka jord
776 ubehandlede søknader i 1981

Forbygningsavdelingen utførte i 1981 i alt 264 flomsikrings-, for-
byggings- og senkingsarbeider i vassdrag til en samlet kostnad av
33,5 millioner kroner, går det fram av Forbygningsavdelingens
årsrapport.

Etterspørselen etter sikringstiltak er fortsatt meget stor, og tal-
let på ubehandlede søknader har vært økende de siste seks årene —
776 ved siste årsskifte.

På grunn av underdekning i bevilg-
ningene og for lav kapasitet har det
også oppstått et «gap» i forhold til res-
tarbeider på igangværende og vedtatte
anlegg. Ved årsskiftet beløp dette gapet
seg i kostnad til 73 mill, kroner.

Lagt til arbeider som er vedtatt i dis-
triktet, men ikke hovedstyrebehandlet
— ca. 16 mill, kroner, utgjør dette ca.
90 mill. kroner — 4 års bevilgninger.
Omregnet etter prisnivået pr. 1. januar
1980 blir det en samlet underdekning
på ca. 135 mill. kroner.

Omfattende rasjonaliseringstiltak
har ikke kunnet forhindre at stadig
mindre arbeid er blitt utført for å sikre
dyrka mark, bebyggelse og kommuni-
kasjoner mot utgraving og oversvøm-
melser. Forbygningsavdelingens ar-
beidsstyrke er redusert fra 240 i 1963
til 90 i 1981.

Stortingets energi- og industriko-
mW har gitt uttrykk for at bevilg-
ningene til NVE's forbyggingsvirk-
somhet nå bør få en vesentlig økning.

Gjennom de siste 20 år er årlig nær-
mere 10 000 da jord sikret mot utgra-
ving, ras og flom. Noe av dette har 


også gitt ny, dyrkbar jord gjennom
senkingsarbeid (tørrlegging).

Av siste års arbeider kan særlig nev-
nes:

Østlandet
Storanlegget på Lesja er i det vesent-
lige ferdig, med ca. 14,5 km flomverk,
fem bruer og åtte kanaler med en
samlet lengde av ca. 14 km langs
Lågen. Arbeidet har hittil kostet 12
mill, kroner, fordelt på Landbruksde-
partementet, kommunen og NVE.
Nærmere 10 000 da jord er flomsik-
ret.

På Selsvollen ovenfor Otta er det
bygget flomverk langs Lågen.

I Hedalselv, Sør-Aurdal, og Vigga,
Lunner, er påbegynt senkingsarbeid
for å innvinne og tørrlegge ca. 2300 da
dyrkbar jord.

Det har ellers pågått flomsikringsar-
beid i Rendalen og langs Glomma ved
Rena og i Solør.

Vestlandet
I Kvinnherad, Etne og Ølen, Horda-



land, pågår fortsatt senkings- og for-

byggingsarbeid som vil gi ny jord og
styrke næringsgrunnlaget for flere
gåxdsbruk.

Arbeidene etter flomskadene i Joste-
dal i Sogn i 1979 er i det vesentlige fer-
dig. For å bedre sikkerheten mot kata-
strofeflommer, vil det være behov for
flomdemping i samband med eventuell
kraftutbygging i Breheimen.

I Fræna, Møre og Romsdal, er det
igangsatt senking av Hustadelv i ca. 4
km lengde. Vel 3300 da vil da bli tørr-
lagt for dyrkingsformål. Det blir byg-
get terskler av hensyn til fiskeopp-
gangen.

Omfattende arbeider har pågått i
Nordre Vartdalselv, Ørsta, etter flom-
skadene i 1980. Jordbruksarealer og
fylkesveger er sikret mot utgraving. I
Lærdalselv har det pågått flomsik-
ringsarbeid ovenfor Borgundvatnet for
å sikre bolig- og skoleområde. I Fjær-
land er flomsikringsarbeid som bes-
kytter ca. 3000 da dyrka mark, bebyg-
gelse og veger mot oversvømmelse, på
det nærmeste fullført.

Sørlandet
Forbyggingstiltak er kommet i gang i
Agder-fylkene, et «nytt» arbeidsdistrikt
for Forbygningsavdelingen.

Trøndelag
Sikringsarbeidene mot skred i Namda-
len og Helgådalen, Verdal, fortsetter. På
grunn av utilstrekkelige bevilgninger
må arbeidene fordeles over flere år, men
de farligste partiene prioriteres. Store
jordbruksarealer og veger blir sikret.

Et stygt elvebrudd som truet dyrka
mark, bebyggelse og veger langs Surna i
Rindal er utbedret. Ellers er utført
større tiltak bl.a. i Orkdal.

Nord-Norge
Det har vært omfattende virksomhet i
Tana, Alta, Karasjok, Målselv og Salt-
dal. Et verdifullt senkings- og forbyg-
gingstiltak er kommet i gang i Salangs-
elv i Bardu. Ca. 1500 da jord blir inn-
vunnet, det meste har vært nærmest
verdiløs jord på grunn av oversvøm-
melser og høy grunnvannstand.

storchFlomsikringsarbeider i Fjærland, Sogn og Fjordane.
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Ivar Aasen fra Nore
er gått bort

Fossekallen har i dette nummer en
oversikt over tiltak som er utført i
1981 for å sikre utsatte områder langs
vassdragene mot oversvømmelse og
utgraving. For de fleste kan dette
vanskelig bli mere enn tørre tall over
kostnader og nytte.

For oss som får problemene inn på
livet blir hver enkelt sak en utfordring.
Skadeårsakene må analyseres og bote-
midlene vurderes. Det kreves undersø-
kelser, målinger, ofte under vanskelige
forhold. Planlegging og saksbehand-
ling blir ofte tidkrevende. Det er der-
for en stor tilfredsstillelse når anlegge-
ne kommer i gang og vi begynner å se
resultatene. Ikke mindre gledelig er det
når de skadelidte etter hvert kan føle
seg trygge og kan innrette jordbruks-
drift og boligbygging på nye forhold.
Forbyggings- og tørleggingstiltakene
har skaffet oss mange gode venner og
god PR.

Men det er nok av problemer også
innen denne sektor. Søknadsmengden
vokser stadig, både for tradisjonelle
saker og for nye arbeidsområder som
blir tillagt Forbygningsavdelingen.
Men personalet er det samme, og
ingen blir yngre med årene.

Bevilgningene har også gitt oss
mange grå hår, men vi håper at velvil-
jen i Stortingets energi- og industri-
komité nå vil komme til tallmessig ut-
trykk.

Flomsituasjonen i vassdragene er et
forhold som skaper spenning i For-
bygningsavdelingen. Vi må være for-
beredt på å rykke ut og bistå i vanske-
lige situasjoner og vi må være klar til å
omdisponere folk og maskiner på kort
varsel. Spesielt på Vestlandet har vi
hatt mange akutte problemer i de se-
nere årene.

For øyeblikket følger vi snøsmeltin-
gen i hovedvassdragene med interesse,
sammen med eksperter i Hydrologisk
avdeling. Selv om vårflommene er re-
dusert i mange vassdrag som følge av
kraftutbygging, må vi fortsatt være
innstillet på å møte farlige flomsitua-
sjoner. Vi håper likevel at utførte
flomsikringstiltak vil svare til forvent-
ningene.

Fagsjefens
kommentar:

En stor og markert skikkelse
innen NVE er gått bort i en
alder av 83 år.

Ivar Aasen var i sin helhet
knyttet til Nore i den tid han var
yrkesaktiv. Han kom til Nore i
1920 for å tjenestegjøre ved
den provisoriske kraftstasjon i
øygardsgrend, som forsynte
Tunnhovdanlegget med elek-
trisk kraft. Han flyttet ned til
Rødberg da Nore I ble satt i
drift 1928, og var her inntil han
sluttet i 1969. Han hadde da
ca. 50 års tjeneste i NVE. For
sin lange tid i NVE og den store
innsats han forøvrig hadde
gjort for samfunnet ble han til-
delt Kongens Fortjenesteme-
dalje på sin 70 års dag.

Ivar Aasen var en drivkraft
på mange forskjellige felter og
med sin klare framstillings ev-
ne, ofte med en humoristisk
snert, maktet han å få med seg
store forsamlinger på sine
standpunkter.

I samarbeidsutvalgene var
han en drivkraft, helt fra 1948
var han medlem i Hovedutval-
get for driften av Statskraftver-
kene. Han var også tilknyttet
fagorganisasjonen og det var
vel ikke en eneste styrefunk-
sjon han ikke hadde innehatt.

Ivar Aasen var representant i
Elektrisifiseringsnemnda som
la fram sin innstilling i1967. Han
var styremedlem i Buskerud
Elektrisitetsforsyning og Bus-
kerud Kraftverker i årrekker.
Han var vararepresentant i sty-
ret for Årdal og Sunndal Verk
fra 1947 — 1967.

En ting han innen NVE vil bli
husket for, er hans aktive inn-

Ivar Aasen

sats i 1930-åra for at Nore
Kraftverk ikke skulle bli solgt til
Oslo kommune.

Ivar Aasen gikk sterkt inn for
at utnyttelsen av fossekraften
skulle utnyttes så rasjonelt som
mulig, derfor brukte han mye
av sin tid på riktig utnyttelse av
Tinnfossen og Uvdalutbyggin-
gen.

I sitt lange liv var han sterkt
politisk engasjert og innehadde
mange kommunale verv, fra
20-årene og langt opp i 60-
tallet var han f.eks. med i for-
mannskapet. Med Ivar Aasens
bortgang er en stor personlig-
het og venn gått bort. Vi lyser
fred over hans minne.

J.E.K.
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Ulla-Førres første forprosjekt
Av Erik Tøndevold

I 1907 skiftet Kanalvæsenet navn til Vasdragsvæsenet.
Dette var kun et navnebytte, ikke en organisasjonsend-
ring. Tilfeldigvis kom omdøpingen til å markere innled-
ningen til statens store oppkjøp av vannfall, som startet
1907 med Nore og sluttet i 1920 med Mår. I 1910 fikk
etaten en ny avdeling, Vandfaldsavdelingen. (Statskraft-
verkenes opprinnelse.)

30. mars 1912 vedtok Stortinget med 89 mot 12
stemmer å kjøpe fallrettigheter i Ulladalsåna for
600 000 kroner. Stortingsproposisjonen inneholder eta-
tens første forprosjekt, 63 år før Ulla-Førre ble avgjort:

	

St. prp. nr. 44. 1912

Ona indkjep av vandrettighetes m. v. I Ulla. og Sandsetvasdraget.

d r e.k teren av 23de oktober 1911 .er
videre oversendt til departementet en av chefen
for vasdragsvæsenets vandfalds-

	

Ved ovennævnte skrivelse fra vasdra gs-
der efter amtskartet har et tlateindhold av 6,7 kin'.

sin paa. ca. 100 mill. eller ca. 17 pet. av det
hele tillep. Forevrig maa reguleringen foretages

Ved en 15 m. dam vil man her erholde et maga-

Det hovedsagelige magaain blir Sandsetvand,

i Moavatnet samt i fjeldvandene i den estlige dela vdeling utarbeidet oversigt, datert 10de
av nedslagsfeltet.

	

oktober 1911, over kraftforholdene, eiendoms-
Det fald, som blir at utuytte, kan regnes fra

	

forholdene samt de haandgivelser, som er tat Sandvand 597 m. o. h. til Fossaaens utlep i Ulla

	

paa vandrettigheterne•heromhandlede vas- paa dite 220 m. o. h. Med et faldtap av ca. 7 m.,
drag. og under forutsætning av, at kraftstationens gulv

	

Om kraftforholdene . i vasdraget uttales i maa lægges ca. 5in. over elvens vandstand, faar
man et netto fald av ca. 365 m. Med en effektnævnte oversigt:
paa turbinerne av 78 pct. faaes en kraft av 57 000

	

cUlla og Sandsetelven  ligger  i Suldals og turbinhestekræfter eller ca. 53 000 ell. hk. Over-

	

Iljelmelands herreder, Stavanger amt, samt for fert til sjøen vil man antagelig kunne erhulde

	

den øverste del av nedslagsfeltets vedkommende ca. 50 000 ell. hk. Det kan ogsaa være vel

	

* i Valle i Nedenes auat. Vasdraget bestaar av et malig, at det vil vise sig mere lennende at an-

	

hovedvasdrag, hus , der gaar est-vest, og et sterre bringe kraftstationen længer nede i vasdraget ved

	

bivasdrag, Sandsetelven; der *gttar 1 nord-sydlig svingen ved Hjorteland, hvortil vandferingen i

	

retning og falder nt i Ulla ovenfor Mæland- tilfælde maatte feres frem fra Sandsetvand ved en

	

gaardene. Det kompleks, eom det her nærmest ca. 5 km. lang tunnel. Faldet vil da bli netto

	

dreier sig om, er Sandsetelven, hvori utbygningen ca.. 460 m., og kraften økes med ca. en fjerde-

	

tilfælde blir at foreta, samt Ulla ovenfor Mos- part eller til 60 000 å 65 000 ell. hk, ved sjeen.

	

vatnet, fra 'hvilket vandferingen ved en ca. 1,5 Hvad angaar utbygningsomkostniugerne, skulde
km. lang tunnel ledes over i Sandsetvasdraget. jeg anta, at disøe vil stille sig forholdsvis lavt,

	

hus har ved sjøen et nedslagsfelt av .371 idet vasdraget synes at være vel egnet som objekt

	

km.2, hvorav falder paa distriktet ovenfor Sandset- for et kraftanlæg. Specielt vil jeg peke paa de

	

vandet og Moavatnet ca. 273 km.1 Det er saa- gunstige reguleringsforhold med det store Sandset-

	

ledes tillep fra dette distrikt, som man skal kunne vand 80111 hovedmagasin beliggende nederst i ned-

	

nyttiggjere sig i et eventuelt kraftanlæg nedenfor slagsfeltet i nær forbindelse med vandindtaket.
Sandsetvand. Vaulraget er ogsaa forevrig vel forsynt med sjeer

	

Efter foretagne undersekelser i sidevasdraget den astlige del av nedslagsfeltet, hvor betydelige

	

Ferre er nedberen fandet 4 middel at være magasiner vil kunne tilveiebringes til opsamling

	

ca. 2 300 mm. normal, hvilket resultat ogsaa er av flomvand om vaaren. Ved en rationel regule-

	

fundet ved de ved vasdragvæsenet foretagne maa, ring skulde jeg endog være tilbeielig til at anta,

	

linger i Ulla 'ved dettes nthsp. Dei hele tillep at vasdraget vil kunne yde mere end ovenfor
aar om andet blir da beregnet.

273 >c 2,3 = 627 snill, ID.' Utbygningen byr heller ikke saavidt sees

	

eller en midlere vandfering av £a. 20 .m.3 pr. aek. nogen særlige vanskeligheter av teknisk natur, i

	

Ved en utfert beregning findes, at ved fuld regn. alle fald ikke sterre end tilfældet er ved de vest-
landske heitryksanlæg i sin alraindelighet.

	

lering. av de i distriktet værende sjeer vil man
Kraftanlægget  ligger  ikke langt fra sjøen,

	

kunne nyttiggjøre. sig ca. 75 pct av tillepet og
og saavel ved Mæland oppe i dalen som ved

	

saaledes erholde en regulert vanfering av ca 15 in.'
Vadle nede ved fjorden er der god -anledning tilpr. sek.
erhvervelse av gode fabriktomter.a

5) For ordens skyld gjøres oppmerksom på at Ulladalsånas øverste nedbørfelter ligger i
Bykle, som ble egen kommune i 1902.
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Raske på labben
FaIleiernes tilbud til staten er datert i
tidsrommet 6. — 30. september 1911,
og Vandfaldsavdelingens oversikt
allerede 10. oktober. Våre forgjengere
var ofte raske på labben, men ikke  så
raske. Jeg har derfor prøvd å finne ut
hva som egentlig skjedde. Dessverre er
mye arkivmateriale kastet i årenes løp,
særlig under flyttinger, men noe er be-
vart.

Den første befaring til Ulladalen
24. august får ingeniør Olaf Elverum i
oppdrag å dra på befaring. Første del
av brevet lyder:

«I tilslutning til mit telegram idag
skal jeg meddele, at De altsaa straks
maa foreta en reise til Ulla i Hardanger
for der at foreta en befaring under hvil-
ken De faar at bestemme

1 . Faldhøiderne
2. Eiendomsgrænserne
3 . Byggemateriale, specielt sand, og
4. Eventuelle andre spørsmål, der

under befaringen kan vise sig at
ha betydning for vasdragets nyt-
tiggjørelse.

Ulla er tilbudt staten underhaanden
av postfuldmæktig Torjusen i Sta-
vanger. Forøvrig er der ogsaa andre
eiere, saaledes 0. R. sakf. Vik, sam-
mesteds. Jeg skal tilskrive hr. Torjusen
og meddele, at De paa henreisen vil op-
søke ham.»

Riktignok røpet avdelingsingeniør
(den gang en mye høyere stilling enn i
dag) Tom Collett Vogt mangelfulle ge-
ografikunnskaper ved å forveksle Har-
danger og Ryfylke, men hans befa-
ringsoppdrag kunne tjene som forbilde
for sjefer den dag i dag.

Bruken av telegram viser at Elve-
rum ikke var i Kristiania. Av bud-
sjettene ser vi at avdelingen hadde tre
stillinger i 1910 — 11 og fire i
1911 — 12, og den hadde oppdrag over
hele landet.

Vi må anta at Elverum avsluttet sitt
forrige oppdrag raskest mulig og reiste
til Stavanger. Mye tyder på at C. Tor-
jusen var ansett for å være den vik-
tigste falleieren. I bortsettingsarkivet i



ULLADALSÅNA

Sandsavatnet

Moavatnet
elvaOddatjørna
deler seg

Pråmvikvatnet

Foreløpig har jeg ikke funnet flere
av Vandfaldsavdelingens brev, derimot
en del kart. «Oversiktskart over Ulla
fra Krumvikvand (Pråmvikvatnet) til
Mæland samt over Sandsetvasdraget»
i 1/5000 viser eiendomsforhold og ko-
ter for grensene. På dette står det:
«Optat 9de — 17de sept. 1911, Kr.a.
7/10 — 1911,0.E.»

Det ser derfor ut til at Elverum ar-
beidet både søndag 10. og søndag 17.
september. At det regnet fredag 8., be-
kreftes av vannmerke nr. 581, Hauge
bro:

Vadla
Hauge b

5 10 km
ru

.yrpsenfjorden

DATO S E P
1 91.80
2 57.05
3 91.80
4 55.02
5 4 0 , 55
6 77.96
7 128.68
8 170.96
9 59.14




50.01

Olje- og energidepartementet finnes
mange av hans brev, bl.a. personlige
brev til statsråd Darre-Jenssen. Torju-
sens skriftlige tilbud er datert 6. sep-
tember, dagen etter at Elverum forlot
Stavanger.

Rutebok for Norge, som nå er i sin
114. årgang, het dengang Norges
Communicationer og utkom hver uke.
No. 35 (2. september) viser at Det
Stavangerske Dampskibsselskab anløp
Valde (nå Vadla) tirsdag, torsdag og
lørdag. Trolig kom Elverum med tirs-
dagsbåten, som gikk fra Stavanger kl.
05.00 via Jelsa, Haalandsosen og Hjel-
meland til Valde kl. 12.00. (Torsdags-
båten var mer direkte og brukte 41/4
time.)

Det antas at Elverum oppholdt seg i
Vadlaområdet resten av tirsdagen og
gikk den dårlige kløvveien opp til Ulla-
dalen neste dag. (Kjøreveien ble byg-
get i tidsrommet 1920 — 25 og finan-
siert med 75 % over vårt budsjett og
25 % kommunalt bidrag.)

Mandag 11. september skriver El-
verum fra Ulladalen:

«Hr, avdelingsingeniør Collett Vogt!
Som allerede meddelt kom jeg hitop

onsdag i forrige uke. Torsdag foretok
jeg en befaring av Sandsetvasdraget
— Kvernaaen og Fosseaaen, Sand-

vandet forbi Pølen til Sandsetvandet.
Befaringen foretokes sammen med to
ældre kjendte mænd i dalen — Johs.
Mæland d.æ. og Lars Holmen. Der
fremkom under denne befaring saa
mange oplysninger om eiendomsfor-
hold — forskjellig for grund, skog av
furu, bjerk eller annen løvskog, beite
o.s.v., at jeg fandt det nødvendig med
at gaa rundt hele vasdraget fra A til B
og maale ind med tachymeter alle 


eiendomsgrænser med tilsvarende
faldhøider. Dette har jeg nu vært i
gang med siden torsdag; fredag var
det tæt taake og regn hele dagen, men

jeg tok det igjen igaar og haaber at
være færdig med dette arbeide inden
avdelingsingeniørens ankomst hit, som
jeg har forstaat i slutningen av denne
uke. ( . .)

Skitsen antyder det hele omraade,
og det jeg hittil har rukket, er avmer-
ket med en streket polygon.»

Olaf Elverums
skisse 11/9-1911

- 5- tryfp-de,
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Har instrukser en hensikt?

De fleste vil rynke på nesen, og en-
kelte vil påstå at instrukser for klar-
legging av ansvar og myndighet er
foreldet byråkratisk arvegods.

I Statskraftverkene har det ikke
vært vanlig å ty til instrukser til
daglig. Samarbeids- og ansvarsfor-
hold er vel innarbeidet og kjent for
de fleste, men ikke for alle:

Også andre var raske
Etter en del fram og tilbake mellom de-
partementet, etaten og falleierne for-
lenges tilbudet til 1/4-1912, men på
betingelse av at det foreligger kongelig
proposisjon om saken innen utgangen
av februar. Dermed skjer det i rask
rekkefølge:

12. februar: Saken oversendes til
departementet

19. februar:  Regjeringsskifte  (Ko-
noW — Bratlie)

februar: St.prp. nr. 44 (kg1.
res.)

27. mars: Indst. S. nr. 131 fra
jernbanekomiten

mars: Stortinget vedtar kjø-



pet

Var tidsfristen en bloff?
Sytti år etter kan man bare spekulere.
Imidlertid er det sikkert at både Sam
Eyde, Christian Michelsen, Sigurd
Kloumann og Det Norske Aktiesel-
skab for Elektrokemisk Industri (El-
kem A/S) var interessert i Ulladalsåna.

Når man tenker på datidens penge-
verdi, var det en betydelig kapital som
ble investert i statens vannfall fram til
1920 og for det meste ble liggende død
til etter 2. verdenskrig. Men hva hadde
Statskraftverkene vært i dag  uten  disse
kjøpene?

Vurdering av forprosjektet
I dag er det lett å si at det første forpro-
sjektet skummet fløten. Men skal vi
være rettferdige mot våre forgjengere,
må vi være klar over datidens teknikk
og datidens kart.

Nytilsatte, yngre medarbeidere
Nytilsatte ledere
Utenforstående myndigheter som
har behov for å kjenne vår orga-
nisasjon mil.
Og dessuten, om det virkelig skulle

oppstå alvorlige situasjoner eller stor
uenighet, da ville det både være pinlig
og ansvarsløst å være uten en viss

Med dagens teknikk ville man først
ha utnyttet muligheten for senknings-
magasin, men hva med senkning anno
1911?

Senkning ved hjelp av kanalisering
er en gammel og velkjent teknikk over
hele verden, men det ville ikke ha
monnet noe særlig i Sandsavatnet.
Imidlertid var den norske spesialiteten,
utslag under vann, i bruk allerede
dengang, se referat i Teknisk Ukeblad
nr. 2 — 1912:

Mindre Meddelelser.
Bergens K raftan læg.  En begivenhet av

betydnote fur anlægget tandt sted t
idet de, biev foretat gjennernslag for regu-

lerinestunnelen til Kvittingsvand i Samnaneet.
Tunneten er fert ind under vandflateu i en

lærigde av ca, 230 m. ag ligger 25 ti, under vand-
speilet. Den vil efter beregningen skaffe aniægeet
raadighet er et magasin av 23 mill.

Sprxngningen var i Bergen imeteset med bety-
delig spæading, saa meget snere som resultaret v;Itie
være avgjerende far spursmaalet en tiden for an-
læegets igangsætteise. Da gjenneniflaget skuide ske
paa saa usedvanlig drbde, n ni., var man forberedt
paa, at der kunde indtræde uheld i ficre rerninger.

Sprængningen forløp imidlertid i enhver hen-
seende heldig. Der blev anvendt 230 kg„ dynami,
en ladning der viste sig fuldt tilstrækkelir. l'as
grund av det store vandtryk var de ytre tegn paa
eksjdosionen forholdsvis smaa. Der leftet sig en
vandseiie paa knapt en mandsheide, og detonatio-
sen hertes kuu som et svagt dren, saa man i be-
gyndelsen ikke var helt sikker paa utfaidet. Kort
efter skjot inMilertid en kraftig vandstraale ut av
tunnelens munding mot dalen, og strommens styrke
viste at essplosiunen hadde skaffet fuld aapning.

EfterretnMgen om resultatet av sprængningen
sees at være naadd ti; Bergen, mens kommunestyret
holdt mete. »Bergens Tidende. meddeler

Ordfereren blev kaidt til telefonen, og da han
kom tilbake, meldte han til forsamfingen den gl

delige nyhet, som da ogsaa allerede forelaa offent-
liggjort i sBergens Tidende«, at tunnelmi under
Kvittingsvandet var gjennemslaat med et heldig
resultat, Ordfereren uttalte videre, at dette med
spænding ventede resultat var meget glædelig, og
benytter anledningen til at komplimentere saerskilt
de to mænd, som har staat i spicisen for aniægget,
stadsingenier lugs tad og ingenier Lie. Fotsam-
lingen sluttet sig hertil sed at reise sig.

dokumentasjon. Derfor har Statskraft-
verkene i 198111982 ført sine instruk-
ser åjour.

S-instruksene er sparsomt fordelt
slik at det i prinsippet bare skal være
et komPlett eksemplar av hele instruks-
systemet ved hver avdeling og ved hver
administrasjon i distriktene. Dette ek-
semplar bør stå på sjefens fårværelse
og tas hånd om av hans sekretær og
for øvrig være til utlån for alle interes-
serte. Vi har ikke ønsket å lage et
instruksbyråkrati — derfor denne beg-
rensning.

Den grønne instruksmappen er inn-
delt på følgende måte:

Om myndighet til å gi instruker.
Regler for vedlikehold og fordeling.
Den organisatoriske hovedinndeling
av Statskraftverkenes organisasjon.
Generelle instrukser som gjelder
hele virksomheten eller flere avde-
linger. Eksempel: Instruks for pro-
sjektleder, instruks for idriftsettelse
av vannkraftanlegg, instruks for
varsling i tilfelle større ulykker m.v.
4 — 11, avdelings- og kontorin-
struks samt instruks for anleggsle-
dere m.v.
Det er ikke stort mer å si om dette.

Min hovedhensikt er å gjøre oppmerk-
som på at dette fins og er til bruk i det
aktuelle tilfelle. Dess færre tilfeller,
dess bedre er det. Det er opp til enhver
sjef å kopiere, fordele eller glennomgå
instruksene med sine medarbeidere
slik han mener det er hensiktsmessig.

Jorgen Sorensen

Tilfeldig kraft
Thore Jarlset har skrevet et svar
på innleggene til Jens Kr. An-
dersen i nr. 9/81 og Arild Øk-
land i nr. 3/82. På grunn av
plassmangel kan svaret først
komme i nr. 6.
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Av informasjonskonsulent Stein Morch -Hansen

Halvparten av mannskapet på C/S Skagerrak, som i disse dager er på vei mot Vancouver i Canada.

Vel overstått «barnesykdommene» etter oppdragene over Skagerrak
i 1976 — 77, i Oslo-fjorden 1980, over Messina-stredet og i Har-
dangerfjorden i 1981 — og nå med egen framdriftsmotor innabords
etter ombyggingen i 1981, er kabelskipet Skagerrak i disse dager på
vei over Atlanteren til sitt hittil mest «voksne» oppdrag: Å legge kab-
ler i Vancouver, Canada, motsvarende en kontraktssum på 1 milli-
ard kroner.

Vi avla C/ S «Skagerrak» en visitt
mens lastingen av kabel ennå pågikk for
fullt ved Standard Telefon og Kabels an-
legg i Halden. Etter å ha kveilet opp
32 000 meter kabel her — med en sam-




let vekt på ca. 2560 tonn, gikk så turen i
månedsskiftet april-mai fra Halden til
Napoli hvor det italienske selskapet Pi-
relli fikk lastet ombord sin første kabel-
leng de.

STK og Pirelli deler oppdraget seg
imellom med 3 kabler hver over fra øya
Vancouver til fastlandet i British Co-
lumbia. C/ S «Skagerrak» skal imidler-
tid legge alle kablene, noe som vil gi en
sysselsetting fram til 1984.

Og i disse dager skulle altså Skager-
rak i rom sjø på vei til den første kabel-
utlegging i juli-august. Vancouver-pro-
sjektet vil bli verdens største sjøkabelan-
legg med en overføringsevne på 2400
MW /525 kV. Oppdraget skal gjen-
nomføres i tre etapper.
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NVE'spersonale
Endringer i apri11982

Nytilsatte:




Haaranes, Gunnvor 0009 Adm. sekr. Ulla-Førre-anleggene
Bjerknes, ViggoSpesialarbeider Hamang trafostasjon Johnsen, Mads 0033 Avd. ing. VFT
Flataker, EllinorKtr. ass. AAA Kroken, Svein 3240 Overing. SPK
Gulliksen, Ivar H.Montasjeleder Frogner trafostasjon Kaaseth, Arne 0997 Opps. mann Nore-verkene
Hermansen, EllenKtr. ass. AAA Løkensgard, Arvid 0962 Kontorsjef AJ
Loftsgård, Erling  0. Driftsarbeider Nore-verkene Sundal, Olav 0991 Fagarbeider Vestlands-verkene
Mikaelsen, SteinarElmaskinist Flesaker trafostasjon Våer, Lars 0995 Maskinm. ass. Mår kraftverk
Næs, Per RaymonAvd. ing. ET 3





Pedersen, Svein S.Overing. EEP Fratredelse med pensjon:




Røtnes, AdaKtr. ass. EA Hals, MagnusElmaskinist Glomfjord kraftverk
Styve, SolbjørgIngeniør VHG Lian, Reidar Fagarbeider Nore-verkene
Weibell, IngebjørgKtr. fullm. SAA






Fratredelse, annen:




Avansement og opprykk:




Berg, Eivind Førstehydrolog VHG
Alne, Jan0034 Overing. Vestlands-verkene Berg, Grethe Ktr. ass. VA
Andersen, Arild0033 Avd. ing. Eikemo, Bjørn Ingeniør Ulla-Førre-anleggene
SK-Bjerkvik




Hagen, Ivar Spesialarbeider Rana-verkene
Ettre, Espen0034 Overing. SBS Hesstvedt, Karin Ktr. fullm. EA
Hovland, Tore  0. 0979 Opps. mann VFV Jensen, Helge Overing. SPK
Høl, Sigvart0998 Montasj eleder Flesaker trafostasjon Linn, Kjell Thore Ingeniør SEA

Eneste
verden — foreløpig

— Et litt spesielt fartøy å være skipsfø-
rer for dette, kaptein Trygve Gaasø?

— Det er jo det eneste av sitt slag.
Ingen andre påta seg slike kabeloppdrag
som NVE's Skagerrak kan. Det vil si —
foreløpig,for nå har visst japanerne til-
svarende fartøy under bygging. men
det burde vel likevel ikke bli noen fare
med sysselsettingen framover. Vi vil ha
et forsprang i kompetanse . . .

Besetningen på skipet teller 23 per-
soner, og da kommer i tillegg STK's ka-
belbesetning. Men da må også legges til
at Skagerrak, som moderne båter flest,
opererer med dobbel besetning — slik at
det f.eks. under Vancouveroppdraget
vil være en ordning med 6 — 8 uker om
bord, og 6 — 8 uker hjemme.

Blant sjøfolk går tydeligvis Skagerrak
også for å være en interessant båt å få
hyre på. Gassø kan fortelle at søkermas-
sen har vært temmelig stor: — Skager-




rak arbeider jo som sagt på et temmelig
spesielt felt, med krav til uhyre nøyaktig
presisjon tett oppi fjæresteinene. Klart
det er et mer interessant oppdrag enn å
gå fra sted til sted, sier skipsfører Trygve
Gaasø.

Utleggings-
hastighet: 60 m/ min.
La oss også ta med, i korthet, noen tek-
niske data om båten slik den nå er etter
ombyggingen i mars /april 1981:

Kabel-lasteskiven har en ytre diame-
ter på 29 m (indre diam. 12 m), kan ta
7000 tonn kabel, over 80 000 meter.

Utleggingsskiven har en maksimal
hastighet på 60 m i minuttet, og har en
trekk-kraft på 35 tonn.

Båten har et brutto registertonn på
7123, og en ballast kapasitet på 4750
tonn. Det er 46 enkeltkahytter om bord,
samt en dobbel syke-kahytt.

Navigasjonsutstyret er omfattende,
med både radarer, ekkolodd, sonar, sa-
tellitt-navigasjon, autopflot og kurs-fin-
ner. Dessuten for kabelutleggingen:
Kortdistanse elektronisk navigasjons-
utstyr og dynamisk posisjoneringsut-
styr.

Skipet har videre hele 14 an-
ker, / fortøyningsinnretninger, og 6 kra-
ner opptil 15 tonns løftekapasitet.Skagerrak ved STKs anlegg 1 Halden, hvor kabelen lastes om bord.
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Misvisende om Alta-saken,
mener Per Flatberg:

Købers hefte er et makk verk!

I Fossekallen nr. 1 /1982 omtales Kjell
Købers bok «Alta-utbyggingen har
mange sider.» Anmelderen hevder at
Køber har gitt en «balansert fremstil-
ling av Alta-saken».

Dette er dessverre ikke tilfelle. Kø-
bers bok er noe av det verste jeg har
lest om denne saken. Den er spesielt
farlig fordi den gir skinn av å være
objektiv. I et resymé foran i heftet ber
også Køber om at det han har skrevet
ikke må oppfattes som et partsinnlegg,
og han uttrykker ønske om at folks
oppfatning av saken bør grunne seg på
de faktiske forhold så langt det er
mulig.

Med dette som utgangspunkt har
Køber prestert mer feilinformasjon om
Alta-saken enn jeg trodde var mulig
fra en person som tross alt har stått
sentralt i NVE's behandling av saken.
Dette er utførlig dokumentert av Jan
Borring i avisinnlegg, og jeg skal
innskrenke meg til å gjenta noen ek-
sempler.

Køber oppsummerer det han kaller
«myndighetenes nøkterne vurdering
av prosjektet»:

«Inngrepet foregår i et uveisomt
område oppe i vassdraget, der det sjel-
den er folk eller fe, og lite planter og
fugl.» Denne beskrivelsen blir nokså
meningsløs når man tenker på de
vanskelighetene anleggsarbeidet med-
førte for reindriften i høst. Påstanden
om lite fugl er så gal som den kan få
blitt — deler av anleggsområdet kjen-
netegnes nettopp av et usedvanlig rikt
fugleliv. Direkte galt er det også at
«med den lille regulering som foreslås
vil elven stort sett renne som før.» Det
er planlagt en betydelig økning av
vintervannføringa etter regulering, fra
40 prosent økning i januar til en sju-
dobling rundt I. mai. «Mange overser
den nøkterne vurdering» tilføyer Kø-
ber. Det gjør vi kanskje lurt i?

Tull om laks
På side 14 gjentar Køber den feilaktige
påstanden om at reguleringen «fører
til små avvik fra naturlig vannføring»,
og i tillegg hevder han at «de tekniske

inngrep vil ikke berøre den lakseføren-
de del av elven».

Her påstår Køber egentlig at inn-
grep ett sted i et vassdrag ikke berører
elva videre nedover. Men når man
bruker en demning langt oppe i et
vassdrag til å regulere vannføringa,
sier det seg selv at hele vassdraget
nedenfor demningen blir berørt. I Al-
ta-elva kan det bli endringer i vannfø-
ring, is- og temperaturforhold og tilsig
av næringsdyr fra Virdnejavre. Alt
dette vil berøre elva i hele den lakse-
førende strekningen.

Virkningene for Alta-laksen er vur-
dert av en gruppe fiskeribiologer un-
der ledelse av Hans Nordeng. «Nor-
deng mener forøvrig at laksestammen
kan sikres ved passende tiltak på gy-
teplassene», skriver Køber på side 25.
Det er nettopp det motsatte som er
tilfelle: «En reduksjon av laksebestan-
den lar seg neppe kompensere med
stamfiske og utsetting av oppdrettet
laksesmolt», heter det i den såkalte
Nordeng-rapporten (s.3).

Omgåelse av lovbrudd
Køber gir en kronologisk fremstilling
av saken på side 8 — 10. Her unnlater
han å nevne NVE's ulovlige veibyg-
ging såvel høsten 1979 som vinteren
1981, på tross av at NVE's lovbrudd i
begge tilfeller var avgjørende for an-
leggsstansen. Anleggsarbeidet vinteren
1981 var f.eks. i strid med Kulturmin-
neloven. Men i Købers fremstilling er
det snakk om «tvil om det kunne være
kulturminner i området førte i slutten
av februar til ny uro».

Folk som ikke kjenner saken fra
før, vil altså i det hele tatt ikke få noen
anelse om at NVE har bedrevet ulov-
lig veiarbeid ved å lese Købers hefte.

Jeg kunne fortsette å nevne eksemp-
ler. Køber feilinformerer om skade-
virkningene for reindriften, om kvali-
teten av de naturvitenskapelige forun-
dersøkelsene osv.

All feilinformasjonen er likevel ikke
den mest alvorlige innvendingen. Kø-
ber stiller seg svært lagelig til for hogg
i sin avslutning av heftet:

«Jeg har tro på at god informasjon

kan hindre at dette utvikler seg i en
farlig retning. Dette er et lite forsøk i
den retning.»

Heftet presenteres som «informa-
sjon» og som belysning av «faktiske
forhold». Men i virkeligheten har mes-
teparten av materialet fra utbyggings-
motstanderne i denne saken vært langt
mer etterettelig enn Købers hefte.

Købers hefte kan derfor stå som en
god illustrasjon på myndighetenes Al-
ta-informasjon: Halvsannheter og
usannheter skult bak et røykteppe av
faglig-politisk prestisje og tilsynelaten-
de objektivitet. Heftet er et makkverk,
som det er synd at Køber og Ingeniør-
forlaget har gitt ut.

Per Flatberg

En
kraftledning
blir til»
Som noen allerede kjenner til
foreligger det nå en ny film om
Kraftledningsavdelinens virk-
somhet, med nevnte tittel.

Filmen gir en oversikt oVer
utredningsarbeid, prosjektering,
og bygging av kraftledningsan-
legg, og tar sikte på et bredt
publikum.

Spilletid: Ca. 25 min.
Filmtype: 16 mm Eastman-

colour.
Distribusjon (utlån): Opplys-

ningsfilm A/S og Statens
Filmsentral.

Filmen er også tilgjengelig for
kortvarig lån hos Kraftlednings-
avdelingen (L. Kvarekvål, 1.
532) hvor den også foreligger
engelsk versjon.
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Mot anleggsslutt i Eidfjord:

Eget visningsbygg for Sima tar form
Av informasjonskonsulent Stein Morch-Hansen

Byggingen av visningsbygget utenfor Sima kraftverk er i god gang: Her holder Arne Ramsdal (t.v. foran) og Gustav Settevik et godt
tak i prosjekttegningene. Bak (f.v.): Torbjorn Fosse, Sigmund Eiken, Svein Berge, Inge Hårstad og Lars Sandvoll.

Eidfjord-anleggene nærmer seg avslutning. Gjen-
stående arbeider — opprydding og landskapspleie,
bygging av rense- og kloakkanlegg, og ikke minst
bygging av et eget visningsbygg — skal etter planen
være overstått i løpet av september/ oktober.

Etter en «topp»-sysselsetting på nærmere 1400
personer (78/79) nærmer det seg nå altså også
slutten for de gjenværende 85 — 100 mann som vil
være i sving med resterende arbeider.

Ikke minst i informasjonsøyemed vil
særlig det nye visningsbygget, som
bildet vil vise nå er under bygging,
være en verdig avslutning. Sima kraft-
verk vil som kjent være åpent for
guiding. Med den beliggenhet Eidfjord
har — strategisk for vestlands-ferie-

rende, turister, skoleekskursjoner —
skulle det heller ikke være noen fare
for at besøk vil utebli.

Det siste året lå for øvrig besøkstal-
let såpass høyt som 10 000 (mer enn
stavkirkene i nabolaget kan vise til!).
Og det til tross for at det ikke ble fore-




tatt noen særlig markedsføring utover
oppslag på lokale hotell, og at man tak-
ket ja til forespørsler om besøk.

Det har gitt etterspørsel nok til at
både anleggsleder Olav Nummedal og
avdelingsleder Gunnar Steiro har måt-
tet ofre en god del frihelger til omvis-
ningsformål. Og, understreker de, med
tanke på mer aktiv markedsføring
skulle det ikke være vanskelig å for-
svare at det ansettes en egen
guide / informasjonsmedarbeider
gjerne med noe teknisk bakgrunn. Be-
hovet er til stede!

Lite å strides om
På sin topp sysselsatte Eidfjord-an-

leggene altså nærmere 1400 personer.
Hvor er alle disse å finne i dag, an-
leggsleder Nummedal og avdelingsle-
der Steiro?
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Lusters ledelse
på Eidfjord-besøk

Formannskapet i Luster kommune, med ordfører Jan Haugen i spissen, på
besøk hos anleggsledelsen og kommuneledelsen i Eidfjord for å bli nærmere
orientert om både utbyggingen og ikke minst de fordeler lokalsamfunnet her
har fått av kraftutbyggingen.

Svært mange steder. Vi antar at
nærmere 150 har tatt seg arbeid i Ulla-
Førre-anleggene, og av andre anlegg
har nok en god del begynt i Kobbelv
og i Aurland. Furuholmen har gitt en
del arbeid — og ellers anlegg og en-
treprenører lokalt.

Det er en — ja, vi kan vel si for-
holdsvis ny tendens til at man ønsker
seg til hjemlige trakter og skifter ar-
beidsplass etter det. Når vi her i Eid-
fjord har hatt arbeidstakere fra om-
kring 110 kommuner, med alle fylker
representert, skulle det kanskje også
antyde at anleggsstaben i dag vil være
«spredt for alle vinder».

Og Nummedal og Steiro selv? Ja, de
skal til henholdsvis Breheimen- og
Kobbelv-utbyggingene.

Eidfjord-utbyggingen har vel
ikke akkurat vært blant de mest oinst-
ridte?

Nei, vi må kunne konkludere
med at det har vært en utbygging uten
så særlig mange stridsemner. Samar-
beidet med kommunene her har vært
svært godt, og de fordeler lokalsam-
funnet her sitter tilbake med skulle
være åpenbare.

Et forhold vil imidlertid Nummedal
gjerne framheve:

Det kan synes som om interes-
sen fra naturvernhold som i utgangs-
punktet selvfølgelig er stor, dabber av
når det kommer så langt at det er klart
at det blir utbygging, og utbyg-
gingen skal utføres i praksis. Det er
beklagelig, det er jo nettopp under
selve utbyggingen at vi trenger råd om
hvilke løsninger som er å foretrekke, i
terrenget.

A propos Leiro-utvalget
— Når vi nå har sjansen kan vi gjerne

også ta med at det er på tide å få bygd
opp mer regionale anleggsadministra-
sjoner permanent. Det blir stadig verre
å bygge opp nye anlegg, som så skal
bygges ned — og erstattes av et nytt et
annet sted. Det ligger også store ressur-
ser begravd her.

Vi burde få et slikt senter nå i Nord-
Norge, og det skulle ikke være for sent
på Vestlandet heller. Det får kanskje
være et håp og et å propos overfor
Leiro-utvalget, sier Olav Nummedal
og Gunnar Steiro.

Som mange andre har de slått røtter
i Eidfjord, etter 9 år — konsesjonen
for Eidfjord-utbyggingen ble gitt i
1973.

På vegne av mange andre sier de to:
— Jo, vi kan godt si det slik at vi har

hatt det fint her i Eidfjord . . .

Vi fant anledningen verdig et bilde
— forhandlingene om Breheimen-ut-

byggingen foregår som kjent nå for
fullt.

Foranledningen til formannskaps-
besøket fra Luster var en invitasjon fra
anleggsledelsen i Eidfjord — som der-
med som vertskap ikke bare fikk orien-
tert og vist rundt på Sima-anlegget,
men også gjorde et møte mellom for-
mannskapet fra Luster og kommu-
neadministrasjonen i Eidfjord mulig.
På dagsorden sto selvfølgelig bl.a. også
hvilke fordeler Eidfjord hadde fått av
utbyggingen — og hvordan.

På bildet har vi foreviget (f.v.) an-
leggsleder for NVE i Eidfjord, Olav
Nummedal, ordfører i Eidfjord, Jakob
Sæbø, og ordfører Jan Haugen fra
Luster. Eidfjord-anleggenes admini-
strasjonsbygning, i bakgrunnen, er
noe av det kommunen skal overta for
en nokså rimelig penge etter anleggs-
slutt i Eidfjord.

På bakgrunn av at Eidfjord som
følge av utbyggingen nå blir temmelig
velbeslått med verksted- / anlegg- og
administrasjonsbygg har for øvrig Ber-




gens Tidende karakterisert situasjonen
slik:

«Eidfjord grossist i utleigebygg» . . .
Storch

Bygdehistoriker
og
NVE-ingeniør
17. mai ble det avduket et min-
nesmerke i Fjotland i Kvinesdal
over bygdehistorikeren Johan
Jerstad (1893 — 1975).

Overingeniør Jerstad arbeidet
i Hydrologisk avdeling fra 1919
til 1962. I norsk elforsyning er
han mest kjent for boka «Nytt-
bar vasskraft i Norge», som ut-
kom i 1961. (Mer om Jerstad i
nr. 2/62).
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Overingeniør K. Johan Warloe:

Konsesjonskraft en omtvistet og
verdifull fordel for
kraftutbyggingskommunene
Ved kraftutbygging blir det i konsesjoner for erverv av
vannfall og regulering av vassdrag gitt pålegg om å avgi
inntil 10 % av den kraftmengde som innvinnes til:

«den kommune, hvor kraftanlegget er beliggende, eller
andre kommuner, derunder også fylkeskommuner.»
Kraft avgitt på denne måten kalles konsesjonskraft.

Det er kommunene som tilkommer
konsesjonskraften, men den må i prak-
sis overlates til bestående elektrisitets-
verk som sørger for å levere kraften til
abonnentene.

Departementet skal fordele konse-
sjonskraften mellom kommunene. Det
skal også etter nåværende lovbestem-
melse avgjøre prisen hvis partene ikke
blir enige om den. Disse funksjoner ble
delegert til NVE i 1971.

Departementet har nylig gitt ret-
ningslinjer for fordelingen av konse-
sjonskraften. Det er bestemt at kraftut-
byggingskommunene får det de trenger
til egen elektrisitetsforsyning innen
kommunen og resten fordeles til fylkes-
kommunen. Denne bestemmelsen er
ikke kraftutbyggingskommunene enig
i. De mener at de i prinsippet har rett til
all konsesjonskraften og at de kan selge
videre det de ikke har bruk for.

Bestemmelser om pris, hvordan
kraften skal uttas m.v. flnnes i konsesjo-
nene. Bestemmelsene er forskjellige alt
etter hvilket tidspunkt konsesjonene er
gitt på, fordi lovene er endret flere
ganger. Bestemmelsene er generelle, og
det må gjøres mer detaljerte forutset-
ninger både ved fordeling av kraften og
når prisen skal beregnes. Forutset-
ningene må baseres på fortolkning av
lovene og lovforarbeidene. Rettsavgjø-
relser i omtvistede saker får betydning
for saker som avgjøres seinere.

NVE's og departementets fortolk-
ning av bl. a. prisbestemmelsene og pris-
fastsettelser har gitt anledning til klager
og flere rettssaker. «Nissedalssaken»
gjaldt konsesjcinskraft til Nissedal kom-
mune fra Aust-Agder kraftverk. Den
pågikk fra 1964 til 1974 og endte med
forlik etter å ha vært brakt frem for Oslo
byrett.

«Sira-Kvina»-saken gikk gjennom

rettsinstansene helt til høyesterett, og
pågikk fra 1970 til 1978.

«Kvamsaken» ble ført for Oslo byrett
i  1979  og for lagmannsretten i februar i
år. Ved de endelige rettsavgjørelser som

K. Johan Warloe

er falt, er staten blitt frifunnet. Dette be-
tyr at det skjønn og de lovfortolkninger
departementet har anvendt ved avgjø-
relse av konsesjonssaker er funnet for-
svarlige av rettsinstansene. Men selv
etter disse rettssaker er det rom for ue-
nighet om både prinsipper og detaljer
ved prisfastsettelsen og levering av kon-
sesjonskraft.

Konsesjonskraften har inntil det siste
1 0-år ikke vært mye utnyttet, bl.a. fordi
det har vært nok annen rimelig kraft. I
dag er situasjonen en annen, og det er

stor pågang for å få fordelt tilgjengelig
konsesjonskraft og få fastsatt pris. I flere
fylker er inngått avtaler mellom fylkes-
kommunen og kraftkommunene med
sikte på en hensiktsmessig disponering
og full utnyttelse av konsesjonskraften.

Konsesjonskraften antas i dag å gi
kommunene rimelig kraft til egen forsy-
ning og derved en verdifull fordel. En
kan få et bilde av hvor stor denne forde-
len kan være ved å sammenlikne med
konsesjonsavgiftene som kommunene
får fra samme kraftutbygging. La oss
anta at prisfordelen ved konsesjonskraft
i forhold til annen disponibel kraft er 2
øre pr. kWh, og at kommunene kan ut-
nytte all konsesjonskraften. Da kan for-
delen med konsesjonskraften beregnes
til å tilsvare ca. kr. 10, — pr. nat. hk. En
vanlig avgift er i dag ca. kr. 2, — pr. nat.
hk til staten og kr. 8, — pr. nat. hk til fyl-
kes-, herreds- og bykommuner. Med

ledning av anlægget, skal tilstilles Norges Geografiske Opmaaling med oplysning
om, hvordan maalingene er utført. .
Eieren skal uten vederlag for det

. .

lering i ik o ger de illatte regulerings effekt,
nl v er frit avgi fornødent driftsvand til mulige senere kanalanlæg

for statens regning.
Det skal i konsesjonen pålegges de vannfalls- og brukseiere, som benytter seg
av det ved reguleringen innvunne driftsvann, å avgi til den kommune, hvor
kraftanlegget er beliggende, eller andre kommuner, derunder også fylkeskom-
muner, etter departementets bestemmelse, etter hvert som utbygging sker, inntil
10 pst. av den for hvert vannfall innvunne øking av kraften beregnet etter
reglqne i f 11 post 1. jfr. § 3.

Etter begjæring fra noen av de interesserte kan konsesjonsmyndigheten etter
30 år ta pålegget  om avgivelse av kraft opp til ny avgjørelse.

Fordelingen av kraften mellom kommunene bestemmes av vedkommende re-
gjeringsdepartement.

Kommunene kan nyttiggjøre sig den kraft, som således avgis til dem, på
den måte de finder hensiktsmæssig.

Det kan også fo beh pst. en s es
over ra sin andel helt eller delvis til kommuner. Når det

innes grunn til  det kan der fastsettes en høyere grense for avgivelse av kraft både
til kommuner og til staten.

Kraften kan kreves avg;tt med en brukstid ned til  5000  brukstimer årlig.
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Kommunenes inntekter fra krafiverkene (1980):

Inntil 13 000 kr. pr. innbygger
Av informasjonskonsulent Stein Morch-Hansen
Tallmateriale tilrettelagt av konsulent Gunnar Aronsen, ESF — Energidirektoratet.

Kraftverksbeskatningen utgjør en langtfra ubetydelig del av norske kommuners
skatteinngang:

En oversikt over formue- og inntektsbeskatning, eiendomsskatt og konse-
sjonsavgifter for 1980, viser at kommunene dette året samlet mottok nærmere
375 millioner kroner fra norske kraftverk. Lagt til fylkeskommunenes inn-
tektsskatt, 50,8 mill. kroner i 1980, beløp den totale inntekt fra beskatning og
avgifter fra kraftverkene seg til vel 425 millioner kroner (regnskapslignede
kraftverk ikke medregnet).

Dette innebærer blant annet at 55 kommuner i 1980 hadde en slik samlet
inntekt på mellom 500 og 13 000 kroner pr. innbygger. I 60 kommuner
utgjorde inntekter fra kraftverkene over 10 prosent (opptil 77 % ) av totale
skatteinntekter.

Inntektene vil ellers ha økt vesentlig etter 1980 p.g.a. økt verdiansettelse av
kraftanleggene, noe som kan gi sterke lokale utslag.

Kommunenes skatteinntekter fra an-
leggsansatte og nye faste stillinger er
her ikke medregnet. Det er heller ikke
tatt hensyn til næringsfond og til ver-
dien av konsesjonskraft.

Sogn og Fjordane på topp
Sogn og Fjordane, Telemark, begge
Agder-fylkene og Buskerud «topper»
både kommune- og fylkesskatt-over-
sikten, med et gjennomsnitt pr. inn-
bygger på mellom 233 og 403 kroner
kommune- og fylkesskatt sammenlagt.

Deretter følger Nordland, Horda-

land, Troms, Nord-Trøndelag, Opp-
land, Møre og Romsdal, Sør-Trønde-
lag, Hedmark — varierende fra 1 56 til
44 kroner i gjennomsnitt pr. innbyg-
ger.

Lavest kommer Akershus, Finn-
mark, Østfold, Vestfold og Oslo, med
fra 12 til 0 kroner pr. innbygger.

Bykle kr. 13 134 pr. innbygger
På tilsvarende måte — bare med enda
sterkere utslag — varierer tallene fra
kommune til kommune. De avgjort
største inntekter fra kraftverksbeskat-

ning, har Bykle i Aust-Agder, med
13 134 kroner pr. innbygger. Det ut-
gjør 76,7 prosent av kommunens tota-
le skatteinntekt (formue- og inntekts-
skatt, sjømannsskatt, eiendomsskatt og
konsesjonsavgift).

Deretter følger Eidfjord i Hordaland
(kr. 9 835 pr. innbygger og 69,2 pro-
sent av totale skatteinntekter) — og:

Modalen
i Hordaland (kr. 8 594, 70,1 %)

Sirdal
i Vest-Agder (kr. 8 289, 68,3 %)

Forsand
i Rogaland (kr. 7 895, 68,0%)

Aurland i Sogn
og Fjordane (kr. 6. 254, 61,5 %)

Tydal
i Sør-Trøndelag (kr. 5. 499, 61,0 % )

Ulvik i Hordaland (kr. 5 346, 60,0 %)
Vinje i Telemark (kr. 4 608, 57,3 % )
Valle i Aust-Agder (kr. 4 472, 57,4 % )
Tokke i Telemark (kr. 3 682, 51,6 % )
Nore og Uvdal

i Buskerud (kr. 3 581, 53,6 %).

En mer utførlig fylkes- og kommu-
neoversikt kan fåes hos informasjons-
kontoret  NVS.

nevnte forutsetninger er fordelen av
konsesjonskraften like stor som konse-
sjonsavgiftene.

Konsesjonskraften til kommuner og
fylkeskommuner utgjør fullt utnyttet
7825 GWh eller ca. 8,8 % av en midlere
produksjonsevne på 88 699 GWh for
hele landet (tallene gjelder pr. 1/1-80).
Denne «mulige» konsesjonskraft-
mengde representerer en årlig verdi på
670 mill. kroner dersom en bruker
statskraftpris som referanse. Gjeldende
statistikk viser at det f.t. tas ut 1821
GWh eller vel /4 av denne «mulige»
konsesjonskraftmengde.

Hvis adgangen til å ta ut konsesjons-
kraften heretter utnyttes i større grad
enn tidligere, kan det føre til betydelige
forskyvninger av krafttilgangen fyl-
kene imellom. For bedrifter som eier
kraftverk, kan avgivelse av konsesjons-
kraft bety problemer.

Konsesjonskraftsakene er en betyde-
lig belastning på den offentlige admini-
strasjon og rettsapparat. Alle kommu-
ner har i dag en ordnet elektrisitetsfor-
syning. Mange har spurt om tiden er
inne for å finne enklere måter å tilgo-
dese kraftutbyggingskommunene på.
En måte er å erstatte konsesjonskraften
med økede konsesjonsavgifter.

fagsje
Ola Gunnes er ansatt som fag-
sjef i Statskraftverkenes produk-
sjonsavdelin. Han har allerede
begynt i stillingen, og vi håper å
bringe et intervju i et senere
nummer.
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo  3

Bedre seint enn aldri!
Tanzania
Norges innsats for kraftutbyg-
ging i Rufiji-vassdraget ble om-
talt i nr. 9/81. Norconsult A/S
har nå fått i oppdrag å undersø-
ke vannkraftressursene øverst i
vassdraget. Skrivebordstudiene
vil bli fulgt opp av en befaring i
begynnelsen av juni, og slutt-
rapporten skal være ferdig
30/7.

Vassdragsplanen opp
Stortinget først om

et år?
Proposisjonen om de vassdrag som
skal konsesjonsbehandles før «Samlet
plan for gjenværende vannkraft» for-
ligger i 1984/85, kan komme til å
kreve så mye som ett års behandling i
Stortinget, opplyser industrikomitens
formann, Reidar Due, til Bergen Ti-
dende.

En replikk
til NVE 's
ledelses-
utvikling
Når man leser Kalles siste set-
ning i Fossekallen nr. 3/82, må
man tenke på NVE's ledelsesut-
vikling. Bare menn!

Kunne ikke noen av dem
vært byttet ut med kvinner? Ja,

,ffir man bare spør.
Det hjelper å purre. Jeg minte kammerherrene om mokka i nr. 8 /80, og nylig IJ.
kom det er par karer og gjorde meg skinnende blank. Takk skal dere ha!

KALLE
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