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Fossekallen
er et meddelelsesblad for Norges
vassdragsog elektrisitetsvesen.
Utgivelsen forestås av et bladstyre.

Konsesjon
til utbyggingsmotstanderne?
Når de folkevalgteskal ta stillingtil
en omfattende kraftutbygging,må
dette nødvendigvista tid. Det er
mange røster som skal høres, og
mange hensyn som skal tas. Man
strekkerseg langt i dag for å imøtekomme de enkelte brukerinteresser, og godt er det. Når hovedstyret
i NVE nå har lagtfrem sin innstilling
til utbygging i Saltfjellet/Svartisen,
hevder imidlertid enkelte røster i
nord at vernehensyneter gått så
langt at det må kalles «konsesjon
til utbyggingsmotstanderne».
Hovedstyret har i sin innstilling
til Olje- og energidepartementet
foreslått at det blir gitt tillatelse til
fire av de fem kraftutbyggingsprosjektene som Statskraftverkene
har søkt konsesjon for i Saltfjellet/Svartisen-området.Mens StorGlomfjord, Beiarn, Nord-Rana- og
Melfjord-prosjektene— med visse
reduksjoner— anbefales utbygget,
er Saltdalsvassdragetforeslåttvernet. Dermed er det oppståtten situasjon som muligens mangler sidestykke i vår kraftutbyggingshistorie. I hvert fall er det ikke hver
dag at NVEs hovedstyregår imot
både kommune, fylke og dertil folkeflertalleti den berørte kommune.
Særlig ikke når opinionen krever
sterre reguleringstiltakenn det hovedstyrettilrår.
Om naturvernhensyni Saltdalsområdet er så tungtveiendeat de
tilsier vern av Kjemåga, eller om
Saltdalsvassdrageter foreslåttvernet av taktiske årsaker, skal ikke
kommenteresher. Imidlertider det
klart at skuffelseni Saltdal er stor.
Her mener man at lokalevedtak og
krav er blitt satt fullstendigtil side,
og at ulempene ved en eventuell
kraftutbygginger blitt sterkt overdrevet. Det bebudes dessuten at
man på det lokale plan vil fortsette
å arbeide for en Saltdals-utbygging
frem til Stortingetskal ta sin avgjørelse.
Dersom dommedagsprofetiene
som har verserti enkelte sørnorske
aviser i det siste om at en storkon-
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Synspunkteri artikler og innlegg står for
forfatterens regning, og representerer
ikke nødvendigvisetatens eller bladstyrets syn.

flikt er under oppseiling i Saltfjellet/Svartisen blir oppfylt, vil man
derfor stå overfor nye og interessante skillelinjeri kraftutbyggingsdebatten. Men la oss håpe vi slipper.
Ingen av de berørte interesser
kan være tjent med at Salffjelletblir
et nyttAlta. I hvert fall ikke flertallet
av lokalbefolkningen som stiller
store forventninger til den kommende utbygging.Investeringerpå
åtte til tolv milliarderkroner i Saltfjellet/Svartisen-utbyggingen
skulle
gi gode utsikterfor sysselsettingog
næringsliv i utbyggingskommunene —«i disse for vårt land så alvorlige tider».
Saltfjellet/Svartisenhar stått på
den politiskedagsorden siden begynnelsenav 1970-årene, og ennå
er det altså ikke kommet til noen
avklaring.Når hovedstyreti NVE nå
har gjort sitt, er det normal prosedyre at Regjeringensforslag fremmes ved en St.prp. til Stortinget.
Energi- og industrikomiteenforetar
deretter, som et ledd i sin saksbehandling, befaring. For å få fortgang i saken har utbyggingskommunene ytret ønske om at komiteen foretar sin befaring i området allerede i sommer, men dette
er blitt avslått. Vi må håpe at Industrikomiteen har tungtveiende
grunnerfor et slikt avslag, for med
et kommende valgår vil en forsinkelse av befaringenkanskjeføre til
at en endelig avklaringi Stortinget
blir utsatttil 1986/1987.
En befaring i Saltfjellet/Svartisen
er ingen straff. Snarere tvert imot.
Vi som nylig har besøkt både
Glomfjordog Rana, kan skrive under på det. Vi kunne til og med
tenkt oss å legge ferien dit. Og
Saltdal må jo være enda mer attraktiv—for den er jo foreslåttvernet.
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Omslagsbilde:
Linjemannskaper ved ledningsområde 10
(Rana-verkene) i arbeid på linjen Nedre Røssåga—Svabo.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Hovedstyret i NVEs
innstillingom Verneplan 3:

Varig vern av 47
vassd rag

Hovedstyret i Norges vassdragsog elektrisitetsvesen
(NVE) foreslår for Olje- og energidepartementet at 47 av de i alt 64 vassdrag som omfattes av Verneplan 3
utredningen
gis varig vern mot
kraftutbygging, mens de øvrige 17
vassdragene
foreslås
frigitt for
konsesjonsbehandling.
NVEs hovedstyre
slutter seg
dermed
til
Sperstad-utvalgets
framlegg om at Stortinget i sin behandling av Verneplan 3 — som
opprinnelig omfattet 61 vassdrag
som i 1973 og 1980 ble gitt midlertidig vern fram til 1985, i tillegg
vurderer vern av tre vassdrag i
Nord land.
I tråd med dette tilrås vern av
Vefsna, vassdrag i Indre Visten og
vassdrag til Hellemofjord i Nordland. Videre foreslås varig vern av
blant annet Atna i Hedmark,
Flåmsvassdraget
i Sogn og Fjordane, Reisa i Troms — og vern av
sidevassdragene
Strondaelv
og
Bordalselv
i Vosso-vassdraget,
Hordaland.
Gaula i Sør-Trøndelag, Forra i
Nord-Trøndelag,
Bjerkreimsvassdraget
i Rogaland,
Jora i
Oppland og Jølstra i Sogn og
Fjordane er blant de vassdrag som
foreslås frigitt for konsesjonsbehandling.
NVEs innstilling om Verneplan 3
baserer seg —foruten på Sperstadutvalgets tilrådning — på en omfattende høringsrunde
hos berørte
kommuner, fylkeskommuner,
fylkesmenn, universiteter, organisasjoner og institusjoner med tilknytning til kraftutbygging,
landbruk,
reindrift, friluftsliv, fiske og vilt,
naturvern og kulturvern.
De 47 vassdragene som foreslås varig vernet har et kraftpotensial på 8,6 milliarder kilowattimer
(TWh), mens de 17 vassdragene
som tilrås frigitt for konsesjonsbehandling har et kraftpotensial på
6,7 TWh.

Vern mot kraftutbygging
Hovedstyret framholder at de foreliggende verneplaner, Verneplan 1
og 2 fra 1973 og 1980, bare gir
vern mot kraftutbygging. —Hvis det
er ønskelig med rettslig vern også
mot andre inngrep, forutsettes det
at dette tas opp for hvert enkelt
område for seg. I så fall blir det
aktuelt
med
utredninger
og
høringsrunder før slikt utvidet vern
eventuelt kan bli vedtatt, uttaler

I april besøkte Fossekallen Rana-verkene, og vi fant mye godt stoff der. Bildet viser Korgen “by
night», og den skarpe iakttager vil kanskje skimte nordlyset. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Et moderne eventyr i stål, betong og aluminium
Så sent som i 1953 hadde bare 47% av innbyggerne på Midt-Helgeland tilgang på
elektrisk kraft, og da bare i begrenset omfang. I dag dekker Rana-verkene vel seks
prosent av det totale el-forbruket i Norge. Vi har sett nærmere på denne kraftgiganten som er vokst opp i nord.
Med ondt skal ondt fordrives
Statskraftverkene har sammen
på en ny og enklere metode til
ved hjelp av sprengstoff. Tekst
Rana-verkene.

. ..
med Raufoss Ammunisjonsfabrikker
verdenspatent
skjøting av kraftledninger. Skjøtingen foregår
og bilder er hentet fra ledningsområde 10 —

Tomathøst under nordlysets flammer
Messa i Korgen er nok kjent for mange. Der råder for tiden Annbjørg Valla,
som kan vise til egenproduksjon av tomater — året rundt!
Ny 300 kV-Iinje Kolsvik—Nedre Røssåga
Vi har besøkt SK-Melhus-avdelingens
mannskaper i Rana-distriktet.
På en strekning av 13 mil skal det reises mellom 380 og 400 master.
De kommer lynet i forkjøpet
I NVEs driftssentral på Smestad overvåkes tordenvær med avansert utstyr.
Slik kan man hindre linjeutfall når tordenvær er under oppseiling, og sikre arbeidsplassene til folk som jobber med kraftlinjer.
Tryggere fravann for norsk båtsport . . .
Vassdragsdirektoratet
utgir i disse dager de to første av en rekke dybdekart
over norske innsjøer.
Hvordan Ulla-Førre ble vedtatt
Det er i år ti år siden Ulla-Førre ble vedtatt. I løpet av kort tid og med lite bulder
og brak vedtok man en felles utbygging av fem vassdrag. Hva var årsaken til at

det gikk så greit?

NVEs hovedstyre.
FOSSEKALLEN
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besøkerRana-verkene:

Det fortelles mange historier fra den første anleggstiden i Korgen. En
som sier mye om datidens anlegg, og kanskje
setter nåtidens i relieff,
er historien om hva den
første byggelederen
for
Røssåga i sin tid opplevde: Han hadde samlet
noen mennesker fra bygda omkring seg for å
orientere seg litt i geografien. Som alle «søringer» var han vant til at elvene renner fra nord mot
sør, og han pekte derfor
oppover elva og sa nord,
og nedover og sa sør. Da
var det en av stedets
menn grep ordet og sa:
«Ja, her i Korgen er vi
vant til å ha sør oppover
elva og nord nedover elva, men hvis overingeniøren vil ha det slik, så
er det greit nok for oss.»

I oljelampens skjær
Dette var godt og vel 30 år
siden, og mye vann er rent i
rør siden den gang. Naturen i
Røssåga-distriktet var sikkerligen vakrere den gang enn nå,
og ser man på fortiden i oljelampens romantiske lysskjær,
vil nok mange mene at man
har mistet mye som det kunne
vært verd å ta vare på. Men
ser man etter i de mørkeste
krokene, vil man også lett finne spor etter slit og usikkerhet, kamp om arbeidsplassene og flukt fr.a landsbygda.
Oljelamper var det for øvrig
mange av i de dager, idet
kraftdekningen på Helgeland
var svært dårlig. Så sent som

Stormyrbassenget er et resultat av Røssåga-utbyggingen. I dette inntaksmagasinet hekker sjeldne
fuglearter, og ved Ranaverkene er man derfor meget forsiktig med vannføringen i hekketiden.

i 1953 hadde bare 23 000
av Midt-Helgelands-områdets
49 100
innbyggere
(cirka
47%) tilgang på elektrisk kraft.
Heller ikke for dem som var
velsignet med elektrisitet, representerte kraftforsyningen
noe overflødighetshorn. Produksjonskapasiteten i området var på omkring 9,5 megawatt, og av dette leverte Reinfossen kraftverk cirka 3,4 megawatt. Reinfossen ble bygget
i 1925 av gruveselskapet Dunderland Iron Ore Co Ltd., og
kraftverket leverte en vesentlig del av sin produksjon til
gruvedriften. Følgelig gjensto
det omkring 6 megawatt til fordeling på 23 000 innbyggere,
og dette ga noe i underkant av
1600 kWh pr. hode pr. år. Dagens gjennomsnittlige el-forbruk i Norge ligger på 18 000
kWh pr. innbygger pr. år!
I første instans var det imidlertid ikke for å bedre krafttilgangen for alminnelig forbruk
at man vedtok å bygge ut
Røssåga. Årsaken var selvsagt jernverket i Mo i Rana.
Da Stortinget i 1946 vedtok å
bygge jernverket, forutsatte
man at Glomfjord kraftverk
skulle levere den kraft som var
nødvendig. Imidlertid tilbød
Norsk Hydro seg i 1947 å
overta Glomfjord-kraften og
bygge en ammoniakkfabrikk i
Glomfjord (se Fossekallen nr.
10/1983, side 7). Stortinget
omgjorde derfor samme år
vedtaket om overføring av
kraft fra Glomfjord, og vedtok i
stedet å bygge ut Røssåga for
levering av kraft til jernverket.
Dette var opptakten til statens
kraftutbygging på Helgeland.
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Nisser og dverge
bygger i berge. . .
Stortingsvedtaket om bygging
av Norsk Jernverk og utbygging av Røssåga startet en
kjedereaksjon som ingen den
gang hadde oversikt over.
Selv daværende generaldirektør Fredrik Vogt i NVE, som ellers var kjent for å være en
klarsynt mann, uttalte på et
orienteringsmøte i Korgen tidlig på 1950-tallet at utbyggingen av Røssåga ville gi
Helgelands-området full kraftdekning i overskuelig fremtid.
Uttalelsen illustrerer hvor uforberedt man den gang var på
det som skulle komme, og det

viste seg da også snart at
Vogt hadde vært alt for optimistisk.
Etter at første byggetrinn i
Nedre Røssåga var avsluttet,
gikk arbeidet derfor kontinuerlig videre. I 1958 var stasjonen
i full drift med seks aggregater,
og da var allerede anleggsarbeidet på Øvre Røssåga i full
gang. Siden gikk det slag i

slag. Øvre Røssåga kom i drift
i 1961, Langvatn i 1964, Rana i
1969 og Bjerka i 1972. Siste
utvidelse — et fjerde aggregat
ved Rana kraftverk —ble satt i
drift i 1981.
Parallelt med utbyggingen
av stasjonene ble også ledningsnettet utbygget, både internt og utad mot Sverige og
det øvrige Norge. I dag har

Rana-verkene en samlet generatorytelse på 1000 megawatt og en riormal årsproduksjon på omkring 5000
GWh. På de siste 28 årene
har Rana-verkene dermed utviklet seg til å bli en betydelig
faktor innen norsk el-forsyning, og de dekker i dag vel
seks prosent av landets totale
el-forbruk.
FOSSEKALLEN

NR. 6— 84

5

Stedet Korgen er på det nærmeste «skapt» av Statskraftverkene. Administrasjonen
for Rana-verkene
ligger lengst til
høyre i bildet.

Røssåga-utbyggingen
var i sin tid landets hittil største utbygging med opp til 1000 mann på anlegget. Her er noen av dem.

Reinfossdammen
regulerer Rana-elva og Langvassåga for
Langvatn kraftstasjon.
I flomperioder
kan det gå 1000—
1200 m3 overløp over dammen selv om alle luker er åpnet
og kraftverkene går for fullt.
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Reinfossen kraftverk
Det hele startet med at staten overtok Reinfossen kraftverk i 1950. Reinfossen er det eldste kraftverket ved
Rana-verkene, og det ble som nevnt bygget av Dunderland Iron Ore Co. Ltd. i 1925 for å dekke kraftbehovet ved selskapets kullgruver. Da staten overtok kraftverket for å skaffe kraft til Norsk Jernverk A/S i anleggstiden, ble det foretatt en omfattende modernisering og ombygging. I dag har Reinfossen en årlig produksjon på 20 GWh, og med sine to installasjoner på
tilsammen 3,4 megawatt er det det minste av statens
kraftverker.
Reinfossen kraftstasjon ligger cirka ni kilometer fra
Rana, sør for Skonseng stasjon der Langvassåga og
Rana-elva faller sammen. Til kraftverket hører en 135
meter lang tunnel og en 90 meter lang kanal, og i kraftproduksjonen utnytter man en fallhøyde på 25 meter.
Som de fleste eldre kraftverk er Reinfossen en ren
«øyenslyst». Stasjonsbygningen
ligger vakker og nymalt i fredelig terreng, og i stasjonen har man i stor
utstrekning beholdt det gamle maskineriet. Det rent ut
sagt skinner i messing, og tavlen for tre aggregater vitner om at Dunderland i sin tid hadde planer om utvidelse. Litt spesiell er kanskje også rørgaten som er
bygget i impregnert furu (se Fossekallen nr. 3/1983,
side 20-22).
Reinfossdammen som regulerer Ranaelva og Langvassåga for Langvatn kraftstasjon, må også nevnes.
Dammen har seks store tappeluker hvorav fire har en
bredde på 17 meter, samt en «konsesjonsluke» som
opprinnelig var beregnet på tømmerfløting. I flomperioder kan det gå 1000-1200 m3 vann over dammen når
alle luker er åpnet og kraftverkene går for fullt. For å
unngå ulykker i slike situasjoner er det montert varslingsanlegg langs vassdraget. Ved 200% økning av
vannstanden uler sirenene automatisk for å varsko
fiskere, campingturister
og entusiastiske
bilvaskere
som måtte befinne seg langs elvebreddene. Utlendinger er vant til denne typen varslingsanlegg, og kommer seg gjerne unna i tide. Værre er det med Ola
Nordmann som selvsagt går ut fra t det bare er en
øvelse!, sier maskinmester Odd Fjelldal.
Litt pussig er det at laksen er en viktig arbeidsoppgave for de to ansatte ved Reinfossen. Laksen liker
seg godt i kraftstasjonens umiddelbare nærhet, og ved
høy vannstand går den helt inn under stasjonen. Når
så vannstanden synker igjen, blir fisken avskåret fra
retrettmuligheter. Derfor hender det at man må stoppe
maskinene og sende froskemenn ned for å hjelpe laksen ut. Dette er kostbart, og i fremtiden håper man at
spesialkonstruerte grinder skal gjøre det enklere å få
laksen tilbake i sitt rette element.
Like ved kraftstasjonen ligger for øvrig Nord-Europas
lengste laksetrapp (1 km), som er lagt i tunnel. Trappen
ble bygget i 1972, og det ble lagt inn lys og telleapparat.
På grunn av en konstruksjonfeil gikk det imidlertid 10 år
før laksen «fant» trappen, så etter at feilen nå er rettet,
håper man at laksen i større utstrekning skal benytte
seg av bekvemmelighetene.
Området nær kraftstasjonen er fint lakseterreng, men
fiske er forbudt. De ansatte har i den anledning et nært
samarbeid med stedets fiskeforening,
som foretar
jevnlige kontroller på stedet.

Nedre Røssåga
Anleggstiden i Korgen (fem mil fra Mo) startet med
byggingen av Nedre Røssåga i 1947. Allerede da første byggetrinn var avsluttet, var det klart at det var behov for en utvidelse. I september 1958 ble den sjette

og siste maskinen satt i drift, og i dag er stasjonens
maksimaleytelse 250 megawatt. Dette gir en årsproduksjonpå 1605 GWh, noe som tilsvarerdet årlige elforbrukettil cirka 53 500 husstander.
Stasjonener bygget i fjell, og liggeromtrenttre kilometer fra Korgen,midt mellomMosjøenog Mo i Rana.
Med regulering av Røsvatn, Tustervatn, Bleikvatn,
Stormyra og delvis Vefsna utnytter man ved Nedre
Røssåga et nedbørsfeltpå 2114 km2 og en bruttofallhøyde på 245 meter. Til kraftverkethører 17 kilometer
tunneler med et tverrsnitt på opp til 65 m2 og tre
dammer: Røsvassdammen,Fallfossdammenog Bleikvassdammen.Av disse er Røsvassdammenmed utløpet av Tustervatn den største (lengde 270 meter,
størstehøyde 17 meter).
Nedre Røssåga er Rana-verkenesnest største stasjon, og her finner vi også driftsområdetssentralverksted. Dette er årsaken til at vi her i dag finner hele 28
ansatte.
Da Nedre Røssåga ble utbygget,gikk nedre del av
elva i slyng. Området ble demmet ned og kalles Stormyrbassenget,og pussig nok utviklet dette inntaksmagasinet seg etter hvert til litt av et fuglereservat.I
dag hekkersjeldnefugler i vannkanteni bassenget,og
ved Rana-verkene er man derfor meget forsiktigmed
vannføringeni hekketiden. Bare noen få centimeters
økningi vannstandenkan få alvorligefølgerfor fuglebestanden. Fuglereservateter godt innarbeidet,og ved
Rana-verkene opplyses det at man har fått beskjed
om at reservatetskal vernes mot kraftutbygging!
Øvre Røssåga
Utvidelsen av Nedre Røssåga var ikke nok til å tilfredsstilledet stadig økende behov, og derfor var man
i 1958, da Nedre Røssåga var fullført, allerede i full
gang med anlegget på Øvre Røssåga. Da tredje og
siste maskin ble satt i drift ved Øvre Røssåga, var
Rana-verkenesstasjonytelseøkt med 160 megawatt,
og årsproduksjonenhadde fått et tillegg på 795 GWh.
Nye 26 500 husstanderkunne dermed i teorien nyte
godt av kraftenfra Røssåga-utbyggingen.
Øvre Røssåga kraftverkliggerdryge to mil fra Nedre
Røssåga, cirka tre kilometer fra Røssågas utløp fra
Tustervatn. Reguleringsområdeter det samme som
for Nedre Røssåga bortsettfra Stormyra, og dette gir
stasjonen et nedbørsfelt på 1935 km2 og en fallhøyde på 130 meter. Ser man bort fra Fallfossdammen, er også dammene de samme som for nedre
Røssåga. Kraftverketer knyttettil et nett av 16 kilometer tunneler med tverrsnittopp til 65 m2.
Vannet i mindredeler av Vefsna-vassdragetblir nyttiggjortbåde i Nedre og Øvre Røssåga, og her er de
samlede tunnellengdercirka 22 kilometer med tverrsnittopp til 19 m2.
Ved Øvre Røssåga er det ni fast ansatte. I de siste
årene er det utført store overhalingsarbeiderbåde i
Øvre og Nedre Røssåga, og folk fra NEBB og ASEA
som utfører dette arbeidet, har derfor også vært fast
stasjonerti Korgen. Hyppige besøk fra NVEs hovedkontori samme forbindelse,har dessutengjortsitttil at
det har vært fullt belegg på Statskraftverkenesmesse
på stedet.
Mens Reinfossener et åpent besøksanleggfor publikum, er både Øvre og Nedre Røssåga lukkede stasjoner.

Reinfossen kraftverk ble bygget av Dunderland Iron Ore Co.
Ltd. i 1925 for å dekke kraftbehovet til selskapets kullgruver.
Kraftverket ble kjøpt av Staten i 1950, og er i dag Statens
minste kraftverk.

Maskinmester
Odd Fjelldal ved Reinfossen kraftverk demonstrerer det gamle maskineriet. Tavlen for tre aggregater
vitner om at Dunderland i sin tid hadde planer om utvidelse.

Hovedverkstedet
for Rana-verkene ligger ved Nedre Røssåga. Fra venstre: Trygve Bjerknesli, Knut Brendmo, Åge Bystadhagen og Arvid Villmones.

Langvatn kraftverk
Den solide utbyggingenav Røssåga-vassdragetvar
imidlertidheller ikke nok til å «gi Helgelands-området
full kraftdekningi overskueligfremtid». Nå måtte man
FOSSEKALLEN
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Fra kontoret ved Rana-verkenes
og Helge Øksnes.

verksted.

Johs. Jørgensen

se seg om etter nye vassdrag, og valget falt på Ranaelva. I 1961 startet utbyggingen av Langvatn kraftverk,
og da det ble satt i drift i 1964, fikk Rana-verkene lagt
ytterligere 90 megawatt til sin yteevne, mens årsproduksjonen økte med 306 GWh, tilsvarende det årlige
forbruket til 10 200 husstander.
Langvatn kraftstasjon ligger én kilometers veg fra Mo
i Rana, der Rana-elva renner ut i fjorden. Her utnytter
man et nedbørfelt på 2570 km2, men brutto fallhøyde
er bare 43 meter. Litt uvanlig er også den 3,6 kilometer lange tunnelen som er hele 140 m2 i tverrsnitt.
På grunn av det relativt begrensede fallet og de store
vannmassene er diameteren på aggregatenes polhjul
meget stor. Utløpet fra turbinene er formet som en trakt,
for ved å skape vakuum, får man en enda bedre utnyttelse av vannet.
De fire ansatte ved Langvatn har kanskje et litt spesielt ansvar, idet kraftverket er leverandør av kraft til
koksverket i Mo. Ovnene på koksverket kan ikke stoppes, og ved strømutfall får man ved Langvatn bare 20
minutter på seg til å ordne feilen! Når maskinene stoppes på Langvatn, fungerer stasjonen som transformatorstasjon, slik at koksverket får strømtilførsel fra
andre kilder.
Langvatn kraftverk er åpent for besøk av publikum.
Rana kraftverk

Inngangsportal
1961-1963.

for Øvre Røssåga kraftverk som ble satt i drift i

Maskinhallen ved Øvre Røssåga. Fra venstre: Rolf Kongsdal
og Even Fossum.
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Utbyggingen i Rana stoppet ikke med Langvatn. Startskuddet for anlegget på Rana kraftverk gikk allerede i
1963, og denne gang var man ute etter storfangst. Da
man gikk over målstreken med fjerde og siste maskin i
1980, var Rana-verkenes kapasitet økt med nye 500
megawatt og årsproduksjonen med hele 1830 GWh
(61 000 husstanders årlige el-forbruk).
Rana kraftverk ligger seks kilometer sør-øst for Mo i
Rana, og stasjonen er bygget i fjell. Til det regulerte
området hører blant annet Bjerka, Plura, Leirskarselva, Dalselv, Tverråga, bielver til Randalselv, Akersvatn, Kalvatn, Gressvatn og Kjensvatn. Det relativt
begrensede nedbørsområdet på 1342 km2 kompenseres ved at kraftverket kan nyttiggjøre seg et fall på
hele 500 meter. Tunnelene er cirka 100 kilometer tilsammen, og dammer ved Akersvatn, Kalvatn, Kjensvatn og Gressvatn regulerer vannføringen.
På grunn av det høye fallet som utnyttes, er diameteren på aggregatene mye mindre enn ved Langvatn.
Dette betyr at man trenger mindre arealflate i stasjonshallen, mens høyden under taket er atskillig større. Litt
merkelig er det derfor at Rana bare ganske nylig har
fått installert heis i stasjonen. Med ekte Rana-glimt i
øyet ble det sagt at det var klart at Rana ikke kunne få
heis når Langvatn hadde to!
Vel, omfattende vedlikeholdsarbeider var i gang på
Rana kraftverk ved vårt besøk. Et demontert aggregat
viste tydelig tegn på slitasje, så overhaling fra tid til
annen er nok på sin plass. I det «kaos» som preget
stasjonen, var det ikke godt å si hvem som var NEBBansatt, hvem som var tilreisende fra hovedkontoret og
hvem som hørte til på stedet. Men ved administrasjonen fikk vi opplyst at Rana kraftverk til daglig drives av
13 ansatte.
Når en kraftstasjon er under overhaling, vil man selvsagt helst ikke ha besøk, men ellers er Rana et såkalt
besøksverk av klasse B. Dette betyr at man kan få
omvisning i kraftverket etter spesiell tillatelse. Maskinmester Hans H. Steen sier imidlertid at man alltid er
meget nøye med å kontrollere før man gir noen form for
opplysninger. Især etter at det i den senere tid som
kjent er rullet opp den ene detaljerte «sabotasjeplan»
etter den andre.

Bjerka kraftstasjon
Siste skudd på stammen så langt ved Rana-verkene er
Bjerka kraftverk. Dette er et lite kraftverk med en maksimal ytelse på 20 megawatt og en årsproduksjon på 122
GWh (tilsvarende 4000 husstanders årlige el-forbruk).
Stasjonen er lagt til Leirskardalen, og her utnytter man
fallet fra Store Målvatn. Kraftverket ble satt i drift i 1972,
og stasjonen er ubemannet. Imidlertid er også Bjerka
åpent for publikum, som kan få omvisning etter avtale.
Ledningsområde 10 og understasjoner
Legger vi sammen tallene for yteevnen til alle Ranaverkenes kraftverker vil vi se at den totale produksjonen
tilsvarer det årlige gjennomsnittsforbruk
av elektrisitet
for cirka 156 000 husstander. Dette er imidlertid fiktive
tall, for all kraften som produseres ved Rana-verkene
går til tre statskraftavtagere: Jernverket i Mo, Mosjøen
aluminiumsverk og Helgeland kraftlag samt ut på Samkjøringsnettet.
For å få strømmen ut til kundene, trenger man et
driftsområde,
understasjoner
og ledningsnett.
Ved
Rana-verkene er det ledningsområde
10 og understasjonene Mosjøen trafo, Marka trafo og Mosjøen og
Majavatn kompenseringsstasjoner
som besørger distribusjonen av det hvite gull.
Ledningsområde 10 strekker seg fra Tunsjødal/Kolsvik til Mo i Rana, og linjene er sammenlagt cirka 500
kilometer. Linjene inspiseres en gang i året, i tillegg til
flybefaring
med termografisk
måleutstyr.
Det nye
måleutstyret har gjort ettersynet av linjene atskillig
enklere. Man flyr lavt over linjene, og ved. feil på ledningen avgis det mer varme enn vanlig. Dette gir seg
utslag på målesutstyret. Hvor behagelige slike flyturer
er, skal imidlertid ikke være sagt.
Ved ledningsområde 10 er det åtte mann i arbeid,
og de er delt i to lag. Fire arbeider på den søndre delen, og fire på strekningen Korgfjellet—Mo i Rana. Ved
de fire understasjonene er det i alt syv ansatte.
Driftsadministrasjonen
i Korgen
Driftsadministrasjonen
for Rana-verkene ligger i Korgen. Beliggende i Korgens sentrum med utsikt til elveløp på alle kanter, er administrasjonen plassert både
sentralt og godt. Med dagens kommunikasjoner tar turen til Oslo maksimum fem timer, og likevel har man
altså vannkraftmiljøet rett utenfor stuedøren, så å si.
Til sammen 20 ansatte har sitt daglige virke i tilknytning til driftsadministrasjonen,
og flere vil det bli i tiden
som kommer. Her planlegges nemlig utvidelser, idet
en ny driftssentral er under bygging. Sentralen skal stå
klar ved årsskiftet 1985/1986, men noe utstyr er allerede tatt i bruk. Dette gjelder blant annet data-anlegg i
stasjonene som automatisk ringer opp sentralen i Korgen hver time, og gir rapport om produksjonsresultatet. I dataanlegget ved sentralen er det lagt inn program for strømprisene, så her vet man til enhver tid
hvor mange kroner det er i kassen!
Merkantilt er administrasjonen
i Korgen knyttet til
hovedkontoret i Oslo med EDB-systemet Nord 100
(Tandberg), og ved moderne modemutstyr (se Fossekallen nr. 5/1984, side 5) har man direkte kontakt på
telenettet.
Foruten egne anlegg overvåkes også etter avtale
fem av Helgeland kraftlags kraftanlegg fra driftsentralen i Korgen.

Langvatn kraftstasjon. Kraftverket ble satt i drift i 1964, og er
leverandør av kraft til koksverket i Mo.

Maskinmesterassistent
Kjell Arne Bursvik redegjør for utviklingen ved Langvatn kraftverk.

Maskinmester Knut Lyngstad ved Langvatn kraftverk viser en
skisse over stasjonen.

Men Askeladden visste råd!
Skadevirkningene av kraftutbyggingen i Rana-distriktet
og tiltak for å motvirke disse, har stort sett vært de
samme som vi kjenner fra andre utbyggingsområder.
FOSSEKALLEN
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Det er bygget et stort antall terskler i de gamle elveleiene, og det er lagt betydelig vekt på terrengbehandling, særlig i forbindelse med utbyggingen av Rana
kraftverk. Ved Røssåga-verkene, som jo ble utbygget
før natur- og landskapspleien riktig fikk rev i seilene, er
det gjort en god del etterarbeider. Ved Røsvatn er det
siden slutten av 1960-tallet brukt én million kroner til
opprydding langs strendene.
Ellers er flere tusen kubikkmeter stein fra steintippene benyttet ved elveforbygning og ved omlegging av
riksveger i distriktet. Selve steintippene krever også sitt.
De første årene etter planering og tilsåing hadde man et
stort arbeid med gjødsling og stell, og enkelte år ble det
brukt 70 til 80 tonn gjødsel bare til dette.

Ved Rana kraftverk var store revisjonsarbeider
i gang. Her
diskuterer maskinmester Hans H. Steen (i forgrunnen) opplegget med Harry Hvidtsten fra Hovedkontoret og Jannaki
Koutsimanis fra NEBB.

Etter 20 års drift er det tydelig slitasje på turbinhjulene. Montasjeleder Rune Arvid Karlsson, som snart har vært i NVE i 30
år, rengjør et demontert aggregat ved Rana kraftverk.

Driftsbestyrer
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«Bobleverket»
En uheldig virkning av kraftutbygging er at fjordene lettere fryser til. I forbindelse med Røssåga-utbyggingen
ble det investert store beløp i forsterkning og nybygging av kaier i Hemnes-området for å gjøre disse sikrere mot isgang. Dessuten ble det opprettet et “isfond» på 300 000 kroner som skal brukes til å erstatte
mindre skader. Større skader blir behandlet særskilt.
NVE er pålagt å bryte is inn til kaier og bedrifter på
Hemnesberget dersom det er behov for det.
I Rana er isproblemet løst ved et såkalt bobleanlegg.
Tyve meter under overflaten er det lagt en gjennomhullet ledning tvers over fjorden. Ved å blåse trykkluft gjennom dette røret får man blandet ferskvann og saltvann i
overflateskiktet, og dermed forhindres isdannelser ned
til meget lave temperaturer.
Da bobleverket ble bygget i 1967-1968 kostet det
den nette sum av syv millioner kroner. Driftsomkostningene er også relativt høye, idet de to pumpene som
driver verket, har et forbruk på én megawatt i timen hele
vinterhalvåret. Dessuten må anlegget jevnlig kontrolleres av froskemenn. Imidlertid har boblene vist seg
meget effektive, og i Mo i Rana kan man derfor vise til
isfri havn.

Som fisken i kjølevannet
Det er allerede nevnt hva kraftutbyggingen har betydd
for fuglelivet i Korgen, men også fiskebestanden blir
selvsagt berørt av en kraftutbygging av slike dimensjoner. I henhold til konsesjonsbestemmelsene
er Ranaverkene derfor pålagt å sette ut 30 000 laksesmolt i
Rana-elven, 23 000 i Røssåga og 15 000 i Vefsna. For
å skaffe all denne fisken til veie, er man dessuten
pålagt å drive eget settefiskanlegg, og dette har vært i
drift siden 1968.
Fiskeklekkeriet ble egentlig bygget i en grentunnel
ved Rana kraftverk. Man ønsket her nemlig å oppdrette
fisken i kjølevannet fra generatorene, idet det oppvarmede vannet hadde vist seg å ha en heldig virkning på
veksten. Imidlertid skapte oppdrettsanlegget problemer
for driften, fordi det ikke var gunstig å kjøre Rana kraftverk kontinuerlig. For å løse dette problemet bygget
man i 1980 et nytt settefiskanlegg på Bjerka. Nå flyttes
fisken dit når maskinene på Rana stoppes.
Klekkingen av fisken foregår på Bjerka, og startforingen på Rana. Gjert Strand, som har ansvaret for
fiskeoppdrettet ved Rana-verkene, skulle gjerne sett at
startforingen ble lagt til Bjerka, men dette er det foreløpig ikke plass til. Fra september til mai blir fisken
oppbevart på Rana, ellers er de på Bjerka. Flyttingen
foregår bokstavelig talt i bøtter og spann. Og plastposer. To fulltidsansatte og to deltidsansatte driver settefiskanleggene.

Man har hatt sine problemer ved settefiskanleggene.
Fra 1969 til 1975 hadde anleggene en jevn oppgang,
men så ble fiskebestanden utsatt for den etter hvert så
kjente parasitten Gyrodactylus salaris. Denne parasitten dreper yngelen, og driftsresultatet er derfor ikke
særlig godt foreløpig. Imidlertid ser det ut til at parasitten er på tilbakegang, og Strand kan opplyse at
måleinstrumentene
viser at det er gått dobbelt så
mange laks opp i vassdragene i år som i fjor. (For ytterligere opplysninger om settefiskanleggene ved Ranaverkene, se Fossekallen nr. 3/1984, side 20.)

I gode og onde dager . . .
Med stort og smått teller personalet ved Rana-verkene
i dag 109 ansatte, og i sommersesongen beskjeftiges
et betydelig større antall personer. Det er med andre
ord ingen liten stab, men så er det da heller ikke småtterier man her er satt til å forvalte.
Det er snart 30 år siden hjulene i statskraftmaskineriet begynte å svive rundt på Helgeland, og ser man
tilbake på disse årene, må man si at det stort sett er gått
bra. Rana-verkene har vært forskånet for større ulykker
og omfattende skader.
Helt problemfritt har det imidlertid ikke vært, kunne
driftsbestyrer Arnulv Ervik fortelle. Særlig vanskelig
var det i den tiden da Røssåga-verkene måtte dra lasset alene, før man fikk forbindelse med omverdenen.
Kraftforbruket i distriktet økte langt sterkere enn tilgangen på kraft, og i perioder måtte man derfor kjøre
verkene for fullt. Det var spennende tider, for man var
klar over at det minste feilskjær kunne å de største
konsekvenser.
Ervik viste også til tilstandene i desember 1959, da
inntaket til Nedre Røssåga ble tettet igjen. Da leverte
hele stasjonen i nærmere to døgn ikke mer kraft enn det
som gikk med til å koke seg en skikkelig kaffeskvett. Og
i 1960 kom et tørrår som truet med å lamme store deler
av arbeidslivet i distriktet. For å illustrere den krisesituasjon som da oppsto, siterte Ervik på Rana-verkenes 25
års jubileum i 1980 et dikt signert Ph i Nordlands Avis
fra 8. desember 1960. Stor poesi er det kanskje ikke,
men det er nå godt sagt likevel!

Ronald Nybodstad er maskinmesterassistent
Marka trafostasjoner.

ved Mosjøen og

Maskinmesterassistent
Odd Arntsberg måler syreinnholdet
batteriene ved Mosjøen trafostasjon.

på

Røssåga kraftverk
Se Røssågadammen
er tørket isammen
så tørket som ørkenens sand.
Og kraften den svinner
når vann ikke rinner Gis ingen erstatning for
vann?
Vi sitter i tørke
og gruer for mørke,
vi bønder på øyer og skjær.
En vinter for døren tvi pokker, for Søren
får vi ikke andetslags
vær!
Men om at vi nyser
mens tranlampa lyser
betyr det jo slett ingenting.
Det har ingen fare
når jernverket bare
fremdeles kan holdes i sving.
Men Røssågakrafta
er kostbar som nafta, jo mindre, dess høyere pris.

Og når den blir borte
blir dagene sorte,
det hele blir krakk og forlis.
Jeg satt her og grunnet,
et råd har jeg funnet
til hjelp for det kraftløse verk.
I herr direktør
spiss ører, spiss ører,
for her kommer løsningen. Merk.
Mens jernverket rusler
og folkene sysler
lag sveiver - fremhundrede par,
og jobbløse leies,
dynamo'n kan dreies
av tusende hender som drar.
Og når I har gjort det
blir ledighet borte
og så blir det lys over land.
Og kilowattprisen
som truer med krisen
blir billig som syndeflodens vann.

Rana-verkene er pålagt å sette ut i alt 68 000 laksesmolt i de
vassdrag som er berørt av utbyggingen. Oppdrettet foregår
ved Rana kraftverk og ved et eget fiskeoppdrettsanlegg
i
Bjerka. Her fra anlegget i Bjerka. Fra venstre: driftsbestyrer
Arnulv Ervik, Mette Kjeldsberg og fiskeoppdretter Gert Strand.
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«Bobleverket» holder Ranafjorden isfri. Hver av disse maskinene bruker 500 kilowatt pr. time, så selv om vanligvis bare
én er i drift, blir det et anseelig forbruk i løpet av vinterhalvåret.

Prinsessen og det halve kongeriket

Disse traff vi fra administrasjonen:

Driftsbestyrer

Arnulv Ervik

Odd Fredheim

Mangor Johnsen

Heldigvis ble det ikke nødvendig å gjøre bruk av Phs
gode råd, for et regnvær i januar satte nærmest hele
Helgeland under vann.
Vinteren 1964/1965 var områdene langs Røssåga
hjemsøkt av rasvirksomhet. En tid så det ut som begge
kraftlinjene til Mo skulle ryke, og bare en hurtig provisorisk omlegging av linjene reddet situasjonen den gangen. Ervik tenkte også med en viss uhyggefølelse tilbake på et par nyttårshelger, hvor uværet skapte full
kaos i el-forsyningen, særlig i Mosjøen-området. Den
gang brøt også kommunikasjonsnettet sammen.
I slike situasjoner er det av største betydning å ha et
driftspersonale som kan jobben sin, og som kan
operere selvstendig, sier Ervik til Fossekallen. Og det
har de hatt ved Rana-verkene. Når driften har gått så
bra som den har, må æren for dette i første rekke tilskrives et dyktig driftspersonale som ikke har vært redd for
å gjøre en innsats når det krevdes, understreker Ervik.

Jorid Lauvbakk og
Solbjørg Tverå

I dag sås det tvil fra ulike hold om hvorvidt en kommune
i det hele tatt kan tjene noe på en utbygging. Litt historikk og noen tørre tall fra Hemnes kommune burde
mane skeptikerne til ettertanke.
Hemnes kommune er med sine 16 000 km2 og cirka
5000 innbyggere en relativt liten kommune.
Før Rana-utbyggingen og byggingen av Norsk Jernverk ble startet i 1947, var jordbruk hovednæring i
distriktet. På Hemnesberget ble det etter gammel tradisjon drevet en del båtbygging, men ellers var det bare Bleikvassli gruver som kunne tilby arbeidsplasser.
Kommunen var med andre ord en typisk fraflyttingskommune.
Kraftutbyggingen i Rana-distriktet var preget av store
anlegg —1000 mann på det meste. Stedet Korgen, som
i dag er sete for driftsadministrasjonen, er så å si
skapt av Statskraftverkene. Ved driften av Rana-verkene er det skapt 70 varige arbeidsplasser i Hemnes
kommune, og vi skal se litt nærmere på hya inntekter i
form av skatter og avgifter av kraftverket utgjorde for
kommunen i 1981.
De avgifter og skatter ved Rana-verkene som faller
på Hemnes kommune (fylkesandelen unntatt) utgjorde
dette året 12 510 000 kroner, og skatt fra de ansatte
kom opp i 2 455 650 kroner. Til sammen blir dette
14 965 650 kroner. Kommunens totale skatteinntekter
i samme periode var 26 616 038 kroner, mens utgiftene ifølge kommuneregnskapet var 66 647 157 kroner.
Bortimot 25% av kommunens utgifter dekkes altså direkte av Rana-verkene! Kraftanleggene må derfor sies
å være en økonomisk faktor av betydning for Hemnes
kommune.
Når dette er sagt, skal vi huske at kraftutbyggingen
også har lagt grunnlaget for en industriutbygging i distriktet som har gitt arbeid til flere tusen mennesker. Og
dette har selvsagt igjen skapt ringvirkninger til andre
deler av næringslivet.

„

«Snipp, snapp, snute. . . ?»
Finn Werner
Bekken
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Kaj Arnt
Bjerknesli

Hanna Øverleir

Den positive utvikling man hittil har vært vitne til i Hemnes kommune, har dessverre ikke kunnet demme opp
for dårligere tider. Også på disse kanter av landet er
det lite arbeid å tilby ungdommen, men hvem vet?
Kanskje er eventyret ennå ikke ute?
Det gjenstår å se hva våre politikere bestemmer
seg for med hensyn til Saltfjellet/Svartisen.

Med ondtskal
ondtfordrives. . .
Ansatte ved våre uteanlegg
gjør en utmerket jobb, og det
skal vi benytte enhver anledning til å få presisert i Fossekallen. I den forbindelse er det
kanskje galt å fremheve én
spesiell gruppe, men jeg finner likevel hederlig grunn til å
gjøre et unntak.
Den gruppen jeg tenker på,
er driftens ledningsmannskaper. Over alt hvor vi kommer,
får disse hverdagens helter
det beste skussmål, og så vidt
jeg kan bedømme, er vår kraftforsyning helt og holdent avhengig av deres innsats. Dette
burde jo gi yrket status og
publisitet, men dessverre belønnes ikke dyden så ofte som
det er pedagogisk ønskelig. Alt for ofte blir
ledningsmannskapene.
«glemt»

Tekst:MetteKjeldsberg
Foto:SveinErikDahl/
Samfoto

re Røssåga—Svaboved Finneidfjord.
Skjøtingen av ledninger foregår i dag ved hjelp av
sprengstoff. Ledningen fires
ned på bakken, og den defekte delen kuttes av. Et nytt ledningsstykke måles til, og her
gjelder det å være nøyaktig,
for ledningen skal helst bli like
lang som den opprinnelig var!
Deretter føres en skjøtehylse
med påvirket detonerende lunte over
skjøtestedet
for de
to

det er Raufoss Ammunisjonsfabrikker A/S som produserer
materiellet.
Sprengningsmetoden har lettet arbeidet med skjøting av
ledninger
betraktelig.
Også en etter hvert
moderne maskinpark
har

Skjoting av ledning
på linjen Nedre
Rossåga—Svabo
på den andre siden
av masten er det
gjerne høyspen-
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ingen ytre sprengningseffekt.
Statskraftverkene og RauSå ikke i FossekalRana-verkene fikk vi anledning til å møte ett av de to arbeidslagene i ledningsområde
10, som var i ferd med å utbedre en skade på linjen Ned-

gjort
det lettere
å være ledningspersonell i driftsområdene. Dermed er det
ikke sagt at det er lett å drive i
denne bransjen. Tvert imot.
Dette er virkelig hardt arbeid.
Da vi besøkte Finneidfjord, var
det strålende solskinn og vindstille vær. Men slik er det ikke
bestandig. Snarere en sjeldenhet kan man si, for feil på
linjene oppstår jo gjerne i
styggvær. Og til alle døgnets
tider. Så i dette yrket nytter
det ikke å se på klokken!
Uten forkleinelse for kraftledningsbyggere må det kunne sies at det er mer risikabelt
å arbeide på master der linjene fører strøm. Strømmen blir
selvsagt slått av på de linjene
der arbeid pågår, men
,^ (\<

har verdenspatent på denne
skjøtemetoden, som er oppfunnet av overingeniør Arne
Berg ved Elektrokontoret i
Kraftledningsavdelingen, og

‘o9‘."'

Røde
markerer
sone, men det
likevel at det går

,0\e
6,3\

'

ning.
flagg
farehengalt.

der
For noen år siden hadde man
en dødsulykke nettopp ved
Finneidfjord. En av de ansatte
kom inn i spenningsfeltet og
falt ned.
På grunn av den risiko det
innebærer å arbeide med
strømførende linjer, stilles det
ekstra strenge krav til sikkerheten. Dessuten må ledningsmannskapene på driften ha
egne fagarbeidersertifikater.
Ledningsfolkene ved Finneidfjord arbeidet raskt og effektivt, og en ekstra honnør
skal de ha for det opprydningssarbeidet som ble foretatt etter sprengningen. Selv
de minste metallbiter ble plukket opp og puttet i lommen.
Det er garantert at en forbispasserende fotvandrer ikke
vil finne andre spor etter begivenheten enn to små fortykninger på én av linjene. Og
selv de kan være vanskelige å
få øye på.
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Ny 300 kV
Kraftledningsavdelingen
bygger for tiden en ny 300 kV-linje
på strekningen Kolsvik—Nedre
Røssåga, som skal knyttes til
stamlinjenettet.
På en strekning ay 13 mil skal det reises
mellom 380 og 400 master, og
arbeidet går raskt unna. Da vi
besøkte Korgen, var fundamenterings- og mastereiselagene kommet til Flatmoen.
Når man skal livnære seg
ved å bygge kraftledninger, må
man regne med å jobbe for
penga, som det heter. Arbeid
all slags vær og langt fra folk
kommer i tillegg til brakkeliv og
lange hjemreiser. Likevel er
det alltid en fomøyelse
å
besøke slike arbeidslag, for
humøret er det sjelden noe
veien med.
Ranveig Bruheim, Solfrid Hjelde og
'-upraktisk, standardisert utstyr på
as. ME)rktermaffaskene som skaI
hvr 3weld. Og når Hokksundttelift, ,

Tredelt arbeidsoperasjon
Kraftledningsbygging
foregår
tre etapper. Først rydder fundamenteringsmannskapene
grunnen og støper fundamenter for stålkolossene. Deretter
er det rnastereisernes
oppgave å få kolossene på plass i
fundarnentene, og når de er på
plass i all sin velde, er det
strekkmannskapenes
tur.

Arbeidssted Flatmoen
Da vi besøkte Korgen i april i
år, fant vi fundamenteringsmannskaper og mastereisere
fra SK-Melhus i aktivitet på
Flatmoen
(500 meter over
havet). De arbeidet med den
nye 300 kV-linjen fra Kolsvik til
Nedre Røssåga,
som skal
knyttes til stamlinjenettet. Her
skal det reises mellom 380 og
400 master på strekning av 13
mil.

heft fra Korgen,

Messe i Korgen
Kraftiedningsavdeli
messe i Korgen huset t aptil, 4
personer, men utvidelser 'var,
nært forestående.
dighetene ved SK-Hokkswid,
hadde resultert i atåtte m
skulle overføreS tfl f<ogen,,
dermed
trengte Inan me
plass. Den utvkiede 'mesSa
skal kunne ta opp til.30pe
ner.

Skulle hele arbekIsstokken
huses samtidig, Ville .det va:)
rent for ille, Men shker det he

digvis ikke, Fundamente
mannskapene reiser
strekkmannskapene 1<orrtrner,
og neste stopp er:Mo sj
Her
vil
mannskapene
innkvartert
per!sionet,:har vist seg for 'dyrk-by

brakker.
Lange hjemreiser og
nordsjoskift
Ved mast 35 traft vi 9re karer
fra Høylandet, mens. fire Verdalinger holdt til ved mast
Man prover å samle laene
slik geografisk, for at det skal
bli lettere å koordinere hjem-

reisene. De fleste har ,en
hjemreise på 40 mil (en veg),
og da er det godt å kunne
te på. Skiftes man orn å sitte
ved rattet, blir det sånn sett
bare en tur i måneden.
For en -kontorrotte» I Middetthunsgate høres dette med
40 mils njemreise helt usannsynlig ut. Likevel har dette

periode hadde disse lagene
reist fjorten master, og med et
slikt tempo er det ikke rart at
de ligger foran skjema. Vanligvis bruker ett lag cirka tre
dager på å reise en mast.
Ut til Flatmoen ble stålet
kjørt med skogsmaskiner.
I
sommer skal det imidlertid arbeides i fjellet, og da vil Helikopterservice ha en Bell 205
fast stasjonert i Korgen. Stålet

ikke ført til noen spesialordning med hensyn til arbeidstiden i Korgen, slik vi er vant til
fra for eksempel Nordsjøen. 1
Korgen arbeides det Ifra klokken 07.00 til klokken 15.00
(transport til arbeidsstedet inkludert) i fem dagers uke, dog
med fri annenhver fredag. Når
Hokksund-karene kommer, er
det imidlertid snakk om å innføre såkatte nordsjøskift. Deres hjemreise kan vanskelig
tilpasses noe vanlig arbeids-

Skal da premonteres ved en-

tidsskjema.

1 løpet av en fjorten dagers

nnar Flått ved mast 35. Stormyrbas-

den av kjøreVeg
arbeidsstedet
skal fraktes

,

Avansertregistreringog
tordenvarsling:

De kommer lynet i forkjøpet
Einar Kr. Holtet

—Et kraftig tordenvær går
over Solør. Lynet har slått
ned fire ganger med stor
styrke cirka tre mil nord for
er
Klokken
Kongsvinger.
fem på ettermiddagen. Dette
er første skikkelige sommertorden på Østlandet!

I NVEs driftssentral på Smestad blir det særdeles livlig på
farveskjermen når uværet er
løs. Enten tordenen nå ruller
over Trysil eller Florø, Hamar
eller Solør, så blir utladningen
registrert. Et lite fyrverkeri av
lyssymboler på skjermen blir et
speilbilde i miniatyr når naturens veldige krefter er løs. Det
å overvåke tordenværet med
avansert datautstyr er nytt i
NVE. Men ElektrisitetsforsyForskningsinstitutt
ningens
(EFI) i Trondheim har allerede
i tre år hatt faste registreringer
av lyn og torden i gang i SørNorge. Det skjer i samarbeid
med Meteorologisk Institutt, og
det sentrale data-anlegget er
da også plassert hos meteorologene på Blindern.
—For oss er det to helt sentrale hensyn som gjør at vi satser mye på dette systemet,
sier overingeniør Jostein Huse
i EFI.
Det ene er at el-forsyningen er i stand til å styre belastningen fra linjer i et
tordenværsområde over på
de deler av nettet som for
øyeblikket er sikre og kan
tåle øket belastning. På
denne måten unngår man at
det oppstår fare for «blackout» som følge av lynnedslag. Lynet kan slå ned i en
18
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på
men
overføringslinje,
grunn av registreringene er
man forberedt og unngår at
linjeutfall får merkbare konsekvenser.
Det andre er at vi kan få en
sikrere varsling til folk som
arbeider med kraftlinjer når tordenvær er under oppseiling.
Utbedring eller annet arbeid på
ledningsnettet kan være farlig
slike situasjoner. Med det nye
utstyret kan vi lettere stanse
slikt arbeid i tide, sier Jostein
Huse.
Foreløbig er det bare fem
registrerer
som
stasjoner
og varsler lynnedslag til
sentralenheten på Blindern,
og alle befinner seg i SørNorge og Trøndelag, lokalisert til Oslo, Trondheim,
Florø, Farsund og Trysil.
—Vi ønsker å utbygge kapasiteten med flere slike antennestasjoner, slik at vi
kan dekke Nord-Norge og
også bedre nøyaktigheten i
varslingene. Systemet i dag
er for spredt til å få med alle
lynnedslag, og avstandene
gjør at det kan oppstå avvik
opptil et par mil når nedslagene lokaliseres.
Svenskene har sitt eget
homed
varslingssystem
vedsentral ved institutt for
høyspenningsforskning
Uppsala. Det er nå tatt initiativ til et mer utstrakt nordisk
registreom
samarbeid
ringer av denne typen. Og
det er viktige samfunnsinteresser som vil ha stor nytte
av en pålitelig, kontinuerlig
overvåkning av tordenvær.
Ved siden av el-forsyningen
vil det i Norge være naturlig

at man både i oljesektoren, i og kalles Lightning Location
anleggssektorer på land, i and Recording System (LLS).
luftfart og i Forsvaret kan ha Det har bred anvendelse i
utbytte av slike registre- USA, særlig i generell værringer. Televerket har alle- varsling og i spesiell lynvarsrede vært med på å skaffe til ling i områder med stor skogveie utstyr for den virksom- brannfare.
het som el-forsyningen har i
Peilestasjonene måler både
gang. Og Meteorologisk Ins- utladningsstyrke og antall nedtitutt bruker utstyret aktivt, i slag. Lagringen av data på
nært samarbeid med el- Blindern kom i gang i 1981,
forskningen (EF1) i Trond- men det første utstyret var på
heim. Systemet er et viktig plass alt i 1979 og foretok de
bidrag til sikre tordenvarsler første registreringer.
fra meteorologene.
EFI stiller store forhåpPå Blindern står datamas- ninger til et mulig nordisk
kinen som samler signalene samarbeid hvor også Danfra de fem «feltstasjonene». mark og Finland kommer
Anlegget plotter dem inn på med. Danskene represenet kart — og samtlige data tert ved El-sam og El-kraft,
lagres på kassetter, for sene- finnene ved Imatra Voima
re analyse. En regnemaskin (som tilsvarer NVE i Norge).
sørger for statistisk behand- Og selvsagt det svenske
ling av data om lynnedslag. Vattenfall som er i full gang
På denne måten blir bildet med
registreringer
egne
av «tordenværs-Norge» sta- sammen med værmeldingsdig mer nøyaktig, og det gir tjenesten i Sverige.
interessante nyheter.
Overingeniør Jostein Huse
Som for eksempel at Glåmdal/Solør-distriktet peker seg forteller at EFI for kort tid siden
ut som særlig utsatt for lyn- sendte søknad til den nordiske
nedslag om sommeren, og at kontaktgruppe for energiforskkysten fra Karmøy til Stad vir- ning under Nordisk Ministerråd
ker særlig utsatt for vintertor- — om midler til å få utredet
den. Dette stemmer også med samarbeidsmulighetene. —Det
en gammel erfaring, at Østlan- vi har som mål er et nordisk
det lett får sommertorden og nettverk for lynregistrering. Det
Vestlandet tilsvarende torden- vil få stor betydning på stadig
vær om vinteren. Mye gjenstår flere felter i samfunnslivet, i
å ufforske her, men de fleste alle de land som blir med.
mener sammenhengene er å
Så altfor dyrt behøver det
finne i luftstrømmer og to- altså ikke bli. Hver antennestapografi.
sjon koster i dag cirka 150 000
Peilestasjonene består av kroner, og det sentrale anlegg
antenner med forskjellig form, kommer på drøye 200 000 kroog hver for seg angir de ret- ner. Et nordisk samarbeid vil gi
ning og avstand når lynet slår en halvering av utgiftene pr.
ned. Systemet er amerikansk land.

Utveksling av
elektrisk kraft
mellom Norge
og Finland
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Hovedstyret
for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE)
har enstemmig vedtatt å anbefale
overfor Olje- og energidepartementet at det snarest mulig blir
bygget en mellomriksforbindelse
for utveksling av elektrisk kraft
mellom Varangerbotn i Finnmark
og Portipahta
i Finland.
Ledningen vil bli cirka 300 km lang,
men bare cirka 25 km vil bli liggende i Norge.
Under hovedstyrets behandling
av saken ble det lagt spesiell vekt
på at en slik forbindelse vil få stor
betydning som reservetilførsel av
kraft til Finnmark.
Anleggskostnadene
skal deles
likt mellom NVE og Imatran Voima
OY i Finland, og det totale bevilgningsbehov for NVE vil være cirka
70 millioner 1984-kroner. Partene
blir eiere av installasjoner i eget
land, og vil også ha ansvaret for
drift og vedlikehold av de samme
strekninger.
Dersom det blir oppnådd enighet mellom partene, og myndighetene gir klarsignal slik at man kommer i gang med forundersøkelsene i sommer, vil kraftledningen
kunne være driftsklar i 1988.
Pengebehovet for 1984 og 1985
vil være lite, og det vil bare bli satt
i gang planlegging og undersøkelser som ikke definitivt vil føre til at
man binder seg til gjennomføring
av prosjektet. Det er derfor mulig
å starte for midler som finnes på
budsjettet for 1984 og innenfor
den ordinære budsjettramme
for
1985, for så å komme inn under
regulære bevilgninger fra 1986.
Finnmark fylke er relativt fattig
på utbygd og utbyggbar vannkraft.
Det har derfor vært vanskelig å
skaffe dette distrikt den samme
sikre kraftforsyning som landet for
øvrig. En vesentlig del av kraftbehovet må normalt tilføres utenfra
over store avstander og på høyt
belastede
enkeltledninger.
Mellomriksforbindelsen
vil øke sikkerheten i kraftforsyningen i fylket
betraktelig. Samtidig regner begge
land med å ha omtrent like stor
samlet gevinst av kraftledningen,
og i sum er denne vurdert til å
være cirka dobbelt så stor som
kostnadene ved å etablere forbindelsen.

Krattlinjetrase i Østmarka valgt

Registreringen

av lynnedslag

så slik ut ved NVE's landssentral

på Smestad den 5. juni i år.

Hovedstyret i Norges Vassdragsog elektrisitetsvesen
unngikk det
store inngrepet i Østmarka da de
torsdag
vedtok
trasevalget
for
kraftlinjen fra Frogner til Folla. Fra
Frogner til Røykås i Lørenskog
skal linjen følge tidligere linjer og
E6. Så langt er tras&alget
en
seier
for naturverninteressene.
Men videre fra Røykås til Grønmo
i Oslo vil man følge trasvalget
gjennom marka.
FOSSEKALLEN
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forsknings-og utviklingsbehov:
Vassdragsdirektoratets

VassdragsdirektoratetviI
ut på bana!

Kjell Øren
Bo Wingård

I rapporten
«Vassdragsdirektoratet FoU-behov» er det
skissert ei markert satsing
på forsking og utvikling i
direktoratet sine arbeidsområde. Rapporten
er utar-

beidd av Norsk institutt for
vannforskning
(NIVA), men
fagsjefane i Vassdragsdirektoratet har hatt styringsfunksjonen. Bo Wingård, fagsjef
i Vassdragsdirektoratet
og

formann
i styringsgruppa,
og Kjell Øren, prosjektleiaren ved NIVA, orienterer i
denne artikkelen om arbeidet med FoU-plan.

Meir ressursar ti I
Vassdragsdirektoratet!
Vassdragsdirektoratet
treng i
tillegg til 15 nye stillingar, 9,5
millionar
kroner
årleg
til
forskings- og utgreiingsarbeid,
for å driva fram denne faglege
utviklinga! Jamført med situasjonen i dag, vil mange reagera på store tal. Ei kartlegging som vart gjennomført,
syner likevel klårt at fagområda der Vassdragsdirektoratet yter ein stor innsats og spelar ei viktig rolle som fagleg
spissmiljø, er den gruppa som
får tildelt færrast ressursar. I
Vassdragsdirektoratet
har ein
nok ikkje vore så oppteken av
å markera sine behov som
mange andre miljøinstitusjonar. Om ein ikkje ønskjer skrika høgt i Vassdragsdirektoratet, så vil direktoratet i alle
høve markera seg heretter.

til at stendig
fleire
berre
ønskjer toppfinaniserte
prosjekt, kanskje til og med midlar som ein har søkt om og
motteke frå andre finansiørar.
Det blir uryddig og uoversiktleg på denne måten.

er erstatta av vassbruksplanlegging, og at tilsyn og kontroll
er peika ut som eit nytt stort
område.
Vasskraftutbygging,
hydrologiske
undersøkingar
og natur og landskap er område med stor aktivitet i dag.

«Mange kokkar
og mykje søl»
Det er mange som -skrik høgt
og markerer
behov.
Ikkje
minst kom dette fram ved den
gjennomgangen som vart gjort
hausten 1983, av føreslåtte
oppgåver frå offentlege råd
og utval, forskingsråda
med
sine komitear, råd og utval og
frå forskingsinstitutta.
På arbeidsområda til Vassdragsdirektoratet registrerte vi
såleis nær 300 seriøse framlegg til forskingsprosjekt, som
krev kring 60 millionar kroner
årleg for å gjennomførast. Beløpet er urealistisk høgt i høve
til tilgjengelege
ressursar
i
dag, og det er forståeleg at
fleire framståande fagfolk ikkje
lenger ønskjer fylla ut søknadspapir til inga nytte. Det er
såvisst ikkje gode framlegg
det er mangel på! Sanneleg
om det er mangel på råd, utval og komitear som vil bestemma heller, og slett ikkje
på fagmiljø som synest oppgåvene
verkar forlokkande.
Men det er mangel på samordna handling!
Resultatet er auka konkurranse om eigedomsretten
til
forskingsoppgåvene,
og unødvendige konfliktar mellom institutta på grunn av mangel på
informasjon og oversyn. For
sterk konkurranse verkar utarmande på eit så lite fagmiljø
som det vi har her til lands.
Dessuten
har det stendig
veksande forskingsbyråkratiet
og den store styringslysta ført

Vassdragsdirektoratet
tek
initiativ
Som ansvarleg direktorat er
det naturleg at Vassdragsdirektoratet tek initiativ til å
forenkla og effektivisera finansieringsordningane,
og gjera
sitt for å få til ei rimeleg arbeidsdeling mellom dei ulike
institusjonene.
På litt lenger
sikt meiner utgreiingsgruppa
Vassdragsdirektoratet
bør gjera seg gjeldande på fleire måtar:
Ved å signalisera
viktige
forskingsoppgåver
til forskingstyrande og -utførande
organ.
Ved aktiv deltaking i til dømes offentlege råd, utval,
forskingsråd, komitear, styringsutval, instituttstyre.
Ved å finansiera forskingsoppgåver utført ved andre
institusjonar;
dette
krev
mellom anna sterk intern
oppfølging og økonomiske
ressursar.
Ved å utføra forsking sjølv
innan område der ein har
både kapasitet og spisskompetanse. I nåværande
situasjon er det berre innan
hydrologi dette kan gjerast.
Vassdragsdirektoratet
konsentrerer forskings- og
utviklingsinnsatsen
Vassdragsdirektoratet
har i
dag 13 hovudarbeidsområde
der forsking og utvikling er
aktuelt. Etter ein kritisk gjennomgang av desse er seks
hovudområde
peika ut for
framtidig innsats:
Vasskraftutbygging
Tiltak i vassdrag
— Hydrologiske undersøkingar
Natur og landskap
Vassbruksplanlegging
Tilsyn og kontroll
Tiltak i vassdrag er eit nytt
omgrep som omfattar dagens
forbyggings-,
senkingsog
flaumskadearbeid,
terdsel og
fløyting og diverse andre tiltak.
Elles er verd å nemna at dagens vasskraftundersøkingar

Arbeidsforma har vore ny
og vellukka
Med
langtidsplanleggingsarbeidet frå nokre år attende i
friskt minne, var det med blanda kjensler ein sette i gang å
greie ut den framtidige forskings- og utviklingsaktiviteten.
For å få tid til å styra prosjektet i rett lei, tok fagsjefane i
Vassdragsdirektoratet
på seg
funksjonen som styringsgruppe for prosjektet, medan gruppa for vassressursforvaltning
ved NIVA vart engasjert som
sekretariat og utgreiingsgruppe. Ressurspersonar
i Vassdragsdirektoratet
vart kontakta for korte samtalar, men elles har ingen vorte hefta i sitt
daglege arbeid. Først no, etter
at rapporten frå prosjektet ligg
føre, har ein så mange handfaste tankar å gripa fatt i at det
er tenleg å få i gang den interne prosessen, men eitt står
fast:
Vassdragsdirektoratet
ønskjer bli meir synleg — og
blir det!

Saltdalsvassdraget
spares
Stor-Glomfjord,
Beiarn,
Nord-Rana og Melfjord
er prosjekter som Norges
Vassdragsog
Elektrisitetsvesen (NVE)
foreslår utbygd i nærmeste framtid. Det er
fire av de fem kraftutbyggingsprosjektene
som Statskraftverkene
har søkt om konsesjon
for i Saltfjellet/Svartisen-området.
Sa ltdalsvassdraget
som også
ble foreslått
utbygd,
skal vernes i sin helhet.
Det er både på grunn av
reindriftsnæringen
området og interesser
som er knyttet til turisme og friluftsliv.
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Vassdragsdirektoratetmed dybdeka
2090—

Brastact
..."'

r/

,,,----"—45

„

/77

\ \
\ \

/

, ,,.._
, , ),
1,L„,-,/
/,/,0
,,n
„
(f/ ,; ,/„,,
,,,,
,
III

/

II

f1

//

/ //

)

.1

/

i

)

.1526 '

/9/ /

/

/-'

/ r

r

ii

_

/

Try ggere farvann fo
norsk båtsport. . .

il

!

/

f(

I

I

\
11 ( /
, / o
1
(
".,1=•–/
I

r
/
-4,7
(
/
)
( r

Rud

/ /

''..‘\
\
)
ik"

/
.--\

"

/

\

i

r)

(

(

,

T

,

i
\ k
I

'17-116'\T'uvh Imen

Smhyene

\

/

,

.f

)

\

IKj i

(

\

\\,`....

,

...>,
\

(\

\I

5teinsEte-

)\\
i)

,

/

' 1,1

#2

)

Fleie,-

)

i

)/

Vk camp

/

\
Braxskya

j
\\,...

VIN

f"---"--`

\

2

("/

Baserucl.

I
r
Gjes,c1 neare
DevernLnge

--' \

) ----,
..--' k
-1--I

,-, .% -)

ArmIncLevive,4G,,...3a

Leh rvi ka

/

1. Kart over Steinsfjorden

En del av dybdekartet over Steinsfjorden. Her er det dybdekurver for hver
5. meter og stiplede mellomkurver for 2,5 meter. Tallene refererer til en
vannstand på 63 meter, men Tyrifjorden har siden 1887 variert fra 61,5 til
over 65 meter. Kartet utgis i målestokk 1 :25 000.

SNÅSAVATNET

EKVIDISTANSE

2 2 m o.h.

2Orn

2. Kart over Snåsavatnet

Slik vil dybdekartene i innsjøalbumet se ut. Målestokken vil variere etter
vannets størrelse —de store må gjengis i mindre målestokk for å få plass
på en A-4 side. Sammen med kartet utgis en tabell med endel geografiske og hydrologiske data for vedkommende innsjø. I alt cirka 50 kart vil
bli trykt i boken som ventes utgitt i løpet av året.
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Nå kan norske båtfolk føle
seg tryggere på våre innsjøer.
Vassdragsdirektoratet utgir nemlig i disse dager de to første av en rekke
dybdekart over norske innsjøer. Den økende interessen for båtsport i innlandet
har i seg selv reist krav om
dybdekart
over innsjøene
våre. De vanlige topografiske kartene som er i handelen, viser bare vannkonturene, som regel uten dybdemål. De nye dybdekartene
over Tyrifjorden og Steinsfjorden i Buskerud er en
forsmak på en hel samling
av cirka 50 dybdekart som
til høsten vil foreligge i form
av et album, opplyser Gunnar Østrem ved Hydrologisk
avdeling i NVE - Vassdragsdi rektoratet.

Ved avdelingen er det gjennom en årrekke foretatt undersøkelser
ved mange av
landets innsjøer. Hovedårsaken til at avdelingen satte i
gang med dybdeundersøkelser, var lskontorets
behov.
For bedømmelse av isforholdene er det nemlig av stor betydning å ha kjennskap til
vanndypet. Dette gjelder spesielt ved endringer i de hydrologiske forholdene ved for eksempel reguleringer og andre
inngrep. Viktigst er kartlegging
av grunne partier der isen of-

test blir svekket når vannstanden endres. Når det først skulle foretas undersøkelser
av
dybdeforhold var det naturlig
å fremstille
et mest mulig
komplett dybdekart. Slike arbeider ble igangsatt allerede i
1950-årene av E. Kanavin, S.
Roen og K. Wold, og siden
1962 har J. M. Santha hatt
ansvaret
for
innsjøkartlegginger. Han har loddet opp
over 100 innsjøer.
Videre har innsjøenes volum interesse fordi de vannmassene som sjøene inneholder, representerer en viss termisk energi. Denne energi
kan føre til at elven nedenfor
innsjøen fryser senere enn
andre strekninger av samme
elv. Det relativt varme vannet i
innsjøen krever jo selvsagt
lengre tid for avkjøling, og derved hindrer det isleggingen
langs en større eller mindre
del av elven nedenfor.
Sjøens totale vannvolum ble
beregnet på grunnlag av opplodding - i begynnelsen med
et enkelt håndlodd, senere
med ekkolodd. På grunnlag
av disse opploddingene
og
tilgjengelig kartmateriale som
viste
vannets
beliggenhet,
utstrekning etc. ble det konstruert dybdekurver
med en
passende dybdeavstand,
alt
etter bunnens topografi.
Slike dybdekart
ble etter
hvert laget for et økende antall
innsjøer i landet, men kanskje
ikke alltid etter en systematisk

ver innsjøer:

Fotokonkurransen 1984:
Resultatet fra fotokonkurransen i NVE og Samkjøringens fotoklubb er nå klart. Vinnerbildet i klasse fargedias er gjengitt.
Klasse fargedias:
premie: Rein 1
premie: Røyskatt
2. premie: Rødsildre
premie: Frost
oppsatt plan. Nøyaktigheten i
kartmaterialet er sterkt varierende — det finnes dybdekart
over større innsjøer som bare
enkelt
med
er opploddet
håndlodd i et relativt lite antall
punkter, mens andre vann er
blitt meget detaljert undersøkt
med et nett av ekkoloddprofiler.
Det ble i 1983 bestemt at
skulle
avdeling
Hydrologisk
gjøre disse kartene mer allment kjent ved å utgi et album
der hoveddelen av de arkiverkunne
skulle
kartene
te
gjengis. Dette har selvsagt
medført at mange originalkart
som var tegnet i stor skala
med mange detaljer, har måttet forminskes kraftig for at de
skulle få plass i den planlagte
publikasjon. Arbeidet med detpågår for
te «innsjoalburn»
fullt.
Underveis er nå to av bilagene til boken blitt ferdige —de
er trykt i større format og vil bli
vedlagt som løse plansjer. Her
har vi dessuten spandert ulike
blåtoner for forskjellige dybdenivåer, sier Østrem, slik at
største dyp blir
Tyrifjordens
mørkblå mens grunne partier
er holdt i en lysblå tone. For de
andre kartene i albumet kan vi
bare legge en blåtone på
vannflatene, uansett dyp.

med å kartlegge Norges landblir
normalt
og
områder,
innsjøene der bare vist med
vannkontur, men uten dybdeutarSjøkartverket
forhold.
beider kart over kystfarvann,
og da selvsagt med dybdeangivelse, men befatter seg
ikke med innsjøene.
er
Vassdragsdirektoratet
dermed gått løs på en utgivelse av et kartverk som ingen
offisiell norsk institusjon hittil
har følt ansvar for å utarbeide
og utgi! Endel vann er riktignok
også opploddet i forbindelse
med hovedfagarbeider i limnologi ved våre universiteter. Mer
eller mindre detaljerte dybdekart er gjerne blitt liggende i en
skuff etter avsluttet undersøkelse — utilgjengelig for folk
flest. Til nå, altså.
De første to kartene — over
Tyrifjorden og Steinsfjorden —
gjengir dybdeforhold usedvanlig detaljrikt. Bunnen i Tyrifjorden er forbausende flat i de
dypeste partiene, der vi finner
meter
bunnen på 285-287
over store områder. På den
annen side er Steinsfjorden
relativt grunn og bunnen svært
kupert. Kartene er et resultat
av et meget detaljert opploddingsarbeid utført av J. Santha
og K. Sundøen i 1977 og 1980.

Er det NVEs oppgave å lage
innsjøkart?
Norges Geografiske Oppmåling har hittil hatt nok å gjøre

gjenKartene distribueres
Geografiske
Norges
nom
Oppmåling, og vil bli til salgs i
alle landets bokhandlere.

Antatte:

Kristen Arne Selfors, Glomfjord
Kristen Arne Selfors, Glomfjord
Kristen Arne Selfors, Glomfjord
Nils Haakensen, VHB, Oslo

Fjord og fjell
Morgendis
Perleugle
Rødsildre
Morgenstemning
Sol og kraft

Klasse fargepapir:
3. premie: Lupinpike

Olav Rabbe, Sauda
Morten Bakke, Lier
Kristen Arne Selfors, Glomfjord
Kristen Arne Selfors, Glomfjord
Olav Rabbe, Sauda
Nils Haakensen, VHB, Oslo

Jan Kristiansen, SBP, Oslo

Klasse svart/hvitt:
2. premie: Grafiske trær Jan Kristiansen, SBP, Oslo
Jan Kristiansen, SBP, Oslo
Antatt: Søsken

Staten tar en fjerdedel
Omtrent en fjerdedel av det du betaler for elektrisitetsforbruket
ditt hvert år, går til staten. Forbruket av elektrisitet er nemlig
belagt med avgifter. For det første legges det en avgift på 2,7 øre
på hver eneste kilowattime du bruker. Dessuten må alle, bortsett
fra de som bor i Nordland, Troms og Finnmark, betaler merverdiavgift, eller moms, på det de ellers skal betale til el-verket, skriver
bladet Elkontakten.
De må betale moms både på det el-verket skal ha i ren
strømpris, i fastbeløpet og på el-avgiften. Momsen er for øvrig
noe helt spesielt for el-forsyningen. For andre varer og tjenester
betaler alle 20 prosent moms. For elektrisitet varierer momsen
fra sted til sted. De som har lavest momsprosent, betaler 14 prosent. Høyest momsprosent er 25.
Bakgrunnen for dette er at staten på denne måten søker å
utjevne de store prisvariasjonene mellom el-verkene. Dette gjøres slik at det fastsettes en lav momsprosent der elektrisitetsprisen er høy. Hos elverk med lavere priser blir det derfor en høyere
momsprosent.
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For ti år siden:
Erik Tøndevold

HvordanUlla Førreble
vedtatt
I Fossekallen nr. 4/1982 var
det en artikkel om «Hvordan
Ulla - Førre ble til». I løpet av
relativt kort tid og med lite
bulder og brak vedtok man
en felles utnyttelse av vann
fra fem vassdrag. Et viktig
fundament
for dette var
skatteavtalen mellom Suldal
og Hjelmeland kommune.

13. juni 1974 vedtok Stortinget
Ulla — Førreutbyggingen.
114
stemte for alternativ Suldal, og
22 stemte for alternativ Førre.
Hvorfor stemte så få for alternativ Førre, som var den tradisjonelle «utbygging langs eget
vassdrag»? Det er grunn til å
tro at mange stortingsrepresentanter la stor vekt på fellesuttalelsen av 16/3 1973 fra
kommunene, der de klart og

Odd Bråtveit, Suldal kommune

24

FOSSEKALLEN

NR. 6 - 84

utvetydig gikk inn for alternativ
Suldal og samtidig viste til
samarbeids- og skatteavtalen
fra august 1972.
Hovedpunktet i denne avtalen er at de to kommunenes
formue- og inntektsskatt fra
Ulla — Førre skal fordeles med
70% til Suldal og 30% til Hjelmeland.
Fordelingen
skulle
være uavhengig
av hvilket
alternativ som ble valgt.
Takket være denne usedvanlige avtalen unngikk man at
de to kommunene med nebb
og klør kjempet for hvert sitt
alternativ, nemlig det som ga
dem selv størst skatteinntekter. Slik strid er velkjent fra en
rekke andre utbyggingssaker,
og denne striden har ofte skygget over de samfunnsmessige
hensyn, som er uavhengig av
kommunegrenser.

Tallene er runde. De er
fremkommet
etter enkle anslag som viste at dersom
man
brukte
skattelovens
standardregler
ville alternativ Suldal gi fordelingen cirka 80/20
og Førre cirka
60/ 40. Altså valgte man noe
midt imellom, genialt og enkelt.
Dette var jo et greit kompromiss, men hvorfor bare på Ulla
—Førre? Her gir vi ordet til nøkkelpersonene:
Odd Bråtveit
dengang ordfører i Suldal (nå
herredsagronom):
«Det var ikkje med stor lyst
og iver Suldal formannskap
14/4 1972 møtte representantar for Hjelmeland kommune
for å prøva å koma fram til ein
avtale om deling av dei skatteinntekter kommunane kunne
venta seg frå Ulla — Førre
utbygginga. Møtet vart til etter
initiativ frå fylkesmannen
i
Rogaland, og eg kan vel røpa
no at me var ikkje berre glade
for det initiativet.
Utgangspunktet var at NVE
på nyåret 1972 fremja konsesjonssøknad for Ulla — Førre i to alternativ —Suldalsalternativet og Førrealternativet.
For å seia det svært forenkla
var skilnaden på dei to alternativa at Suldalsalternativet
var noko større, og ved det alternativet ville kraftstasjonane
Verta liggjande i Suldal kommune. Ved Førre-alternativet
kom den nedre kraftstasjonen
til å liggja
i Hjelmeland
kommune. Dette ville slå ut
på skatteinngangen
i dei to
kommunane. Båe kommunane ynskte kraftutbygging
og
båe ville sjølvsagt få maksimalt vederlag for kraftressursane.
Tidlegare
hadde kommunane fått framlagt ei utrekning
for kva skattar det kunne verta
tale om. Dette arbeidet vart utført av dåverande fagsjef Øystein Flack og konsulent Egil
Wathne.
Frå Suldal vurderte me det
slik at Suldalsalternativet stod
sterkt, og i utgangspunktet var

me lite innstilt på å gi frå oss
inntekter som ville koma meir
enn vel med i ein slunken kommunekasse.
Søknaden
frå
NVE lydde primært på Suldalsalternativet, og me rekna med
at både stat og fylke var interessert i maksimal krafttilgang.
På det tidspunktet hadde heller ikkje motstandarane
mot
kraftutbygging gitt serleg lyd
frå seg, så me såg liten fare for
at Suldals-alternativet,
som
me helst ville ha, ikkje skulle
verta vald. Det alternativet gav
mest i reine inntekter, og me
meinte at for oss ville det gi
mest av positiv ringverknad.
Ikkje minst fordi det kunne gi
høve til å få realisert store og
påtrengande vegkrav.
Største faren med ei rivalisering mellom kommunane såg
me i at konsesjonshandsaminga kunne koma til å ta lenger
tid. Seinare gjennomføring av
prosjektet ville føra til at kommunane måtte venta lenger på
inntektene frå kraftutbygginga.
Med tom kasse og eit budsjett i
underbalanse
var ikkje det
nokon god tanke. Når det likevel etter «langvarige og temmeleg harde forhandlingar»,
som Hjelmeland sin advokat
uttrykkjer det, likevel kom til ei
avtale, må nok det for ein stor
del tilskrivast fylkesmannen.
Hans iver og autoritet kunne
kommunerepresentantane
i
lengda ikkje stå imot.
Utrekningane synte at Suldalsalternativet
ville gi 25%
større samla skatteinntekter
enn Førre-alternativet.
Den
fordelinga ein kom fram til
gjorde at sjølv med ein lagare
prosentdel kunne Hjelmeland
venta større inntekter frå Suldalsalternativet enn frå Førrealternativet. Og sjølv om Suldal gav frå seg noko, ville
kommunen
likevel sitja att
med meir enn ein kunne rekna
med om Førre-alternativet vart
vald. Reint økonomisk var det
Suldal som ytte, truleg om lag
10% av den delen av skatteinntektene som fell på Suldal og Hjelmeland. Men det
vart ikkje gjort heilt utan vederlag, for avtalen gjekk ikkje

berre på skatteinntektene. I
avtalen heiter det at:
«Målsettingen må være å
fjerne de motstridende interesser som måtte ligge i valg mellom kraftutbyggingsalternativ.
Forutsetningene for inngåelse
av en slik avtale må være at de
to kommuner i videre behandling av konsesjonssaken vedrørende
vilkår,
avgifter,
næringsfond m.v. aktivt samarbeider for løsninger som gir
kommunene samlet det beste
resultat, og at begge kommuner går inn for utbygging av
Suldalsalternativet. En ytterligere forutsetning må være at
dersom Førrealternativet allikevel skulle bli valgt, skal de
samme fordelinger av skatten
gjelde.» Denne målsetjinga
vart ført i pennen av vår tekniske rådgjevar, Erik Ræstad.
I staden for strid og kniving
kommunane imellom oppnådde me eit positivt og nært
samarbeid som eg meiner
fekk mykje å seia båe for konsesjonsvilkåra og for den tida
konsesjonshandsaminga tok.
Konsesjonssøknaden kom til
kommunane på nyåret 1972,
og 13. juni 1974 gav Stortinget
konsesjon etter Suldals-alternativet. Tek ein omsyn til at
dette til då var ei av dei aller
største kraftubyggingane i landet, må det kunna seiast å vera rask sakhandsaming. I alle
høve om ein samanliknar med
mange andre konsesjonssaker.
Kommunane oppnådde ein
velvilje som kom til uttrykk på
mange plan. Det må vera lov
å hevda at det gjorde sakshandsaming og vedtak langt
enklare både for fylket, hovudstyret, departementet og
Stortinget. For dei som såg
fram til fiske i rørt vatn var avtalen eit vonbrot. Reaksjonane
i massemedia var til dels surmulande. Den sjansen til trenering som låg i å spela kommunane ut mot kvarandre var
eliminert.
Når noko går betre enn ein i
grunnen hadde lov til å venta,
seier me gjerne i Suldal at
lukka var betre enn forstanden. Kanskje kan det med ein
viss rett seiast i dette høvet
og.»
Ola J. Hagand
dengang varaordfører i Hjelmeland (nå ordfører):
«Ulla — Førre utbygt i 1980
åra er noko heilt anna enn det
som vart forutsatt då staten
kjøpte vassrettane i Ulladalsåna og Førreåna. Elvane har
sitt naturlege utløp i Jøsenfjorden, og det var utbygging til
Førre med tanke på utnytting

Kvilldal før Ulla—Førre ble bygget ut.
Foto er tatt i 1971 av Knut Ove Hillestad

av krafta til smelteverk i lokal- Statskraftverka, NVE, stat og
samfunnet, som då var grunn- fylke gjekk sterkt inn for Sullaget for kjøpet.
dalsalternativet.
Det vart ikkje noko av utbygSkadeverknaden av ein strid
gingsplanane den gang. Fyrst i om alternativene måtte vurde60-åra vart det meir konkrete
rast. Det ville forsinka handsaplanar for utnytting av vassmingsprosessen,
det kunne
draga, men då etter tradisjosannsynlegvis
svekka
komnell utbygging til Jøsenfjorden munane sine krav til konsesog Førre. Planane vart då
utsett.
Då Statskraftverka i 1971/
1972 la fram konkrete planar
for utbygging og konsesjonssøknad i to alternativer, med
primær søknad på Suldalsalternativet, vart det ein stor
overraskelse og vonbrot for
bygda Jøsenfjorden og Hjelmeland kommune. Med denne
historikk som grunnlag var det
ein svært vanskeleg utgangsposisjon Hjelmeland kommune hadde då det skulle forhandlast om ein avtale mellom
kommunane.
Då
konsesjonssøknaden
vart ein realitet, med utbygging til Suldal som det primære alternativ, måtte Hjelmeland kommune først vurdere kva alternativ kommunen
skulle gå inn for. Dette var
vanskeleg, mange forhold
måtte vurderast. Arbeidsplasser, økonomi, natur og miljø,
og reaksjoner og følelser i
kommunen og bygda Jøsenfjorden. Dette måtte vurderast
mot kva mogeleg motiv kommunen hadde for å nå fram
med Førre-alternativet. Suldals-alternativet ville tilføre
samfunnet meir energi til ein
forholdsvis låg pris, og ikkje
vesentleg større naturinngrep. Ola J. Hagalid, Hjelmeland kommune

jonsvilkår, likeeins kunne det
vorte ein skadeleg strid mellom kommunane. Hjelmeland
kommune si totalvurdering var
likevel at kommunen ville gå
inn for Førrealternativet
og
kjempa for dette i politiske og
organisasjonsmessige
organ,
sjølv om kommunen vurderte
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mogelegheten for å nå fram
med
Førrealternativet
som
små.
Fylkesmann Gunnar Hellesen engasjerte seg forholdsvis
sterkt i saka, med motivet å
hindre ein skadeleg strid mellom kommunane ved valg av
alternativ, som vidare kunne
få følgjer for framdrifta av konsesjonssøknaden.
Fylkesmannen
føreslo
at
kommunen forhandla seg fram
til ein avtale med målsetting ei
lik tilråding av utbyggingsalternativa.
Det var utan tvil fylkesmannen sitt «utspel» med den
posisjon han hadde og den
realist han var, at Hjelmeland
kommune fant å gå til forhandlingar med Suldal kommune.
Eg vil ikkje kommentera forhandlingane, men etter sterkt
press frå fylkesmannen
vart
det avtale, den såkalla «skatteavtalen». Denne la grunnlaget for ei lik tilråding når det
gjaldt valg av alternativ og då
Suldalsalternativet.
Avtalen
vart einstemig vedteken i Hjelmeland kommunestyre.
Under forhandlingane
vart
det presisert ein del vilkår, krav
og lovnader som var viktige for
Hjelmeland
kommune,
men
som ikkje kunne skrivast i ein
slik avtale.
Eg kan nemna: Like konsesjonsvilkår
for kommunane,
kommunane
skulle
støtta
kvarandre i konsesjonskrav,
støtte politisk og økonomisk
frå fylke og stat for etablering
av arbeidsplassar,
fylkesvegen
Vadla—Vindsvik
skulle
byggjast innan ei bestemt tid
utan
anleggskostnader
for
kommunen etc.
Utan tvil var «skatteavtalen»
medvirkande til at Ulla—Førre
konsesjonen gjekk forholdsvis
fort og greit gjennom alle politiske organ like til Stortinget,
som medvirka til eit godt politisk
forhold
mellom
kommunane.
Kommunane
oppnådde positiv velvilje hjå sentrale myndigheter,
og med
grunnlag i einighet fekk kommunane i høve til det som var
vanleg i 1970-åra, gode konsesjonsvilkår. Andre interessegrupper, så som naturvernet,
kunne ikkje spela på ueinighet
mellom kommunane.
Det vart ikkje stor strid om
«skatteavtalen»
i 1972 sjølv
om mange meinte, også politisk, at Suldal tjente mest på
avtalen. Tida går, nye politikarar kjem til, og «skatteavtalen»
er framleis samtaletema i politiske fora no som i 1970-åra.
Det vert stilt spørsmål om
sjølve
avtalen
og
kva
kommune som tjena mest, og
kva kommune den har størst
26
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konsekvenser
for ved det
inntektsgrunnlag
av kraftverk
1980-åra gir.
Min konklusjon i 1972 var at
det var rett med eit felles
standpunkt gjennom «skatteavtalen».
Det var sannsynleg at Hjelmeland ikkje ville fått gjennomslag for Førre-alternativet
og dermed oppnådd mindre
skatter og avgifter båe på kort
og lengre sikt. Eg trur begge
kommunane tjente på avtalen,
men utan tvil var det Statskraftverka og samfunnet som
tjente mest.
Utviklinga frå 1970 fram til
1984 har forandra seg mykje,
ikkje minst når det gjeld holdning til vasskraftutbygging.
Lovregelverk er endra, eg kan
nemna
konsesjonsavgifter,
konsesjonskraft,
men
ikkje
minst innføring av eigedomsskatt på kraftverk.
Dersom
konsesjonssøknaden hadde lege føre til handsaming i 1980-åra, er eg ikkje
i tvil om at Hjelmeland kommune ville Vald konsesjonshandsaming utan avtale, og
dermed
kjempa
for Førrealternativet. Eg er heller ikkje i
tvil om at Stortinget ville vald
Førre-alternativet
ved handsaming av saka 10 år seinare.»

Vaskepulver
koster mer enn
elektrisitet

Idag, ti år etter, er man i distriktet stort sett fornøyd med
det som skjedde. Men ikke alt
er så rosenrødt som da avtalen
ble
inngått.
Siden
dengang har en tredje skatt,
eiendomsskatten, fått stor betydning. Avtalen omfatter bare formue- og inntektsskatt, og
i Hjelmeland
kommune
er
man derfor misfornøyd med
sin lille andel av eiendomsskatten.
Foto: Geir Kamsvåg

Undersøkelser Statens institutt
for forbruksforskning
(SIFO)
har foretatt, viser at elektrisitetsutgiftene ved bruk av vaske- og oppvaskmaskiner bare
utgjør en mindre del av de totale driftskostnader ved slike
maskiner, skriver bladet Elkontakten.
Det mest energikrevende
vaskeprogrammet
— nemlig
kokevask ved 90 grader, bruker om lag 0,75 kWh pr. kilo
tøy. Strømprisen varierer fra
sted til sted, men tar man utgangspunkt
i gjennomsnittspris på strøm på 30 øre pr.
kWh, inkludert el-avgift
og
moms, vil strømutgiftene ved
å kokevaske 4 kilo tøy bli 1
én — krone. Til en slik vask går

det med om lag 2 dl vaskepulver. SIFO har i sitt regnestykke satt vaskemiddelprisen
til
et sted mellom 60 og 70 øre
pr. dl. Deta betyr at utgiftene
til vaskemiddel når opp i kr.
1,25 for &) vask. I tillegg benytter svært mange bløtgjøringsmidler
når de vasker.
Dette er ikke tatt med i undersøkelsen SIFO har utarbeidet.
Det er ikke unaturlig om utgiftene til vaskepulver og bløtgjøringsmiddel kommer opp i kr.
2,— pr. vask — altså dobbelt så
dyrt som utgiftene til strøm.
Benyttes lavere temperaturer
under vasking — noe som er
mest vanlig — vil strømutgiftene ytterligere bli redusert.
SIFO regner med at det totalt

koster kr. 1,10 å vaske ett kilo
tøy.
For oppvaskmaskiners vedkommende
er
differansen
mellom strømpris og vaskemiddelpris ikke så markant.
Inkludert reparasjoner og avskrivninger regner SIFO med
at det koster cirka kr. 3,25 pr.
oppvask i en oppvaskmaskin.
Av
dette
beløpet
utgjør
strømprisen vel 70 øre.
Selv om undersøkelsen viser at utgiftene til elektrisitet
ved vasking er oppsiktsvekkende lave, er det ingen grunn
til å sløse med elektrisitet. Fyll
maskinene for du vasker, og
bruk det riktige programmet,
er det råd Elkontakten gir sine
lesere.

Norge fortsatt
billigst
Norge har de laveste strømprisene i Europa. Dette gjelder
jordbruk og
til husholdning,
næringsliv. Også i verdensmålestokk ligger vi trolig like
godt an, skriver bladet Elkontakten. Mens norske husholdninger i 1984 vil betale 31 øre
pr. kilowattime i gjennomsnitt,
må for eksempel danskene ut
med 70 øre. Tyskerne er nesten like dyre —der er prisen 60
øre pr. kilowattime.
På grunn av de helt unike
mulighetene vi har til å satse
vannpå billig evigvarende
kraft har Norge alltid stått i en
til
med hensyn
særstilling
om
Selv
strømprisene.
strømprisene har steget relativt sterkt i de senere år, ligger
vi fortsatt godt an. Gjennomsnittsprisen til husholdning i
en del land ser slik ut — når vi
også regner med fastbeløp og
alle avgifter:
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Ifølge en rapport som Sveriges Industriforbund og organisasjonen Kraftsam utga i fjor,
gjør det samme seg gjeldende
for prisene til industrien. Også
her er prisene lavest i Norge.
kommer
gunstig
Særlig
ut.
industri
kraftkrevende
betaler
tungindustri
Norsk
vesentlig lavere kraftpriser enn
konkurrentene i Sverige, mens
konkurrerende industri i USA,
Vest-Tyskland og Japan må
betale to til tre ganger så mye
for sine kraftkjøp.
Billigere enn olje
Det er fortsatt lønnsomt for de
fleste å satse på elektrisitet i
stedet for olje. Nettopp det faktum at oljeprisene i de senere
år har ligget høyt over elprisene, har ført til en overgang fra olje til elektrisitet på
Gjenoppvarmingssektoren.
nomsnitlig pris til husholdningene ligger for eksempel på
bare to tredjedeler av det man
må betale for å bruke olje til
oppvarming.
Stabiliseres prisene?
Den fremtidige prisutviklingen
av
avhenger
for elektrisitet
hvor effektive tiltak vi kan treffe
for å påvirke den. Dersom det
økende forbruket av elektrisk
kraft bare skal møtes med å
bygge ut nye vannkraftverk, vil
prisene stige sterkt. Klarer vi
derimot å gjennomføre effektive energiøknomiseringstiltak,
slik at vi begrenser behovet for
ny utbygging mest mulig, regner man med at el-prisene
bare vil holde tritt med den
Her
alminnelige prisstigning.
stilles det med andre ord
utfordringer både til el-verkene
og til abonnentene.

Strømprisene varierer fra distrikt til distrikt. De
for 1 kWh
oppgitte tall er gjennomsnittspriser
fordelt på de enkelte fylker. Landsgjennomsnittet ligger på 31 øre.
Illustrasjon: Svein Nyhus

FOSSEKALLEN

NR. 6 - 84

27

fleste. Rapportene er bygget
opp slik at det raskt er mulig å
få oversikt over hovedtrekkene.
Vårt sluttprodukt skal ende
opp med et forslag til en «gruppevis prioritert rekkefølge av
vannkraftprosjekter for senere
konsesjonsbehandling».
Altså en utbyggingsrekkefølge vurdert ut fra økonomisk
lønnsomhet og grad av konflikt
og
kraftutbygging
mellom
andre brukerinteresser.
Samlet plan må etter min
mening sees som en parallell
til andre typer ramme- og
et resultat av
generalplaner,
ønsket om en mer helhetlig prioritering. Samlet plan representerer slik sett en ny situasjon ved forvaltningen av våre
vassdrag og vannkraftressurser, det at det nå settes opp en
utbyggingslandsomfattende
rekkefølge — mens vurdering
av hva som skulle bygges ut
eller ikke hittil har vært opp til
de enkelte, lokale innehavere
av fallrettighetene å ta initiativ
til. På sett og vis er dette altså
en «samling av riket», om enn
noe sent.

Her er samletSamlet planfor gjenværendevassdrag:

Med utbyggingsrekkefølge
for vassdragmed samlet
kraftpotensialepå
35-40 TWh!
Samlet plan for gjenværende vassdrag, en landsomutbyggingsrangefattende
ring av cirka 300 vanner i «kjømkraftprosjekter
da»:
1. september skal det foreligge forslag til innstilling,
som så går ut til «høring»
fram til 1. november. Storenten det
tingsdokumentet,
nå blir melding eller proposisjon, antas å være klart
rundt årsskiftet.
Og som bildet forhåpentlig vil
illustrere — det er store dimensjoner, også målt i papir, når
i 300 probruksinteressene
sjektområder skal kartlegges.
Bak 300 vassdragsrapporter
står (i midten) prosjektleder
Haakon Thaulow og to av
Samlet plans fagutvalgsmedlemmer; Tor B. Gunnerød (til
28
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venstre — fiske og vilt) og Per
Einar Faugli (naturvern og friluftsliv).
Foruten disse fag- og bruer også følkerinteressene
gende faggrupper representert
i Samlet plans fagutvalg: Kulturminner, jord- og skogbruk,
reindrift, vannforsyning og -forregionaløkonomi,
urensning,
flom- og erosjonssikring, klima
og isforhold.
Ut over de nøkkelpersoner
som har sittet sammen i Samlet plans fagutvalg de cirka tre
årene dette arbeidet nå har
pågått, kan det grovt anslås at
nærmere tusen personer innen de forskjellige fagsektorene har deltatt i undersøkelser
og med underlagsmateriell.
Og i disse dager foreligger de
cirka 300 vassdragsrapportene —som hver behandler et eller flere mulige vannkraftprosjekter og belyser konsekven-

sene av en utbygging for de
brukerinteressene.
nevnte
vassdragsrapportene
Disse
blir nå selve byggesteinene
for det gjenstående arbeidet
Innstilplan:
med Samlet
lingen.
Sammenfatning på 18 000
sider
— Haakon Thaulow, selv de
rapportene
sammenfattende
cirka 60
har i gjennomsnitt
sider —det dreier seg altså her
av
om en sammenfatning
på
Samlet plan-vassdragene
omkring 18 000 sider. Da er
vel omfanget så stort at heller
ikke du, som Samlet plan
«general», har full oversikt?
— Det spørs hva du mener
med begrepet full oversikt. Alle
detaljer kan ikke fanges opp av
én person. Men vi har jo
arbeidet med disse vassdragene i flere år og befart de

Krever nytt styringsmiddel?
Ja, hva vil nå skje med de
enkelte vassdragene som er
med i Samlet plan?
Vårt forslag til gruppevis
rekkefølge for senere konsesatt opp ut
sjonsbehandling,
og
fra «utbyggingsvennlighet»
lav konflikt, tar utgangspunkt i
det nasjonalt ønskelige. Lokale
kraftutbyggere
og regionale
kan likevel sitte med interesser
på tvers av dette — for eksempel ut fra kraftoppdekkingssituasjonen innen sitt område —
som på sett og vis kan forhindre utbygging slik man i
skulle
helhet
som
Norge
ønske. Planen vil altså ikke
realisere seg selv, det vil kreves styringsmiddel ut over det
man har i dag. Hvilken type, og
med hvilken styrke synes imidlertid uklart foreløpig. Et underutvalg under energilovutvalget
har utredet aktuelle virkemidler
for å kunne styre utbyggingsrekkefølgen.
Men så langt vil altså Samlet
plan være en rammeplan som i
aller høyeste grad forutsetter
både sentralt og lokalt initiativ
for at konsesjonssøknad fremmes og en ønsket utbygging
kan komme i stand.
Ny verneplan?
Hva med de vassdragene
som kommer lengst nede på
lista, da?
Først og fremst skal dette
arbeidet munne ut i en utbyggingsrekkefølge. Hva som så
bør skje med vassdrag i grup-

pen «lite lønnsomme/svært
konfliktfylte»
er foreløpig litt
mer uklart — men det tas sikte
på å vurdere disse videre med
tanke på annen disponering
enn kraftutbygging
. . .en verneplan nummer
fire?
Ja, muligens kan Samlet
plan bidra til en supplering av
verneplanene.
Dette er blant
de spørsmål som må drøftes i
framlegget
for
Stortinget,
antakelig, og så får vi se. . .
I slutten av mai gikk de
enkelte vassdragsrapportene

ut til lokal høring. Deretter,
innen 1. september, skal Samlet plans prosjektledelse etter
planen ha sitt utkast til innstilling klart. Dette går så ut til en
bred høring hos både lokale og
sentrale deler av forvaltningen,
samt berørte parter — med frist
for uttalelse til 1. november.
Rundt nyttår, eller like inn i
1985, må Stortingsmeldingen
eller proposisjonen ligge klar
ettersom Stortingets behandling er berammet til vårsesjonen 1985.

Stein Morch Hansen
-

Fra Samlet plan til
NVE—VU
Haakon Thaulow (40), daglig leder for «Samlet plan for gjenværende vassdrag», skal fra høsten tiltre stillingen som fagsjef for
Vassdragsdirektoratets
avdeling for vasskraftundersøkelser
(VU).
Helt ny i etaten blir han imidlertid ikke: Fra 1969 til 1972 var
han ansatt i Vassdragsdirektoratet,
den gang som avdelingsingeniør. I 1972 fulgte han med sitt fagfelt, vann- og avløpssaker, over
til det som skulle bli Statens forurensningstilsyn —underlagt Miljøverndepartementet.
Av utdannelse er han sivilingeniør fra bygningslinja på NTH.
Senere var han blant annet ansatt i Norsk institutt for vannforskning (NIVA), fram til siste årsskifte som assisterende direktør. Siden mai 1981 har han vært prosjektleder for Samlet plan,
dels på «utlån» fra NIVA og dels i engasjert stilling i Miljøverndepartementet.
Fra begynnelsen av oktober regner han med å være blant oss
Fossekall'er. Velkommen!

Ein reint uvanleg hund
Anders var også ein meistar til
å fortelje — lun og roleg. Under
åpninga av Tokke vart det eit
opphald før Einar skulle på stolen — og så kjem denne frå
Anders:
Hunden
hans var
noko reint uvanleg. Best som
losen gjekk som værst vart det
stilt. Anders for så opp på ein
bakketopp — og der fekk han
sjå hunden pulte reven. Men

Anders tok det med ro, og da
dei vart ferdige, fortsatte losen.
Ein gong vart han tobakkslaus på fjellet. Då tok han og
skrudde hodet av krokpipa —
stakk oljehuset under nesa på
bikkja — og ga ordre om at ho
skulle heim og hente tobakken. —Jau, bikkja for i veg —og
kom attende med buksa til
kjerringa.

Olav Dale

Ved fornuftig energiforbruk:

Kari og Leif sparer
3900 kroner året
Ved å investere 14 500 kroner i sparetiltak i boligen sin kan Kari
og Leif Ciglænd spare inn igjen 3900 kroner hvert år i form av
lavere energiutgifter. Det betyr at tiltakene har betalt seg etter
snaue fire år.
Vestfold Kraftselskap har bistått familien eiglænd i valget av
riktige sparetiltak med sitt nye EDB-system ERÅD. Dette nye
systemet gjør det mulig å vurdere energibruken i boliger og yrkesbygg på en rask og effektiv måte.
— Det er så lett å reagere negativt på strømregninga. Derfor
deltok vi på Vestfold Kraftselskap sitt energirådgivningsprosjekt
med største velvilje — ikke bare for å spare noen kroner, men
også utifra naturverninteresser, sier Kari og Leif eiglænd til bladet Elkontakten.
Familien øglænd er blant de første i landet som har fått prøve
energirådgivningssystemet
ERÅD i praksis. I 1983 gjennomførte Vestfold Kraftselskap et prøveopplegg der 200 strømabonnementer fikk besøk av en inspektør fra el-verket. Foruten den
vanlige kontrollen av det elektriske anlegget, ble abonnementene orientert om energiøkonomisering og tilbud om gratis energivurdering med ERÅD.
Vestfold Kraftselskap gir idag ERÅD-tilbudet til 20 kommuner
og 18 el-verk innen sitt område. I fremtiden kan ERÅD bli et nyttig
hjelpemiddel for å spare energi på landsbasis.

Frist for innsendelse
av
stoff til Fossekallen
nr.
8/1984 er fredag 24. augusi. «Hastestoff»
til nr.
7/1984 kan mottas inntil
torsdag 9. august.

Ola Gunnes
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følgelig klart at utbyggeren bør
vise all mulig respekt for lokal
navnetradisjon. I Norge gjelder
dette selvsagt overfor samiske
såvel som overfor norske
navn.

•• • •

‘‘‘

Tanker ved et Samla Plan-prosjekt:

Ordbruk i vannbruk
Fra en vassdragsutbygger
første gang kaster sitt blikk på
et utbyggingsprosjekt til prosjektet måtte bli realisert og
skjønn er holdt, produseres
det uhyre mengder kart, tegninger, rapporter og alskens
andre dokumenter.

På disse finnes en rekke
stedsnavn, som enten eksisterte før utbyggingen eller som
ble til som et resultat av denne.
Erfaring har vist at utbyggernes navnebruk blir sterkt
medvirkende til fremtidig navnebruk og stavemåte. Det er

angår både samiske og norske stedsnavn imøtesees både fra NVE og andre utbyggere!
Så en rask liten visitt innom
hjemmebanen, det norske
språket. Vi behøver neppe dra
langt før vi får problemer med
å holde tunga rett i munnen
noen hver av oss! Denne gang
gjelder det ett enkelt ord som
ser ut til å brase inn i norsk
hydrologisk terminologi i et
veritabelt, men urettmessig,
stormløp. Jeg tenker på ordet
samløp. La oss slå det fast,
forhåpentligvis en gang for
alle:

Samisk har tre hovedgrener
i Norge. Nordsamisk tales nord
for Ballangen, lulesamisk mellom Ballangen og Saltfjellet og
sørsamisk sør for Saltfjellet.
Forskjellen mellom de to førstnevnte er antatt å være noe
større enn mellom de skandinaviske språk, mens avstanden til sørsamisk nok er noe
større fra norsk enn til tysk.
Nordsamisk og lulesamisk undervises separat på universitets- og høgskolenivå her i
Elvemøte heter sammenløp
landet.
på norsk (sammenslutning,
Om man så skal være litt
sammenkomst og så vikonkret, bør følgelig (inn-)sjø i
dere).
nominativ entall/flertall som i
Ordet samløp betyr noe helt
Alta skrives jåvn/javritt (Virdannet. Det hører bokstavelig
nejåvri/Joatkajåvrrit), i Kobbtalt hjemme på andre areelv og Hellemo skrives javrre/
naer. Interesserte i Middeljavre (Linnajavrre/Rombojav- thunsgate 29 kan nå og da se
re). Foranstående skal etter eksempler på samløp på skrå
sigende være i pakt med siste over gata, på Frogner stadion.
rettskriving.
Carl A. Boe
En videre oppfølging hva

Om fossekaller
En liten kommentar til Hans Koren , Norsk Regnesentral

En av de ansatte Vassdragsdirektoratet i NVE lurer på om
det er mange av hennes kolleger som har sett en fossekall.
Det må hun jo ha lov til, selvfølgelig. At dette skal avstedkomme et av de vanlige spark
til NVE, som utpekes som ødelegger av all natur, særlig rundt
vassdrag, er vel ikke nødvendigvis så selvfølgelig. Denne
stadig gjentakende generalisering av synet på NVE's virksomhet er ikke bare irriterende, men også sterkt misvisende.
Nå er det tross alt svært få
innen etaten som er opptatt
med den tekniske forberedelse av vasskraftprosjekt. I
Vassdragsdirektoratet er det
for eksempel ingen som driver
med reell prosjektering av
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kraftverk, selv om man der finner en avdeling for beregning
av landets potensielle kraftressurser. Noen er opptatt
med å lege de sår som nødvendigvis må oppstå i forbindelse med kraftutbygging,
nemlig de som arbeider ved
Natur- og landskapsavdelingen. Videre er det vel ingen
annen instans her i landet
som har innvunnet så mye
dyrket mark som Forbygningsavdelingen. Og det er vel å
merke ved «temming» av
vassdragenes naturlige ødeleggelseskrefter. Ved Hydrologisk avdeling samles det inn
opplysninger om vassdragene
til bruk for alle som har interesse av dem. Slike brukere er
blant annet fiskeribiologer,
som har interesse av vann-

stand, vassføring, vanntemperatur og opplysninger om isforhold. Det vurderes også en
eventuell kraftutbyggings virkning på forholdene i vassdragene, for eksempel vanntemperatur og isforhold og flomforhold. De aktiviteter som er
nevnt foran, hører til Vassarbeidsdragsdirektoratets
oppgaver.
For å komme tilbake til dem
som virkelig driver med vasskraftutbygging innen NVE, så
er det de ansatte i Direktoratet
for Statskraftverkene. Etter
påbud fra våre øverste myndigheter skal de vurdere de
kraftprosjekter som staten
eventuelt skal utføre, og jeg er
overbevist om at disse ingeniører er minst like mye ute i fel-

ten som folk i Vassdragsdirektoratet. De har dermed rikelig
anledning trI å betrakte fossekallene. Videre tror jeg at de
ingeniører som planlegger
vasskraftutbygging for Statskraftverkene, har minst like
stor respekt for naturen som
folk flest, for eksempel ansatte
i Norsk Regnesentral.
Når en kraftutbygging først
gjennomføres, er det tross alt
en svært liten del av det totale
nedbørfelt som blir direkte
berørt. Det burde vel heller
sees litt mer på hva vi ellers
ødelegger av naturen rundt
oss, for eksempel hvordan
urbaniseringen av Oslo har
endret en tidligere naturperle
som Groruddalen til en sann
redsel.
Knut Wold

NVE's personale:endringer
Nytilsatte:
Estensen, Knut
Guriby, Knut P.
Hansen, Leif H.
Hjertstedt, Heidi I.
Haagensen, Kjell
Jakobsen, Bjørn
Jensen, Paul H.
Kolberg, Bjarne
Melsvik, Sonja E.
Modalsli, Sigbjørn
Odden, Geir
Opseth, Trond
Overå, Egil
Sand, Bjørn
Seljeli, Anders
Tverrå, Nils
Øyre, Olav
Avansement,
opprykk:
Antonsen, Endre
Antonsen, Øyvind
Bakkalia, John
Blesvik, Reidar
Grundt, Rolf E.
Hansen, Roar
Jakobsen, Gerda R.
Karlson, Kåre Ingolf
Lunde, Jorunn
Marheim, Agnar
Nilsen, Bjørg
Nilsen, Terje
Pedersen, Olav

Avd.ing.
Avd.ing.
Maskinm.ass.
Tegneass.
Fagsjef
Maskinm.ass.
Fagarbeider
Opps.mann
Ktr.fullm.
Overing.
Driftsarbeider
Avd.ing.
Førstesekretær
Førstesekretær
Opps.mannsass.
Spesialarbeider
Driftsarbeider

0033
0033
3607
0033
0033
0032
0015
0033
0015
0036
0016
0986
0986

Avd.ing.
Avd.ing.
Skiftleder
Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Ktr.fullm.
Avd.ing.
Ktr.fullm.
Sjefing.
Førstektr.fullm.
Fagarbeider
Fagarbeider

Trygve Bergland —
en sentral personlighet har fratrådt
Trygve Bergland har fratrådt
sin stilling som fagsjef for juridisk avdeling. Han fylte 67 år i

Smestad landssentral
SBP
Innset-verkene
SBG
AJ
Rana-verkene
Rana-verkene
Kobbelv-anlegget
VF
EEE
Område 4
SBP
Ulla-Førre-anleggene
SOE
Kobbelv-anlegget
Rana-verkene
Vestlands-verkene

Innset-verkene
SKL
Tokke-verkene
Ulla-Førre-anleggene
ESO
Kobbelv-anlegget
SK-Lillesand
Kobbelv-anlegget
Ulla-Førre-anleggene
SBG
AAØ
Innset-verkene
Innset-verkene

mai måned, og ønsket å nytte
adgangen til å fratre med
alderspensjon fra 1. juni.
Ved Berglands fratreden
har NVE mistet en dyktig jurist
og verdifull medarbeider. Han
begynte i etaten allerede i
1951 og har siden, med et
avbrudd for dommerfullmektig- og politifullmektigpraksis
på 21/2 år, arbeidet med juridiske spørsmål innenfor NVEs
mangesidige virksomhet.
Bergland fikk gjennom sitt
arbeid en uvanlig stor kontaktflate både innenfor etaten
og til institusjoner og personer
utenfor
vår
virksomhet.
Mange søkte hans råd innenfor vassdragsjusens kompliserte regelverk, og Bergland
stilte alltid opp for å bistå. De
råd han ga og de vurderinger
han foretok var preget av
grundighet og bred kunnskap.
Han følte seg trygg på sine
standpunkter,
og
forfektet
dem derfor med stor fasthet.
Bergland har sikkert faste

i mai 1984

Rogstad, Jon 0.
0013 Førstekonsulent
Rundhovde, Sture0034
Overing.
Røsjorde, Jan0967
Statshydrolog
Singsaas, Jon3240
Overing.
Skyberg, Berit0033
Avd.ing.
Søndenå, Ordin0033
Avd.ing.
Valla, Frode0033
Avd.ing.
Aarhus, Astrid0015
Ktr.fullm.

AAØ
ET 4
VHD
VFT
SEA
Ulla-Førre-anleggene
ET 6
Ulla-Førre-anleggene

Fratredelse med pensjon:
Bergland, TrygveFagsjef
Bjørnsrud, HalfdanKonsulent
Brenne, KristenMontasjeleder
Hagen, Nils L.Skiftleder
Landsverk, SveinungAvd.ing.
Riise, HansOpps.mann
Ulvund, TorSkiftleder

AJ
AAØ
Område 5
Tokke-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkene
Aura-verkene

Fratredelse, annen:
Gunnes, JonAvd.ing.
Jensen, LailaKtr.ass.
Jonstad, OddbjørnOvering.
Rydningen, Hans E.Avd.
ing.
Svendsen, BritAdm.sekretær
Tenfjord, Elsa S.Ktr.fullm.
Vassbø, BirgitAdm.sekretær
Østern, ØrnulfOvering.
Aadland, ÅgeOppsynsm.ass.

SPK
AAA
SEP
Vestlands-verkene
VF
SAA
SK-Hokksund
SEG
Ulla-Førre-anleggene

Dødsfall:
Berge, KåreOvering.
Bråstøyl, GunnarLagerformann
Sveen, SverreKonsulent
Walle, AsbjørnTransportformann

SDT
Tokke-verkene
VVK
Kobbelv-anlegget

planer om ordningen av sin
pensjonisttilværelse,
og
vi
ønsker ham mange gode år
framover.
Erik Nybø

Kjell Haagensen —
ny leder for
juridisk avdeling
Kjell Haagensen (38) har fra 1.
juni tiltrådt stillingen som leder
for Administrasjondirektoratets
juridiske avdeling (AJ).
Haagensen har tidligere både i Industridepartementet og
i Olje- og energidepartementet
arbeidet med oppgaver innenfor konsesjons- og vassdragssektoren. Han var ansatt som
saksbehandler og byråsjef i
Industridepartementet
fra
1970 til 1977, og siden 1978
har han vært i Olje- og energidepartementet,
ved
vass-

drags- og kraftforsyningsavdelingens konsesjonskontor.
Av utdannelse har han både
juridisk og samfunnsvitenskapelig
embetseksamen
(cand. polit.).
Velkommen til etaten!

Foto: Stein Morch-Hansen.
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