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Fossekallen

Nå eller
aldri?
I et møte i Hovedstyret 16. desember i fjor la departementsråd Himle frem en oversikt over
hvilke planer Regjeringen har
for det videre arbeid med NVE's
organisasjon. Det ser ut til at de
fire direktoratene går en ulik
skjebne i møte.
Kort fortalt går planene ut på
at Administrasjonsdirektoratet
skal nedlegges, og Statskraftverkene skilles ut som statlig
forvaltningsbedrift.
Energidirektoratets og Vassdragsdirektoratets stilling er ennå uviss. Sannsynligvis skat de fortsette som
separate direktorater med felles
overbygning
(Hovedstyre
og
Generaldirektør). Et annet alternativ er at de organiseres som
frittstående
direktorater
med
egne fagstyrer.
Som tidligere nevnt i Fossekallen er det 17 år siden man
begynte å arbeide med spørsmålet om en ny organisasjonsstruktur for NVE. Intet er derfor
mer gledelig enn at noe skjer i
denne saken. Vi som er ansatt i
etaten er imidlertid lite tjent
med hastverksløsninger, og etter 17 år er det ting som tyder
på at vi kan risikere nettopp
dette.
I et brev datert 2. januar
1984 ba Olje- og energidepartementet om NVE's uttalelser
med hensyn til en eventuell ny
organisasjon. Hvilket syn har
man i direktoratene på de alter-

er et meddelelsesblad
for Norges
vassd ragsog elektrisitetsvesen.
Utgivelsen forestås av et bladstyre.
Synspunkter i artikler og innlegg står for
forfatterens
regning, og representerer
ikke nødvendigvis etatens eller bladstyrets syn.

native
organisasjonsformer?
Hvordan skal direktoratene organiseres internt? Hvilke innkjøpsordninger vil man gå inn
for, hvor mange stillinger vil det
bli behov for og hva har man
tenkt å gi folk i lønn. Dette og
mye mer vil departementet ha
svar på innen 10. februar!
Helt uforberedt stiller direktoratene selvsagt ikke i denne
forbindelse, og man må jo regne
med at det går flere tog. Det er
imidlertid innlysende at de uttalelser som kommer fra direktoratene i denne omgang, vil bli
tillagt stor vekt. La oss derfor
håpe at de ansvarlige er så godt
forberedt at fem—seks uker er tilstrekkelig for at man skal kunne
finne frem til fornuftige og realistiske planløsninger.
Det er departementets tidsplan som er årsaken til dette
hastverk.
Her er mange pro et contra. Vi
trenger en omorganisering og
det snart. Alt for lenge har organisasjonsspøkelset
lagt
sin
klamme hånd på initiativ og
nytenkning innen vår etat! Men
forhastede løsninger vil sannsynligvis gjøre vondt verre for
oss som skal leve med forholdene i fremtiden.
Il langsomt, var det en gammel greker som sa. De hadde
vel sine organisatoriske problemer den gangen også.
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Bladstyre
For Akademikernes Fellesorganisasjon:
Overingeniør E. Tøndevold
Avdelingsingeniør
0. Wold
For Statstjenestemannskartellet:
Konsulent T. Johansen
Reparatør Olav Dale
Maskinmesterassistent
K. A. Bursvik
For Statstjenestemannsforbundet:
Førstesekretær
A. Christophersen
For NVE:
Førstekonsulent 0. Dyrdahl
Driftsbestyrer A. Ervik
Sjefing. J. Sørensen

Redaktør: Cand. philol. Mette Kjeldsberg
Adresse

Middelthunsgt. 29 — Oslo 3
Telefon 02 - 46 98 00

31. årgang —opplag 7100

Redaksjonen avsluttet 6. januar 1984

Forside: Øvelsesområdet ved det
nyinnredede opplærings- og utviklingssenteret på Melhus er på ca.
200 mål. På dette feltet er man i
ferd med å montere en 1,1 km lang
treningstrasé
med åtte master.
Skytebasen Benjamin Hansen like
før salva går!
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Fotokonkurranse
NVE og Samkjøringens
fotoklubbinvitererhervedtil
fotokonkurransemed åpent
tema i 1984.
Konkurranseregler:
Konkurransen er åpen
for alle ansatte i NVE og
Samkjøringen.
Klasseinndeling:
Bildene vurderes i klassene sort/hvittog fargebilder papir samt fargedias.
Format:
Papirbilder minste side
13 cm og størsteside 30
cm, montertpå kartong.
Fargedias
standard
rammedimensjon 5 x 5
cm.
Merking:
Bildene merkes tydelig
med tittel. Papirbildene
med tittel på baksiden
og fargediasenemed tittel på kanten av rammen. Deltagerens fulle
navn og adresse legges
i egen konvolutt som
klebes igjen og påføres
billedtitler.Navnekonvolutteneblirikke åpnet før
juryen har bedømt alle
innkomnefotos.
Innlevering:
Send bildene sammen
med navnekonvolutttil
Jan Kristiansen, rom
456 i Middelthunsgt.29
innen 30. mars 1984.
Premiering:
Hvis juryen kommer
frem til 1., 2. og 3. premie i hver klasse, får
disse en liten påskjønnelse og diplom.Antatte
bilderbelønnesmed diplom. De beste bildene
håper vi å kunne presentere i Fossekallenså
langt plassen rekker.
Jury:
Bildenevil bli bedømtav
en utenforståendejury.
Styret

Med dette stemningsbildetfra Store Hovvatn på Sørlandet minner vi om Fotoklubbens
fotokonkurranse1984. Foto: Tore Sveålv.

Tiden stiller nye krav til utdannelse!
Kraftledningsavdelingen
i Statskraftverkenehar startet det første opplæringsog utviklingssenteri NVE's historie.Fossekallenvar til stede ved åpningsseremonienpå Melhus29. november1983.

5

Budsjettet for 1984
Vi er begynt på et nytt år, også når det gjelder budsjett.Vi gjør et
«streiftog»i den omfattendeSt.prop. nr. 1 for OED, som ble sikret
Stortingetsgodkjennelse21. november1983.
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Dette er 1984!
Det lar seg nesten ikke gjøre å få oversiktover NVE's virksomhet.
Vi har prøvdlikevel,og resultatetfinnerdu på side
Glomfjord kraftverk i går, i dag og i morgen
AdministrerendedirektørHarald Mellerudi
Salten Kraftsambandhar
synspunkterpå artikleneom Glomfjordi forrigenummerav Fossekallen.
Norske kraftverk i Nepal
I byen Butwal i Nepal har sivilingeniørenog misjonærenOdd Hoftun
byggetopp et senter for industri-og kraftverksvirksomhet.
Mye av utstyretsom er brukt,er hentetfra kraftverki Norge.
FOSSEKALLEN
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GENERALDIREKTØREN har ordet

Godt nytt år!
Vi får iallfall håpe og tro at
1984 blir et nytt godt år,
selv om vi i starten vet at
det ligger en hel del vanskelige oppgaver og venter
på oss. Jeg tenker da blant
annet på arbeidet
med
omorganisering av etaten,
som vil kreve både tid og
tålmodighet. Det er uklart
ennå hvordan det fremtidige mønster blir, men det
går mot så store forandringer at det krever tilpasningsevne av noen hver av
oss.
Timeplanen er foreløpig
den at Regjeringen tar stilling til hovedmønsteret for
vår organisasjon og fremmer en stortingsproposisjon i løpet av første kvartal i
år. Denne timeplanen kan
kanskje
bli
endret
på
veien. Det er mange spørsmål som må gjennomtenkes før man river opp en
seksti år gammel etat som
fungerer effektivt.
Det blir en viktig oppgave for NVE's ledelse å holde de ansatte orientert etterhvert
som organisasjonssaken skrider frem. Vi
skal prøve å løse den så
godt det er mulig.
Vi har nettopp gjort opp
en foreløpig status for året
1983. Av den går det blant
annet frem at rikelig nedbør gjennom året endret
Statskraftverkenes driftsresultat fra et budsjettert underskudd på 179 millioner
kroner til et overskudd på
cirka 750 millioner. Av dette overskudd er 240 millioner kroner betalt via Samkjøringen
tilbake
til de
4
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kraftselskaper
som
har
solgt tilfeldig kraft til Statskraftverkene for eksport.
Den store krafteksporten
i 1983 har fått enkelte til å
hevde at vi har overflod av
kraft i Norge. Det er derfor
unødvendig å bygge ut mer.
Fortsatt forbruksvekst kan
kompenseres ved organisert innsats for energiøkonomisering. Hadde det bare
vært så enkelt. For dem
som har ansvar for landets
kraftdekning står det klart at
det ikke er spørsmål om et
enten-eller,
men om et
både-og. Vi må i tillegg til
fortsatt vannkraftutbygging
få en effektiv energiøkonomisering.
Samlet nettoeksport av
tilfeldig kraft i 1983 kom opp
i cirka 13 TWh. Det er svært
meget, men ikke mer enn vi
må vente i et år med så stor
nedbør. I et rent vannkraftsystem som det norske, vil
kraftproduksjonen
nødvendigvis variere fra år til år
som følge av varierende
nedbør. Og denne variasjonen kan bli meget stor. Ved
hjelp av målt nedbør gjennom 30 år er det regnet ut
hvor stor samlet kraftproduksjon vi ville fått i hvert av
disse 30 årene med de
vannkraftverk vi har i dag.
Disse beregninger viser at
med det nivå vi har valgt for
salg av fastkraft (salg på
langsiktige avtaler), vil vi i
det aller våteste året få
cirka 15 TWh tilfeldig kraft.
Dette er overskudd som
varierer fra år til år, og som
vi ikke kan selge på langsiktige avtaler. Motsatt vil vi
i det aller tørreste året få et

underskudd av fastkraft på
cirka 12 TWh. I så ekstreme
år vil det i tillegg til storkjøp
av kraft fra Danmark og
Sverige bli nødvendig med
leveringsinnskrenkninger.
Vi må derfor ikke la stor
eksport i et år med stor nedbør villede oss i synet på
vår kraftbalanse.
Nå er det ikke bare nedbøren som avgjør mengde
tilfeldig kraft i det enkelte år.
Når kraftforbruket
innenlands går ned midlertidig,
for eksempel som følge av
konjunkturproblemer i industrien, må ledig kraft selges
på markedet for tilfeldig
kraft. Det har vi opplevd en
god del av i de senere år.
Det er blitt hevdet at vi
har hatt nettoimport i bare
ett av de 20 årene kraftutvekslingen
med utlandet
har eksistert. Og videre er
det blitt sagt at kraft til
Sverige blir solgt til «gi-bortpriser».
Når det er diskusjon om
nettoimport, må det være
rett å holde utenfor den
fastkraft som har vært levert til Stockholm Energiverk og A/s Sydkraft som
ledd i de finansieringsavtaler som ble inngått ved
bygging
av henholdsvis
Nea og Lindvasselv kraftverker. Det er kraft som
kraftverkseierne
ikke har
hatt disposisjonsrett over.
Den første avtalen utløp for
øvrig i 1983. Den andre
går ut i 1984.
Ser vi bort fra de avtalefestede fastkraftleveransene, viser statistikken at vi
har hatt nettoimport i tre av
de 20 årene kraftutveks-

lingen har foregått; nemlig i
1966, 1970 og i 1977.
Dessuten var det bare konjunkturproblemene
i industrien som reddet oss fra
nettoimport i 1980. Og da
stemmer kart og landskap
ganske bra. Ifølge statistikk
og faglige beregninger må
vi nemlig regne med underdekning
i forhold
til
fastkraftvolumet
i omtrent
hvert femte år.
Når det gjelder eksportprisen for vår overskuddskraft, så har den ganske
riktig vært lav i 1983, særlig ved eksport til Sverige. I
gjennomsnitt for hele året
fikk vi 3,91 øre pr. kWh ved
salg til Sverige, mens det
ved salg til Danmark ble
oppnådd 9,75 øre pr. kWh.
Men igjen er det misvisende å betrakte resultatet for
bare ett enkelt år. Prisen
på tilfeldig kraft svinger
nemlig opp og ned som en
«jo-jo», avhengig av tilbud
og etterspørsel. Skal vi vurdere den økonomiske siden av vår krafteksport,
må vi derfor ta for oss en
lengre periode. Betrakter vi
for eksempel fem års perioden 1978-1982,
viser
det seg at gjennomsnittlig
pris ved salg av overskuddskraft til Sverige for
disse fem årene var 9,44
øre pr. kWh, og til Danmark 10,96 øre pr. kWh.
Eksportprisen ligger i hele
denne perioden godt over
statskraftpris til alminnelig
forsyning. Og det har vi liten grunn til å klage over.

På øvelsesområdet
er
man i ferd med å montere en 1,1 km lang
ovelsestrasé med åtte
master.
Man
regner
med å ferdigstille feltet i
løpet av våren 1984.
Til høyre: Steinar Hansen, til venstre: Martin
Selnesaune, bak: Oddbjørn Jonassen.

«Hvis vi med tyngde
og berettigelse skal
kunne forsvare vår
plass som «entreprenor», må vi være i
stand til å konkurrere
økonomisk,
kvalitativt og sikkerhetsmessig. Vi må være
villige til å tenke nye
tanker, være beredt
på å omstille oss, ta i
bruk nye metoder og
redskaper, og gjennom
nyutvikling,
opplæring,
videreutdanning
og
motivasjon
gjøre
våre ansatte bedre
kvalifisert til å utføre
de stadig mer krevende teknologiske
oppgaver på en sikker
og
rasjonell
måte.» Slik begrunnet Sverre Oftedal
(SKA) nødvendigheten av et opplæringssenter for Statskraftverkenes
kraftledningsavdeling
på
åpningen av et slikt
senter
ved
SKMelhus.

k

h.

Opplærings-og utviklingssenteret
på SK-Melhusåpnet 29. november1983:

Tiden stiller nye
krav til utdannelse!
Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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hi.
Over: Anleggs-og opplæringssenteret
på Melhus. I forgrunnen:kontor-og undervisningslokaler.
I bakgrunnen:messebygg.Anlegget
er tegnet av arkitektene Helge Abrahamsenog Hans Grinde. Under: Fra åpningsseremonieni forelesningssalen.Per Laukøy på
talerstolen.Den vakre utsmykningenav lokaleter ved kunstnerenOddvar Vinje.
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Opplærings- og utviklingssenteret ble høytidelig åpnet med denne konstruksjonen. Klokken skal brukes til å kalle elevene på plass.
Fra venstre: Per Laukøy, Sverre Oftedal, Rolf Johnsen, H. Øveraas og Kåre Schjetne.

Det var fagsjef Rolf Johnsen (SK) som foretok den
offisielle åpningen av senteret, og han understreket
at det var en stor dag, ikke
bare for Kraftledningsavdelingen, men også for
Statskraftverkene i sin helhet. Såvidt vites er dette
nemlig det første opplærings- og utviklingssenter i
etatens historie.
Planlegging
Tankene om et opplæringssenter som skulle sette
fremtidens kraftutbyggere i
stand til å møte tidens krav
til kunnskaper og kvalifikasjoner, ble født allerede i
1970-årene. Etter studiebesøk ved SK's søstervirksomhet i Sverige, Finland
og Ontarie Hydro i Canada i
1979 (senere også i Tyskland) begynte planene å ta
konkret form. Den 6. juni
1980 ble det oppnevnt et
tremannsutvalg som skulle
utrede opplæringsbehovet,
og vurdere etablering av et
opplæringssenter, spesial-

innrettet for kraftledningsbygging. Resultatet av
utredningsarbeidet er altså
opplæringssenteret på Melhus som ble tatt i bruk 29.
november 1983.
Resultat
At det var Melhus som ble
valgt ut som plassering for
senteret, henger delvis
sammen med at stedet
geografisk ligger midt i
landet og at NTH og SINTEF ligger i umiddelbar
nærhet. Men det har også
sammenheng med at man
ved anleggssenteret på SKMelhus hadde en del bekvemmeligheter tilgjengelig, som kunne nyttiggjøres i
forbindelse med opplæringssenteret. I dag står
Melhus-senteret altså klart
med følgende innretninger:
Et antall ledige rom og
innretninger i anleggets
kontorbygg, beregnet på
undervisningsformål.
Et nytt messebygg for
innkvartering av kursdel-

tagere. Messen er kom- rende år blir de totale
binert med anleggets avskrivninger og driftsutgifbehov for innkvartering ter ca. 2,5 millioner kroner,
av egne mannskaper og og dette vil utgjøre 0,625
ligger like ved kontorbyg- millioner kroner for hvert
anleggssenter. Reiseutgifget.
Et øvelsesfelt på ca. 200 ter og lønn for kursdeltagemål beliggende nær Lun- re kommer her i tillegg.
Opplæringssenteret er
damo. Her skal de praktiske arbeider og øvelser først og fremst ment å
foregå. En permanent skulle dekke Kraftledningskraftledning på ca. 1,1 avdelingens behov, men
km med åtte master er man ser ikke bort fra at for
eksempel Statskraftverkeunder bygging.
I tillegg vil bestående nes driftsavdeling og evenverksted og lager ved tuelt private ledningsenanleggssenteret være til- treprenører vH melde sin ingjengelig. Maskiner vil bli teresse for samarbeid.
Man vurderer i slike tilfelle
leid etter behov.
å leie ut lokalene i ledige
perioder.
Kostnader fordeles
Anleggsleder Per Laukøy
kunne opplyse at senteret Stor søkning
frem til 30. september Da senteret ble åpnet 29.
1983 hadde kostet totalt november i fjor, var det
7,4 millioner kroner. Inves- første kurset allerede i
teringene skal fordeles på gang. Emnet var «Løfteredskaper og ståltau. Kontroll,
Kraftledningsavdelingens
fire anleggssentra, mens bruk og vedlikehold», og 14
man har tenkt seg at drifts- deltagere fra alle de fire
kunne
utgiftene skal dekkes ved anleggssentrene
kursavgiftene. For innevæ- derfor være med å kaste
FOSSEKALLEN NR. 1-M

7

Begivenhetenble feiret med et bugnende lunsjbord.Vi gjør oppmerksompå at dette ikke er daglig kost på Melhus. Fra venstre:
Johanna Holstad, Ruth Blekesmork,Liv Skjelbostadog Inger Knutsen.

glans over åpningsseremonien. Ellers har man planlagt undervisning innen
fagområdene fundamentarbeid, mastemontering, linemontering og anleggsmaskiner, og det opplyses i
Kraftledningsavdelingen at
søkningen til kursene har
vært stor.
Forventninger ti I
kursstedet

Ved opplæringssenteret tar
man ikke sikte på videreopplæring innenfor fagfelt
som blir ivaretatt ved andre
læreinstitusjoner. Opplæringen på Melhus er ment å
skulle være et tillegg til
disse på felter som er spesielle for ledningsbygging.
Formann i opplæringsrådet,
Kåre Schjetne (SKL) sier at
undervisningen bare blir én
side av saken, for man
håper også å kunne drive
annen virksomhet ved
senteret. Viktig i denne
sammenheng er muligheten til å utvikle og prøve nye
konstruksjoner på øvings8
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feltet. Gjennom teori og
praktiske øvelser regner
Man dessuten med å kunne
innarbeide sikrere og mer
rasjonelle arbeidsmetoder.
Dette skal gi kostnadsinnsparing for NVE, høyere
fortjenestemulighet
og
tryggere arbeidsplasser for
arbeidstageren.
Sist, men ikke minst har
man til hensikt å gjøre
opplæringssenteret til en
«innhøstings- og informasjonssentral», hvor opplysninger om nyutvikling ute
på anleggene blir samlet,
registrert og sendt ut til alle
dem som har interesse for
saken.
Praktisk gjennomføring
av kursene

Vi går mot vanskeligere tider når det gjelder sysselsetting, og i Kraftledningsavdelingen ventes etter
hvert større problemer med
å finne vinterbeskjeftigelse. Dette var noe av årsaken til at flest mulig kurs vil
bli lagt til den kalde og

mørke årstid. Slik håper
man i hvert fall i noen utstrekning å kunne tilby meningsfylt og fremtidsrettet
opplæring i stedet for demoraliserende
permitteringer.
Når det gjelder lærekrefter, vil man delvis benytte
seg av kompetanse utenfra. På åpningskurset møtte for eksempel instruktører fra firmaene Kjettingkonsulenten og A/S Norsk
Ståltau. Imidlertid vil Kraftledningsavdelingen satse
sterkt på å trekke inn oppsynsmenn og andre ledere
fra etaten, både for å dra
nytte av den fagkunnskap
som disse representerer,
og for å styrke gruppens
status og interesse for faget.

undervisningsplan,
fant
man opplegget for ambisiøst. Man har derfor satset
på en rekke kortere intensivkurs (av ca. én ukes
varighet). Imidlertid vil det
bli lagt vekt på at kursene
får status som ledd i en fullverdig fagutdannelse, og
det vil av den grunn bli
utstedt kursbevis. Ledelsen
håper at dette vil øke interessen for faget, og dermed
produktiviteten.
Opplæringssenteret
felles ansvar for ledelse
og arbeidstager

Sverre Oftedal avsluttet sitt
innledningsforedrag
på
Melhus med å understreke
at
opplæringssenterets
utvikling og fremtid må
være et felles ansvar for
ledelse og arbeidstagere.
H. Øveraas fra Norsk
Kursene ledd i full
fagopplæring
arbeidsmandsforbund sa
Man hadde en tid planer om seg enig i dette, og på
full fagopplæring ved Mel- vegne av Arbeidsmandsforhus, men etter at ledelsen i bundet gratulerte han de
Statskraftverkene
hadde ansatte i Kraftledningsavsett på det første utkastet til delingen med det nye

opplæringstilbudet. Han
mente imidlertid at man
ikke måtte la Melhusprosjektetbli en sovepute,
men arbeide videre for å få
utvidet tilbudet til full
fagopplæring.
NVE —«årets
vernebedrift»?
Både i planleggingsarbeidet og i undervisningen
er gruppen verneledere
sterkt representert. Sikkerheten står da også som
et sentralt punkt på studieplanen, og instruktør Per
Rundal fra firmaet Kjettingkonsulenten uttrykte overfor Fossekallenat han var
imponert over
NVE's
innsatsnår det gjaldtverneog sikkerhetsarbeid.Etaten
har mange og dyktige folk
på vernesektoren,og er på
landsbasis først ute med
utnevnelseav en egen sik-

I Fossekallennr. 6/1983
understreketRolf Johnsen
at man ved en nyskapning
som opplæringssenteretpå
Melhus må regne med
endringerog justeringerav
opplegget etter hvert som
man får erfaring. Nå er det
første kurs i gang, og det
skal bli spennendeå se om
opplæringenhar_gittdeltagerne «bedre forståelsefor
konstruksjoner,arbeidsmetoder og kostbare maskiner» slik målsettingen for
kursene er. Vi vil i Fossekallen komme tilbake
senere på året med de erfaringerman høsteri løpet av
første sesong. I denne
sammenhengsluttervi oss
til de øvrige innbudte ved
åpningsseremonien
på
Melhus, og ønsker lykke til
med de første relevante
kurs for kraftledningsbyggere.
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kerhetsingeniør, nemlig
opplæringsleder
for
Melhus-senteret, G. Skjeset.
Ifølge Per Rundal er
Statskraftverkenefor øvrig
representert langt over

Eksperiment
med video

deo-opptak med fagsjef
Rolf R. Johnsen,og dette
ble kopiert og sendt ut til
Sist i november ble det i anleggssentrene. BakKraftledningsavdelingeni grunnen for eksperimenStatskraftverkene utført tet var at man hadde funet eksperiment. Det ble net at kontakten mellom
gjort et 15 minutters vi- anleggene ute og ledel-

gjennomsnittetpå de kurs
arbeidstilsynet arrangerer
(selv om disse blir avviklet
på fritid), og han hevdet at
etaten burde kvalifisere til
«årets vernebedrift» hvis
noe slikt hadde eksistert.

sen ved hovedkontoret
var for dårlig. Ved avspilling av kassettene på
brakker og kontorer kunne således fagsjefen hilse alle sine medarbeidere
i forbindelsemed julen og
det nye året.

Reaksjonentyder på at
tiltaket ble godt mottatt.
Denne måten å komme i
kontakt på er så vidt vi
vet ny i etaten, men kan
sikkert med godt utbytte
praktiseres også i andre
avdelingeri NVE.

Oppfinnsomt strekklag i Bjerkvik
I områdermed vanskeligtilgjengeligemastepunkterer «gode råd dyre». Et problemmed skiftav tromlerfor spoleapparat
ble løstved at strekklagetfant opp en type «bulldozerkran».Med enkle midlerkan gode løsningerfinnes,og i dette tilfelle
har praksisvist at «bulldozer-kranen»fungerergodt. Vi kan anbefale den til andre med samme behov.

Knut Olav Skogøy

FOSSEKALLEN

NR. 1-84

9

Energi- og industrikomMens merknader til Regjeringens budsjettforslag danner det politiske grunnlag for Stortingets beslutninger. Her
ser vi komMen samlet på et møte med ledelsen i NVE 11. november 1983. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Budsjettet for 1984
Energi- og industrikomitens
merknader
til Regjeringens budsjettforslag danner
det politiske grunnlag for Stortingets
beslutninger. Komitens
innstilling til
1984-budsjettet var klar 21. november
1983, og den inneholder en rekke interessante merknader til departementets
framlegg. Det gjelder spørsmål om for
eksempel elektrisitetsprisens betydning
for norsk kraftkrevende industri, energiøkonomisering, fremtidig bruk av EDB —
blant annet for Elektrisitetstilsynet, om
tildeling av konsesjonskraft, om saksbehandling i vassdragssaker. Videre om
«Samlet plan», om energiplanlegging på
fylkesnivå og organisasjonsforholdene i
norsk kraftforsyning. — For dem som
ikke vil lese den nokså omfattende proposisjon nr. 1, er det vel anvendt tid å gå
gjennom nevnte budsjettinnstilling. Her i
Fossekallen kan vi bare gjøre spredte
streiftog.
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Finn Gran, AA

Regjeringens
forslag til
budsjett (gul bok — Stortingsproposisjon nr. 1) ble
som vanlig lagt fram for
Stortinget og offentligheten
i oktober. Som «underliggende etat» hadde NVE da
allerede arbeidet med dette budsjettet fra senhøsten
1982. Offisielt ble NVE's
budsjettforslag etter Hovedstyrets
behandling
oversendt til departementet i mars 1983.
Innstillingen fra Energiog industrikomMen ble klar
21. november 1983, og dermed var Stortingets godkjennelse
sikret. Under
komMbehandlingen
var
stortingsrepresentantene
Oddbjørn Langlo og Aksel

Fossen ordfører for henholdsvis kapittel 1885 og
2454.
Jeg skal ikke trette
leserne med for mange tall.
Detaljene finner vi i Stortingsproposisjon nr. 1 for
OED, og flere detaljer kommer fra SAØ og AAØ etter
hvert som årets bevilgninger blir «tilstillet» de budsjettansvarl ige
instanser.
Utover i 1984 vil budsjettaliene inngå i de løpende
regnskapsrapporter.
Kraftdekningen fram mot
1990
For Statskraftverkene og
Energidirektoratet er det
både oppløftende og forpliktende å notere seg følgende utsagn i Budsjettinnstilling til Stortinget nr. 81983-84: «På kort sikt kan
kraftdekningen synes tilfredsstillende, men utsiktene fram mot 1990 gir

Regjeringen har ikke valgt det mest flomdempende alternativ i Jostedalsutbyggingen. Kan hende er det derfor Forbygningsavdelingen
blir tilgodesett med &I million kroner av Ulla-Førre-midlene. Noe må i hvert fall gjøres! Bildet er tatt under flommen i Jostedalen i 1979.
Foto: Forbygningsavdelingen.

grunn til å anta at kraftba-

lansen blir meget vanskelig.
Komiteen understreker derfor betydningen av at
Regjeringen følger opp sine
planer (Innstillingens nr. 14
1982-83) og legger tilstrekkelig vekt på utbygging
av ny kraft og energiøkonomisering. Det er komiteens
forutsetning at tilgang på
kraft ikke blir en faktor som
hindrer tilstrekkelig økning i
den økonomiske aktivitet.»
Prisen på statskraft

I komiteen (og Stortinget)
var det delte meninger om
men
elektrisitetspriser,
Regjeringens forslag om
10% forhøyelse av «prisen
på statskraft til alminnelig
forbruk» ble godkjent med
knapt flertall.
N.ye regler for
rentebelastning og
avskrivning

Komiteen har også drøftet
den betydning som de nye
regler for rentebelastning

og avskrivning vil få for prisen på levert kraft. Departementet blir anmodet om å
legge fram ny redegjørelse
om dette, sammen med
problemene med «hjemfall» (gamle konsesjoner
må eventuelt fornyes), og
virkningen av fylkenes
medfinansiering og medeierskap.
I sammenheng med rentespørsmålet uttaler komiteen (side 35): «Komiteen
viser til at Stortinget ved
flere høve har understreket
at Statskraftverkenes virksomhet ikke kan sammenlignes med vanlig forretningsmessig virksomhet.
Verkene skal drives, i
hovedsak ut fra samfunnsmessige målsetninger.»
Denne uttalelsen kan
være god å ha i minne ved
den forestående omorganisering.
Energiøkonomisering

En viktig budsjettpost finner
vi i kapittel 1890 Energiøko-

med
nomiseringstiltak
videre. «Tilskudd til elektrisitetsforsyningen — (post
70) inngår her med nær 118
millioner kroner, det vil si
omtrent samme realverdi
som i 1983 (112 millioner
kroner). Ca. 60% vil gå til
ombygging og forsterkning
av fordelingsnett, særlig til
områder hvor elverkenes
økonomi er svak.
En vesentlig del av bevilgningen går til overførings- og samkjøringslinjer.
Forsterkningene har gunstig virkning for reduksjon
av overføringstap.

Forbygning

Som ofte før har Stortinget
forhøyet bevilgningen til
Forbygningsavdelingen,
også denne gang med en
million kroner på bekostning av kapittel 2454 (UllaFørre).
EDB-systemer

Energikomiteen har gitt en
omfattende
forholdsvis
omtale av Statskraftverkenes arbeid med EDBsystemer. Komiteen nevner
også den iverksatte analyse av Statskraftverkenes
økonomi med blant annet
utvikling av budsjettsimuleringsmodell.

Breheimen-Jostedal

Statskraftverkene
For
(kapittel 2454) er det særlig
interessant å merke seg
førstegangsbevilgningen til
post 35 — BreheimenJostedal. Det betyr klarsignal for anleggsdrift så snart
Stortinget har godkjent
endelig regulerings- og
utbyggingsplan.

Nye stillinger

Stortinget har godkjent opprettelse av to nye stillinger i
Elektrisitetstilsynet og en ny
stilling (tidsbegrenset) knyttet til arbeidet med «Samlet
plan».
Ny åpenhet om budsjettet
Budsjettforslaget for 1985
FOSSEKALLEN
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Hovedtall fra budsjettet:
Kapittel 1885: Elektrisitets- og
vassdragsforvaltning :
Energi-,Vassdrags-og Administrasjonsdirektoratet
Post

Kroner

01Lønn og godtgjørelser
65 030 000,11Varer og tjenester
45 730 000,21Spesielle driftsutgifter
16 150 000,28 670 000,30 Forbygningsavdelingen
730 000,32 Sysselsettingstitak
342 000,34 Oppryddingi vassdrag
35 Bandak-Norsjøog Norsjø-Skien-kanalen 5 950 000,147 000,45 Store nyanskaffelser
70 Tilsynmed eldredammer
293 000 163 042 000,De administrativeutgifteri post 01 og 11 som dominerer
kapittel 1885, er i Statskraftverkenefordelt ut på drift og
anlegg.

118 millionerkroner er bevilgettil energiøkonomiserendetiltak.
Ca. 60% av dette vil gå til forsterkningav fordelingsnettet,idet
slike forsterkningervil få en gunstig virkningfor reduksjonav
overforingstap.Foto: S. E. Hagen.

kan antagelig bli et åpent
diskusjonstema mye tidligere enn normalt. Hittil har
våre
budsjettdata
vært
unntatt fra offentlighet inntil
finansministerens framleggelse i Stortinget. Fra nå
av vil institusjoner og etater
som legger fram budsjettforslag før Finansdepartementets rammer er fast-

lagt, ikke kunne unnta forslaget fra offentlighet. Dette vil få betydning for NVE,
og innebærer i alle fall to
forhold. Vi kan vente offentlig diskusjon om NVE's
budsjettforslag allerede på
våren. Det andre er at
NVE's
budsjettansvarlige
organer må legge opp forslag som er realistiske.

Man satser på EDB-utviklingogså i 1984. I Statskraftverkene
arbeider man blant annet med en budsjettsimuleringsmodell.
Kapittel 2454: Statskraftverkene:
24 Driftsresultat:
Kroner
Driftsinntekt3
606 700 000,Driftsutgift,
overslagsbevilgning1
867 700 000,Avskrivning569
000 000,Renter1
191 000 000,30 Innkjøp av vassfall
31 Planlegging og forberedende
tiltak
33 Ulla-Førre
35 Breheimen-Jostedal
36 Kobbelv kraftverk
37 Aurland, deltaking i Oslo Lysverkers anlegg
38 Mørkfoss-Solbergfoss, statens
andel i kraftstasjon m.m.
41 Alta-anlegget, statens andel
42 Små vannkraftkilder
44 Overføringsanlegg Sørlandet og
Vestlandet
45 Overføringsanlegg Østlandet
46 Overføringsanlegg Midt-Norge
47 Overføringsanlegg Nord-Norge
48 Fornyelser
49 Ymse

Foto: Rune Lislerud/Samfoto.

Kroner

21 000 000,2 200 000,30
859
69
515

500
800
300
800

000,000,000,000,-

5 000 000,39 300 000,104 200 000,15 500 000,138
277
148
242
69
164

300
100
300
500
200
400

000,000,000,000,000,000,-

2 702 400 000,-
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Glomfjord kraftverk
i går, i dag og i morgen
Haraid Mellerud
A/S Salten Kraftsamband

Midt i bildet: Administrasjonsbygget for A/S Salten kraftsamband.
Her er store utvidelsesmuligheter, også plass for eget NVE-bygg.
Foto: NS Salten Kraftsamband.

Driftsadministrasjon i
Glomfjord
Min kommentar representerer derfor en støtte til deres
syn om at Stor-Glomfjord
kraftverk bør ha en drifitsadi Glomfjord,
ministrasjon
som gjerne også favner det
Melfjordframtidige
prosjektet.
Et driftskontor med den
bemanning
og
autoritet
som hensyn til sikker kraftforsyning, rasjonell drift og
beredskapsmessige forhold
tilsier. Ingen uenighet om
dette.

nene, er imidlertid at et distriktskontor for NVE i Nordland med fordel kan lokaliseres til Fauske i indre Salten.
Mange er kjent med det
forhold at NVE vurderer
opprettelse av et distriktskontor i Nordland. Fylkesmyndighetene har da også
for noen tid siden gitt
uttrykk for at et slikt kontor
bør opprettes snarest mulig
av hensyn til de omfattende
aktiviteter som NVE har og
vil få i dette fylket.
Et distriktskontor representerer en viss desentralisering av NVE's virksornhet, — en lokalorientert styring og kontroll innenfor
flere fagfelter av energiforvaltningen. Oppgaver både
og
av forvaltningsmessig
forretningsmessig karakter.
Dette favner planlegging
og utførelse av byggeprooppsynsvirksomsjekter,
het, natur- og miljøvern etc.,
— forsåvidt også drift så
langt dette er av overordnet
karakter, og orientert til en
gruppesentral for samordning av de tjenester som
utføres i de lokale driftssentraler ute ved verkene, —
som den driftsovervåking
i
etablert
som ønskes
Glomfjord.

Distriktskontor i Fauske
Det jeg har ivret for, og som
medfører at stedet Fauske
er trukket inn i diskusjo-

Ingen motsetning
Den problemstilling som er
sterkt betont i Fossekallen
nr. 10/1983, der Glomfjord

Administrerende direktør i A/S Salten
Kraftsamband, Harald Mellerud knytter
her en kommentar til artiklene om Glomfjord i forrige nummer av Fossekallen.
Han synes motsetningen mellom Glomfjord og Fauske når det gjelder plassefor
ringen av driftsadministrasjonen
Svartisen-verkene er sterkt overbetont.
Etter hans mening bør driftsadministrasjonen legges til Glomfjord, mens det vil
at NVE's fremtidige
være naturlig
distriktskontor for Nordland får sin plass
i Fauske.

Jeg har med stor interesse
lest artiklene om Glomfjord i
nr. 10/1983.
Fossekallen
og billedstoffet
Omtalen
som er knyttet til dette lokalsamfunnet er en verdig og
fin presentasjon av et vakkert stykke Nordland. Slik
distrikl-Norge bør markedsføres.

Med henvisning til uttalelser av herrene Jenssen og
Fjellgaard vil jeg bemerke
at vi trenger mennesker
som med mot og optimisme
kjemper for distriktene, og
gjør liv laga for de mange
som ønsker å bo og virke
der.

og Fauske settes opp mot
hverandre i vurderingene
av en driftsadministrasjon
for Stor-Glomfjord, — eventuelt også Melfjord kraftverk, — synes for meg å
være et resultat av skinnuenighet.
Distriktskontoret for NVE
i Nordland er vel ikke tenkt
lagt til Glomfjord, — vil jeg
tro. Dette kontor bør ha en
nærmere tilknytning til fylkesadministrasjonen, og da
kan og bør Fauske være et
godt alternativ til Bodø —fylBåde
keshovedstaden.
fordi vi har bygget et godt
på
el-forsyningsmiljø
Fauske ved etableringen av
AJS Salten Kraftsamband,
og fordi vi her har en av
moderne
mest
landets
gruppesentraler med infortil den
masjonskapasitet
datasentral
overordnede
som vi formoder at også
vil
distriktskontor
NVE's
etablere.
Derfor igjen. Lykke til
Glomfjord. Den driftsadministrasjon som dere ønsker,
den kommer. Men NVE's
i Nordland
distriktskontor
fylke bør ikke etableres i
Glomfjord, — da er Fauske
et vesentlig bedre alternativ.
Til slutt en honnør til
redaksjonen av Fossekallen. Dette bladet har blitt
interessant lesning for meg,
med godt billedstoff og fin
jou rnalistikk.
FOSSEKALLEN
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Vassdragsdirektoratet:
I Forbygningsavdelingen

regner
man med å ferdigstille prosjektet
med tørrlegging av Østamyrene i
Rendal. Fra Hydrologisk avdeling
meldes det om forsøk med pumping av vann for regulering av
minstevannføring i Orkla. Ellers
står innsamling, bearbeidelse og
publisering av hydrologiske data
på programmet.

av knjen

Natur - og landskapsavdelingen
har prosjekter i gang ved alle
NVE's anlegg.

KI,cebu-VazrdaL

Avdeling for vasskraftundersøkelser: Avdelingen har særlig arbeidet med Samlet plan for gjenværende vassdrag. Denne legges
frem for Stortinget av Miljøverndepartementet i år.
kan feire
Vassdragsavdelingen
75 år i 1984. Konsesjonsak —
Svartisen skal behandles av Hovedstyret i første kvartal.

stern for
;r i,n.ormat,

Fra direktoratene er det
rapportert følgende virksomheter i 1984:
Energidirektoratet:
Elektrisitetsavdelingenplanlegger
en ny Skagerak-forbindelseog en
Finlands-forbindelse i Finnmark.
Videre arbeider man med en ny
Energimelding, og i februar skal
innstillingen om vindkraft være
klar. Det første vindkraftprosjekt er
tenkt lagt til Frøya.

Direktoratet for
Statskraftverkene:
Administrasjonsavdelingen
Ved
arbeider man med en ny organisering av innkjøpsvirksomheten.
Ellers står EDB-utvikling av servicefunksjoner på tapetet, og når
det gjelder tungtransporter nev:
nes spesielt M/S Skageraks siste
kabellegging i Vancouver.

har 10 anBygningsavdelingen
legg på programmet. Alta, Kobbelv og Ulla-Førre er igangsatt,
mens Svartisen, Breheimen, Hellemo, Krutåga, Vefsna, Pålsbu og
Hogga fremdeles er på planlegI konsesjons-og tilsynsavdelin- gingsstadiet.
gen arbeides det for tiden med et
I en særstilling står Ulla-Førre
informasjonsopplegg om brannfasom kan feire 10 års jubileum og
ren ved bruk av elektriske appaHogga i Jostedal hvor man håper
rater.
på oppstart i løpet av høsten.

Driftsavdelingen får tilskudd av
to nye driftsområder: Alta og
Sogn. Ellers har man her ansvaret
for: Østlands-verkene, Tokke-verNorekene, Vestlands-verkene,
verkene, Aura-verkene, Rana-verkene, driftsområdet i Glomfjord,
og Innset-verkene. Ringerike og
Balsfjord trafostasjoner samt Ådal
koplingsstasjon settes i drift, og på
undervisningssektoren håper man
å få en samarbeidsavtale mellom
Statskraftverkene og NTH i havn.
I Elektroavdelingen utvikler, man
en ny type kondensatorbatteri, og
leverer batteri til Lista aluminiumsverk. En ny transformator leveres
Leirdola Kraftverk, og Follum trafostasjon avhendes til Buskerud
kraftverker. Driftssentralen i Sauda og landssentralen på Smestad
fullføres. Oddal og Tegneby koplingsstasjoner settes i drift, og
man bygger om og moderniserer
i forbindelse med
Rana-nettet
bestilling av ny driftssentral i Korgen. Det legges nye kabler over
Tjeldsundet.
setI Kraftledningsavdelingen
tes følgende linjer i drift: NoreRingerike, Ringerike-Sylling, Flesaker-Sylling, Kvandal-Bardufoss,
Verdal-Klæbu,
Alta-Kvænangen,
Sauda-Førre og Førre-Lyse.
Nytt
Produksjonsavdelingen:
oppdrettsanlegg for fisk blir bygget ved Alta, og oppdrettsanlegget i Bjerka (Rana) blir utvidet.
informasjonssystem
Databasert
for produksjonsplanlegging med
tilknytning til landssentralen på
Smestad kommer i drift. Nye metoder for snømåling utprøves

(målingav gammastrålingfra bakken, snøradarog matematiskmodell til oppdatering av satellittdata).

Administrasjonsdirektoratet:
melder at man her særlig arbeider
med EDB-utvikling, lederutvikling
og spesialistavlønning.
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Norske kraftverk
i Nepal
Erling Diesen

I overgangen mellom det nepalesiske
slettelandet i sør og fjellområdene som
til slutt ender opp i Himalaya, ligger byen
Butwal, senteret for den industri- og
kraftverksvirksomheten som nå i mange
år har vært knyttet til sivilingenioren og
misjonæren Odd Hoftuns navn.
Adkomsten til kraftverket.

Nordmenn i Butwal
En del av de norske deltagere ved Verdens Energikonferanse i New Delhi i
Hoftun orienterer energidelegasjonen i misjonens gjestehus.

september i fjor, fikk anledning til å avlegge et besøk
hos Hoftun og hans medarbeidere i Nepal. Hoftun
kom til Butwal første gang
for 20 år siden. Han hadde
da allerede bak seg fem år
med bygging av sykehus i
de høyereliggende
områder av landet. Butwal var
den gang uten industri,
uten elektrisitet og kommunikasjonsforholdene var ytterst dårlige. En dårlig lastebilvei førte de ca. 35 km
sørover
til den indiske
grense. Ellers var det bærere som besørget all varetransport.

Yrkesskole og mekanisk
verksted
Noe av det første som ble
startet opp i Butwal i regi av
«United Mission to Nepal»,
var en yrkesskole i kombinasjon med et mekanisk
verksted. De elevene som
den gang fikk praktisk og
skolemessig
opplæring,
danner i dag grunnstam16
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men av fagarbeidere innen
de virksomheter
som er
vokst fram, og enkelte av
pionerene har avansert til
formenn.
Virksomhetene
engasjerer nå ca. 500 mennesker. Under en rundtur i
de mekaniske verkstedene
fikk vi se en del av de produktene man hadde satset
på, spesielt tilpasset behovene på landsbygda.
Vannturbindrevet mølle
Hittil er det produsert rundt
hundre eksemplarer av en
vannturbindrevet mølle for
pressing
av vegetabilsk
olje, maling av ris, og i en
del tilfelle drift av en liten
lysdynamo. Komponentene
er dimensjonert slik at de
kan bæres av mennesker
fram til montasjestedet. De
fjerneste befinner seg 10—
12 dagsmarsjer fra kjørbar
vei, opp mot den tibetanske
grensen. Disse møllene har
dels avløst mer primitive
vannhjul, dels dieseldrevne
enheter og dels tredemøller.

Vannforsyningsproblem
Mange landsbyer i Nepal
ligger oppe i fjellsidene.
Undertiden kan da vannforsyningen bli et problem.
Verkstedet
i Butwal har
utviklet
et alternativ
til
bæring av vann i form av en
såkalt rampumpe. Den drives av vann med et visst
trykk, som må forefinnes i
en viss mengde på stedet.
Det presser så via et ventilsystem en noe mindre
vannmengde opp inntil 180
meter. Til og med trillebårer
ble produsert — også et
alternativ til bæring, noe
som ut fra en besøkendes
observasjon,
åpenbart er
nepaleserens
hovedbeskjeftigelse.
Utstyr fra Norge
Verktøymaskiner og annet
utstyr
stammet
i stor
utstrekning fra Norge. Det
er gitt til misjonen av forskjellige firmaer, pakket på
dugnad av entusiastiske
ingeniører i Oslo-området —
flere av dem fra NVE — og

Glimt fra industrisenteret i Butwal.

fraktet gratis til Calcutta på
norske båter. Da maskineriet ofte er av noe eldre
årgang, hadde man stor
nytte av eldre fagfolk, som
kjenner disse modellene
godt, og som kom fra Norge
for å overhale og instruere i
bruken.

Vannkraftverk i Tinau
Elektrisitetsbehovet
for
verksteddriften og den mest
nødvendige belysning ble i
de første årene dekket av et
dieselaggregat.
Men etter
en tid fikk de bygget et lite
vannkraftverk i elva som
kommer i friske stryk ned
dalen og renner gjennom
Butwal. Elva heter Tinau,
og er på ingen måte ideell
for kraftutbygging. Den har
en observert minstevannføring på 3 m3 pr. sek. og en
anslått
maksimal
flomvannføring på 6000 — seks
tusen — m3 pr. sekund.

Ytelsen i det lille kraftverket var på 50 kW, og maskinene sto opprinnelig
på
Vafos Bruk. Dette kraftverket er nå nedlagt og erstattet med et nytt, som den
norske gruppen fikk anledning til å besøke. Inntaksdammen ligger i elveløpet
4-5 km opp i dalen fra Butwal. Derfra fører en 1200 m
lang tunnel fram til skråsjakt
og maskinhall. Utløpstunnelen er ca. 800 m lang, og
den utnyttede fallhøyden er
ca. 50 meter. Alt fjellarbeid
var utført med håndredskap
og trillebør. Under nepalesiske forhold er det ikke riktig å sette inn avanserte
maskiner som erstatning for
arbeidskraft. Fjellet i området er usedvanlig løst, og
tunnelen måtte derfor støpes ut i full lengde. Også
dette arbeidet var utført
med håndkraft. Stikkingen
av tunneler og maskinhall
hadde folkene i Butwal

utført selv, etter selvstudium av Sigmund Larsens
lærebok
i
landmåling!
Maskineriet til denne kraftstasjonen var også hentet i
Norge, og de tre aggregatene på tilsammen 1 MW
hadde tidligere tjenestegjort
dels i Bøylefoss, dels i
Øgreifoss og dels i Fiskaa
Verk.
Adkomsten til kraftstasjonen var et kapitel for seg.
Fra bilveien opp gjennom
dalen førte en rimelig god
vei i slyngninger ned til en
lang, smal hengebro —også
et
av
Butwal-senterets
egne produkter. Etter å ha
passert
denne svaierrde
hengebroen førte en meget
kupert sti fram til et trappehus
over
kraftverket.
Tyngre transport foregikk
med taubane over elva.
Denne kraftstasjonen forsyner i dag ikke bare verksteder og fabrikker, men også
store deler av Butwal og

omegn med elektrisk strøm.
Årsproduksjonen
ligger i
området 3 GWh.

Store flommer
Både den nedlagte stasjonen og den nåværende har
i tur og orden vært fullstendig dykket under flommer.
Begge kunne imidlertid tas i
drift etter utbedringer og
tørking. Men de to storflommene
krevde
dessverre
mange
menneskeliv
i
Butwal-området. Under den
første i 1970 omkom 120
mennesker, og under den
andre så sent som i september 1981 omkom 275.

Andikhola-prosjektet
I dag arbeider Hoftun og
hans medarbeidere med et
flerbruksprosjekt
for
et
vassdrag noe høyere oppe
i fjellene. I det såkalte Andikhola-prosjektet
skal
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man kombinere kraftutbygav
elektrifisering
ging,
landsbygda i området og
utbygging av jordvanningsanlegg. Ytelsen på kraftverket vil bli 5 MW — og
maskineriet er på vei fra
gamle Mesna kraftverk på
Lillehammer.
Produksjon av vannkraftturbiner

I dag planlegger man å
danne et selskap for produksjon av små vannkraftturbiner der også Kværner/
Sørumsand og de nepalesiske myndigheter skal
delta. Disse siste er for
øvrig engasjert i alle de selskaper som er opprettet i
forbindelse med virksomhetene i Butwal.
Det burde her foreligge et
betydelig marked, for Nepal
har et enormt vannkraftpotensial. Foreløpig er total
installasjon i hele landet
100 MW. Av det kom 60
MW i drift i fjor.
Store fordeler ved en mer
omfattende regulering

En mer omfattende regulering av de vassdragene
som starter i Himalaya og
som fortsetter nedover i India før de når Den
via
bukt
bengalske
Ganges, bør ha mange po-

Maskinsalen i vannkraftverket.

Når sirena går

Kjære Kalle!
Nå igjen da gitt. Å — så fælt
det er å høre denna ulinga!
«Men hva skal vi gjøre om
det blir alvor,» var det en
som sa her om da'n. «Jo da
skal du løpe ned i tilfluktsrommet,» sa en annen. Og
så hørte je berre noe om at
det visst'n itte hvor var.
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FOSSEKALLEN

NR. 1-84

Denne fyste var nok ny
her, han. Men tenk deg da,
atte dom nye itte veit hvor
det fine tilfluktsrommet er!
Det som er så forseggjort
med svære, tunge og sikre
jerndører og slikt.
Je blei faktisk litt nyfiken
på detta «rommet», og ville
ta det i nærmere øyesyn.
Lett var det jo for meg — je
let berre feisel og bor kvile,
og porten — jo den sto åpen
den —.
Den visitten var fort unnagjort, og den kunne je ha

sitive virkninger. I flomtiden
gjør elvene årlig stor skade, både i fjellområdene
og nede på slettelandet.
Andre deler av året er fjellelvene tørre. De høyereliggende områdene i Nepal
står i fare for å avskoges,
da ved er den vanligste
energikilde for koking. Avskoging fører til at jorda
vaskes ut og føres med
flomvannet ned til slettelandet, hvor den avleires
og bidrar til ytterligere
oversvømmelser. Med en
mer omfattende elveregulering og elektrifisering i
Nepal, vil skogen kunne
gjenreises, jorda holdes på
plass og dyrkes med kunstig vanning —og flomskadene kunne reduseres.
Hans Nielsen Hauges
arvtagere

Hoftun og hans medarbeidere bidrar til å dra i gang
en slik utvikling. De er av
landets myndigheter forbudt å drive misjonsvirksomhet i vanlig forstand,
og satser i stedet på å virke gjennom sitt praktiske
arbeid. Til dette arbeid fortjener disse Hans Nielsen
Hauges arvtagere fortsatt
full støtte fra norske kraftselskaper, fra norsk industri og fra norsk utviklingshjelp.

lattbli. Spessielt hvis det
hadde vøri allvåli. Og nå da
gitt, som væla er blitt så allvåli allvåli! Je trur faktisk at
både hatten og feiselen kan
gjøre bedre nytte for seg enn
det å fly å gjømme seg der.
Kaffår? Jo, serru. Gjømmer'u deg der, er'ru mye lik
strutsen. Det går itte an å
late att døra —!
Ved NVE-bygget
11. januar 1984
Klokka 1201

Pelle Jønsson
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Bøker

Vår indre rytme
«Bandak-kanalen»
En av Telemarks største
severdigheter, Bandak —
Norsjøkanalen, ble satt i
drift i 1892. Den har nå fått
sitt praktverk av forfatterne
Øystein Dalland og Per H.
Misund. Universitetsforlaget feilberegnet markedet
helt, og førsteopplaget på
2500 eksemplarer ble revet
bort i god tid før jul. Men når
dette leses, er nok annet
opplag kommet til bokhandlerne.
så
er
Kulturhistorie
mangt. I den ene «enden»
er åndsverk i tekst og tone.
Så kommer de løse gjenstandene til nytte og pynt, til
hverdag og fest. Helt i den
andre «enden» er byggverkene. Blant dem har selvsagt våre kirker, noen av
dem over 800 år gamle,
hatt en bred plass i kulturhistoriske bøker.
I de siste årene har interessen økt sterkt for de
ingeniørverkene.
typiske
Riktignok finnes det allerde
mye litteratur, vesentlig i
form av jubileumsberetninger. På vårt eget felt har
mange kraftselskaper utgitt
slike bøker. Felles for disse
er at de har vært betalt av
jubilanten.
Det nye er at man nå har
prøvet seg på det åpne
marked. En rekke personer
har i løpet av kort tid betalt
196 kroner for kanalboka.
La oss håpe at mange oppdager dette markedet, slik
at andre ingeniørverk får
sine bøker. Nestemann i
løypa er Bergensbanen,
som fyller 75 år i 1984. Gyldendal Norsk Forlag NS
har fått Bjørn Holøs til å
skrive bok til jubilået.
Før
Kanalen «tilhører» mange.
Først og fremst var den en
viktig ferdselsåre for VestTelemark helt til etter 2. verdenskrig. Men den er også
en del av NVE's historie.
Fram til 1907 het vi

ble
Det
Kanalvæsenet.
laget mange papirprosjekter, men de fleste måtte gi
tapt for jernbanealternativet, for eksempel da man
valgte jernbane til Lillestrøm og Eidsvoll for å gi
Oslo forbindelse til Glomma
og Mjøsa. Den innenlandske skipsfarten måtte
derfor stort sett nøye seg
med innsjøene. I Telemark
var man tidlig ute. Allerede i
1852 var dampskipene i
gang:
«Statsraad Stang» på
Norsjø — Heddalsvatnet og
«St. Olaf» på Vestvannene
mellom Strengen og Dalen.
I 1861 kom Skien — Norsjøkanalen, som ga forbindelse mellom havet og Norsjø. Deretter gjensto bare
—
Ulefoss
strekningen
Strengen som flaskehals på
den lange veien inn til
Dalen, som er en geografisk merkverdighet etter
norske forhold. Midt inne i
landet ligger Dalen, men
bare 72 meter over havet.
Norsjø var blitt «til en
Bugt av Havet», sa amtmann Aall. Men andre
lavtliggende innsjøer fikk
jernbane. Fra Drammen ga
forbinRandsfjordbanen
delse til Eikeren, Tyrifjorden, Krøderen, Sperillen og
Randsfjorden.
Hva skulle man gjøre for
å erstatte hestetransporten
mellom Ulefoss og Strengen og den tungvinte og
omlastingen?
fordyrende
En isolert jernbanestump
ville ikke lønne seg. Nærmeste jernbanestasjon var i
Skien, dit Vestfoldbanen
var åpnet i 1882. (Sørlandsbanen kom ikke til Lunde
før i 1925.) Valget sto således mellom kanal Ulefoss—
jernbane
og
Strengen
Skien—Strengen.
forgjengere
For våre
måtte det ha vært oppmuntrende at kanal for en gangs
skyld vant. Ingeniør Gunnar
Sætren fremla sin plan i

1881 og en forbedret plan
1882. I 1886 vedtok Stortinget første bevilgning uten
debatt. I boka er en rekke
personer omtalt eller intervjuet. Noen har sluppet til
med sine egne ord. Dette
gjør boka ekstra variert og
verdifull. Som NVE-er savner jeg imidlertid mer om
Sætren, som bare er nevnt
noen få steder og er uten
fotografi.
Sætren var ingen hvem
som helst, men heller
hovedpersonen. Han var
både planlegger og anleggsleder. Med kanalen
som «attest» var han et
opplagt valg da ny kanaldirektør skulle ansettes i
1889.
Nå
Hvorfor bok akkurat nå?
Forfatterne har nok valgt
det riktige tidspunktet. NVE
— Statskraftverkenes søknad om utbygging av
Hogga kraftverk skal snart
avgjøres, se omtale i Fossekallen nr. 3/1983. Den
kjente naturvennen Dalland
viser en meget nyansert
holdning i sin beskrivelse
av fordeler og ulemper. Til
visse debattanter på begge
sider i vannkraftdebatten
kan man si: «Les og lær!»
Men først og fremst vil
boka fortelle oss at kanalen
er et kulturminne vi ikke har
råd til å miste. Ekstra verdifull vil den være som et
levende kulturminne. Man
håper på tilskudd fra mange
pengesekker,
forskjellige
og alle disse «pengemennene» har nok fått hvert sitt
eksemplar av den praktfulle
og interessante boka.
finnes det et enda mer
slagkraftig argument: Få
opp trafikktallet! Hver og en
av oss kan bidra til det ved
å reise med M/S Victoria
(102 år gammel til sommeren), småbåt eller kano.

Erik Tøndevold

I Tromsø er det gjort undersøkelser som viser at en stor del av befolkningen får innsovningsvansker
på den tiden da solen forsvinner.
Når solen kommer tilbake igjen,
blir vanskelighetene borte.
Ole Didrik Lærum: Mennesket og biorytmene.
Universitetsforlaget,
Oslo 1983. III. 148 s.
Pris: kr. 92,00.

Ole Didrik Lærum gikk tidligere for å være lat om morgenen, og det kan vel gjelde
noen hver av oss. Men ikke
nå lenger. For nå har man
nemlig innen forskningen funnet at vi mennesker styres av
såkalte biorytmer (et slags
indre ur), og disse rytmene
veksler noe fra menneske til
Dette er årsaken
~neske.
til at noen sover lenger enn
andre om morgenen.
Imidlertid følger vi stort sett
det samme mønsteret, til tross
for at dette mønsteret ofte
kommer i konflikt med det
samfunn vi lever i. Lærum påpeker at det er viktig at vi lever
i pakt med våre biorytmer, og
vi kan derfor med den beste
samvittighet sove litt lenger.
Leseren vil dessuten i Lærums bok finne en rekke gode
unnskyldninger for det han eller hun måtte ha mest lyst til å
gjøre.
Dette er populærvitenskap
på sitt beste, selv om fremstillingen nok av og til er noe
forskningspreget. Inge Morilds
festlige og anskueliggjørende
illustrasjoner er imidlertid av
første klasse. Jeg vil anbefale
boken på det varmeste, både
til A- og B-mennesker.

- •—
Det er også vondt for laboratoriedyrene å gå surr i rytmene. Her
ser vi en typisk døgnvill mus.

Mette Kjeldsberg
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Pilotprosjektpå optimaliseringav kraftverk
NEDREFIØSSAGAKRAFTVERK
11,,,,ANOS.GISTREFONG

0.

TOTALVIRK,..5GRADER

8030.

Harald Hulaas, SBM

Ved drift av kraftverk vil
man alltid være opptatt av
spørsmålet:
«Hvordan
skal vi operere et kraftverk for å utnytte ressursene mest effektivt»? «Å
utnytte ressursene» kan
tolkes på flere forskjellige
måter, alt etter hva den
overordnede
målsetting
er. For eksempel kan det
være å produsere
så
mange
kilowatt-timer
som mulig, eller man kan
ønske å tjene så mye penger som mulig. I praksis
betyr det «å utnytte ressursene» en mellomting
mellom disse.

Vassdrags- og Havnelaboratoriet ved Norges Hydrodynamiske
Laboratorier
i
Trondheim har på oppdrag
fra Statskraftverkene
gjort
et pilotprosjekt på området
optimalisering av kraftverk.
SBM (Maskinkontoret) har
vært ansvarlig innen Statskraftverkene.
Et
optimaliseringsprogram kan for eksempel ta
hensyn til følgende faktorer:
Enkelttapene i kraftverket.
At et kraftverk (isolert
sett) bør kjøres ved
størst mulig fallhøyde.
Her kan elementer som
hydrologi/meteorologi,
magasinforhold og flo og
fjære ha betydning.
Optimalisering av vedlikeholdsarbeidene
og
tidspunktene for disse.
Tap i overføringsnett.
At strømprisene endres
gjennom året, eventuelt
også døgnvariasjoner.
Nødvendigheten
av
roterende reserve.
Prosjektet tok utgangspunkt i punkt 1, og man
valgte
Nedre
Røssåga
kraftverk som et egnet pilotprosjekt. Prosjektet hadde et tredelt siktemål. Å
fremskaffe data som mu-

liggjør optimal drift av kraftverket, å fremkalle data
som senere kan benyttes
ved tilstandskontroll og å
analysere det hydrauliske
systemet med tanke på å
fokusere områder hvor det
senere kan være aktuelt å
foreta tapsbesparende ombygninger. Rapporten, som
foreligger
nå, inneholder
resultatene fra tilstandsregistreringer. Det vil si virkningsgrader
for vannvei,
turbiner,
generatorer
og
transformatorer. På grunnlag av disse virkningsgradskurvene er sammenhengen mellom effekt og
vannføring funnet, og derigjennom
optimal
effektfordeling og optimal startrekkefølge av aggregatene. Til hjelp har Vassdrags- og Havnelaboratoriet utviklet et eget regnemaskinprogram.
Rapporten
har kostet
Statskraftverkene
ca.
600 000 kroner, men man
forventer at lignende prosjekter i fremtiden vil falle
billigere ut. På gevinstsiden kan det nevnes at
man kan vinne inn ca. 7,8
GWh/år (1,5 millioner kroner) hvis man kjører kraftverket etter de optimaliseringskriterier som ble fun-

net, i forhold til hva man kan
tenke seg som forholdsvis
logisk tenkt kjøring.
Det er selvfølgelig av
interesse å gjennomføre lignende prosjekter ved andre
kraftverk også. Derfor er et
lignende prosjekt nå satt i
gang ved Øvre Røssåga
kraftverk.
Da Øvre
og
Nedre Røssåga ligger i
samme vassdrag og kjøres
i serie, vil man etter en analyse av Øvre Røssåga
kunne analysere vassdraget i sin helhet. Således vil
man kunne finne de optimale driftskriterier for dette,
og hvilken rolle fallhøydene
vil spille i det sammenkoblede systemet.
Rapporten,
«Nedre
Røssåga
kraftverk.
Tilstandsregistrering og totalvirkningsgrader», er distribuert til berørte innenfor
Statskraftverkene.
Andre
som måtte ha interesse av
rapporten, kan henvende
seg til forværelse SO, NVE
— Statskraftverkene.
Til slutt vil vi gjerne rette
en takk til prosjekt-teamet
ved Vassdrags- og Havnelaboratoriet, bestående av
Torbjørn
Nielsen,
Kåre
Noreng for et godt gjennomført arbeid.

Branni Vamarkferiehjem

Vi beklager å måtte meddele våre feriegjester at
Vamark feriehjem atter er
rammet av brann og derav
stengt. Kapasiteten vår for
avvikling av påskeopphold
er dermed sterkt redusert,
og vi oppfordrer alle med
andre muligheter for fjellpåskeopphold
om å ta
hensyn til dette.
Vamark feriehjem etter brannen. Dette er den tidligere
romfløyen.
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Vi kan imidlertid anbefale et opphold på Vinje
messe, med full forpleining.
NB!
Vinje messe
er
stengt i påskeuka! Hvorvidt
Vamark feriehjem vil bli
gjenoppbygget
er
ikke
bestemt, men Hyttestyret
vil på sin side gjøre det
som er mulig for at så skal
skje.
Hyttestyret

mot
Protestbevegelsene
NVE fikk sitt hittil argeste
uttrykk i Alta. Mæhlum
gjorde en beundringsverdig
innsats ved uttrettelig å ta til
gjenmæle mot kritikken.
Foto: Knut Snare,
Aftenposten

Til minne
Sjefingeniør Yngvar Mæhlum, kontorleder i SBG,
døde plutselig 1. juledag.
Dødsfallet kom som et
sjokk på oss alle, for han
var jo alltid så spill levende.
Mæhlum tok eksamen
ved NTH i 1949, i en periode da det å skaffe kraft —
elektrisitet — var første
betingelse for å bringe
landet på fote igjen etter krigen. Han startet sin ingeniørkarriere i «Studieselskapet for undersøkelser av
Sør-Norges kraftkilder». Til
oss kom han i 1951, da han
ble ansatt i Bygningsavdelingen. Der hadde han
senere sitt virke, hele tiden
på planleggingssiden. Han
hadde oppgaver i detaljplanleggingen blant annet
ved Nores og Glomfjords
utvidelser og ved Tokke.
Senere ble han mer og mer
utnyttet på det felt som i
dag kalles generalplanlegging, og som omfatter hele
prosessen fra de første
kartstudier for et prosjekt
frem til ferdig søknad om
utbygging. Befaringer i det
aktuelle område er en nødvendig og viktig del av
arbeidet, og gjennom sine
år i SBG ble fjell- og friluftsmannen Mæhlum lommekjent i store deler av vår

Dette brevet ble sendt
til Statskraftverkene
4. januar i år:

Også vi synes det er trist
at Yngvar Mæhlum er
død.
Selv om det har vært
og i fremtiden kan bli
skarpe feider mellom Norges vassdrags- og elektri-

fjellverden. I sin funksjon
som sjef for Generalplankontoret har han satt sitt
preg på alle de senere store
utbygginger.
De tidlige planene var
nokså beskjedne i omfang,
og medførte få spørsmål
og ingen diskusjon. Dette
«rettet» jo på seg etter
hvert. Beslutningsprosessen ble meget omfattende
og omstendelig, og det er
lagt ned mye penger i planlegging som hittil ikke har
gitt utbytte. Vi minnes store
prosjekter som hittil ikke
har latt seg realisere, som
Eidfjord
Stor-Breheimen,
Syd, Mørkri. Det er fra
Mæhlums og generalplankontorets side utført mye
arbeid som kanskje senere
kan komme til nytte.
Etter hvert som velstanøkte,
i nasjonen
den
kanskje ikke minst på grunn
av kraftutbyggingen, vokste

sitetsvesen og Norges
Naturvernforbund i kontroutbyggingssaversielle
ker, må begge parter
bestrebe seg på å unngå
å føre debatten og angrepene ned på det personlige plan. Vi vil nok fortsatt
være uenige i mange saker, men vi må respektere hverandres roller og
vårt engasjement.

motstanden mot ytterligere
«vold mot naturen». Startsignalet for protestbevegelsene kom ved Grytten og
fikk sitt argeste utslag ved
Alta, hvor det ble øst mye
usaklig kritikk utover oss.
en
gjorde
Mæhlum
innsats
beundringsverdig
ved utrettelig å ta til gjenmæle mot kritikken. Han
var i denne perioden den
som særlig eksponerte seg
i media, og han var alltid villig til å troppe opp i forsamlinger av motstandere for å
hevde våre synspunkter.
Noe han gjorde med styrke
og overtalelsestone. For
mange i dette land ble han
nok identifisert som selve
Vassdragsvesenet. Han ble
den som oftest tok støyten i
den kritikk vi ble utsatt for,
og jeg undret meg mangen
gang over hvor lite han tilsynelatende lot kritikken
slite seg ned. —Etter det vi i

Yngvar Mæhlum stod
på barrikadene og sloss
for sin overbevisning. Vi
respekterer ham for det.
Tilsynelatende trivdes han
i striden — og han stilte
seg ofte laglig til for hogg.
Men —han var aldri feig,
og han sloss med blanke
våpen. Det respekterer vi
ham for!
har
Statskraftverkene

dag vet, var det neppe en
korrekt slutning.
Innad var han en meget
dyktig, fremsynt og inspirerende medarbeider, som
med glød gikk inn for jobben sin. Vi hadde mange
diskusjoner, og var ikke alltid enige. Det er heller
ingen forutsetning for et
godt samarbeid. Svært ofte
måtte vi imidlertid gi ham
medhold i hans synspunkter.
Mæhlum arbeidet hele
sitt yrkesaktive liv i vannkraftens tjeneste, og han
har satt tydelige spor etter
seg i norsk kraftutbygging.
Hvor tydelig tror jeg vil
komme enda bedre frem
etter hvert.
På vegne av kolleger og
takker
arbeidskamerater
jeg for et meget givende
samarbeid gjennom mange
år.

Per Tønder Smith

mistet en fargerik og dyktig medarbeider.
overbring
Vennligst
denne hilsen til Yngvar
kolleger og
Mæhlums
venner i NVE — og gjerne
også til hans nærmeste
familie.
Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Torbjørn Paule
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Snarlig avklaringfor NVE
Jeg leser statsrådens interessante uttalelser i Fossekallen
nr. 9/1983 med håp og forventning. Ikke så å forstå at
jeg regner med at en ønske-

drøm skal gå i oppfyllelse, så
langt derifra! Men for de ansattes og for elektrisitetsforsyningens skyld håper jeg at vi
kan se en ende på dette. En

ende på diskusjonene, utredningene og usikkerheten som
henger over NVE. Så får vi alle positivt innordne oss i en ny
organisasjon.
Jeg skal vokte meg for å
kommentere de ulike organisatoriske løsninger som kan
komme på tale. Det er en sak
for den politiske elite, for ledere i landets elektrisitetsforsyning og for alle ansatte i NVE
eksklusiv undertegnede. Var
det en sak de ansatte burde
kunne forstå seg på, så måtte
det jo være etatens reorganisering! Men det er forunderlig
stille i NVE.
Hvorfor skriver så likevel
jeg? Jo, fordi det er enkelte
trekk ved den bestående organisasjon som involverer så
almene organisatoriske spørsmål at det må stå enhver fritt
å uttale seg om det. Da tenker
jeg verken på «bukken og
sekken» eller Statskraftverkenes økonomifunksjon! Jeg ser
for meg en organisasjon som
er støpt i armert betong, der
det må brukes både sprengstoff og bulldoser for gjennomføring av beskjedne tilpasninger! Dette behov for
sprengstoff og bulldoser har
ikke bare sin rot i statsadministrasjonens regelverk, men
også i «ledersjiktets permanens».
Det var et hell for etaten og
landets elektrisitetsforsyning
at man samtidig med reorga-

niseringen i 1960 fikk et nytt,
ungt ledersjikt. Det ga spenst
og drivkraft som kan ha manglet sin parallell i statsadministrasjonen. Resultatene taler
for seg selv.
Men ingen har evig ungdom, og det kan røyne på for
noen og enhver når det gjelder nytenkning og kreativitet
etter 20 år som leder for samme organisatoriske enhet,
selv om det fins frapperende
unntagelser!
Sirkulasjon i ledersjiktet er
en nødvendighet. Det fremmer
tverrfaglig forståelse og innsikt, sikrer tilførsel av nye tanker, skaper bevegelse nedover i rekkene, muliggjør organisasjonsendringer uten alt for
stor dramatikk. Ja, brukt med
måte vil fleksible lederansettelser virke som olje i maskineriet. Og slik jeg kjenner
mange ledere i NVE, tror jeg
de ville oppfattet dette som et
insitament.
Fordi våre oppgaver er så
allsidige og spennende, ligger
forholdene utmerket til rette
for å skape ledere med en
bredde i sitt erfaringsgrunnlag
som det er vanskelig å få frem
i elektrisitetsforsyningen for
øvrig.
Jeg tviler ikke på at man i
«snarlig avklaring for NVE»
også får med nettopp dette.

Jørgen Sørensen

Den nordiskeinformasjonsvekaom EDB i samfunnet:

«Ope hus»
hjå Vestlands-verka

I tida 14.-20. november 1983 vart det skipa til ei nordisk informasjonsveke om EDB i samfunnet. Initiativtaker var Nordisk Dataunion, og formann i den norske komiten har vore forbrukerog administrasjonsminister Astrid Gjertsen.
Målet med denne veka var å gi organisasjoner, bedrifter og
einskildpersoner ei forståing av kva EDB kan føre med seg, både når det gjeld muligheterog avgrensingar.
Bedriftersom nyttar EDB, vart oppmodaom å halde ope hus.
I Vestlands-verkasitt administrasjonsbygg
i Sauda hadde vi ope
hus to ettermiddagarunder denne informasjonsveka.Her var
det lagt opp ei løype med 11 postar.Kvar einskildfekk utdeltein
foldar der kvar post var skildra, og på kvar plass vart det gitt
praktiskedemonstrasjonarpå bruk av EDB.
Vestlands-verkanyttar i dag EDB som eit verktøy til mellom
anna tekstbehandling,arkivering,budsjettkontroll,lønnsutbetaling, fakturakontroll,undervisningsprogram,
ymse program for
driftsimulering/produksjonsplanlegging
samt fjernkontrollav 12
kraft- og transformatorstasjonar.

Skiftingeniør Anders Tolleifsen viser Sauda driftsentrals funksjoner for
små og store Sauda-buer. Foto: Arne G. Pleym.
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Fleire hundre personar, frå tenåringar til pensjonistar, var innom i løpet av desse to ettermiddagane. Ut frå dei spørsmål og
kommentarer som kom, var det tydeleg at interessa for EDB er
stor også i Sauda.

Jan Alne

Bård Braskerud 70 år
Den 12. januar fylte Bård
Braskerud70 år, og vi gratulerer ham på det hjerteligste.
Bård Braskeruder født i Våler i Solør, der han vokste opp
på gården Killingrud. Straks
etter at han ble konfirmert i
1929, fikk han seg arbeid på
ElverumAuto. I 1933 gikk han
på BjerkelyFolkehøyskole,og
der ble det oppdaget at han
hadde svært gode anlegg for
tegning. I 1934 var han 6 måneder i Kongens Garde, og
den følgende vinter arbeidet
han i skogensom tømmerhugger. I 1936 tok han ettårig
landbruks- og skogskole på
Kongsvinger. Det var også
tegningblantfagene, og da de
andre oppdaget Braskeruds
tegneferdigheter, tjente han
seg mang en ekstraskillingpå
å tegne oppgavene for dem.
Frem til slutten av krigen arbeidet han stort sett hjemme
på gården i Våler. I denne tiden tok han også en rekke
brevkursi tegning.
Etter krigen kjøpte han traktor med gravemaskin og begynte som entreprenør. Til
denne traktoren oppfant og
bygget han en eksoskompressor som han tok ut patent på.
Etter en arbeidsulykkei 1954
måtte han slutte med den virk-

somheten. Han ble da reisende i anleggs- og landbruksutstyr i noen år før han begynte
som tegner i LOG, og i 1967
startet han sin karriere i NVE.
Braskerudhar vist seg som
en allsidig og meget dyktig
tegner. Han har lært opp
mange av oss på avdelingen
til å tegne selv. Mange ganger
har han hatt det travelt med
større arbeider. Likevel har
han aldri avvist oss når vi er
kommet med noe som haster.
«Legg det på bordet så skal
jeg prøve å få lurt det innimellom», sa han — og neste dag
var det som regel ferdig. De
fleste rapporter,kart og andre
ting som er kommetfra Hydrologisk avdeling i de siste 16
år, har tegnesignaturen BB.
Av de størstearbeidene Braskerud var med på, kan vi nevne de to breatlasene,en rekke
dybdekart over innsjøer og
mange isohydatkart.
Braskerudble etterhvert en
del av «inventaret»på Hydrologisk avdeling, der han satt
foran tegnebordet med den
hvite frakken og det sølvhvite
håret. Om han var borte en
dag, var det noe som manglet.
Vi vil savne Braskerud,men
kjenner jeg ham rett, kommer
han nok snart på besøk. Han

har sagt seg villigtil å hjelpetil
med tegning om det blir nødvendig, for til tross for sine 70
år er han fremdeles stø på
hånden. Jeg håper imidlertid
han nå vil få bedre tid til å dyr-

ke sine interesser,og på vegne av oss alle vil jeg ønske
ham en lykkelig pensjonisttilværelse.

Audun Hage

Hage ble uteksaminert
fra NTH i 1947. Han kom til
oss høsten 1956 og ble
ansatt i Bygningsavdelingen. Hans viktigste arbeidsfelt ble oppfølgingen av de
entrepriser
avdelingen
satte ut, og selv om vi på
den tiden utførte en større
del av virksomheten i egen
regi enn vi gjør i dag, var
det
meget
betydelige
arbeider han hadde ansvaret for. Her må nevnes Kjeladammen, en voksen platedam, samt de store tunnelentrepriser ved Ranaanleggene.
Under planleggingen og
oppførelsen av vårt nye
administrasjonsbygg
var
Hage sekretær for byggekomiteen, og dette var et
arbeid han høstet mye ros
for.
Han var også i flere år
sekretær i den norske Icoldkomiteen (NNCOLD), og
sto som sådan ansvarlig for
eksekutivkomiteens
møte
og befaring i 1968.
Fra midten av 60-årene

og utover ble kraftutbyggingen her i landet offer for
en stadig mer komplisert
og tidkrevende saksbehandling, med sterkt økende krav til alle mulige utredninger og vurderinger.
Det ble vanskeligere for ledelsen å beholde oversikten, og innføringen av ordningen med prosjektledere
ble ansett som nødvendig
for å styre prosjektene i
«tid og økonomi». Systemet ble introdusert som en
forsøksordning ved Grytten, med sikte på å trimme
den for bruk ved Eidfjord.
Hage ble ansatt som prosjektleder ved sluttføringen
av Grytten og virket deretter
i samme funksjon under
hele Eidfjordutbyggingen.
Han satte kronen på verket
ved å ha ansvaret for arrangementet ved igangsettingen av første maskin, der
statsminister Nordli trykket
på knappen. Seremonien
ble avviklet knirkefritt, og
Hage fikk også ledelsen av
det høytidelige arrange-

ment da kong Olav satte i
gang aggregat 1 i Kvilldal.
Prosjektlederstillingen
var et nytt element i administrasjonen av våre største oppgaver, og dette nye
elementet kunne nok avstedkomme problemer i vårt
fagrettede miljø. Samarbeidsevne var en helt vesentlig forutsetning, og Hage viste at han hadde denne evne i fullt monn. Hans
fine personlige egenskaper
kom her til sin fulle rett.
Da Hage gikk over i
pensjonistenes
rekker,
mistet vi en uhyre samvittighetsfull medarbeider og
arbeidskamerat. Hans arbeid har alltid vært særdeles solid, utredninger og
vurderinger av første klasse. Det har alltid gitt en følelse av trygghet å ha Hage med på jobben. Jeg sier
takk for samarbeidet gjennom mange år, et samarbeid vi alle har satt meget
stor pris på.

Ved en tilstelning i undervisningsrommet den 28.
oktober sa Statskraftverkene «Takk!» og «Vel
blåst!» til Audun Hage, som
nå er gått over i pensjonistenes rekker.

Nils Haakensen

Per Tønder Smith
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 - Maj
Oslo 3

Julebord i Vassdragsdirektoratet

Landeplagen Do-Re-Mi av ukjent opprinnelse, fremføres av en
gruppe hydrologer. Hvem er hvem? Gjettekonkurranse
for
leserne. (Uten premie dessverre.)

Fredag den 16/12 1983 gikk V's julebord av stabelen. Det
årlige arrangementet går på omgang mellom de forskjellige avdelinger og denne gang sto Hydrologisk avdeling
for tur.
Vi ble mottatt i «Kantina» med en gløgg som aperitiff,
ypperlig mikset av Jorun Tande & Co. Deretter tilbords
med levende lys og en lekker koldtallerken. Toastmaster
Nils Roar Sælthun ledet allsangen, godt assistert av husorkesteret. Så kaffe, kaker og taler som seg hør og bør.
Deretter korsang, sketsjer, miming og parodier av VH's
egne artister samt et kresent utvalg fra direktoratet for
øvrig.
Det var ingen piping i salen under forestillingen så vi
antar at de fleste hygget seg.
Henrik Svedahl

NVE's personale
Endringeri novemberog desember1983
Nytilsatte:

Ankjell, StåleOppsynsmann
Borg, Trygve G.Avd.ing.
Brunborg, Svein RoarOvering.
Dale, SteinarAvd.ing.
Digernes, BjarteIngeniør
Ellefsrud, ElseKtr.ass.
Ellingsen, EstherDriftsarbeider
Havrevoll, MikkelFagarbeider
Johansen, Brit DahlKtr.ass.
Johansen, JørgenOppsynsm.ass.
Karlsen, FrodeLærling
Klaussen, ArnoldOppsynsm.ass.
Kvale, Kjell A.Oppsynsm.ass.
Kvarv, Per OlavOvering.
Larsen, Elly WoldenKtr.ass.
Løkken, Anne-LiseKtr.ass.
Pedersen, AstridKtr.ass.
Roland, ErikStatshydrolog
Selfors, Kristen A.Fagarbeider
Solheim, KariKtr.fullm.
Sønsthagen, PerAvd.ing.
Tollan, Inger LiseKtr.ass.
Tomelthy, KristianIngeniør

Kobbelv-anlegget
EEP
EEM
Ulla-Førre-anleggene
EEE
VA
Glomfjord kraftverk
Ulla-Førre-anleggene
Kobbelv-anlegget
Kobbelv-anlegget
Smestad trafostasjon
Kobbelv-anlegget
Kobbelv-anlegget
Kobbelv-anlegget
Glomfjord kraftverk
Kobbelv-anlegget
VU
VHB
Glomfjord kraftverk
EA
SBP
AAA
Aura-verkene

Garnås, Henning
Iversen, Gunnar
Johansen, Halvor D.
Lie, Erling
Listog, Olav M.
Mikalsen, Frank L.
Myklatun, Ragnhild
Maarud, Jorun
Næss, Per R.
Olafsen, Per B.
Rudi, Olav
Ruus, Kari
Skjoldli, Norvald
Træen, Jan
Zakariassen, Morten
Fratredelse

opprykk:

Eriksen, Lars Søe0033
Finborud, Astrid0016
Frognerhagen, Halvor0991
Haugli, Ola0991
Hellstrand, Helge0998
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Avd.ing.
Førstekr.fullm.
Fagarbeider
Fagarbeider
Montasjeleder

SEA
VFT
Nore-verkene
Vågåmo trafostasjon
Tokke-verkene

AJ
SPS
Jostedals-utbyggingen
SPV
Tokke-verkene
ET 6
Kobbelv-anlegget
SAA
ET 3
Ulla-Førre-anleggene
Nore-verkene
SAA
Ulla-Førre-anleggene
SBP
SDR

med pensjon:

Brekkås, ArthurMaskinm.ass.
Ktr.fullm.
Gulbrandsen, Nora
Konsulent
Kvalvik, John
Overing.
Resell, Knut
Opps.mann
Solheim, Torstein
Førstektr.fullm.
Wennewold, Ottar
Fratredelse,

Avansement,

0011 Konsulent
0033 Avd.ing.
0034 Overing.
0033 Avd.ing.
0998 Montasjeleder
0033 Avd.ing.
0009 Adm.sekretær
0016 Førstektr.fullm.
0033 Avd.ing.
0032 Avd.ing.
0991 Fagarbeider
0015 Ktr.fullm.
0034 Overing.
0033 Avd.ing.
0032 Avd.ing.

Innset-verkene
EA
Eidfjord-anleggene
SBM
Ulla-Førre-anleggene
Eidfjord-anleggene

annen:

Diesen, Erling
Femsteinevik, Arne
Fjermeros, Kåre Dag
Hofstad, Bjørn
Johansen, Britt
Swanstrøm, Edle

Underdirektør
Overing.
Fagarbeider
Overing.
Ktr.ass.
Avd.ing.

Ulla-Førre-anleggene
Område 5
SK-Hokksund
VF
SBP

