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Vårt forsidebilde denne gang er tatt av
avd. ing. 0. M. Solhaug, Rana-verkene,
og det er gjenoppbyggingen av 132 kV-
Iin:fen mellom Øvre og Nedre Røssåga
som ble sterkt stormskadet i januar,
han har ‘fanget inn. Se side 20.

«Verneplan for folket»
I disse dager foreligger «Verneplan for vassdrag», en
hendig og godt utseende liten trykksak utgitt av Olje-
og energidepartementet.

Det forekommer  oss  å høre sjeldenhetene til, at infor-
masjon om et stort og innfiøkt emne presenteres i samme
presise og knappe orddrakt som i dette tilfelle, med lett-
fattelige «figurer» og velvalgte, aktuelle fotos — også
av fagmessig høy standard. Den skiller seg med andre
ord positivt ut i informasjonsvrimmelen. Derfor finner
vi grunn til å hilse denne OED-brosjyre velkommen her
fra denne plass.

Men, det er ikke bare d e t .
Her forekommer også andre kvaliteter til dekning for

vår positive holdning. Det veier tungt, synes vi, å vite at
man står overfor det første populære informasjonstiltak
om verneplanens tilstedeværelse — og som altså er myn-
tet på «mannen i gata». Det skjer saker og ting både
skrift og tale, som klart tilkjennegir at verneplanens
eksistens er komplett ukjent. Et hull brosjyren i vår
hånd vil bidra til å tette igjen, håper vi.

Vi skal ikke her gå nærmere inn på brosjyrens inn-
hold, men bare påpeke at den ikke forestiller å være les-
ning for fagfolk og eksperter. Vi skal heller ikke stikke
under stol at et par «skjønnhetsfeil» forekommer, men
det betyr lite for publikum — og ingen ting for informa-
sjonsverdien.

Vi i NVE er glad for tiltaket — og resultatet!



Kraftpris-lettelser
for treforedling og
kraftintensiv industri

• Lettelser i kraftprisene til den kraftintensive industri og treforedlingsindustrien
på ca. 50 mill. kroner i 1983. Størst lettelser, ca. 38 mill. kroner, for treforedlings-
industrien.

• Utvidet adgang til tilbakesalg av kraft til Statskraftverkene.
• Utvidet opptrappingsperiode for prisen på kraft som hjemfaller til staten.

Dette er hovedpunktene i Stortings-proposisjonen «om visse lettelser i pris og
leveringsvilkår for kraft fra Statskraftverkene til kraftintensiv industri og trefo-
redling», som Regjeringen nylig har fremmet.

Hovedtyngden av lettelsene som
foreslås vil altså falle på trefored-
lingsindustrien og på den såkalte
«hjemfallskraften» — det vil si
kraft fra anlegg som ifølge de gam-
le konsesjonsbetingelsene nå er
blitt statens eiendom.

Det er meningen at trefored-
lingsbedrifter som har større kon-
trakter for leie av kraft heretter
skal få denne til gunstigere pris.
Prisen foreslås betydelig lavere enn
statskraftprisen for alminnelig for-
syning som i dag er grunnlaget for
de fleste kraftleiekontrakter i trefo-
redling. I forhold til denne kraftp-
risen pr. 1. juli i år, blir prisforde-
len på ca. 23 prosent. Det foreslås
også tiltak for å utjevne forskjeller
i lokale overføringspåslåg. Prisen
skal indeksreguleres utifra eng-
rospris-indeksen, slik det gjøres for
de såkalte «1976- kontraktene». 


for prisen på kraft som hjemfaller
til staten i perioden 1979 — 84 utvi-
des fra 10 til 15 år. Prisen pr. 1.
januar 1995 skal tilsvare prisen på
1976-kontraktene. For kraftverk
som hjemfaller fra 1984 — 1995 er
forutsatt gradvis opptrapping av
prisen over 10 år, til 1976-kontrak-
tenes pris. Prisen på hjemfallskraft
foreslås revurdert pr. 1. januar
1996,  for øvrig på et tidspunkt da
de fleste 1976-kontrakter utløper.

Etter forslaget skal prisene og
leveringsvilkårene i kontrakter fra
1950- og 60-årene være som nå
fram til utløpet av kontraktperio-
dene. De fleste av disse utløper
fra1996 til 2011.

For 1976-kontraktene foreslås
videre at el-avgiften trekkes ut av
basisprisen. Dette vil redusere in-
dustriens utgifter neste år med 14
mill. kroner og med 21 mill. i
1984.

Statskraftverkene skal her ha for-
kjøpsrett. Inntil 25 prosent av slik
statskraft, kontraktfestet før 1976
eller under 1976-kontraktene, gis
den enkelte bedrift adgang til å
selge.

For varig tilbakekjøp vil prisen
være 95 prosent av gjeldende pris
for ny kraft til kraftintensiv indu-
stri. For tilbakekjøp på mellomlang
sikt vil prisen tilsvare prisen i
1976-kontraktene på det aktuelle
tidspunkt.

Dersom Statskraftverkene ikke
ønsker å kjøpe kraften, kan den
omsettes til andre. Kjøp av indu-
striens egenproduserte kraft kan
skje til samme priser.

Kraftintensiv industri som
inngår nye kontrakter om kjøp av
statskraft skal betale 8,5 øre pr.
kilowatt-time, el-avgift kommer da
i tillegg. Kontraktene skal ha 20 års
varighet, og reguleres årlig utifra
engrospris-indeksen, foreslås det.

Industrien skal få en gunstigere
ordning for pris på såkalt hjem-
fallskraft i forhold til det som nå er
fastlagt i energimeldingen. Dette
skjer ved at opptrappingsperioden

Industrien skal få bedre adgang til
tilbakesalg av sin kvote for fast-



kraft, varig eller midlertidig.
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Bedre bruk av minstevannføring
Gjennom de siste tjue år er det blitt mer og mer vanlig å påby
en minstevannføring i elveleiet forbi en kraftstasjon. Konse-
sjonsmyndighetene lager imidlertid så skjematiske regler at
man nesten skulle tro eneste hensikt var å «frita» noe av van-
net fra å bli utnyttet til energi. Denne artikkelen er ment som
et forsøk på å få igang åpen og fordomsfri debatt om hvordan
det fritatte vannet kan disponeres best mulig, bLa. til fisken
og fisket.

Mysterutbyggingen i Hordaland er et
ferskt eksempel. Bergenshalvøens
Kommunale Kraftselskap (BKK) søkte
om konsesjon 10.6.81, og deres infor-
masjonsbrosjyre ble drøftet i Fossekal-
len nr. 10/81 og 1/82. NVE's ho-
vedstyre har nylig anbefalt søknaden,
men går inn for å sikre en minste-
vannføring i elvene Ekso og Leiro.

Tradisjonelt manøvrerings-
reglement
Hovedstyret foreslår: «Det skal slippes
en minstevannføring fra Nesevatn til
Ekso tilsvarende hele vannføringen til
Nesevatn inntil 2 m3/s i tiden
15.5. — 15.10, og hele vannføringen
inntil 1 m3/s i tiden 16.10. — 14.5.,
målt ved Langhølen ved Høvik.» Til-
svarende foreslås henholdsvis 0,2 og
0,1 m3/s for Leiro, men der er slippe-
sted og målested sammenfallende.

Premisser (kommentarer og begrun-
nelse) mangler nesten helt.

Blant de mest kjente saker om slip-
ping av vann til utbygde fallstrek-
ninger kan nevnes Hallingdalselva fra
Ål til Nesbyen (1962), Glomma forbi
Rendalen kraftverk (1966), Vøringfos-
sen (1973) og Suldalslågen (1974). Et-
ter ca. tjue år burde man ha nok
driftserfaringer til å få i gang en debatt
omkring utnyttelsen av slike verdifulle
ressurser.

For ordens skyld presiseres at jeg i
denne  diskusjonen betrakter total slup-
pet vannmengde som gitt. Dermed risi-
kerer ikke debatten å avspores på
grunn av beskyldninger om å «tale for
sine syke mor».

I Mystersaken er samlet vannslip-
ping beregnet å tilsvare 9,1 GWh/år
(mer hvis man må overtappe, se sene-
re) for de 325 døgnene kraftstasjonen
har ledig kapasitet. Trolig kan dette
vannet fordeles på en annen og bedre
måte enn etter forslagets skjematiske
regler.

Hensyn til fisk og fiske
Foruten det landskapsmessige er forbi-



tappingen til Ekso bestemt ut fra hen-

synet til fisken og fisket, og det er nær-
liggende å stille fire spørsmål:

Hvorfor brå vannføringsen-
dringer 15.5. og 15.10.?
Hvorfor helt jevne vannføringer?
Hva med fordelingen mellom
sommer og vinter?
Terskler?

Gradvis overgang -mellom
sommer og vinter
I Kjelasaken foreslo Statskraftverkene
en gradvis overgang fra sommervann-
føring til vintervannføring i løpet av en
måned. Både Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk (DVF) og Statens for-
urensningstilsyn (SFT) var enige i dette
prinsippet, som ble brukt i det midlerti-
dige manøvreringsreglementet fastlagt
ved kronprinsregentens res. 8.4.81.

Om en måneds overgangstid er for
lang eller kort, bør vurderes nærmere.
Men det er overraskende at man i
Mystersaken uten begrunnelse gikk til-

Vøringfossen 12. august.
Vannføring 12,5 m3/ s.
Krav til minstevannføring 12 m3/ s.
0,5 m3/ s overtapping tilsvarer 3900 kW.

bake til den tradisjonelle brå over-
gangen. (Se også artikkelen om Lomen
i Fossekallen nr. 6/81.)

Senere har Vassdragsdirektoratet
kontaktet DVF om dette, og mye tyder
på at gradvis overgang vil bli foreslått i
departementets høringsrunde.

Datoer for overgangene
Valg av datoer er ikke begrunnet, hel-
ler ikke i Lomensaken hvor man
brukte 1.5. og 1.10.

Mer «naturlig» ville det være å fri-
gjøre overgangene fra kalenderen og i
stedet knytte dem til klimatiske og
biologiske forhold: Tidlig eller sen vår
og tidlig eller sen vinter. I reglementet
måtte det da angis  hvem  som skulle
avgjøre disse tidspunktene hvert enkelt
år på basis av observasjoner. Noe lig-
nende er gjort i Altareglementet.

I Kjelasaken ønsket DVF at vannfø-
ringen skulle reduseres så tidlig på
høsten at fisken ikke gytte på steder
som senere ble tørrlagt på grunn av
lavere vannføring. Men det var SFT's
forslag som ble fulgt, det vil si over-
gangstid i oktober istedenfor septem-
ber.

Jevne eller ujevne vannføringer
Visstnok er jevn vannføring gunstig
for fisken mens ujevn (mer naturlig va-



riasjon) er best for fisket. Dog hevdes
det at ujevn vannføring må til for å få
igang fiskens nødvendige vandringer.

Her mangler uttalelser fra DVF.

Fordeling av vann mellom
sommer og vinter
Forholdstallene mellom minstevannfø-
ring sommer og vinter varierer fra pro-
sjekt til prosjekt, og såvidt vites, har
denne forskjellen aldri vært begrunnet.
Hallingdal, Lomen og Kjela: 4, Kvina:
2,85 og Myster: 2.

Ønskes større vannareal og større
vanndybde om vinteren, burde kan-
skje dette heller skaffes ved hjelp av
terskler. Innspart vannslipping om
vinteren kunne i så fall brukes til å for-
bedre fisket om sommeren.

Ekstra terskelkostnader ville dekkes
av at BKK dermed fikk foredlet noe
produksjon fra sommer til vinter.

Tidsforsinkelse mellom
slippested og målested
I likhet med en rekke tidligere saker
har man valgt å måle Eksos minste-



vannføring et godt stykke nedenfor
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Pålagt vannslipping forbi Statskraftverkenes kraftstasjoner

Prosjekt

Langvatn
Grytten
Eidfjord
Ulla-Førre

Hylen
Kvilldal

Kjela/Vinje

Slipping til

Rana-elva
Mardalfossen
Vøringfossen

Suldalslågen
Kvilldalsåna
Vinjevassdraget

Tidsrom

hele året
juli
1/6 — 15/9

hele åxet
mai — sept.
hele året

Reglement Type

1961
1970 M
1973
1974

AB

1981 M AB

A = målested sammen med slippested
B = målested nedstrøms slippested
M = midlertidig

vedstyrets forslag. Å lage gode nye reg-
lementer bør prioriteres, for da slipper
man å «reparere» dem senere. En viss
forsøksvirksomhet er nødvendig. Når

man så har fått erfaring og vet bedre
hva man vil, er tiden inne for å prøve å
forbedre  gamle  reglementer.

Erik Tondevold
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Sandsfossen i Suldalslågen 3. juni
Vannføring 131 m3/s.
For å unngå at laks lokkes inn i Hylsfjorden bestemmer manøvreringsreglementet at
Hylen kraftstasjon skal stå i juni og juli. Imidlertid er teorien (feromonteorien, se nr.
6/7-80) bak dette omstridt blant fiskeribiologer.

slippestedet. Variasjoner i avløpet fra
18 km2 uregulert nedbørfelt motregu-
leres ved hjelp av slippingen. På
grunn av vannets gangtid er det umu-
lig å tilfredsstille minstevannføringen
helt nøyaktig. Det ville være naturlig
å tillate små avvik opp og ned, bare
sum slipping ble riktig. Imidlertid må
det sikres at vannføringen ikke synker
under en nedre grense, overlevelses-
grensen, for «fisken dør bare  en
gang».

Vassdragsdirektoratets hydrologiske
avdeling (VH), som er tildelt ansvaret
for å overvåke at minstevannføringer
tilfredsstilles, har tolket reglementene
slik at de oppgitte vannføringer er
minimumsverdier.

Dette gjør driften vanskelig. Skal
man ta VH's tolkning bokstavelig, må
det slippes betydelige ekstra vann-
mengder. På den annen side har man
som oppgave å få mest mulig ut av
kraftverket og tror at beslutnings-
takerne i Stortinget neppe er enige
med VH.

I noen vassdrag har overtappingen
så stor energiverdi at man vurderer å
redusere den ved hjelp av måleutstyr
og tilsigprognoser. Imidlertid virker
det urimelig at vassdraget skal få
mindre vann når vi blir flinkere til å
manøvrere. Knappe personalressurser
kan utnyttes til andre formål enn å
lage slike manøvreringsopplegg.

Derfor foreslo Statskraftverkene
følgende i Kjelasaken: «Fordi måleste-
det ligger langt fra tappestedet tillates
at for liten tapping en dag oppveies av
for stor tapping en annen dag». Det
var underforstått at slike avvik skulle
gjøres så små som mulig. Men i den 


videre saksbehandling fulgte Vass-
dragsdirektoratet det tradisjonelle opp-
legget uten å kommentere vårt for-

_slag.

Valg av målested
I reglementet for Suldalslågen ble må-
lestedet satt til Tjelmane bro. Det viste
seg imidlertid at dette var et dårlig må-
lested, men først etter mye diskusjon
fikk vi lov til å bruke et godt målested
like nedstrøms.

For å unngå senere tolkningstrid
bør målestedet angis helt presist. Det
antas at «Langhølen» betyr utløpet av
Langhølen.

VH kontrollerer nå målestedet. Hvis
det må flyttes, vil reglementet bli jus-
tert i departementets høringsrunde.

Eksperimenter i full målestokk
Det er vanskelig å komme fram til
«riktig» reglement  for  utbyggingen.
Etterpå  kan man gjøre eksperimenter i
full målestokk. I den senere tid har
man i enkelte saker laget midlertidige
reglementer som gir adgang til eksperi-
menter i en fem års prøvetid. Når dette
leses, har trolig NIVA kommet med
programutkast for Kjela, der undersø-
kelsene skal gjøres i nært samarbeide
med DVF.

Også for Myster burde man vurdere
å ha en prøvetid. Eksingedalen ligger
ganske nær Bergen, så kanskje univer-
sitetet ville være interessert?

Nesevatn
HRV 257,25

V 255

0.5 mill. m3
700 mill. m3/år
107 MW (50 m3/s)
300 GWh/iir

Høvik

kote 8

Magasin
Tilløp
Installasjon
Prod uksjon :

MYSTERUTBYGGINGEN

Det er ikke Vassdrags-
direktoratets oppgave å
planlegge enkeltprosjekter
Under konsesjonsbehandlingen av
Myster fant man ut at man ville ha
minstevannføring. Istedenfor å plan-
legge selv burde Vassdragsdirektoratet
da sagt fra straks og overlatt til BKK å
lage et gjennomarbeidet forslag i sam-
arbeid med andre interesser, deriblant
DVF.

En slik arbeidsdeling er ryddig.

Leiro
0 1 2km

Sluttord
Mystersaken er ennå ikke sluttbehand-

Eidsfjorden let, og jeg håper man vil justere ho-

Skisse over Mysterutbyggingen  (Forts. neste side)
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I Aftenposten 31. august (og Fosse-
kallen nr. 7) stilles spørsmål til
NRKs ledelse i forbindelse med
visningen av programmet. «Kraft-
prosjekt Breheimen». Mange av de
detaljene som berøres, viser hvor
sammensatt og komplisert kraftut-
byggings-saker er, og hvor ulike
syn på ett og samme tema kan
være.

Et konkret spørsmål avslutter
innlegget fra Elforsyningens infor-
masjonstjeneste og Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen: Hva vil

NRK gjøre for å rette opp det inn-
trykk man her har skapt av Brehei-
men-prosjektet spesielt og av norsk
kraftutbygging generelt?

Meget kort: Det beste NRK kan
gjøre, er å stille seg åpen for sam-
arbeid med dem som sitter inne
med sakkunnskap, og som er villi-
ge til å se fordomsfritt og uhildet
på de foreliggende fakta. Videre vil
NRK/Fjernsynet følge utviklingen
i kraftutbyggingssaker — hvor de
så måtte høre hjemme — så godt
det lar seg gjøre, både i nyhetssen-
dinger og i mer reportasjemessig
sammenheng.

Reportasjeavd. /Fjernsynet som
var ansvarlig avdeling i dette kon-
krete tilfelle, legger dessuten til:
Avdelingen har under arbeid
(v/programsekr. Jan P. Jansen) et
par programmer som tar opp te-
maet «Kraftverk i natur og miljø».
Meningen er å belyse hva som har
skjedd etter at større kraftverk ble
bygd for 15 — 20 år siden, og se på
virkningene i det lokale miljø, både
natur- og arbeidsmessig. Avde-
lingen vil også følge opp med an-
nen aktuell reportasje, der den vi-
dere behandling av Breheimen og
andre vassdrag-planer (både i og
utenfor den store verne-meldingen)
vil bli debattert.

Inn for NRKs
programutvalg
Redaktør Tor Inge Akselsen i
Elforsyningens Informasjons-
tjeneste (ELI) opplyser til Fos-
sekallen at man i samarbeid
med NVE vil forfølge denne sa-
ken videre og forsøke å få
NRKs programutvalg for fjern-
synet til å gi en vurdering av
dette programmet spesielt, og
hvordan NRKs dekning av lig-
nende saker bør være i fram-
tida.

Magne Aal
til minne
Overingeniør Magne Aal døde på
Bærum sykehus 21. august etter
en lengre tids sykdom, bare 62 år
gammel.

Aal begynte i Kraftverksavde-
lingen den 4. oktober 1948, og
bortsett fra et år som vitenskape-
lig assistent på NTH etter at han
var ferdig utdannet sivilingeniør,
har han i hele sitt voksne liv vært
tilknyttet NVE i Oslo. Aal var
samvittighetsfull og nøyaktig i alt
sitt arbeid, og gjorde en fortjenes-
tefull innsats både de første 17 år
ved Kraftverksavdelingen hvor
han hadde som hovedoppgave
gjennombyggingen av Glom-
ljord Kraftverk etter krigen, og
de siste 17 år hvor han var til-
knyttet Elektroavdelingens ut-
viklingskontor.

Magne Aal hadde betydelige
teoretiske og matematiske
kunnskaper, og var vel kanskje
mer et forskeremne enn en
praktisk driftsmann. Ved Utvik-
lingskontoret fikk han anled-
ning til å arbeide med teoretiske
oppgaver og ble mye benyttet
av sine medarbeidere til å utre-
de elektrotekniske problem, noe
han alltid var villig til.

Langvarig sykdom gjorde livet
vanskelig for Aal i lengre peri-
oder den siste tiden og var vel en
medvirkende årsak til at han ar-
beidet mer i det stille, men han
var optimist og beholdt sitt gode
trønderhumør helt til den siste ar-
beidsdag som ble 26. mai i år.

Ved Elektroavdelingen var
Aal en viktig medarbeider i løs-
ningen av de arbeidsoppgaver

avdelingen ble tillagt, og både
medarbeidere og venner vil
savne Aal både for hans tekniske
innsats i jobben og for den hjelp-
somhet og vennlighet en alltid
møtte når en kom i kontakt med
ham.

Vi lyser fred over Magne Aal's
minne.

O.H.

NRKs informasjon om
kraftprosjekter
Av Reidar Huseby, NRK/ Informasjonsavdelingen
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NVE og ELI's kurssamarbeid:

Pressen møter
norsk kraftforsyning
Informasjonskontoret i NVE
har i samarbeid med Elforsy-
ningens Informasjonstjeneste
(ELI) arrangert et nytt presse-
kurs — det 14. i rekken, og
denne gang med 35 deltakere
fra i første rekke hovedstads-
og distriktsaviser. Nærmere
300 journalister og media-

ansatte har dermed siden det
første pressekurset i 1974 møtt
NVE og elforsyningen på den-
ne måten. Møtet med pressen
var denne gang lagt til Mo
Rana, noe som bl.a. ga anled-
ning til en befaring over Svart-
isen.

I to dager, fra 7. til 9. september,
ble anledningen benyttet til å gi de
redaksjonelle medarbeidere bak-
grunnskunnskaper om kraftutbyg-
gings- og energispørsmål, og til å
ta opp aktuelle spørsMål. Fra na-
turvernhold var generalsekretær
Torbjørn Paule i Norges Natur-
vernforbund spesielt invitert.

Generaldirektor Sigmund Larsen, NVE, med et lydhort publikum av pressefolk under foredraget: «Kraftkrise eller kraftoverskudd?»
(Foto: Storch)

NVE og informasjon
saklig og god?

I Fossekallen nr. 7-82 er temaet Infor-
masjon behandlet over 8 sider av bl.a.
vår egen informasjonssjef Skarheim,
og vår tidligere informasjonsmedarbei-
der Akselsen, idag redaktør i ELI. Men
vi får ikke noen saklig og god informa-

sjon om hva og hvordan NVE skal in-
formere. Vi får ingen belysning av hele
etatens informasjonsproblemer. Vi får
bare igjen det stadig tilbakevendende
at NVE og kraft er synonymer. Elfor-
syning, anleggsledelse, kraftprodusen-

ter, kraftselskaper, elverk og kraft-
verkskommuner er ord som gjentas i
begge artiklene.

«Vassdragsdirektoratet tenker bare
på kraft, de er ikke objektive vass-
dragsforvaltere», sier folk utenfor egne
rekker. «Neida», sier vi, «vi bruker
mesteparten av vår tid til generelle
samfunnsoppgaver som vassdragsfor-
bygninger, hydrologiske undersøkel-
ser, tilsyn med tekniske anlegg i vass-
drag, landskapsmessige forhold, vass-
dragsplaner og verneplaner. Vi forval-
ter bl.a. almenhetens interesser i ut-
byggingssaker, og mener selv at vi er
objektive i våre skjønn.» Og folk hører
rolig på hva vi sier, nikker på hodene
og ser absolutt ut som om de tenker
sitt. «Kan dere peke på noen saker der

Fagsjef Bo Wingård:

<<Målet for NVE's eksterne informasjonstjeneste er å formidle
kunnskap om og innsikt i alle de forvaltnings- og forretningsmes-
sige oppgaver etaten er pålagt og grunnene for at disse oppgavene
utføres, på en så saklig og nøytral måte at det vinner tilhør.»
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Under befaringen til Svartisen: Karl Johan Westervik, «Svartiskongen» (med kartet)
orienterer bl.a. journalist Arne Holm (t.v.) og redaktør Per Håland.

(Foto: Storch)

Foredragsrekken ble åpnet av
underdirektør Erling Diesen i
NVE med «Vannkraften — vår
viktigste energikilde». Ekspedi-
sjonssjef Hans-Ludvig Dehli, Olje-
og energidepartementet, presenter-
te myndighetenes behandling av
vassdragsdbyggingssaker. Direk-
tør Rolf G. Wiedswang — Sam-
kjøringen av kraftverkene i Norge
— forklarte om .Samkjøringens.

plass og oppgaver. Administerende
direktør Hermann Hansen, Norske
Elektrisitetsverkers Forening
(NEVF) kom inn på den øvrige
elforsyningens oppgaver.

Fagsjef Ola Gunnes presenterte
Statskraftverkene, med undertitte-
len «landets største kraftprodu-
sent». Administrerende direktør
Hans Kastnes, Helgeland Kraftlag
A/L, tok for seg det regionale og
lokale elverks ansvar og oppgaver.
Prosjektleder Håkon Thaulow,
Miljøverndepartementet, forsøkte å
besvare spørsmålet: «Samlet plan
for gjenværende vannkraft — vil
den hindre konflikter?» Og fagsjef
Knut Ove Hillestad, NVE's Natur-
og landskapsavdeling, presenterte
etatens innsats innenfor land-
skapspleie.

Generaldirektør Sigmund Lar-
sen, NVE, tok utgangspunktet for
sitt bredt anlagte foredrag i tittelen:
«Kraftkrise eller kraftoverskudd?»

Og sist, men ikke minst: Et pa-

nel tok opp til diskusjon styring og
utbygging av vannkraften som res-
surs: «Vannkraften i Nordland —
grunnlag for konflikt mellom
Nord-Norge og «søringene»? Del-
takere: St. repr. Arnljot Norwich
(Stortingets energi- og industri-
komite), siv. ing. Jan Hveding (tidl.
energikonsulent i Nordland), gene-
ralsekretær Torbjørn Paule i Nor-
ges Naturvernforbund — og ord-
fører Bjørg Simonsen, Rana kom-
mune.

Som man ser, temaer som ga
anledning til å ta opp de aller fleste 


spørsmål innenfor elforsyningssek-
toren. Og til å gi pressefolk litt
bedre innsikt i hvordan sektoren
fungerer: Spaltemengden i avisene
ga signaer om det informasjonsbe-
hov som er til stede.

Statskraftverkene arrangerte be-
faring på Svartisen, ved Svartis-
vatn og opp til området rundt Øs-
terdalsisen, og til Rana kraftverk.
Særlig hyggelig i den forbindelse,
også rent journalistisk, var en spe-
siell med-invitasjon til «Svartis-
kongen», Karl Johan Westervik.

vi har vært partiske?» spør vi. Men
folk smiler og sier «nei, men vi vet at
andre folk generelt mener dere bare
tenker kraft.»

Og en av grunnene er at nesten all
informasjon som går ut fra NVE angår
kraft og utbygging. For de aller fleste i
NVE er dette de to viktigste oppga-
vene. For alle andre enn oss i Vass-
dragsdirektoratet. Hvorfor er det slik?
Fordi vi selv ikke er flinke nok, og
fordi våre informasjonsmedarbeidere
ikke ofte nok leser innleggets første og
lange setning.

Skarheim sier selv at hvis de skal in-
formere om de deler av NVE som ikke
direkte kommer inn under kraftutbyg-
ging må de ha flere medarbeidere. Men
Informasjonskontoret har tre idag, og 


hvis en av disse bruker bare halve da-
gen på de forvaltningsoppgavene som
for oss vassdragsfolk er de viktigsW, da
kan iallefall litt opplysning om vass-
dragsstell lekke ut fra NVE Også.

NVE er både en energietat, en
kraftetat og en vassdragsetat. Olje- og
energidepartementet, sier Skarheim,
skal lage en brosjyre for å skape et til-
litsforhold mellom utbyggingsplanleg-
gere og andre brukergrupper i vassdra-
get. Dette er vassdragsforvaltning. Vår
egen Natur- og landskapsavdeling la-
ger filmer om terskler, steintipper og
biotopforbedring. Dette er også et ledd
i samme forvaltning. Men Informa-
sjonskontoret har ikke ansvaret.

Løsningen på problemet har både
Vassdragsdirektoratet og Informasjon-




skontoret ansvaret for. Målet er å
skape grobunn for det faktum at NVE
både forvalter kraft og vann. For
egentlig er vannet drivkraften bak det
hele, og Vassdragsdirektoratet kom-
mer inn i alle ledd. Vi er datainnsam-
lere, vi behandler tillatelser og gir på-
legg om arbeidets utførelse, og vi fore-
tar kontroll, ettersyn og tilsyn. Med
alle slags vassdragsanlegg over hele
landet.

Men la oss på tampen bli enig med
Informasjonskontoret om at vi for
lengst burde hatt en informasjonsme-
darbeider for hvert direktorat. Kanskje
dette i hvert fall kan bli et samlet krav i
en framtidig noe usikker NVE — ad-
ministrasjon.

FOSSEKALLEN NR. 9-S2 9



Behandlingen av kraftutbyggingssaker bør bedres:

Vannbruksplaner intet alternativ

— Konsesjonsbehandlingen i kraftutbyggingssaker kan aldri
erstattes av vannbruksplaner, eller flerbruksplaner, som en-
kelte foretrekker å kalle det.

De økologiske interesser vil ikke bli bedre ivaretatt om
man intensiverer arbeidet med vannbruksplanlegging. Det vil
aldri være mulig å sette høy nok pris i kroner og øre på na-
turverdier til at de kan måle seg med fordelene ved kraftut-
bygging.

Man har i enkelte miljøer vært ivrige etter å lage forstu-
dier av og hypoteser om kraftutbyggingens virkninger på
andre områder. Viljen til å virkelig kartlegge disse virknin-
gene gjennom etterundersøkelser har derimot vært mindre.

Disse salvene er det direktør Ulf Riise
i Vassdragsregulantenes Forening
som fyrer av. Bakgrunnen er at det nå
er satt i gang forsøk med såkalt fler-
bruksplanlegging i flere vassdrag her i
landet. I denne planleggingen skal alle
interesser i utgangspunktet stilles likt.
Noe av bakgrunnen for dette er at
man håper å kunne avverge eller fore-
bygge konflikter mellom ulike interes-
segrupper, blant annet om kraftutbyg
gingsprosjekter. Riise hevder imidler-
tid at flerbruksplanlegging egentlig
har foregått i mange år, for eksempel i
forbindelse fned konsesjonsbehand-
lingen av vassdragsreguleringssaker.
Han hevder at man nå ny-introduse-
rer flerbruksplanlegging som begrep
basert på vannkraftsektorens lave po-
pularitet.

Betyr det at du er imot vann-
bruksplanlegging, eller fierbruks-
planlegging, Riise?

Nei. Jeg er forsåvidt interessert i
metodikken, i grunnlaget for vann-
bruksplanleggingen. Vi støtter jo rent
økonomisk et forsøk ved Universitetet
i Oslo på dette området. Dessuten er
det positivt at Vassdrags- og havnela-
boratoriet i Trondheim engasjerer seg
her. I disse miljøene ser man vann-
bruksplanlegging, eller flerbruksplan-
legging, som et tilleggsverktøy til sek-
torplanleggingen.

Betyr det at forskningsmiljøer
som tradisjonelt har vært svært skep-




tisk til vannkraftutbygging, også prø-
ver å arbeide seg inn på dette områ-
det? At de utnytter sin rolle i dette ar-
beidet til å motarbeide eller forsinke
videre kraftutbygging?

— Man har i enkelte miljøer vært ivrige
etter å lage forstudier av og hypoteser om
kraftutbyggingens virkninger på andre
områder. Viljen til å virkelig kartlegge
disse virkningene gjennom etterundersø-
kelser har derimot vært mindre, hevder
direktør Ulf Riise i Vassdragsregulante-
nes Forening (Foto: Knut Strøm, Elforsy-

ningens Informasjonstjeneste).

Det er langt frem til man har
klarlagt hvem som skal drive vann-
bruksplanlegging i Norge. Det er i alle
fall klart at det er en konkurranse på
gang mellom ulike fagmiljøer. Andre
har sagt at «begrepet vannbruksplan-
legging står i dag i sentret av en gigan-
tisk vannressurspolitisk maktkamp i
Norge». Så sterkt vil ikke jeg si det,
men det er utvilsomt to grunnsyn rep-
resentert i debatten. Vi har fått en po-
larisering mellom det vi kanskje kan
kalle «miljøforskningen» og den tekni-
ske forskning. Dette tilsvarer forsåvidt
den stadig tilbakevendende striden i
slike saker mellom Miljøverndeparte-
mentet og Olje- og energidepartemen-
tet. Nå har jeg imidlertid inntrykk av
at man bestreber seg på å minske
denne kløften, i hvert fall på forsk-
ningsnivå.

For oss på vannkraftsektoren virker
det imidlertid som om man i enkelte
miljøer har gått inn for vannbruks-
planlegging med vikarierende argu-
menter. Det virker som om man be-
trakter dette som et forsinkende ele-
ment for den nødvendige kraftutbyg-
ging. Dersom det er riktig at man ser
slik på vannbruksplanlegging, er det
selvsagt uheldig, mener Ulf Riise.

Hvilken rolle bør så vannbruks-
planleggingen få?

Personlig tror jeg på en modell
hvor den eksisterende sektorplanleg-
ging, i vårt tilfelle vannkraft, kan dra
nytte av vannbruksplanleggingen som
et forbedrende element. Det råder i dag
en forvirring om selve begrepet som
gjør det nødvendig med en diskusjon.
Her utkrystalliseres i alle fall to spørs-
mål: Hvor i systemet skal vannbruks-
planlegging foregå? Hvem skal drive
dette arbeidet? Enkelte mener at det er
hjemmel i bygningsloven for å gjøre
vannbruksplanleggingen til oversikts-
planer, ressursplaner. I så fall blir de å
betrakte som overordnet sektorpla-
nene.

Og det er du imot?
Jeg er skeptisk, ja. I hvor stor

grad skal i så fall slike oversiktsplaner
binde sektorplanleggingen? Ingen
oversiktsplan kan bli så detaljert som
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Budsjettforslaget for 1983sektorplanleggingen. Konsesjonsbe-
handlingen i vannkraftutbyggingssa-
ker kan for eksempel aldri erstattes av
vannbruksplaner. Det er derfor svært
viktig for oss på vannkraftsiden å
sørge for at den senere konsesjonsbe-
handling  ikke  blir bundet gjennom
valg av alternativ på et for tidlig tids-
punkt. Det vil nemlig ødelegge de mu-
ligheter man i dag har til å justere pla-
ner underveis. Eller for å ta et eksem-
pel: overfor en vannbruksplanlegger
vil kanskje en gårdbruker gi til kjenne
motstand mot en skissert regulering
fordi en del av hans eiendom vil få la-
vere grunnvannstand. Dersom det blir
søkt konsesjon for utbygging av vass-
draget, kommer imidlertid den samme
gårdbruker i forhandlingsposisjon. Det
kan da godt hende at vedkommende
skifter standpunkt om han får instal-
lert et vanningsanlegg. Vi har utallige
eksempler på at det har hendt før. Og
slike muligheter kan ikke en overord-
net vannbruksplanlegger fange opp.

Men de økologiske interesser
blir tatt bedre hensyn til i vannbruks-
planleggingen? Andre hensyn enn
Leks. kraftutbyggerne kommer lettere
til ordet?

Ser vi på dette med økologi og na-
turverdier vil det aldri være mulig å
sette høy nok pris i kroner og øre på
disse til at de kan komme opp mot for-
delene ved å utnytte vannkraften. Og
hvis beslutningstakeren, politikeren,
blir overbevist om at dette ikke teller
økonomisk, vil han falle tilbake på
dette med følelsesmessige betrakt-
ninger, slik man tradisjonelt har målt
naturverdiene. Slike vurderinger er
man imidlertid like godt rustet til å
gjøre  uten  vannbruksmodeller.

Men andre interesser slipper let-
tere til?

Hvis man med dette mener at
alle skal være med på å bestemme alt,
står man i fare for å planlegge seg
ihjel. Det jeg ellers ikke skjønner, er at
de samme personer også hevder at
vannbruksplanleggingen skal styrke
den offentlige styring. Man forutsetter
jo å danne en gruppe med vann-
bruksplanleggere. Disse skal da ta
imot data, sette dem inn i rette modell
og så legge til rette beslutningsgrunn-
laget for politikerne. Vi får med andre
ord en ny teknokratgruppe, et nytt
«filter» i beslutningsprosessen.

Du mener sektorplanleggingen
bør kunne forbedres uten at man får
en så omfattende vannbruksplanleg-
ging som andre tenker seg. Hvordan?

Dersom vi holder oss til vår
egen sektor, vannkraftsektoren, må vi

Utdrag fra St.prp. nr. 1
(1982 — 83)

«Til investeringer i Statskraftverke-
ne foreslås det en samlet bevilgning
på 2.377,1 mill. kroner. Dette vil
gjøre det mulig .å opprettholde en
normal teknisk framdrift ved de
igangsatte anleggene. Igangsetting
av småkraftverkene Hogga og Påls-
bu utsettes. Det forslås ikke bevilg-
ning til nye kraftanlegg. Det er
imidlertid ført opp 90,3 mill, kroner
til igangsetting av nye overførings-
anlegg.»

Økt installasjon i Aurland I
Staten eier 7 % av Aurlandutbyg-
gingen (Oslo Lysverker). Aggregat nr.
3 (225 MW) skal nå installeres i Aur-
land  I.  Samtidig må det sprenges ny
trykksjakt. Aggregatet planlegges satt i
drift 1987/88.

Aurland  I  ligger så gunstig i stam-
nettet at det nye aggregatet regnes som
fullverdig effektøkning i totalsystemet.

Hogga «småkraftverk»
Det er forunderlig at budsjettfolkene
år etter år fortsetter å bruke betegnel-
sen «småkraftverk» på et kraftverk
med maksimalvannføring 170 m3/sek.

Økt overføringsevne fra
Sør-Vestlandet
Knapp overføringsevne mot Østlandet
gjør at produksjonsapparatet på Sør-
Vestlandet ikke kan utnyttes fullt ut.
Ledningen Kvilldal — Holen (Setes-

da se nærmere på konsesjonsbehand-
lingen. Etter mitt skjønn er det særlig
på ett punkt skoen trykker; Vi mang-
ler en generell oversikt over vann-
kraftutbyggingens virkninger. Man
har i enkelte miljøer vært ivrig etter å
gjennomføre forstudier og lage hypo-
teser. Viljen til etterundersøkelser har
derimot vært mindre. Dette burde det
vært mulig å gjennomføre. Men det
betinger en styrking av Vassdragsdi-

dal) betyr en forbedring fra høsten
1983, men fra 1985/86 fås ny stor
installasjon i Ulla-Førre. For ytterlige-
re nettforsterkning østover foreslås
nye ledninger Saurdal — Førre og Fles-
aker — Sylling.

Aura kraftverk,
ny transformator
Det foreslås økt transformatorkapasi-
tet på Sunndalsøra slik at Aura kraft-
stasjon kan kjøres helt uavhengig av
aluminiumsverket.

Aursjødammen
«Kontrollundersøkelser av tetningspla-
ten ved dammen ble utført høsten og
vinteren 1981  /82.  Resultatet av un-
dersøkelsene har som hovedkonklu-
sjon at platen vil være funksjonsdyktig
ytterligere i 15 — 20 år.

Med utgangspunkt i dette har
Statskraftverkene utarbeidet et forslag
til forsterkning av dammen og skrin-
lagt alternativet med ny dam.

Forsterkningen av dammen er an-
slått å koste ca. 18 mill, kroner i
antatte 1983-priser med en byggetid
over 2 sesonger.

Kraftforsyningens sivilforsvars-
nemnd (KSFN) har imidlertid gitt på-
legg om å øke høyden med 2,5 m i
forhold til det foreliggende forslag.

KSFN's forslag vil føre til en mas-
seøkning på ca. 90 000 m3 og en kost-
nadsøkning på ca. 14 mill, kroner i
antatte 1983-priser. Statskraftverkene
har anket KSFN's pålegg.

Arbeidene forutsettes satt ut på en-
treprise.»

(Forts. side 16)

rektoratet og en utvidet kontakt med
det eksisterende forskningsmiljø.

Konklusjonen blir med andre ord at
vi må gjøre mer for å finne de gene-
relle konsekvenser av vannkraftutbyg-
ging på miljøsiden. Og vi må legge vekt
på det «fierbruks-aspektet» vi tross alt
har ved konsesjonsbehandlingen, ba-
sert på det eksisterende lovverk, hev-
der direktør Ulf Riise i Vassdragsregu-
lantenes Forening.  ELI
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NOE HAR SKJEDD!
Dagspressen, radio og TV har sta-
dig hatt stoff om produktivitet. Bå-
de i privat og offentlig virksomhet
har det vært en livlig diskusjon om
dette tema. Begrepet produktivitet
er ikke lenger negativt ladet. Nesten
alle er vel nå klar over at vår
levestandard (og kanskje hele vår
«livsstandard») er avhengig av høy
produktivitet. Dvs, god utnyttelse
av våre samlede ressurser. Denne
positive holdning har nok trengt
inn også i NVE's mange arbeids-
områder.

Vi må være klar over at det skjer
mye «hverdagsrasjonalisering» in-
nen NVE. Stadig tas nytt effektivt
verktøy i bruk. Systemer og rutiner
blir gjennomgått og endret til det
bedre. Men vi registrerer ikke dette
som produktivitetsforbedring, for
det skrives sjelden i Fossekallen el-
ler andre steder om slike ting.

På flere områder innen NVE pågår
det et planlagt og systematisk rasjo-
naliseringsarbeid. Året 1982 er der-
for ikke særlig annerledes enn and-
re år. Kampanjegruppen i NVE har
fått oversikt over mange slike på-
gående rasjonaliseringstiltak. Noen
er enkle å gjennomføre, mens andre
tar adskillige «manneår» før resul-
tatene kommer.

NVE har gitt melding til Rasjonali-
seringsdirektoratet om to spesielle
produktivitetstiltak. Disse tiltak om-
fattes ikke av de rasjonaliserings-
oppgaver som allerede var planlagt
eller igangsatt i NVE.
Det ene tiltaket tar sikte på en bedre
utnyttelse av verkstedkapasiteten
ved Statskraftverkenes driftsenhe-
ter.
Det andre tiltaket går ut på å inn-



føre SLP (Statens lønns- og perso-

nalsystem) ved enheter som idag
ikke nytter dette hjelpemiddel for
maskinell lønnsberegning og utbe-

Det er umulig å beregne den effekt
som produktivitetskampanjen har hatt
hittil. Brosjyrer og temahefter fra sta-
tens sentrale kampanjesenter er blitt
fordelt, og kampanjegruppen i NVE
har laget en egen brosjyre.

Det må erkjennes at kampanjegrup-
pen i NVE hittil ikke har følt den helt
store entusiasme. Utenom innsatsen til
de valgte representanter til kampanje-
gruppen har det vært liten reaksjon.
Kanskje vi kan håpe på en forandring
i så måte i sluttfasen av produktivi-
tetsåret? Staten har nemlig utlyst en
ekstraordinær

PRISKOMWRRANSE
Her er det premier å hente!

Mange av oss har sett svakheter i
arbeidsopplegg, og vet hvordan ting
kan gjøres bedre. Selv om ikke alle
kan få 1. premie (kr. 15 000, — ), kan
det vanke en trøstepremie. Send inn
ditt forslag. Det er ikke nødvendig
med noen lang utredning.

Brosjyrene om priskonkurransen er
sendt ut, og plakater om  NYTEN-
KING» finner du vel overalt.

La det gå sport i det! La oss i NVE
vise at vi kan — at vi vil!

Kampanjegruppen

Døden skal
du lide
«Døden skal du lide» er en bok av den
danske kjemiingeniør T. Morsing. Til
norsk er den omsatt av sivilingeniør E.
Borse som dessuten har gitt boken et
eget tillegg, beregnet på det norske
publikum.

I forordet skriver forfatteren at bo-
ken handler om risikoen for å dø. På
side etter side fortelles det om ulykker,
katastrofer, epidemier, alderdom og alt
det andre som kan bringe oss bort fra
de levendes rekker.

I virkeligheten er det en bok om
den risiko for uhell som vi møter både
i og utenfor arbeidslivet. Med innle-
velse og intensitet forteller forfatteren
på en slik måte at det er vanskelig å
legge boken fra seg før den siste siden
er vendt. Her trekkes det frem dum-
dristighet, administrative feilhandlin-
ger og inkonsekvens i politiske beslut-
ninger. Man kan i denne sammenheng
si at boken burde være obligatorisk
lesning for enhver politiker.

Likevel har boken sin største misjon
i muligheten av å kunne skape debatt.
Selv gir den ifølge forfatteren ingen
konkrete svar på de problemstillinger
som trekkes frem, og er i så måte
politisk nøytral. Den skal først og
fremst opplyse. Hvordan opplysninge-
ne fortolkes og vurderes — det overla-
tes til den enkelte leser.

Å gi en mere inngående omtale av
boken, er vanskelig med den plass
Fossekallen har stilt til disposisjon.
Enkelte stikkord kan likevel nevnes:

om racerkjørere og amerikanske
presidenter
Alexander Kielland
da innbyggerne i Seveso brøt ka-
rantenen
Om politisk press
hva er sikkerhet?
økt sikkerhet for samfunnet, men
mindre sikkerhet for den enkelte?
hva betyr det å fjerne kreft som
dødsårsak?

For interesserte kan det nevnes at
boken koster kr. 70, — . Den kan an-
skaffes ved henvendelse til Teknisk
Presse A / S, Redaksjonen, postboks
235, Skøyen, Oslo 2 eller telefon 02-
55 48 80.

Selv mener jeg at boken er ypperlig
egnet som en julegave litt utenom det
vanlige.  Ragnar Hartmann

Produktivitetskampanjen
1982

Det er allerede gått mange måneder siden produktivi-
tetskampanjen for 1982 ble innledet. Har det skjedd noe
i NVE? Hvem av oss (vi er mer enn tre og et halvt tusen
ansatte!) har lagt fram nye — og gode — forslag til
bedret produktivitet?
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Statsbudsjettet:

III

Regjeringen foreslår i det
framlagte statsbudsjettet for
neste år at statskraftprisen for
alminnelig forsyning økes med
20 prosent fra 1. juli 1983.
Engros-prisen på statskraft —
den prisen el-verkene betaler
for kraft kjøpt av staten — skal
da øke fra 11,13 til 13,36 øre
pr. kilowatt-time. El-avgiften
foreslås samtidig økt fra 2,2 til
2,5 øre pr. kWh, mens momsen
på elektrisk kraft økes fra 3,9
til 4,6 øre pr. kWh.

Industrikraft-prisene er for-
utsatt indeksregulert. Endrin-
ger av basispriser og indeks-
reguleringer for kraft til in-
dustrien tas ellers opp i en egen
proposisjon som nylig er lagt
fram (se egen artikkel i dette
nummer).

Statskraftverkene:
2,6 milliarder kroner
Det er ikke foreslått bevilg-
ninger til igangsetting av nye
kraftutbygginger på neste års
budsjett. Budsjettforslaget in-
neholder likevel en 24 prosents
økning i bevilgningene til
Statskraftverkene, til nesten
2,6 milliarder kroner i 1983.
Økningen skyldes imidlertid
for en stor del den nye bereg-
ningsmåten for avskrivninger
og rentebelastning av statlige
investeringer.

Nesten 2,4 milliarder kroner
av Statskraftverkenes midler er
avsatt til investeringer. De
største postene er: Kobbelv
(352,6 mill. kroner — 70 mill.
ifjor). Ulla-Førre-anleggene
(730,3 mill. kroner — 819,5
mill. i fjor). Alta-utbyggingen
(80,9 mill. kroner — 28,6 mill.

fjor). Nye overføringsanlegg
(90,3 mill. kroner).

Reviderte overslag
Reviderte omkostningsoverslag
er særlig p.g.a. den nye bereg-
ningsmåten som er nevnt oven-
for, nå økt slik: Ulla-Førre, fra
5,9 milliarder kroner i 1980 til
7,2 milliarder kroner neste år,
Kobbelv-anlegget, fra 1,6 mil-
liarder kroner i 1981 til 2,2
milliarder kroner i 1982, og
Alta-anlegget, fra 746 mill.
kroner i 1980 til 928,5 mill.
kroner i 1983.

Bevilgningene til planleg-
ging og forberedelser av nye
kraftutbyggingsoppgaver fore-
slås for 1983 økt til nærmere
det dobbelte av i år: fra 14,4
mill, kroner til 25,9. Hovedpos-
ter her er: Hellemo-, Svart-
isen-, Vefsna- og Ottautbyg-
gingene.

Det er foreslått bevilget 18
mill. kroner til forsterkning av
Aursjødammen, og 15 mill.
kroner til vei og tunnel mellom
Glomfjord og Holandsfjord i
Meløy kommune, — et veipro-
sjekt som skal fullfinansieres
av Statskraftverkene og som er
kostnadsberegnet til 170 mill.
kroner.

øvrige NVE:
150,7 mill. kroner
Det øvrige NVE er foreslått
bevilget 150,7 mill, kroner for
1983, mot 141,3 i år. Stor-
tingets henstilling om en særlig
prioritering av bevilgninger til
elveforbyggingsarbeid i flom-
truede elver har derimot ikke
blitt fulgt opp. Forslaget lyder
her på en reduksjon med 1,2
mill, kroner i forhold til 1982-
budsjettet, til 24,7 mill. kroner
11983.

Det er vist til at NVE av

større saker nå bl.a. behandler
utbyggingssøknader for Bre-
heimen, Øvre Otta, Svartisen,
Etna-/Dokkavassdragene og
Tovdalselv.

Enok-tiltak
beskjæres
Regjeringen går videre inn for
at bevilgningene til energiøko-
nomiseringstiltak skal skjæres
ned med 20 millioner kroner„
slik at tilskuddet til elektrisi-
tetsforsyningen reduseres til 90
mill. kroner for 1983. Denne
posten — som i det alt vesentli-
ge har gått til opprustning av
ledningsnettet — ble redusert
også i det foregående år, fra
123 mill. kroner i 1981 til 110
mill. kroner i 1982 — og fore-
slås altså nå på 90 mill. kroner.

Innen arbeidet med nye for-
nybare energikilder er det for-
utsatt at det neste år skal av-
gjøres hvorvidt det skal reises
vindmøller for utprøving av
vindenergi i stor skala. Frøya
og Smola har i denne sammen-
heng vært utpekt som aktuelle
områder, og kostnadene er ans-
lått til 4 5 mill. kroner.

Det foreslås at 141,1 mill.
kroner bevilges til forskning og
utvikling, over Olje- og energi-
departementets budsjett. Den
tilsvarende bevilgning for i år
var på 137,2 mill. kroner.
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Hovedsty e behandling rundt årsskifted utpå nyåre

Etna/Dokka separat
utbygging eller overfering?
På Etna-/Dokka-befaring: Stein Morch-Hansen

Vil en eventuell utbygging av Etna-/Dokka-vassdragene ende opp med at Etna føres
over til Dokka-siden?

Spørsmålet dukker opp med full tyngde når hovedstyret i NVE nå får saken til
behandlign, etter at befaring i Etna-/Dokka-vassdragene nylig ble holdt. Det andre,
og opprinnelige, utbyggings-aiternativet er utbygging av Etna og Dokka hver for seg.

Etter de beregninger Oppland Fylkes Elektrisitetsverk (OFE), utbyggingssøkeren,
selv har foretatt vil en overføring både falle rimeligere, gi mer kraft — og etter
manges mening bli en mer skånsom utbygging.

Etna- og Dokka-vassdragene ligger
i en høyde av 700 900 meter
over havet, begge munner ut i
Randsfjorden via Dokkadeltaet
(skravert felt på kartet).

Utbyggings-
altenativene

• Alternativ i  går ut på at
Etna og Dokka reguleres hver for
seg.

Etnsenn og Røssjøen /Rotvoll-
fjorden er da planlagt som magasin
på Etna-siden, og må demmes opp.
Vannet kan så føres i tunnel via
vatnet Garin ned til Etna kraftsta-
sjon ved Lunde, hvor det føres ut i
Etna igjen. Etna-utbyggingen er
beregnet å koste 300 millioner
1979-kroner, og vil gi en gjen-
nomsnittlig årsproduksjon på ca.
230 millioner kilowattimer (GWh).

Røssjøen/Rotvollfjorden og
Etnsenn er ment regulert slik at
den førstnevnte får opptil 13 meter
høyere vannstand, og den andre
blir 4,5 meter høyere enn i dag.
Disse to vannmagasinene vil
dermd bli på tilsammen ca. 51
millioner kubikkmeter vann.

Garin er tenkt senket med mak-
simalt en meter. Elvene Rotvolla
og Åfeta er tenkt tatt inn i tunne-
len.

fl-, Etna-Dokka utbyggingen
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utifra ett hovedmagasin, Dokkfløy- Slik ser Etna-/Dokka-utbyggingen ut på kartet, med de to alternativene inntegnet.
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vatnet. Dette er ment regulert slik
at vannstanden vil bli 39 meter
over dagens nivå. En 80 meter høy
dam bygges ved Veslefossen. Ma- I i
gasinet vil romme 250 millioner —
kubikkmeter vann. Også Mjog-
sjøen og elva Synna skal overføres i . i 1 — . ill - • 1 I -
til Dokkfløyvatnet.

Fra dammen ved Veslefossen
skal vannet gå i tunnel til Torpa
kraftstasjon ved Åmot, et fall på
475 meter.

Før vannet så føres ut i Rands-
fjorden, er det ment utnyttet en
gang til: En dam på ca. 30 meters
høyde bygges like nedenfor samlø-
pet mellom elva Kjøljua og Dokka.
Herfra føres det i tunnel ned til
Dokka kraftstasjon, et fall på 135
meter.

Det er videre to alternativer for
utløp i Randsfjorden; avløpstunnel
til Randsfjorddeltaet og kanal gjen-
nom deltaet, eller en lengre avløps-
tunnel til 20 meters dyp ved Land
Sag, forbi deltaet.

Dokka-utbyggingen etter alter-
nativ 1 er beregnet til ca. 800
millioner 1979-kroner. Gjennom-
snittlig årsproduksjon er satt til
553 millioner kilowattimer (GWh).

ø . : : 4 .1- fle . o. , s

• Alternativ 2 -  overfør- • ' ' 8 :: ø :: : ' - 0 - * - •
ings-alternativ — som nå synes : § - # • • ø , , s ,••

å få bredest støtte også lokalt, # . : • '6 •• • ' -
vil føre vannet fra Etnsenn og ..- .- 1,- # #- - $. . .:- .- . -. - # .: - 1, -
Røssjøen/Rotvollfjorden over til .. • . • ø ø ø.:. ø.,. • -
Dokkfløyvatnet — hvor det så ut- ' ,...: •

nyttes gjennom Torpa og Dokka • . ' • • ' øøø ; -ø- e ø- ø;

kraftstasjoner. .•• •• • % : •: - • - -

	

Magasinene i Etnsenn og Dokk- .: -# • : • . . # • 11- •
ø %

fløyvatnet er forutsatt regulert på .- ..- ### • -. •,.- • 111. .
samme måte som for alternativ 1, - - • I •

• - : - • 8 e• 0 ø" " • " ø •
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sin. ••II "ø . I •: 41- • •
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Torpa og Dokka kraftverker vil • • , ' -
med dette alternativet få noe økt * ' • : • • • ... - • - , 8 •
kapasitet i forhold til alternativ 1. • •

Utbygging etter alternativ 2 er
beregnet å koste 1090 millioner
1979-kroner (alternativ 1 tilsam-
men 1100 mill. kroner). Gjen-
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Befaring av Etna-/ Dokka-vassdragene, hovedstyret i NVE sammen med representanter
for utbyggingssoker, kommunene og fylket.

nomsnittlig årlig produksjon er
satt til 811 millioner kilowattimer
(GWh) — (alternativ 1 tilsammen
783 GWh).

Hva sier
kommunene?
Utbyggingsplanene har foreløpig
blitt tatt opp til avstemning i bare
en av de fem berørte kommunene;
Nordre Land. Her har 28 gått inn
for utbygging, 3 i mot — og det er
et enstemmig vedtak for overfø-
ringsalternativet i valget mellom
alternativ 1 eller 2. Nordre Land
vil også være den mest berørte
kommunen ved en utbygging.

Etnedal, som sammen med
Nordre Land er sterkest berørt, har
Etna/Dokka-prosjektet til behand-
ling i kommunestyret 14. oktober.
De tre andre berørte kommunene,
Nord-Aurdal, Søndre Land og
Gausdal, skal ha behandlet saken i
kommunestyret i løpet av må-
nedsskiftet oktober — november.

Kommunene synes å ha kom-
met til enighet gjennom forhånds-
forhandlinger hvordan det økono-
miske (hvis det blir utbygging) skal
ordnes — uansett hvilket alternativ
som må bli foretrukket. Dette sy-
nes videre å ha styrket overføring-
salternativet, ettersom kommunene
da vil få en noenlunde lik kompen-
sasjon som for alternativ 1 — selv
om en overføring i hovedsak vil
føre utbyggingen over til Nordre
Land.

Hovedstyre-
behandling
Etter NVEs hovedstyres befaring i
Etna og Dokka i midten av sep-
tember, kan saken nå ventes fer-
digbehandlet av Vassdragsdirekto-
ratet og fremmet for hovedstyret i
løpet av årsskiftet eller først på
nyåret. Hovedstyrets innstilling
oversendes så Olje- og energidepar-
tementet, som sender den ut til
«andre høringsrunde». OED vil de-
retter fremme saken for Statsråd
og for Stortinget, hvor det endelige
vedtak fattes etter tilråding fra
Energi- og industrikomiten.

Oppland Fylkes Elektrisitetsverk
har antatt at en eventuell utbyg-




ging kan komme i •gang på etter-
sommeren i 1984.

På de åpne møtene som ble ar-
rangert i Etnedal og Dokka i for-
bindelse med hovedstyrets befa-
ring, ble selvfølgelig de sterkeste
motforestillinger mot utbyggings-
planene ytret fra naturvern-repre-
sentanter. Fra politisk hold i kom-
munene er det altså foreløpig et
klart flertall for utbygging — og
for overføringsalternativet — i
Nordre Land. På det ene åpne mø-
tet ga likedan Etnedal-ordføreren,
Knut Engelien, uttrykk for at også
han i valget mellom de to alternati-
vene personlig ville velge overfø-
ring.

Etter hovedstyrets befaring
langs vassdragene, og møter med

Fra budsjettforslaget
(Forts. fra side 11)

Veiforbindelse
Glomfjord — Holandsfjord
Det foreslås 15 mill, kroner som start-
bevilgning i 1983.    

«Veiforbindelsen er ett ledd i en
sammenhengende kystriksvei i Nord-
land. Samtidig vil prosjektet knytte
sammen nordlige og sørlige del av
Meløy kommune.

Veiprosjektet må sees i sammen-
heng med den planlagte plassering av
Stor-Glomfjord kraftverk ved Ho-




lokalbefolkningen, har man nå et
grunnlag å foreta mer detaljerte
avveininger utifra. Generaldirektør
Sigmund Larsen framholdt at Et-
na/Dokkaprosjektet rent teknisk
må sies å være en oversiktlig og
enkel sak. — En annen ting er de
konsekvenser en utbygging vil få
natur- og miljømessig. Befaringen
har bl.a. hjulpet oss til å forstå
bedre de protester og reaksjoner
som er kommet, sa Larsen.

Blant de saker som kan ventes å
bli sentrale i en avveining, forutsatt
at man går inn for utbygging, er
også spørsmål som minstevannfø-
ringer og magasinstørrelser. For-
uten spørsmålet: Overføring eller
ikke?

landsfjord. Denne plasseringen er
valgt av kostnads- og produksjons-
messige hensyn. Stor-Glomfjord kraft-
verk inngår som et av prosjektene i
Saltfjell/Svartisenutbyggingen og vil
gi en fastkraftproduksjon på i alt 1,8
TWh.

Veiprosjektet vil innebære såvel an-
leggsmessige som driftsmessige forde-
ler for Statskraftverkene dersom det
blir realisert i tide. Det vil føre til en
betydelig forbedring av kommunika-
sjonen mellom det nye anleggsstedet
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En hedersmann takker av

Maskinmester Sigurd Hysjulien (t.h.) overrekkes gave fra medarbeidere og arbeids-
kamerater av mek. montasjeleder Johannes Jorgensen.

Arbeidskamerater og ledelsen ved
Rana-verkene tok fredag 23. juli i
år avskjed med Sigurd Hysjulien
som takket av etter 25 års virke
som maskinmester ved Nedre Røs-
såga kraftverk.

Høytidligheten foregikk på
NVE's besøksmesse i Korgen.

Sigurd Hysjulien og hans fru
Astrid Svære Hysjulien har gjen-
nom sine mange år i Korgen spredd
mye humør og glede med sitt kul-
turelle og samfunnsnyttige virke.

Den «gode mesters» teft og inte-
resser for litteratur, kunst og godt
håndverk preget i stor grad de for
anledningen innkjøpte avskjedsga-
ver.

Driftsbestyrer Arnulv Ervik kom
da også inn på dette i sin tale til
mesteren, i det han på NVE's veg-
ne overrakte bl.a. Petter Dass' sam-
lede verker.

Gjennom årene har man til sine
tider også ved Nedre Røssåga kraft-
verk kommet i situasjoner der man
måtte improvisere. Innsikt og opp-
finnsomhet kom i slike stunder
som oftest til uttrykk i form av en
arbeidstegning signert mesteren og 


med adresse til sveise- eller mek.
verkstedet i stasjonen.

Neste gave var da også typisk
nok et solid håndtverk. Mek. mon-
tasjeleder ved Nedre Røssåga kraft-
verk, Johannes Jørgensen, hadde
gleden av på vegne av mesterens
mange medarbeidere og arbeidska-




merater å overrekke et utsøkt arbei-
de smidd i jern av Lofotkunstneren
Hans Gjertsen.

Vi takker for et godt og tillitsfullt
samarbeide gjennom alle år, og
ønsker Sigurd Hysjulien og hans
frue alt godt i sitt nye hjem i Sør-
Fron i Gudbrandsdalen.

OMS

og Glomfjordsamfunnet og transpor-
ten til anlegget vil falle vesentlig enkle-
re. Ved å kunne utnytte eksisterende
virksomhet i Glomfjord, reduseres be-
hovet for nybygging av lager, verksted
og boliger i Holandsfjord. Glomfjord
er et utbygd senter med muligheter til
å ta imot en større anleggsstyrke. Det
vil også bli lettere å skaffe kvalifisert
arbeidskraft til anlegget når veiforbin-
delsen er opprettet.

For driftsadministrasjonen vil kraft-
verket ved Holandsfjord uten tunnel-
forbindelse by på problemer og mer-
kostnader. Det må i såfall bygges opp
en nærmest komplett selvstendig
driftsenhet i Holandsfjord, med bl.a.
eget verksted og lager og boliger til
eget driftspersonale på 10 — 12 perso-
ner.

Prosjektet Glomfjord — Holands-
fjord er omtalt i St. meld. nr. 80 for
1980 — 81 om Norsk Vegplan 1982 —
85, men det er ikke avsatt midler til
prosjektet i perioden 1982 — 85 eller
foreslått midler i perioden 1986 — 89.
Kostnadsoverslaget for prosjektet vil
etter anslag fra vegsjefen i Nordland
ligge på ca. 170 mill. kroner i 1982-
priser. Overslaget er noe usikkert.
Planbehandlingen er kommet så langt
at det er mulig å starte anlegget i 1983.

Det er forutsatt at Statskraftverkene
skal fullfinansiere veiprosjektet opp til
en bestemt standard dersom tunnelar-
beidene kommer i gang i 1983. Det er
derfor av vesentlig betydning at det gis
en begynnelsesbevilgning for dette år.
Det er imidlertid ennå ikke inngått
noen avtale mellom samferdselsmyn-




dighetene og Statskraftverkene om fi-
nansiering av veien. Samferdselsde-
partementet vil ikke kunne legge fram
proposisjon for Stortinget om veisaken
før slik avtale er inngått. En forutset-
ning for at arbeidet med vein kan
begynne er derfor at det blir oppnådd
enighet om bl.a. total kostnadsram-
me, tilskudds- og forskutteringsandel,
renter og hva som skal skje dersom
det ikke skulle bli gitt samtykke til
Statskraftverkene for utbygging av
Stor-Glomfjord kraftverk. Meløy
kommune har i den forbindelse anty-
det at deler av den økonomiske kom-
pensasjon ved utbyggingen kan skytes
inn i veiprosjektet. Oppnås ikke slik
enighet, vil veien eventuelt måtte reali-
seres på vanlig måte på et senere tids-
punkt.»
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«Tennessee Valley Authority»
langt framme i energiokonomisering

I Tennessee, USA: Erling Diesen

WhenYou Are Trying To
KEEP WARM

hWastes it Saves
your money when you... your money when you...

Tennessee Valley Authority; et foretak direkte un-
derlagt USA's federale myndigheter i Washington
D.C.:

Det ble startet i 1933, som et viktig ledd i
president Roosevelts «New Deal»-politikk, for å
bekjempe den økonomiske depresjon som den gang
rammet USA.

De fleste oppfatter vel TVA som et kraftselskap.
Men selskapet har også flere andre aktiviteter —
hovedsak i tilknytning til Tennessee-elva: Flom-
kontroll, jordbruksvanning, elvetransport, oppar-
beidelse av frilufts- og badeområder, foruten
vannkraftproduksjon.

I dag utgjør likevel vann-
kraften bare en mindre del av
TVA's samlede kraftproduk-
sjonssystem, som har en årlig
kapasitet på ca. 120 TWh
(Norge har i 1982 en produks-
jonsevne for fastkraft på 87
TWh).

TVA forsyner et område med
ca. 6,5 millioner mennesker
Tennessee og i deler av nabo-
statene.

Forbruket i området vokste
sterkt fram til begynnelsen av
1970 -tallet, da veksten ble ve-
sentlig redusert. I de siste årene
har kraftforbruket gått ned,
bl.a. fordi deler av den kraftin-
tensive industrien i området
har måttet innskrenke.

Produksjonen i det året som
endte i september 1981 var 108
TWh. Av dette ble 8,5 TWh
produsert i vannkraftverk, 17,5
TWh i kjernekraftverk og hele
82 TWh i kullkraftverk, som
likevel gikk med redusert drift.

Fra slutten av 1970 -tallet
har TVA engasjert seg sterkt
energiøkonomisering.

Det var oljekrisen i 1973, med
en sterk prisstigning på olje og etter
hvert en markert kostnadsstigning
også for annen energi, som fikk
folkene i TVA — som på så
mange andre steder — til å begyn-
ne å tenke alvorlig på energiøko-
nomisering.

I dag har TVA ca. 280 personer
i virksomhet sentralt med ulike
energiøkonomiserings-virksomhe-
ter! Ute i distriktene jobber ca. 500
personer med rådgiving og oppføl-
ging hos abonnentene!

Målet for TVA's totale enøk-
engasjement er å spare inn 7,2
TWh elektrisk energi på årsbasis
innen 1990.

Enøk-aktivitetene er delt inn i en
rekke programområder. De vik-
tigste omfatter:

Isolering av eksisterende boli-
ger
Høyere energi-effektivitet i ny-



bygde boliger og yrkesbygg
Installasjon av varmepumper,
som brukes for avkjøling om
sommeren
Solpaneler for rom- og vann-
varming
Vedfyring i boliger

Bioenergi i industrien
Energilagring
Midlertidig utkopling av visse
typer forbruk under last-topper
Desentraliserte, mindre ener-
gianlegg
Spesielle tiltak overfor lavinn-
tektsgrupper

Forholdene er på mange måter
forskjellige i Norge og Tennessee.
Noen problemer har vi likevel fel-
les, f.eks. isolasjonsstandarden i
eldre boliger. La oss derfor se litt
på hvordan TVA har taklet denne
sektoren:

Boligisolasjons-programmet har
pågått siden 1977. Befolkningen er
orientert om det gjennom brosjyrer
og øvrige massemedia.

Uansett hvilken oppvarmings-
metode en har, tilbyr TVA i sa-
marbeid med distribusjonsverkene
gratis inspeksjon og rådgivning om
tiltak for å bedre boligens energi-
effektivitet. Videre tilbys rentefrie
lån for å finansiere tiltakene.

TVA har utarbeidet oversikter
over entreprenører, innen ulike

Close outside dOorS g,uck,
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LUELLI
1-ht:eno insulation in your

Lia..!JiLd

1V4

Informasjon i et lettfattelig
språk fra TVA:
«Du sløser penger når du. . .»,
«Du sparer penger når du. . .»

wh'e 1.
VVear thin clothes.

Have window up,

Have a broken window.

fireplace and

Leave door open.

Have a crack under door.

Use eleetric stove for heat, A,I:zr,9use eleciric slove for

Put msulation Jr, ceiling.
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Det verste du vet
er NVE, Torbj. Paule?

bransjer som oppfyller TVA's kva-
litetskrav. Likevel følger selskapet
opp med inspeksjon etter at en av
disse har gjennomført tiltakene.
Firmaet får ikke sine penger før
TVA har godkjent utførelsen. Lå-
nene må abonnenten betale tilbake
til TVA over 7 år. Det skjer helt
enkelt ved en påplussing på strøm-
regningen!

Målet er å rekke over 680 000
boligenheter innen 1990. Det skal
spare 2,5 TWh på årsbasis og re-
dusere topplasten med 1100 MW.
Kostnaden, eksklusive rentesubsi-
dier, er beregnet til 880 millioner
kroner.

Spørsmålet er så om norsk elek-
trisitetsforsyning har noe å lære av
en slik måte å angripe problemet
på. Oslo Lysverker har allerede
utarbeidet et opplegg, som har
mange trekk felles med TVA's, og
som Lysverkene nå har presentert i
brosjyren «Oslo's varmeste lånetil-
bud». Når kommer de øvrige ver-
kene etter?

Ingen vits
I forrige nummer av bladet brakte vi
under tittelen «Et par glimt fra Ulla-
Førre-åpningen» et bilde der hele vit-
sen bokstavelig talt var kuttet bort. Vi
gjengir bildet på nytt — og nå forhå-
pentligvis med «kranen» i behold.

Ulla-Forrefilmen hadde premiere under
apningen 3. juni. Filmlerretets opp-
henging %iste at arrangorene ikke hadde
glemt faget Maskinelementer på NTH:
“Store kraner lofter store ting, små kra-
ner lofter srnå ting, store kraner kan også
lofte små ting, men ikke om endt» (hoy-
skolelektor Ludvig Breder).

— Torbjørn Paule, generalsek-
retær i Norges Naturvernfor-
bund, det verste du vet er vel
NVE. .?

Neida, det er det ikke! Det
er klart vi er saklig uenige i
spørsmål om energi-politikk og
kraftutbygging — og mener at
NVE har en uheldig organisato-
risk sammensetning. Men det
forhindrer ikke at jeg samtidig
kjenner mange hyggelige men-
nesker i NVE.

- Har du noe positivt å si
om etaten?

Ja, bevares! Den har i et
par-tre menneskealdre stått for
en nødvendig vannkraft-utbyg-
ging, noe som har vært forutset-
ningen for å få bygd opp Norge
til et moderne industrisamfunn,
og sikre en god levestandard.
Det er ikke tvil om at NVE har
vært eksponent for en ypperlig
ingeniørkunst som har gjort lan-
det rikere.

Av  utdanning er du også
selv sivilingeniør fra NTH
Trondheim?

Riktig, og både min far og
mor og to onkler har forresten
vært ansatt i NVE. For den saks
skyld kunne også jeg nå ha vært
ansatt i NVE og drevet med
dambygging. Men det går altså
også an å være utdannet ved
NTH som «teknokrat», og• sam-
tidig ha sans for «grønne, my-
ke» verdier. Hos meg har da det
siste tatt overhånd, kan jeg vel
si.

Du, det er mye taktikk
naturvern-kampen, mye spill
for galleriet?

Bevares, ja! På begge sider
er det jo det. Det er helt klart at
å nå opinionen står helt sentralt, 


og da kan det enkelte ganger
være nødvendig å ta hardt i.

Du innrømmer altså at
dere overdriver?

Nei, men det er mange
måter å framføre et budskap på,
og vi arbeider med å bli stadig
flinkere på den siden. Vi legger
hele tida vekt på at våre oppfat-
ninger skal ha en god dokumen-
tasjon, og det går selvfølgelig
ikke an å framføre sitt budskap i
kontinuerlig fistel, da vil man til
slutt ikke bli hørt.

Så en ting er hva dere sier
offisielt, en annen sak er hva
dere egentlig aksepterer?

Offisielt må vi stå på våre
prinsippielle synspunkter, og i
konkrete saker må vi være rea1-
politikere, det er klart.

Kunne bedre publikums-
informasjon og en mer person-
lig meningsutveksling være
med på å senke «støynivået»
omkring vasskraftutbyggings-
spørsmål, tror du?

Det kunne vel hjelpe til
med å få en viss tilnærming og
ihvertfall få unna endel misfor-

Forts.  side 23
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15 stålmaster reist på
to dager
Av 0. M. Solhaug, Rana-verkene

132kV-Iinja mellom Øvre- og Nedre Røssåga pådro seg bety-
delige skader under stormen som herjet over Helgeland 14.
og 15. januar i år. Ikke mindre enn 15 stålmaster ble brutt
ned og ødelagt, og linjearbeidere fra kraftledningsavdelin-
gen på Melhus og Rana-verkene har hatt en stri tørn med å
reparere skadene.
De nye mastene ble gjort klare for med trekking av ny ledning i hele ha-
montering på anleggstippen ved Fors- variområdet.
moen og et Bell 214 B helikopter fra Verste tørnen ble likevel gjort i
Helikopter Service A/S kunne 30. og vinter da mannskapene arbeidet døg-
31. august. frakte 4 hele og 11 sek- net rundt med å rydde opp i forvridde
sjonerte master ut til området der linja rester av 132 kV-linja mellom Øvre-
var ødelagt — i alt over en strekning og Nedre Røssåga, og fikk satt i stand
på ca. 6 km. 220 kV-forbindelsen med Sverige.

Oppsynsmann Ole A. Knutli ledet og
koordinerte hele operasjonen med sto og
rutinert hånd, og overvåker her monte-
ringen av en toppseksjon. Han står i kon-
tinuerlig radloforbindelse med helikopter
så vel som med bakkemannskapene.

Odd Lorentsen (i midten) og Jacob Meland (til høyre) gjør en bunnseksjon klar for
transport, mens signalmann Per Oddvar Boldermo overvåker det hele.

Spesial - helikopter
Helikopteret som ble benyttet er be-
regnet på slike oppdrag. Mannskapet
består av 3 personer: flyver, signal-
mann på bakken og signalmann bak i
helikopteret.

Ute i linja arbeidet i alt 16 mann for-
delt over flere arbeidslag med å styre
på plass masteseksjonene etter hvert
som de ble fløyet ut.

Boltene røyk
Mastene ble tidligere holdt på plass på
fundamentene med en sentrumsbolt i
hvert bein.

I  de sterke stormkastene i januar ble
disse boltene revet tvers av, og funda-
mentene, som ellers kom fra stormen
uten skader, og som nå bærer ny-mas-
tene er nå alle bestykket med 4 bolter
hver.

132 kV-linja mellom Øvre- og Ned-
re Røssåga er i endel av sin lengde
parallellført med 220 kV-forbindelsen
med Sverige mellom Nedre Røssåga
og Ajaure.

Da 132 kV-linja havarerte, veltet
noen av mastene mot 220 kV-linja
med den følge at 2 master havarerte og
traverser på 8 andre ble skadet.

Denne linja kom imidlertid i drift
igjen 18. februar.

4

Sterk innsats
Ny-mastene på Øvre- og Nedre Røs-
såga-linja var ved hjelp av et utmerket
mannskap på plass i løpet av to dager,
men freffideles gjenstår mye arbeid

Bunnseksjonen er på plass. Helikopteret
slipper stroppen og kan dra tilbake til las-
teplassen etter toppseksjonen.

Å få toppseksjonen på plass var regnet
som den vanskeligste delen av operasjo-
nen. Her gikk det i alle fall greit, idet he-
likopteret kunne returnere etter noen få
minutter.
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Skogreising og landskapspleie
i Danmark
Av Ivar M. Sæveraas

Forstkandidatene Johan
G. Andersen, SKG og Ivar
M. Sæveraas, VN, deltok i
sommer på «Den XV Nor-
diske Skogkongress» i
Danmark. Kongressen
samlet over tusen deltakere
fordelt på 18 forskjellige
ekskursjoner rundt om
Danmark.
Danskene hadde virkelig noe å vise
fram, og for dem som synes at våre
tipper med tunnelstein bør være grå
og ikke grønne så kan en være fristet
til å si — «look to Denmark».

Gjennom det meste av dette år-
hundre har man forsøkt å skape en ny
skog i det tidligere skogløse og flate
området vest for København.

«Vestskoven»
Først i 1965, da de økonomiske for-
hold var relativt gunstige i Danmark,
lykkes det å få et vedtak i Folketinget
om at man i løpet av noen år kunne
kjøpe opp og anlegge en «Vestskov»
på ca. 13 000 da innenfor en kostnads-
ramme på 66,5 mill. d.kroner.

Arbeidet med å skape «Vestskoven»
ble overdratt det danske statsskogbru-
ket ved København skogdistrikt, og i
løpet av 1965 — 80 ble det kjøpt opp
150 gårdsbruk, gartnerier og hus med
jord- et sammenlagt areal på 12 400
da.

Den langsiktige planen for «Vest-
skoven» går ut på at kun halvparten
av arealet skal tilplantes mens det øvri-
ge areal skal legges ut til sletter, åpne
areal, kunstige sjøer og kunstige åser
m. m.

Det tilplantede areal er fordelt på 12
enkeltskoger med hvert sitt særpreg-
hver på ca. 500 da — og hovedsaklig
bygd opp av danske og sydskandina-
viske trearter og busker.

Ca. 5000 da av de åpne areal er
utlagt til eng hvor skotsk høylands-
kveg, sauer og hester etter planen skal
kunne beite fritt. Det er bare å håpe at
den skotske kvegarten man hadde

Utsikten nytes fra «Herstedhoyden», 36 m.o.h.

«Vestskoven» — med en av de mindre «tippene» midt i bildet.

«Kege Bugt Strandpark». Vegetasjonen har etablert seg bra.
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valgt, har et så godt gemytt som det
ble påstått — slik at turister og kveg
fritt og uten problemer kan omgås
hverandre. Man var ikke sikker på
dette foreløpig, men ventet «nyttige
erfaringer» de nærmeste år.

Resten av arealet, ca. 1000 da, skal
benyttes til 3 store bakkeområder,
kunstige sjøer, veger, ridestier, gang-
stier, utsiktslinjer samt parkeringsplas-
ser i skogens utkanter.

Delvis bilfri
«Vestskoven» er delvis gjort bilfri ved
nedlegging av flere sterkt trafikkerte
veger av høy standard. Halvparten av
veglegemet var også som regel fjernet
og tilsådd. Et stort antall bygninger og
drivhus som ikke var nødvendige for
«Vestskovens» fremtidige drift var re-
vet. En gbd del kraftledninger og tele-
fonlednjnger var fjernet eller lagt i
kabel.

I sentrum av «Vestskoven» er det i
løpet av 12 år skapt et kunstig, variert
bakkelandskap ved at man har kjørt
på ca. 800 000 lastebillass med masse
og bygningsavfall fra byggeprosjekter
over hele København.

Transporten er avsluttet nå, og på
en av høydene holdt man på med
forming ved hjelp av dozere. Resulta-
tet er blitt meget bra, og tippene eller
høydene dekker nå et areal på ca. 100
da og rommer ca. 3 mill. m3 jord og
bygningsavfall.

Fin utsikt fra 36 m.o.h.
Vi besteg en av høydene, den såkalte
«Herstedhøyden», det sentrale utsikts-
punkt i «Vestskoven». Fra den svim7
lende høyde av 36 m.o.h. kunne vi
skue ut over store deler av København
med omegn. Danskene setter stor pris
på disse «bergene» og viser til at høy-
dene benyttes mye til fritidsaktiviteter
som «kælking og skiløb, drageflyv-
ning, modelflyvning og meget mere».

Utenfor København har man også
nå anlagt et 5000 da stort fritidsområ-
de med 7 km sandstrand ved at det er
pumpet opp ca. 5 mill. m3 sand fra
havbunnen. Planen er at området skal
få 4000 parkeringsplasser for biler. I
tillegg er området lagt slik at man lett
kan nå området med tog fra byen.
Området er benevnt som Køge Bugt
Strandpark og kan sterkt anbefales.
Skulle man ha glemt badedrakt eller
badebukse, ja, da er det ikke noe å bry
seg om — ja slikt er da ikke nødven-
dig lenger!

En gammel drøm
Med realisering av denne strandpar-



ken er en mer enn 40 år gammel drøm

HYDROCONSULT
SIVILINGENIØR ERIK RÆSTAD A/S

endelig realisert. Området ligger kun
15 km fra Rådhusplassen i Køben-
havn. De samlede anleggskostnader
for strandparkens rekreative områder
uten havneanlegg ble ca. 120 mill. d.
kroner i 1980 priser. Anlegget er ho-
vedsaklig utført av et tysk-hollandsk
firma. Området er beplantet etter en
omfattende plan, og vegetasjonen er
valgt ut fra hensynet til sandflukt,
vedlikehold og estetiske forhold.

Hovedkontor
Postadr.: Eloks 143, 1321 Stabekk
Telefon: (02) 53 20 72
Telegr.adr.: HYDROCONSULT, Oslo
Kontor: Drammensvn. 339, Stabekk

Det er som nevnt svært gode kol-
lektive tralikkforbindelser til strand-
parken fra København, og i tillegg er
det utarbeidet et fint nett av gangveger
og stier i parken. Ta turen til Dan-
mark, og la ikke Københavnoppholdet
kun omfatte Dyrehavsbakken og Ti-
voli — nei, den danske hovedstad har
svært mye interessant natur å by på.

Mer om «terskelboka»
Bladets redaksjon har fått seg forelagt nedenstående brev fra HYDROCON-
SULT sivilingeniør Erik Ræstad A/S, som vi  synes  berettiger gjengivelse
Fossekallen:

RADGIVENDE INGENIORKONTOR M.R.I.F.

VANNFORSYNING, AVLØPSTEKNIKK, RENOVASJON, HYDROLOGI

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen
Vassdragsdirektoratet
Natur- og Landskapsavdelingen
fagsjef Knut Ove Hillestad
Postboks 5091, Majorstua
OSLO 3

STABEKK, 4.aug.1982
E. Ræstad/trj

TERSKLER, VASSDRAG OG LANDSKAP

Gratulerer med ny, vakker, informativ publikasjon.

Vi er takknemlig for de mange gode bidrag fra NVE - VN, men
dette er det beste hittil!

Dessuten er vi så enig i de synspunkter som gjøres gjeldende
om betongterskler, forskalingsarbeid og om ulempene ved skrå
luftside. Mørk betong er nytt - og gledelig.

Hva savner vi?

Et eget kapitel om oppfølging (overvåking) og vedlikehold
(rensk ved terskel og i vannbassenget). Vi er klar over en
egen bok om smådammer som har noe om vedlikehold.

La c,as tilslutt uttryk,, Onsk,t, em at torr,kelplan ved vass-
dragsreguleringer foreligger sammen med minstevassføringskri-
terier allerede ved konsesjonsbehandlingen, men i alle fall
til skjønn skal holdes!

I Glomma er det 12 år siden vannet ble overført til Rendalen.
Det er ikke noe å gratulere NVE med at terskler ennå ikke er
bygget på den reduserte strekning.

Med vennlig hilsen

P.S. Tør dere sette
dette brevet inn i
Fossekallen?

HYDROCON
Siv in r Erik Ræstad A/S

Erik Ræstad
AVDELINGSKONTOR STEINKJER: KIR KEGT. 11 - 7700 STEINKJER

TELEFON: (077) 66 606 - 96607
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NVE's personale
Endringer i september 1982

Nytilsatte:
Brækkan, Thor
Godtland, Olav
Gunvaldjord; Åse M.
Hammari, Sigrid
Jenssen, Steinar
Jersin, Ernst
Johnsen, Bjørnar
Kilavik, Harald
Lauritzen, Lauritz
Martinsen, Arild
Relling, Dag
Sandnes, Nils Otto
Svendsen, Gjermund

Ingeniør
Konsulent
Ktr. ass.
Ktr. fullm.
Spesialarbeider
Oppsynsmann
Elmaskinist
Avd. ing.
Ingeniør
Oppsynsmann
Avd. ing.
Oppsynsmann
Fagarbeider

Alta-anlegget
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
Alta-anlegget
Rana-verkene
SK-Hokksund
Glomfjord kraftverk
Kobbelv-anlegget
Ulla-Førre-anleggene
SK-Hokksund
SK-Hokksund
SK-Hokksund
Nore-verkene

Fossen, Arvid Oppsynsmann Kobbelv-anlegget
Halland, Johannes Først4ktr.fullm. Ulla:Førre-anleggene
Lunde, Ståle Avd. ing. Vestlands-verkene
Markussen, Jardar Oppsynsmann Ulla-Førre-anleggene
Masteholtet, Birger Maskinm. ass. Mår kraftverk
Snøtun, John Fagarbeider Frogner trafostasjon
Trå, Bjarne Avd. ing. Ulla-Førre-anleggene
Volden, Jostein Ingeniør Kobbelv-anlegget

Fratredelse med pensjon:
Heggem, Gunnar Lagerformann Eidfjord-anleggene
Lesteberg, Elling Skiftleder Nore-verkene

Fratredelse, annen:
Fredriksen, Tove Lise Ktr. fullm. SAA
Henriksen, Eilert Avd. ing. SDF
Hermansen, Ellen Ktr. ass. AAA
Renmælmo, Olav Maskinm. ass. Innset-verkene
Solskinnsbakk, Tor Overing. ET 6

Avansement og opprykk:
Berntsen, Ove 0033 Avd. ing. ESS
Bjørklund, Hans 0979 Oppsynsmann Ulla-Førre-anleggene
Erlien, Arnfinn 0033 Avd. ing. Ulla-Førre-anleggene

Det verste du vet . . .
Forts. fra side 19

ståelser. Personlig ville jeg ta imot
en slik invitasjon med glede. Men
det er samtidig helt klart at vi her
har nokså faste meninger som står
steilt mot hverandre, det vil være
en stor del av uenigheten som er
reell og ikke bare misforstått.

Mener du virkelig det er bra
at vår kraftintensive industri sliter
tungt, fordi vi da sparer kraft?

Man kan ikke i det uendelige
opprettholde gjennom subsidier
den industrigren rammet av en
permanent internasjonal krise. Det
er selvfølgelig tale om nokså
mange arbeidsplasser — og her må
det være myndighetenes ansvar å
planlegge alternativ industri, alter-
native arbeidsplasser.

Er det ikke en vanskelig si-
tuasjon for Naturvernforbundet
når spørreundersøkelser viser at
ca. 70 — 80 prosent av befolk-
ningen er for videre vannkraftut-
bygging?

Forsåvidt, men det sier ikke
noe om hvilket omfang de fleste
mener det bør være, heller ikke om
hvilken støtte et alternativ som
energiøkonomisering vil ha. En
gallup viser også at 43 % av spurte
over 15 år sympatiserer med Na-
turvernforbundet.

-storch

Det er i første rekke det organisatoriske
fellesskap med Vassdragsdirektoratet
og Statskraftverkene under en etatsle-
delse som har fått enkelte til å reise tvil
om saksbehandlingen har vært betryg-
gende. Slik tvil har også kommet til ut-
trykk ved felles ledelse for Vassdragsdi-
rektoratet og Energidirektoratet, idet
det første har et generelt forvaltnings-

ansvar i forbindelse med vassdragene,
mens det siste har et forvaltningsansvar
i forbindelse med utnytting av vassdra-
gene for kraftproduksjon.

Utvalget har gjennom sitt arbeid ikke
funnet grunnlag for å reise tvil om hvor-
vidt saksbehandlingen har vært betryg-
gende.

Bukken og havresekken
Vi har i årevis hørt om «bukken og havresekken». Takket være Bergens Tidende
25. juni har vi endelig fått s e dem.

NOU 1982: 18  «Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens organisa-
sjon» side  50:
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Returadresse: Fossekallen,

Postboks 5091 — Maj

Oslo 3

Problemer med
sirkulasjonen?

tidsskriftene, i hvert fall sånn noenlun-
de? Det er ofte så mye mer interessant
å lese, stoff som er aktuelt, og det er jo
langt fra alt som står på  trykk  som er
like tidløst. Dessuten, vi som sitter i de
fjerne og høye etasjer liker også å

Nel Behold Ikka tIOHkriftet isnoer
enn 3 daffr. Tidaskriltet kan faa
tiltnike ved pategning aratura.
Dato akal pateres. 


følge med i hva som rører på seg
rundt omkring.

Nå er det jo her som i så mange
andre sammenhenger at de aller fleste
skikker seg  vel  og  bra,  men at det
fmnes noen få syndebukker. Den av-
bildede faksimilen skulle vel godt
lustrere dette. Av hensyn til de grove
syndernes rykte og omdømme har jeg
strøket ut navnene deres, men det gjør
det i hvert fall mulig å forstå hvordan
et tidsskrift kan bruke 10 måneder på
å flytte seg 6 etasjer.

Det er mulig at noen her har ambi-
sjoner i retning av å komme med i
«Guinness Book of Records», men
hvis disse tar kontakt med meg kan
jeg love dem å komme med forslag
som i hvert fall skulle kunne bringe
dem mye raskere dit. Ellers henstiller
jeg til alle om å granske  nyrer  og
hjerter,  inn-hyller og sakspapirbunker
dersom de ved å lese dette opplever
ubehagsfølelser  som minner om ul-
mende,  dårlig  samvittighet. Hvem vet
— kanskje det dukker opp noe interes-

sant også? Einar Berg

Hest på gal kurs
Kjære Hjelm-Hansen!

Før om åra har juryen hatt en særs
vanskelig jobb, men i år gjorde du det
lett for oss. Allerede nå kan vi gi deg
premien for årets misforståelse.

Høyreregjeringen ønsker å legge
om kursen, men Hveding har aldri
bedt NVE-hesten om å galoppere mot
høyre (se nr. 8). For din skyld vil
juridisk avdeling holde et lynkurs i de
heraldiske lovene. Du må skynde deg
opp i 6. etasje og melde deg for Berg-
land. KALLE

Neida, dette er ikke første artikkel i
Fossekallens nye legespalte.  Derimot
et lite  hjertesukk  når det gjelder tids-
skriftsirkulasjonen ved hovedkontoret
vårt: Kan dere ikke være litt flinkere
til å overholde tidsfristen for å beholde
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