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Uten drift
intet Statkraft
Statkraft er en av hjørnestenene i norsk kraftforsyning, og bedriftens
betydning når det gjelder landets økonomi, arbeidsliv, sikkerhet etc. kan
derfor nær sagt ikke overdrives. Rent bortsett fra det økonomiske overskudd
bedriften hvert år gir staten, er det tross alt elektrisiteten som holder hjulene
i gang. Uten el-kraft stopper Norge.

Statkraft er i dag organisert i fem divisjoner og staber. Ser vi nærmere på
denne strukturen, er det klart at det er  driftsdivisjonen som er selve
grunnpillaren i bedriften. I plandivisjon og anleggsdivisjon skal man arbeide
for utvidelse av driftsgrunnlaget, og stabene for økonomi og personell er
opprettet for å sikre driften på det økonomiske og administrative plan. Men
det er altså driften som er selve kjernen.

Driftsdivisjonen skal pr. definisjon stå for produksjon og drift ved statens
kraftanlegg. Her er det snakk om forvaltning av statlige investeringer på rundt
30 milliarder kroner. Oppskrevet verdi for disse anleggene representerer 80
milliarder kroner. Den årlige omsetning ligger mellom tre og fire milliarder,
og tallet på ansatte som er engasjert i dette arbeidet, er 1 100. Av disse jobber
cirka 1 000 ved uteadministrasjonene.

Sett på bakgrunn av det omfattende tekniske og økonomiske,
sikkerhetsmessige og personlige ansvar som våre ni driftsledere ved
uteadministrasjonene står overfor, valgte Statkrafts ledelse å gi dem en sentral
stilling i organisasjonen på linje med avdelingsdirektørene ved
hovedkontoret. Dermed håpet man at denne lenge underbetalte, men
tålmodige og lojale gruppe også skulle få sitt.

I Statkraft er det alminnelig forståelse for betydningen av det arbeid våre
driftsledere nedlegger i bedriften, og det skal her understrekes at vi er mange
som deler deres skuffelse over at deres stillinger ennå ikke er blitt  økonomisk
oppjustert på linje med avdelingsdirektørene sentralt.

Dette må da bero på en misforståelse? Man kan forstå at politikere som har
kviet seg for å gi sin tilslutning til 22 nye direktørstillinger, føler trang til å si
stopp når de nå blir presentert for enda ni stykker. Men hvorfor ble ikke
driftslederstillingene ute vurdert samtidig med lederstillingene sentralt? I
hvertfall burde de vel blitt behandlet samtidig med at anleggsledernes
lønnsforhold ble ordnet i januar i år.

Uten drift — intet Statkraft. Vi må håpe at man ikke starter statens
sparekampanje med å ramme nøkkelpersoner innen kraftforsyningen. Det har
staten rett og slett ikke råd til.
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Omslagsbilde: Turbinmontasje i
Nore kraftverk (Nore I) 1927.
Foto: Ivar Aasen.
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Milepæl for Rana-verkene:

Databasert
driftssentral til 30
millioner innviet

Reportasje ved Klaus Solbakken

En milepæl i Rana-verkeneshistorie! Slik karakteriserte
driftsbestyrer Arnulv Ervik
begivenheten da den nye data-
baserte driftssentralen i Korgen
til 30 millioner kroner ble
offisielt innviet tirsdag 11.
februar.

Rana-verkene er ingen
smågutt i norsk sammenheng.
Fem til seks prosent av det totale
kraftforbruket i landet
produseres i de seks kraftverkene
som sentralen i Korgen styrer.
Arsproduksjonen ligger på rundt
5 000 GWh og disponibel effekt
er 1 000 megawatt.

Driftsbestyrer Arnulv Erdal ved Rana-verkene (t.v.)
er tilfreds med anlegget som prosjektleder Nils
Sirnes i NEBB har levert i Korgen.
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Avdelingsingeniør Kay Bjerknesli er en av dem
som har vært med på å bygge opp den nye
driftssentralen i Korgen, som er en av de største
i landet.

120 personer er ansatt ved Rana-ver-
kene, som blant annet leverer kraft til
Jernverket i Mo i Rana, aluminiumsver-
ket i Mosjøen og Koksverket i Mo — i
tillegg til å levere kraft til alminnelig
forsyning gjennom Helgeland Kraftlag
og Samkjøringen. Driftsbudsjettet lig-
ger på 271,5 millioner kroner, mens
verdien av årsproduksjonen ligger på
rundt 750 millioner kroner. Inntektssi-
den har man imidlertid ikke full over-
sikt over, i og med at alle inntekter i
Statkraft samles under ett «tak».

Driftssikkerhet
De eldste kraftverkene ved Rana-ver-
kene, Nedre og Øvre Røssåga, var ikke
utstyrt med fjernkontroll da de ble tatt
i bruk fra 1955 og utover. Men i forbin-

delse med den videre utbyggingen i
Rana i 1968-1969 ble det bygget opp
en overvåkingsstasjon ved Nedre Røs-
såga i Korgen. Dette var imidlertid
bare en midlertidig ordning. I
1974-1975 ble administrasjonsbygget
reist i Korgen, og det er her den nye da-
tabaserte driftssentralen har fått plass.

I tillegg til selve driftssentralen og
det databaserte avregningsutstyret,
som tilsammen har kostet rundt 30
millioner kroner, er det brukt betyde-
lige beløp til opprustning av de gamle
stasjonene og tilpasning til fjernkon-
trollanlegget.

—Med dette har vi oppnådd to ho-
vedting. Det ene er at vi kan utnytte
ressursene bedre ved å planlegge drif-
ten og optimalisere råenergiressur-




sene. Det andre er at vi bedrer driftssik-
kerheten ved at vi hurtigere kan gripe
inn når det oppstår feil — og vi har mu-
ligheter til å analysere feilene, sier
driftsbestyrer Arnulv Ervik.

Hvor lønnsomme investeringene er,
er imidlertid usikkert. Det er dessuten
vanskelig å regne ut hvor mye et drifts-
avbrudd koster. Driftssentralen i Kor-
gen skal imidlertid bidra til at driftsav-
bruddene blir så begrenset som råd er.

Utdanning
—Arsproduksjonen ved Rana-verkene
er verd 750 millioner kroner. Kan vi
bedre årsproduksjonen ved deler av en
prosent, vil investeringene lønne seg
stort, sier Ervik.

Den nye databaserte sentralen inne-
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—Antallet signaler
i sentralen, det vil
si meldinger,
reguleringer,
målinger og
kommandoer, er
på vel 14 000,
opplyser
overingenior Ivar
Walseth.

bærer også visse omlegginger i skift-
ordningen for dem som skal betjene
sentralen. Dessuten stilles det stren-
gere krav til skiftledernes kvalifikasjo-
ner. For at skiftlederne skal ha kob-
lingsmyndighet i nettet og kunne gi ar-
beidstillatelser, kreves det ingeniørut-
danning.

I samarbeid med de berørte organi-
sasjonene er det lagt opp til et opplæ-
ringsprogram som skal gi ingeniør-
kompetanse til dem som ikke allerede
oppfyller disse kravene. Opplæringen
skjer delvis gjennom brevundervisning
og delvis ved klasseundervisning. Opp-
læringen skal foregå i arbeidstiden i de
nærmeste par årene framover.

Lovende start
Da den nye sentralen ble innviet,
hadde den allerede vært i bruk i 14 da-
ger. Erfaringene så langt er udelt posi-
tive. Driftsbestyrer Ervik kan opplyse at
en del småting riktignok ikke har vir-
ket, men det har vært forbausende få
barnesykdommer.

—Vi regner med å ha kommet et
skritt videre mot en sikrere og bedre
kraftforsyning — til glede for indu-




strien og alle våre andre kunder, sa Er-
vik, som opplyser at man med drifts-
sentralen har fått et verktøy som gir
muligheter for bedre planlegging av
driften. Dessuten kan man simulere
driftstilstander ved det nye anlegget.
En overordnet landssentral er under
etablering, som kan samspille med
driftssentralene rundt om i landet.

14 000 signaler
Ved omvisningen i sentralen rede-
gjorde overingeniør Ivar Walseth for
anlegget. Driftssentralen er utstyrt
med åtte fargeskjermer som viser nett-
bilder, stasjonsbilder, bilder over vann-
veier og protokoller over feilmeldinger
og driftsmeldinger.

Data-anlegget skriver ut rapporter
over feilmeldinger, måleverdier og
driftsendringer. En stor tavle viser den
totale oversikten over det nett som
kontrolleres fra sentralen — fra Salt-
fjellet i nord til Trøndelag i sør. Stat-
kraft har her seks kraftstasjoner og sju
transformator-og kompenseringssta-
sjoner som fjernkontrolleres fra Kor-
gen.

Antallet signaler i sentralen er til-
sammen vell4 000 (meldinger, regule-
ringer, målinger og kommandoer). Det
er NEBB som har levert utstyret — i
konkurranse med tre andre leverandø-
rer av slikt utstyr. Selskapet skal også
levere en lignende driftssentral til Hel-
geland Kraftlag i Mosjøen. Disse to
sentralene kan «samarbeide» ved at
nyttige informasjoner kan hentes fra
den ene sentralen til den andre.

For å sikre seg mot overraskelser,
står alltid én av de to store datamaski-
nene i beredskap, slik at denne
automatisk kan overta ved feil på den
andre. Maskinene, som er av merket
«Digital Equipmet Corp» (DEC) er iden-
tiske, og nok en maskin står klar i til-
felle det skulle oppstå feil på begge
samtidig.

Et eget system for avregninger er
også tatt i bruk i Korgen. Dette utstyret
er ikke koblet til datamaskinene som
hører til selve driftssentralen, men til
en egen maskin. Dette systemet ble
tatt i bruk i Korgen for to år siden, og
det vil danne modell for Statkrafts av-
regningssystem i framtida.
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Trivelig
arbeidsplass

Vi ser det som en stor fordelat driftssentralen er flyttet
ut av fjellet — og i dagslys. Det
er blitt mye trivligere å arbeide
her.

Det sier to av dem som har fått
sin arbeidsplass flyttet til
administrasjonsbygget i Korgen
etter at den nye driftssentralen
er kommet i drift: Svein Soløy og
Rolf Hultgren.

Hultgren er en av tre nyansatte i høst,
mens Svein Soløy er av dem som har
fått tilbud om videreutdanning i ar-
beidstida. Om to år har han den inge-
niørutdanning det stilles krav om for å
kunne arbeide som skiftleder ved den
databaserte sentralen.

Fornøyd med denne ordningen?
Ja. Jeg er godt fornøyd med at jeg

kan ta utdanningen i forbindelse med
jobben, og i arbeidstida, sier Soløy.

Rolf Hultgren legger til at han tror

det ville ha budt på problemer å få tak
i ingeniører til driftssentralen dersom
den fortsatt skulle ligget inne i fjellet.

Dere har en svært ansvarsfull
jobb?

Det er det ingen tvil om. Samfun-
net er avhengig av at sentralen virker
som den skal. Og det kan være en be-
lastning — i og med at sentralen er be-
tjent av bare én mann to tredeler av
døgnet. Tidligere var det to mann på
jobb hele tiden. —Men i tillegg har vi

Svein Soloy og Rolf Hultgren er fornoyd med at
driftssentralen er flyttet ut av fjellet og i trivelige
lokaler i administrasjonsbygget i Korgen.

hjemmevaktordning, en overordnet
vakt for hele Rana-verkene, samt be-
redskapsvakter. Så dersom noe skjer,
vil folk bli innkalt raskt. Men når det
skjer noe ekstraordinært, skjer det
gjerne raskt også, sier Rolf Hultgren.

Nødvendig investering

K orgen driftssentral erferdig, Aura driftssentral
er under utprøving og sentralen
i Alta er under bygging. Dette
betyr at Statkraft snart vil ha 


fjernkontroll med omtrent hele
det kraftsystemet Statkraft rår
over her i landet — ved hjelp av
datateknikk.

Det opplyser overingeniør Torbjørn Jo-
sefsen ved Statkrafts hovedkontor i
Oslo. Josefsen har ansvaret for Stat-
krafts anlegg nord for Trondheim.

I Nordland har man planer om å
bygge nok en driftssentral i Glomfjord.
Men planene her står og faller med hva
som skjer i forbindelse med Saltfjellet/
Svartisen-utbyggingen.

Stortinget har ennå ikke bestemt
seg, og Josefsen vil derfor ikke si noe
om hvorvidt disse planene kan realise-
res. En del av kraftverkene i Saltfjellet/

—Målsettingen med databaserte driftssentraler
er helt klar, opplyser overingenior Torbjorn
losefsen i Statkraft. —De skal bedre vår kontroll
med kraftforsyningen.

Svartisen vil imidlertid bli styrt fra
sentralen i Korgen.

—Hva betyr de databaserte drifts-
sentralene for ressursene dere rår over,
Torbjørn Josef sen?

Det er vanskelig å legge fram tall
for hvor mye det betyr i rene penger.
Til det er det for mange faktorer som
spiller inn. Det er imidlertid vesentlig å
utnytte ressursene optimalt, — og vi
skal heller ikke glemme de miljørnes-
sige sidene ved de nye sentralene. Mål-
settingen er imidlertid klar: å få bedre
kontroll med kraftforsyningen. Det er
altså ikke snakk om å redusere perso-
nalet, men om å produsere en bedre
vare.

Den nye sentralen er trukket ut av
fjellet. Blir den ikke dermed mer sår-
bar?

Det kan ikke benektes. Men vi skal
til enhver tid kunne bemanne stasjo-
nene lokalt dersom det kreves. Fra et
teknisk synspunkt er imidlertid dette
en helt nødvendig investering, sier
overingeniør Torbjørn Josefsen i Stat-
kraft.
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Norefossene
Her i svartegjuvet
troll og vonde veter
drevet har sin lek *
i lange mørke netter.'

Her har nøkk og hulder
spillet før og danset.
Nå er leken slutt,
og nøkkens spill har stanset

Fossegrimen tvinges
inn i svarte fjellet,
for å slippes løs
i rør nedover hellet

Hvit av raseri
han styrter ut der nede.
Nå skal blanke tråder
Grimens krefter sprede.

J. Hellemo



Den kalde krigen
om fossekraften
S'ialtfjellet/Svartisen står nå på

Stortingets program, og alle
leire ruster man seg til strid. For
strid blir det vel denne gangen
også, som det har vært helt siden
den kalde krigen om fossekxaf-
ten tok til.

Det første store slaget i denne
krigen sto om Nore. Nore-
verkene er i dag en fredelig
arbeidsplass innen Statkraft, og
lite aner en tilfeldig besøkende
hvilken betydning dette
anlegget har hat for vårt lands
utvikling — bådt politisk og
økonomisk. Foran den uunngåe-
lige og sikkert nødvendige
striden om SaltfjellQt/Svartisen,
kan et tilbakeblikk på Nore-
utbyggingen gi oss verdifullt
tankegods med på vegen.



Naturvernaspektet ukjent
«Numedal er et ensformigt dalføre»,
skrev gamle Horn i sin skolegeografi.
Den gode geograf har nok ikke vært
godt nok kjent i området rundt Tun-
hovdfjorden da han skrev dette, for
ifølge sikre kilder har distriktet mangt
å by på. «Landskapet er storslagent i
sin naturskjønnhet. Den to mil lange
fjorden ligger der omkranset av sko-
gen. En mængde sætrer — de fleste i
dag dessverre uten bjelleklang. Bak det
hele i horisonten blånende fjell med
tinn og nut» (Fossekallen 2/1955).

Om fjorden var vakker, så har vel fos-
sen vært eventyrlig. Når Nore-fallene
derfor ble «oppdaget» forholdsvis sent,
mente fossedirektør Ingvar Kristensen
i sin tid at dette skyldtes fallenes «avsi-
des beliggenhet fjernt fra alfarvei».
(Nore-boken, Oslo 1932).

Naturens herligheter i Nore ville nok
vært sterkt fremme i debatten dersom
utbyggingen der skulle behandles i
dag. Den gang var imidlertid natur-
vernaspektet ukjent, og en såkalt
grønnpiser ville nok fått hard medfart i
den krig som da raste bak kulissene og
i pressen. Nei, her var det ganske andre
synspunkter som dominerte, først og
fremst de økonomiske.

Rikdomskilde fra Skaperens hånd
Interessen for Numedalslågens vann-
kraft går meget langt tilbake. Allerede
på Christian den 4des tid hører vi om
vannsager og møllebruk i vassdraget,

og da utnyttelse av fossene til elektrisi-
tetsproduksjon første gang kom på tale
i år 1900, var kraften allerede i et sekel
blitt utnyttet i industrielle anlegg av
ulike slag.

På denne bakgrunn er det riktig å si
at Nore-fallene ble sent oppdaget, og
det er rimelig å anta at dette skyldtes
deres avsides beliggenhet. Den spredte
bosetningen i distriktet ble stort sett
opprettholdt ved fisket i Lågen og i
fjordene, og det fantes ikke vegforbin-
delse til den fattige fjellkommunen
Nore. Den eneste rikdomskilden bygda
faktisk var utstyrt med, var vannkraf-
ten og de utbyggingsmuligheter som
var lagt til rette fra Skaperens hånd.

Enkelte privatmenn oppdaget dette
i 1890-årene, og de gjorde sine opp-
kjøp av fallrettigheter. Snart var det ve-
sentlige av fallet mellom Tunhovd og
Sporan bro samlet på to hender, nem-
lig «Nore Fossekompani» og agent S.
Guldbrandsen.

Staten sikrer seg kontroll
I 1907 ble Nore-fallenes rettigheter til-
budt staten, og i den forbindelse ble
det i Stortinget fattet et vedtak som
skulle få stor betydning for landets
fremtid. I proposisjonen som ble lagt
frem for de folkevalgte den 25. april
samme år, het det: «at staten av hen-
syn til dens eget mulige behov og lan-
dets fremtidige utvikling i det hele, bør
søke å sikre seg en regulerende og kon-
trollerende innflydelse ved utnyttelsen

av våre vannfall. For å sikre sig en så-
dan innflydelse vil det være nødvendig
at staten blir eier av en så stor del av
landets vannkraft at den til enhver tid
kan forhindre kapitalsterke selskaper
fra å misbruke den makt, som de ved å
disponere en større del av landets fos-
sekraft måtte være i besiddelse av.»
Den 29. mai 1907 ble proposisjonen
vedtatt, og det ble bevilget 400 000
kroner til innkjøp av Nore-fallene og til
utarbeidelse av reguleringsplaner.

Pion&anlegget planlegges
Mens utnyttelsen av Nore-fallene først
kom på tale i 1907, var spørsmålet om
regulering av vassdraget som sådan al-
lerede i 1898 tatt opp av en forening av
brukseiere i distriktet. Disse ønsket å
øke lavvannsføringen av hensyn til
kraftstasjoner og bruk på strekningen
Kongsberg—Hvittingfoss, og i 1907
hadde foreningen søkt om konsesjon
for en ti meters oppdemning av Tun-
hovdfjorden. Men staten hadde jo selv
samme år ved Nore-kjøpet fått interes-
ser i området, og i påvente av fullsten-
dige planer for regulering av vassdra-
get og utbygging av Nore-fossene, ble
saken derfor stilt i bero. Den første ge-
neralplan forelå i 1910.

Riktignok ble det helt frem til 1917
foretatt til dels drastiske endringer i
den opprinnelige plan, men etter dati-
dens forhold var reguleringsplanen for
Nore av 1910 likevel et meget stort og
dristig prosjekt. Det var virkelig med

Det var med fremtid
i blikket at
politikerne i 1913
vedtok å bygge
Tunhovddammen
med tanke på full
utbygging av
Nore-fallene. Foto:
Nerlien.
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fremtid i blikket at politikerne i 1913
vedtok å bygge Tunhovddammen med
tanke på full utbygging av Nore-fal-
lene, noe de på godt norsk vis senere
skulle høste mange vondord for. Ved
idriftssettelsen ville Nore kraftverk
med en produksjonsevne på 100 MW,
bli ett av de største i Europa.

Vannkraft ikke konkurransedyktig?
Både grunneiere og flotningsinteresser
stilte krav om erstatning i forbindelse
med utbyggingen, og kravene ble stort
sett infridd. Neddemning av et område
på 11 km2 møtte ikke motstand. Mot-
stand kom det imidlertid fra en sterk
opinion som hevdet at Nore-utbyggin-
gen økonomisk var det rene galima-
tias.

Den til dels hissige motstand bygger
i første omgang på den påstand at norsk
vannkraft ikke var konkurransedyktig.
I dag kan vi selvsagt slå fast at denne
påstanden var gal. Den gang ble imid-
lertid det meste av energibehovet dek-
ket ved kullkraft, og sterke kullinteres-
ser gjorde hva de kunne for å stoppe
vannkraften. Allerede i 1914 var det
blitt klart at tilgangen på kull om ikke
lenge ville ebbe ut, og at kullene der-
med ville bli vanskeligere å skaffe til 


veie og følgelig stadig dyrere. Likevel
gikk bølgene lenge høyt i debatten om
fossekraft kontra kullkraft, noe som
nok skyldtes at kullprodusentene trakk
i trådene. Først etter at det ble klart at
også kullproduserende land var i full
gang med å bygge ut sine egne vann-
kraftkilder, måtte motstanderne gripe
til andre argumenter.

Ikke behov for Nore-kraften!
På kort sikt hadde man klare planer for
hva kraften fra Nore skulle brukes til.
Energien skulle gå til de formål som
var ansett for statens oppgaver innen
el-forsyningen, nemlig til jernbane-
drift og til alminnelig forsyning i områ-
der som ikke selv kunne skaffe seg
kraft. Ved Nore ville dette imidlertid gi
et meget stort overskudd av kraft som
det ikke fantes anvendelse for, selv om
man delte anlegget opp i flere bygge-
trinn.

Mens det raste bitter krig om kraft-
prisen og private interesser prøvde å
presse staten til å selge Nore ved abon-
nentsabotasje, forsøkte man å finne en
storkunde til Nore-kraften. Dette lyktes
ikke, og først etter at kraftbehovet i
Østlands-området hadde økt betrakte-
lig under 1. verdenskrig og i 1920-årene,

Nore kraftverk var et pionerprosjekt i europeisk
målestokk, og alle ledd måtte tilfredsstille de
nyeste tekniske fremskritt.

fikk man avsetning for kraften. I 1925
ble det inngått fire leveringskontrakter
på tilsammen 43 000 kW, og etter at
første byggetrinn for Nore var gjen-
nomført, kunne man 1. juli 1928 opp-
fylle kraftleiekontraktene etter planen.
Fire av de åtte aggregatene var da satt
i drift.

Statlig kontra privat regi
Når det gjaldt det foreslåtte salg av
Nore, sto staten på sitt. Nore skulle eies
og drives av staten. Også på et annet
felt trumfet de folkevalgte statens in-
teresser igjennom, nemlig når det
gjaldt utførelsen av anleggsarbeidene.

Da vedtaket om å bygge ut Nore-
fallene ble gjort, var det på ingen måte
klart at staten selv skulle delta i utbyg-
gingen. I 1910 var imidlertid Stats-
kraftverkenes forløper, Vandfaldsavde-
lingen, opprettet, og det var denne
statsinstitusjonen som i 1913 fikk an-
svaret for en av de til da største vann-
kraftutbygginger i Europa. Seks hun-
dre tusen kroner ble bevilget i første
omgang. Den gang som nå, var det
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Nore ble bygget med
det beste som til
enhver tid kunne
skaffes. Under første
byggetrinn (frem
til 1928) betydde
det i hovedsak at
leveranser måtte
hentes utenlands.

sterke røster som slo på at dette ville
bli økonomisk ruin:

Før Nores vand kan rinde,
saa at det nogen nytte gjør,
vil al den mynt forsvinde
som folket har i nord og sør.
For Nore er et bundløst sluk,

skrev Norges Handels- og Sjøfarts Ti-
dende.

for 60 millioner. Man kom imidlertid
ikke til enighet.

Banebrytende arbeid
Mens det ene slaget fulgte på det
andre i krigen om fossekraften, ble
imidlertid anleggsarbeidene satt i
gang. Det måtte skaffes kraft, og alle-
rede før anleggsbeslutningen for Tun-
hovddammen ble tatt i januar 1915,

ble det gjort en rekke forberedelser.
Like fra 1913 var Nores første sagnom-
suste byggeleder, Karl Baalsrud, på
plass ved Tunhovd, og som en terrier
skaffet han opp gjennom årene de
nødvendige midler til å drive arbeidet
fremover.

Tanken med Nore var at kraftverket
skulle bli selve ryggraden i kraftforsy-
ningen på Østlandet. Erfaring med ut-

De røster som talte mot statlig anlegg
og drift av Nore fikk i mangt og mye
rett. Nore-utbyggingen skulle vise seg
å bli meget kostbar, og det gikk mange
år før investeringene kastet noe av seg.
Hverken tidsplaner eller budsjetter
holdt, noe som i hovedsak skyldtes at
anleggsarbeidene strakte seg over et
langt tidsrum som bar preg av de
sterke konjunktursvingningene to ver-
denskriger ført med seg. Staten va un-
der hele anleggsperioden (1914-1955)
under sterkt press, og det var tider da
det var nære på at Nore ble instilt eller
solgt. Så sent som i 1936 var man kom-
met så langt i forhandlinger om salg at
det bare var uenighet om prisen. Sta-
tens forhandlere var villige til å selge
Nore for 62 millioner kroner, mens
kraftavtagerne strakte seg til å kjøpe

Den 1. juli 1928 var fire av åtte aggregater ved
Nore satt i drift. Med en produksjonsevne på 100
MW var kraftverket ett av de største i Europa. ,
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bygging av vannkraft hadde man selv-
sagt fra andre kraftverk, men med de
dimensjoner det her var snakk om, sto
man nærmest overfor upløyet mark.
Alt måtte planlegges og tenkes nøye
igjennom. Om dette sier den selv-
samme Karl Baalsrud: «Nore var det
første storanlegg som skulle sende
hele sin kraftmengde over lange fjern-
ledninger fra det indre av landet til
Oslo-fjorden. Nesten alle ledd i utbyg-
gingen måtte grundig overveies og be-
handles av mange instanser og spesial-
fagkyndige før avgjørelse kunne tref-
fes. Intet var selvfølgelig. Tvert imot,
alle ledd måtte tilfredsstille de nyeste
tekniske framskritt som var mer eller
mindre uprøvd her til lands.» (Fossekal-
len 5/1955).

Da Nore kraftverk ble satt i drift med
sine fire aggregater i 1928, avsluttet
man således et foregangsarbeid i euro-
peisk målestokk.

Dvaletilstand
Fra Nore-fallene ble kjøpt i 1907 til
først byggetrinn ble avsluttet, gikk det
godt og vel 20 år. Etter 1928 skulle det
igjen gå ti år før arbeidet fortsatte. Det
var fremdeles problemer forbundet
med å få omsatt kraften, og under
disse omstendigheter gikk kraftverket
med underskudd. A ta opp nye kost-
bare anleggsarbeider i de harde
1930-åra var nesten utenkelig, og No-
re-anlegget gikk i dvale.

Av dem som arbeidet iherdigst med
å få fart på anlegget igjen, var maskin-
mesterassistent Ivar Aasen. Gjennom
sitt engasjement i Arbeiderpartiet, og i
samarbeid med den ikke ukjente Mar-
tin Tranmæl, lyktes det ham omsider å
få overtalt statsminister Johan Ny-




gaardsvold. Om det avgjørende møtet
med Nygaardsvold forteller Aasen: «Vi
ble mottat av Nygaardsvold, som for-
uten statsminister også var arbeidsmi-
nister. Noe Industridepartementet fan-
tes ikke da. Delegasjonen framførte sitt
ærende, men «Gubben» hadde tydelig-
vis fått nok av Nore for ei tid: «/E e så lei
tå Nore at de lokta lang veg» var første
kommentaren. Men han avsluttet noe
mer velvillig: «Dokk får gå inn te'n
Bergsvik, de e hain som sitt på pon-
gen» (Fossekallen 4/1977).

Da arbeidene med aggregat 5 ble
startet våren 1938, var det selvsagt
ikke bare Ivar Aasens ildervirksomhet
man kunne takke for det. De verste kri-
seårene var over, og etterspørselen et-
ter kraft var igjen økende. Det femte
aggregatet ble satt i drift høsten 1939,
men anleggsarbeidet stoppet ikke med
det. Etterspørselen etter kraft hadde
endelig begynt å skyte fart, og Stortin-
get besluttet full utbygging av Nore I
og utbygging av Nore II.

I krig og fred
I en kort periode var det lykkelige tider
ved anlegget. Det var nok av materia-
ler og arbeidskraft, og til tross for at
krigen i Europa var brutt ut, «var stem-
ningen upåklagelig, ti alle så fram til
en lang periode med arbeid og trivsel»
forteller overingeniør K. V. Mathisen
fra den tiden (Fossekallen 5/1955). Men
så kom 9. april 1940.

Trass i de vanskeligheter krig og ok-
kupasjon skapte, ble utbyggingspro-
grammet likevel fulgt så nøye det lot
seg gjøre. Selv om det temmelig fort
ble mangel på alt, kvaliteten sank og
søknader måtte fylles ut for hver
minste ting, ble det 6. og 7. aggregat 


ved Nore I satt i drift henholdsvis i
1941 og 1943. Med dette ble utvidel-
sesarbeidet i Nore I foreløpig avsluttet,
mens utbyggingen av Nore II overtok.

Men krigen tok jo slutt en gang, og i
etterkrigstiden ble det storstilte Nore-
anlegget sluttført. De to aggregatene
ved Nore II ble satt i drift i 1946 og
1947, og september 1955 varslet sum-
metonen i det 8. aggregatet i Nore I
om at en epoke i norsk krafthistorie var
slutt.

Til ettertanke
En æra i vår vannkraftsaga var over,
men en ny ble innledet. Etter krigen
ble alle krefter satt inn for å få landet
på fote igjen, og her kom vannkraftut-
byggingen til å spille en avgjørende
rolle. Ingen tunger talte lenger mot
statens engasjement i så måte. Det var
vannkraftutbyggingens gullalder.

I rekken av de anlegg som staten i
dag bygger og driver, er Nore-verkene
bare en liten brikke. Riktignok en av de
mest lønnsomme brikker, i og med at
kraftverket nå er nedbetalt, men også
dette vil endre seg over tid. Også kraft-
verkene i Eidfjord og Ulla-Førre vil med
årene gi avkastning, og da er det helt
andre summer det dreier seg om.

Vannkraft er ikke helt i skuddet for
tiden. Naturvernforeninger vil ha
enøk, turistforeningene vil ha gass-
kraft og fra industrihold «skremmes»
det med atomkraft. De styrende myn-
digheter har uttalt at det fortsatt skal
satses på vannkraftutbygging her i lan-
det, men likevel står vi nok foran et av
de store slag i fossekrigen når de folke-
valgte nå skal ta stilling til utbygging
av Saltfjellet/Svartisen.

Slike perioder er alltid en belastning
for dem som gjennom sitt arbeid er
knyttet til kraftutbygging. I den forbin-
delse kan kanskje noen ettertankens
ord av Karl Baalsrud da han så tilbake
på striden om Nore i 1955, være til
trøst: «Det var den uunngåelige og sik-
kert nødvendige skjærsild som alltid
må vederfares større økonomiske loft
og planer som berører mannen i gata.
Det kan være nok å minne om at sta-
tens utbygging av Hakavik og Solberg-
foss har hatt tilsvarende skjebne. For så
vidt var det mange i samme båt, men
Nore-anleggenes skjærsild var var-
mere og mer langvarig».

Skjærsild er ikke betegnende for for-
holdene ved Nore i dag. Når vi horer
lite fra den kanten, er det fordi kraft-
verket i skjønn harmoni med sine na-
boer og omgivelser for øvrig driver
gullkantet forretning for staten. Og da
er det jo ingen grunn til å klage. mk
Da ettersporselen etter kraft endelig begynte å
skyte fart i slutten av 1930-årene, vedtok
Stortinget å bygge ut Nore11. Foto: Normanns
Kunstforlag.
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Midtsommers 1921
ble anleggsbefolk-
ningen ved Nore
kraftverk beregnet
til rundt 1 300
personer, de fleste
innflyttere. Sammen
med anleggsarbei-
derne ved Numedals-
banen skapte de liv
og rore i den fattige
fjellkommunen
Nore. Folketallet ble
doblet lopet av ti år!

Uro og ordensmakt
ved Nore

N ore-anlegget førte i sin tidtil store omveltninger for
den lille fjellkommunen Nore.
I løpet av syv år ble folketallet
nesten fordoblet. De fleste sørn
arbeidet ved anlegget var
innflyttere, og ikke alle tedde
seg like godt. Eget politi og
arrestlokale ble derfor opprettet
for å holde den nødvendige
orden i anleggets første år. Det
var tider med dramatikk!

Etter folketellingen i 1910 utgjorde be-



folkningen i Nore herred cirka 1 500
mennesker. Her hersket ro og fred. I

1914 veltet flodbølgen inn over denne
fattige fjellbygda i form av det største
kraftanlegg hittil i Norge. Anleggsbe-
folkningen ved kraftverket ble midt-
sommers 1921 beregnet til rundt 1 300
personer, og de fleste av disse var inn-
flyttere. I tillegg kom anleggsarbei-
derne ved Numedalsbanen. Det skal
ikke mye fantasi til å forestille seg
hvilke komplikasjoner som kunne opp-
stå under slike forhold.

«Mindreverdige individer»
Anleggsarbeidere før i tiden hadde ord
på seg for å være temmelig råbarkede.
I så måte var nok Nore-karene hverken
verre eller bedre enn andre. Da fossedi-
rektør Ingvar Kristensen i sin tid skulle

behandle de sosiale forhold i sin Nore-
rapport, hadde han imidlertid sin egen
oppfatning av tingenes tilstand: «Med
innflytterstrømmen fulgte adskillige
mindreverdige individer som under-
holdt seg på ulovlig vis ved løsaktig-
het, gauking etc. hvortil kom en veldig
opblussen av hjemmebrendervirksom-
heten som følge av forbudet» (Nore-
boken, Oslo 1932).

De samme synspunkter ble fremmet
av snekker Oskar Rognemyhr, da han
uttalte seg om dette saksforholdet til
Fossekallen i 1955: «Det har aldri vært
noe anlegg der det har vært så snille
folk som på Nore. Men det kom trek-
kende en masse loffere hit hvor de
visste folk tjente penger. De la seg
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innpå anleggsarbeiderne — åt og
bodde gratis og klagde over kosten et-
terpå.» Rognemyhr kom til Nore i
1915.

Hjembrent og tyskesprit
Enten det nå var anleggsarbeiderne el-
ler andre, «mindreverdige individer»
som skapte uroen, var forholdet mel-
lom anlegg og lokalbefolkning ikke det
beste de første årene. Førsteoppsyns-
mann Oskar Auke, som kom til anleg-
get i februar 1919, hadde dette å si om
forholdet til bygdefolket: «I den første
tida holdt de seg for seg selv og så vel
ikke med særlig blide øyne til anleggs-
virksomheten. Senere begynte ung-
dommen å søke seg på anlegget selv,
og endel inngifte ble det jo også, og et-
ter hvert har forholdene utviklet seg
slik at det ikke lenger er noe nevnever-
dig motsetningsforhold. Men i den
første tida var de som sagt lite begeist-
ret for anleggets folk» (Fossekallen 5/
1955).

Den gang som nå var der nok Kong
Alkohol som måtte ta ansvaret for mye
av bråket som oppsto, både på anlegg
og ellers i samfunnet. Ved Nore-
anlegget er det mye som tyder på at
miljøet var særlig fuktig. Hans Olsen,
populært kalt «Trondhjems-Hans»,
kom som anleggsarbeider til Nore i
1919, og også han ble intervjuet i Fos-
sekallen i 1955. «Arbeidsforholdene
var stort sett bra, sier han. Dog syntes
han det var litt for mye fyll. Det gikk i
hjembrent og tyskesprit, hva angår
hjembrent fantes det tilfelle hvor man
drev det som geskjeft.» 


anleggsarbeiderne. En ordning innført
i 1922 til «arbeidernes geistlige betje-
ning», deri inkludert oppbyggelser et
par ganger i uken samt søndagsskole
og utflukter for barna, ble avviklet i
1926.

—samt en portion grov kjæft
Politi og arrest har vel gjort sitt til opp-
rettholdelse av ro og orden, men gjen-
nom sin egenart bidro også anleggsar-
beiderne selv ved å holde hverandre i
ørene. Et kulturelt innslag ved Nore
kraftanlegg var avisen Bustrøm Ti-
dende. Dette var et «upolitisk, men
sterkt personlig natblad. Utkommer
ikke hver dag». Tonen i bladet er udelt
humoristisk, men de temaer som ble
tatt opp, hadde nok reell tilknytning til
anleggets hverdag. I forbindelse med
alkohol(mis)bruket ved anlegget,
brakte Bustrøms Tidende følgende
opprop:

Til samtlige arbeidere
ved Nore-anlegget.

Personer som i likhet med os andre
ikke har drukket saa meget at de har
lært at drikke, men opfører seg
støiende under en beruset tilstand gjø-
res herved bekjendt med følgende
straffer. Første gangs synlig beruselse
i arbeidstiden straffes med en repri-
mandeskrivelse samt en portion grov
kjæft meddelt på Flekkefjordsdialekt
av opsynsmand Sirnes.

Anden gangs beruselse straffes med
spark for moro skyld. Filttepper og 


vaskevandsfat indleveres paa lageret,
hvorpaa synderen kan foreta en kor-
tere reise. Efter faa dagers forløp har
han at melde sig for Sirens som plikter
at gaa i forbønn, og skildre mandens
gode egenskaper. Efter en liten over-
veielse blir han at sætte i arbeide igjen.

Tredje og siste gangs forseelse med-
fører enten spark for livstid eller i vær-
ste fald anbringelse i Brukseierforenin-
gens forbedringshus ved Rødungen.

Fullgode Noringer
Tiden leger alle sår, så også i Nore. Tid-
liger ordfører i Nore, Tov Skarpås,
kunne i 1955 slå fast at de av anleggets
arbeidere som var blitt boende i kom-
munen, var «like fullgode Noringer
som vi andre. De motsetningsforhold
som til en viss grad var til stede i an-
leggstidens begynnelse er borte. I dag
gå «innflyttere» og de «innfødte» side
om side i den beste forståele, og det er
slik vi alle vil ha det» (Fossekallen
2/1955).

Et storre kraftanlegg i en liten fjell-
kommune kan i forste omgang skape
store problemer. Når anlegget etter-
hvert blir en integrert del av samfun-
net, har man imidlertid erfaringer for,
både i Nore og andre steder, at sam-
funnet på en ganske spesiell måte blir
beriket. Thor Voldhaug som i sin tid
var driftsbestyrer ved Nore kraftverk,
uttalte ved Nores 50 års jubileum i
1978: «Det er noe spesielt ved Nore,
noe som må knytte seg til tradisjon og
folkelynne. Jeg kan ikke forklare disse
innholdsrike år på annen måte.»

mk

Eget politikorps
Hans Olsens uttalelse gir nok bare en
svak antydning av problemets omfang,
for forholdene ble snart så ille at anleg-
get fikk behov for eget politikorps. Fos-
sedirektøren nevner også den anord-
ning i sin innberetning: «Forholdene
blev høsten 1921 så utrygge — over-
fall, slagsmål og drikkegilder hørte
nærsagt til dagens orden — at man til
støtte for lensmannen så sig nødsaget
til at arrangere eget politihold for an-
leggets regning.»

Nyttår 1922 ble det ansatt to politi-
betjenter som skulle holde uroen i
sjakk ved anlegget, og disse var i virk-
somhet til avslutningen av anleggets
første byggetrinn i 1928. Til avstraf-
felse av uroelementene ble det tomret
opp et solid arrestlokale. Og politiets
fangst var anseelig — i løpet av kort tid
ble hele billass med destillasjonsappa-
rater inndratt og beslaglagt. Disse til-
tak ga meget raskt positive resultater,
for i henhold til fossedirektørens rap-
port hersket det etter 1922 «stort sett
meget god orden ved anlegget».

Guds beste barn var nok likevel ikke

Razziaen etter destillasjonsapparater ved
anlegget i 1922 ga politiet anseelig fangst. Hele
billass ble fraktet bort. Men etter 1922 «hersket
det stort sett meget god orden», og anleggets
biler kunne settes i normal virksomhet igjen.
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Det var ved selve kraftstasjonen Nore II Aalefjær
hadde sitt arbeid, og det er ikke uten stolthet han
viser rundt i anlegget. Her assistert av
stasjonsleder Karl W. Nilsen.

Stevnemøte
med glemte år:

Sig. Aalefjær
besøker Nore

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/ Samfoto

More er og vil alltid være noe
1 spesielt for meg. Da min
kone og jeg kom hit i 1944,
syntes vi det var himmelriket,
sier Sigurd Aalefjær til
Fossekallen under et felles besøk
ved Nore-verkene. —På Nore
II-anlegget kom vi unna Oslo
under okkupasjonens siste år. Vi
fikk husly og mat, og til tross for
det for meg ukjente påbud til
min sjef, byggeleder Broch-Due,
om å «gå sakte», var arbeidet
mer enn meningsfylt. Her
tilbrakte vi noen av våre beste
år!

At den nå pensjonerte kraftverksdirek-
tør Sigurd Aalefjær kom til NVE, be-
rodde på mye av en tilfeldighet. —Un-
der skolegang og studier fantaserte jeg
ofte som vordende bygningsingeniør
om strålende byggverk, og det var da
helst broer jeg så for meg. Vannkraft-
utbyggingen var ikke i mine tanker, og
Vassdragsvesenet var ukjent for meg.
Men '1-1 av mine kamerater fra NTH,
Alv Selvaag, hadde fått jobb i Vass-
dragsvesenet og var på Nore. Han var
stadig på meg for å få meg til å søke ar-
beid i vesenet. Her var det mye som
fristet, interessante oppgaver, nesten
bare gamle mennesker og dermed
gode fremtidsuksikter. Jeg slo til, og ar-
beidet i «Brakken» i årene 1942-1944
med detaljtegninger og beregninger
for kraftstasjonen Nore II. Vi var så få
den gang at jeg var nesten alene om
den jobben.

—Den viktigste årsak til at jeg søkte
meg til Nore, var nok beliggenheten
og muligheten til å få bygge etter egne
tegninger, sier Aalefjær. Dette var i
1944, og i krigsårene var det trange ti-
der i Oslo. Jeg var nygift, det var bort-




imot umulig å finne et skikkelig sted å
bo, og det skortet på matvarer. Dess-
uten smalt det jo rundt oss rett som det
var! En leilighet min kone og jeg hadde
bodd i, ble delvis ødelagt ved en stor
eksplosjon ved Filipstad-kaien kort et-
ter at vi flyttet ut, så vi var glad for å
komme oss unna.

Gode år
A komme til Nore, var som å komme

til himmelen for oss, utbryter Aalefjær.
Vi fikk tildelt en av de nyoppførte

funksjonærboligene — et helt hus for
oss selv! Vi spaserer langs vegen, og
Aalefjær peker ut huset som er godt
holdt og fremdeles i bruk. Vi blir invi-
tert inn av husets beboere. —Trivelige
og omgjengelige folk nå som før, er Aa-
lefjærs kommentar. —Vi fikk mange
gode venner i disse årene, som vi har
kontakt med ennå. Her var vi som én
stor familie.

Vi får selv syn for saken, for de fleste
vi møter i løpet av disse dagene, gjen-
kjenner Aalefjærs smilende ansikt. Ikke
som den leder av Statskraftverkene
han har vært, men som tidligere Nore-
boer. Over alt må det slås av en prat, og
minnene er mange og lyse. Enkelte er
litt for muntre til å gjengis i Fossekal-
len, mener Aalefjær.

Uten mat og drikke . . .
En av de største fordelene vi hadde

her på Nore, var at det var lettere å
skaffe mat. Vi fikk jo våre rasjoner,
men folk på gårdene var enestående
når det gjaldt å skaffe oss litt ekstra. Og
her må jeg fortelle om en munter epi-
sode, sier Aalefjær.

—Min kone hadde byttet til seg en
hone mot en kjole, og snekkerbasen
hadde laget et hønsehus til oss. Fløna
hadde det godt, og vi fikk et egg i ny og
ne. Så ble den klukk, og kona på nabo-
gården forærte oss befruktede egg.

Dette ble det kyllinger av, og det var
spennende dager mens vi ventet på
eggene. Da første kyllingegg ble levert,
ringte hun meg øyeblikkelig på an-
leggskontoret. Jeg var ikke inne, men
sprekkferdig som hun var av nyheten,
fortalte hun oppsynsmann Wessel om
den lykkelige begivenhet. Han på sin
side ble nok smittet av hennes begeist-
ring, og som den skøyer han var, gikk
han ut på arbeidsplassen og ropte:
«Vet dere hva, karer, hona til fru Aale-
fjær har fått egg!» Vi smiler fremdeles
over episoden, og jeg syns den sier
mye om det samhold, vennskap og hu-
mør vi opplevde på Nore, humrer Aale-
fjær.

Sig. Aaleljær startet sin karriere i NVE med
detaljtegninger og beregninger for kraftstasjonen
Nore II. Deretter fulgte han byggingen på nært
hold i årene 1944-1946. —Ved Nore II-anlegget
tilbrakte min kone og jeg noen av våre beste år,
uttaler han.
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sPa grunn av store lekkasjer måtte den vakre
I Tunhovddammen rustes opp og bygges om. I dag

tilfredsstiller den kravene til en solid og moderne Som tidligere Nore-boer har Aalefjær mange
steinfyllingsdam. kjente i distriktet, og overalt må det slås av en

prat. Her gjenoppfriskes minner med tidligere
oppsynsmann Håkon Madsen.
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I tillegg til det som kunne skaffes fra
omkringliggende gårdsbruk, kom fis-
ket i Lågen og fjordene godt med. Re-
guleringen til tross. —Krigstilstanden
gjorde at vi ikke kunne fiske fritt i de
dager, forteller Aalefjær, — og det må
nok innrømmes at vi bedrev en del
tjuvfiske. —Vi snek oss av gårde på
våre «hasardiøse» eskapader, men det
gikk stort sett bra. Noen straff var det
heller ikke, for det er jo så vakkert her
omkring, også dette til tross for at van-
net er regulert. Det er ikke for ingen-
ting at så mange av dem som arbeidet
ved anlegget, senere har skaffet seg
hytter langs Tunhovdfjorden.

At det er vakkert langs den to mil
lange fjorden, kunne vi selv konstatere
da vi skulle besøke Statskraftverkenes
feriehjem ved Pålsbu. —Men vannet er
svinaktig kalt, sier Aalefjær, som med
gru minnes ufrivillige dukkerter i for-
bindelse med lovstridig matauke.

—Fester holdt vi også, sier han, —
med dans og moro ut i de små timer.
Og til tross for de trange tidene, ble det



alltids en råd med det som skulle for-
tæres — både det faste og det flytende.
Jeg minnes festen i anledning av at
min kone og jeg skulle forlate Nore.
Fludium var bestilt fra Kongsberg, men
da festkomitn skulle hente varene ved
togets ankomst lørdag, viste det seg at
bestillingen var uteblitt. —Vi har in-
gen plikt til å sende varer på en lørdag,
sa Vinmonopolet på Konsberg. Sta-
sjonsmesteren på Rødberg forsto imid-
lertid alvoret, og oppga navn på folk i
bygda som ikke hadde hentet sine le-
veranser. Alle viste seg villige til å låne
oss sine «uavhentede pakker» til over
helgen. Jeg trenger vel ikke fortelle at
vi fikk altfor mye! Ikke under noen om-
stendigheter ville vi klart å drikke alt
det der. Nei, som sagt, nød var det in-
gen som led på Nore.

Alvoret
Helt utenfor krigshandlingene var
Nore selvsagt ikke, og også om dette
kan Aalefjær berette. —Kraftforsynin-
gen var meget viktig for tyskerne, og

de satte mye inn på å få ferdigstilt
Nore. Til tross for den knapphet det var
på alt, fikk vi jo stort sett det vi trengte
til anlegget. Det var imidlertid gitt be-
skjed fra norske hjemmefrontmyndig-
heter om at Nore på ingen måte måtte
settes i full drift, og våre foresatte la
opp arbeidet etter det. Enkelte sabota-
sjehandlinger forsinket også arbeidet
underveis, selv om slike aksjoner
gjerne ble gjennomført på fjernlednin-
gene.

Etter frigjøringen var det om å gjøre
å få fart på sakene, og da kom det ar-
beidet som var gjort på Nore II, godt
med, mener Aalefjær. Allerede i 1946
kom det første aggregatet i drift, det
andre i 1947.

Nore II
Det var ved selve kraftstasjonen NoreII
Aalefjær hadde sitt arbeid, og det er
ikke uten stolthet han viser oss rundt i
stasjonen. —Det er jo ikke noe stort an-
legg etter dagens målestokk, men jeg
synes ennå i dag at jeg kan være be-

Daglig leder for Nore-verkene er stasjonsleder
Karl W. Nilsen. —Jo mindre du hører herfra dess
bedre, sier han, —for det betyr at alt går godt.
Og da gir Nore-kraften staten en pen inntekt.

Tunhovdfjorden
er et av
Nore-verkenes fire
hovedmagasiner.
Det er vakkert langs
den to mil lange
fjorden, selv om
området er regulert.
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kjent av det arbeidet jeg har nedlagt
her. Jeg tegnet og konstruerte dette
anlegget i 1942-1944 og var med på
byggingen i 1944-1946, og det holder
fremdeles mål!

Nore IIer i dag ubemannet, noe som
skyldes at stasjonen fjernreguleres fra
Nore I. —Ved kraftstasjoner som ligger
like ved hverandre, vil det ofte være
praktisk med sentralisert styring fra 


den viktigste av stasjonene, forklarer
Aalefjær. —Dette er spesielt tilfelle ved
Nore, hvor Nore II har et lite inntaks-
magasin og i det vesentligste drives av
vann fra Nore I.

Nore I
Noe annet, som mange kanskje ikke er
klar over, er at også driften av Uvdal
kraftverk styres fra Nore I. Uvdal ligger

side om side med Nore II og eies av As-
ker og Bærum kraftverker. For å slippe
de store kostnadene til eget skiftperso-
nale, er det inngått en avtale om at Uv-
dal skal drives fra Nore. Det vil si at
overvåkingen foregår fra Nore I, mens
Asker og Bærum kraftverker selv be-
sorger vedlikeholdet.

Da Uvdal ble satt i drift, stjal kraft-
verket en del av vannet fra Nore II.
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Med sine åtte
aggregater har
kraftstasjonen Nore I
en samlet
produksjonsevne
på 220 MW. Ingen
gigant i
Statskraft-sammenheng,
men beliggenheten
på Rødberg gjør
Nore-verkene til et
knutepunkt på kraft-
nettet.



—Tapet kompenseres i form av elek-
trisk kraft, forteller Aalefjær, — 50
GWh for å være nøyaktig. I det store og
hele en god avtale for Statskraftver-
kene, selv om en rekke tørrår vil kunne
skape problemer. Men avtalen er jo
selvsagt oppsigelig, tilføyer han.

Et gjensyn med Nore I kraftstasjon
viser at det er foretatt moderniseringer
etter den tid da Aalefjær var ved Nore.
Den viktigste er vel kanskje at det opp-
rinnelige kontrollrom er en saga blott.
Nå er det bygget driftssentral i mer
funksjonelle lokaler.

—Det nye driftsutstyret er selvsagt
ønskelig og nødvendig, og det er viktig
at Statskraftverkene er i takt med ti-
den, sier Aalefjær. —Helst bør en slik
statsbedrift ligge foran i utvikling. Men
det er synd med det gamle kontroll-
rommet på Nore  I.  Det var virkelig
flott, og det burde blitt bevart inntakt.
En kjent skikkelse her på Nore, Ivar Aa-
sen, slo i sin tid på at det burde stå som
et lite teknisk museum, der skoleklas-
ser og andre interesserte kunne hente
lærdom om utviklingen innen norsk
kraftforsyning. Men det var på
1960-tallet, og den gang var det ikke
stemning for slikt.

Nye tider
Besøket i Nore-verkenes driftssentral
viser at de nye tider har gjort sitt inn-
tog. En amerikansk turist er imponert
over dataskjermens mangf oldige bud-
skap, mens Aalefjær nok forundres
mest over den unge jenta som betjener
skjermene. Hun er lærling ved Nore-
verkene, og kvinnelige lærlinger var
det ikke mange av i den tid Aalefjær
tjenestegjorde i Statskraftverkene. Her
finner han utviklingen udelt positiv.

Moderniseringer er også foretatt i
friluftsanlegget, som er tilpasset sam-
kjøringsnettet. —Nore-verkene var i
mange år ryggraden i kraftforsyningen
på Østlandet, forteller Aalefjær, — og
helt ut i 1950-årene var Nore I det
største kraftverket i landet. De store
fjernledningene forsynte hele Østlan-
det, og også i dag er Nore, ved sin be-
liggenhet, svært viktig innen norsk
kraftforsyning. På samkjøringsnettet
er Nore et knutepunkt mellom øst og
vest, noe friluftsanlegg og knitrende
420 kV-ledninger vitner om. Når Nore-
kraften føres inn på samkjøringsnettet
for Østlandet, knyttes det forbindelser
både til Trøndelag, Vestlandet og til
Sverige.

Få driftsuhell
—Det var jo ikke mange årene jeg kon-
kret arbeidet her ved Nore, men gjen-
nom mitt virke i Statskraftverkene, har
jeg likevel kunnet følge utviklingen.

Fra et driftssynspunkt kan det uten
videre slås fast at anleggene her har 


vært meget vel gjennomtenkt og plan-
lagt. Enkelte driftsuhell har det vært
her som andre steder, men de har vært
av mindre omfang og har aldri ført til
personskader. Jeg synes dette er spesi-
elt bemerkelsesverdig fordi utbyggin-
gen av Nore, da den i sin tid ble plan-
lagt og vedtatt, lå på grensen av det
som var teknisk mulig.

Et besøk i maskinhallen ved Nore I,
viser at det meste av det opprinnelige
maskineriet fremdeles er i drift. Atte
aggregater med en samlet ytelse på
220 megawatt, gir sammen med de to
aggregatene i Nore II (55 megawatt),
en årsproduksjon på  1  450 GWh.

—Når det gjelder maskinene her i
Nore I, er det en ting man skal merke
seg, sier Aalefjær. —Det har hele tiden
vært sørget for at alt maskineri var det
beste som til enhver tid kunne skaffes.
De fire aggregater som ble satt i drift i
1928, ble produsert utenlands, men
generator 5, er som du ser, levert av
NEBB, og den ble bygget på Skøyen.
Det viser at norske produsenter på
dette felt allerede i slutten av
1930-årene sto på fullt høyde med sine
konkurrenter i det store utland, både
med hensyn til utseende og kvalitet.
Også de tre siste generatorene er le-
vert av NEBB.

Damanleggene rustes opp
Det området som forsyner Nore I og
Nore  II med vann, strekker seg vidt inn-
over i fjellene mellom Numedal, Hal-
lingdal og østre del av Hardanger-
vidda. A få oversikt over hele dette om-
rådet ved et kort besøk, er ikke mulig,
besiktigelse av de største damanleg-
gene blir derfor prioritert.

Ved befaring av Tunhovddammen,
gir Aalefjær uttrykk for både glede og
skuffelse. Den gamle dammen måtte
bygges om på grunn av store lekkasjer,
og tilfredsstiller i dag kravene til en so-
lid og moderne steinfyllingsdam.
—Anleggsarbeidene ved Nore startet
med Tunhovddammen, forteller Aale-
fjær. Det ble en del diskusjon frem og
tilbake før man endelig bestemte seg
for hvor dammen skulle ligge og av
hvilken beskaffenhet den skulle være.
Resultatet ble imidlertid en 18 meter
høy betongdam, og nedstrøms var den
kledd med hugget stein. —Et kunst-
verk! utbryter han.

Aalefjær finner at den opprustning
dammen nå har fått, er et godt stykke
arbeid. —Og helt nødvendig. Likevel
kan jeg ikke fri meg for å savne den
vakre kledningen. Litt av den står igjen
i kanten av demningen, ser jeg, og
minner om fordums glans. Men det er
jo ikke utseendet det kommer an på,
og moderniseringer må til her som el-
lers.

Etter reguleringen er Pålsbufjorden

og Tunhovdfjorden bare skilt ved Påls-
budammen. Da vi besøkte den, fore-
gikk det opprustningsarbeider også
her, om enn ikke i samme omfang som
ved Tunhovddammen. —I tillegg til
disse damanleggene, har vi også Rød-
ungen og Halnedammen, uttaler sta-
sjonsleder Karl W. Nilsen, som er vår
guide under hele Nore-besøket. — Til-
sammen rommer alle magasinene våre
687 millioner kubikkmeter vann, og alt
vannet blir brukt både ved Nore I og
Nore II.

Store naturinngrep
Vi besøkte Nore-verkene på en tid av
året da magasinene var fulle. Derfor
var det ikke mye å se til kraftregulerin-
gen, annet enn selve damanleggene.
Og damanlegget ved Pålsbu så ikke ut
til å skremme noen, i hvertfall ikke tu-
ristene. Ved damfoten campet og ras-
tet atskillige bilturister, og mange
prøvde fiskelykken i det fossende van-
net nedstrøms dammen. Fisk var det
også — i mengder.

Turismen til tross — med en regule-
ringshøyde på 18 meter i Tunhovdfjor-
den og 24 meter i Pålsbufjorden, påpe-
ker vi for Aalefjær at nedtapping av
magasinene nødvendigvis må føre til
store forandringer i landskapet — og
da etter vår smak, ikke til det bedre.
—Det er klart at Nore-utbyggingen har
ført til gjennomgripende forandringer
i landskapet. Den gang man planla og
gjennomførte denne utbyggingen, var
man ikke så opptatt av å verne natu-
ren. Skulle vi bygge ut her i dag, måtte
vi nok på enkelte punkter gå atskillig
mer skånsomt til verks. —Men det er
nå ikke så ille som du får det til å høres,
da, tilf øyer Aalefjær. —Det er om vin-
teren vannstanden er lavest i magasi-
nene, for det er jo da vi trenger strøm-
men mest. På den tiden ligger det is,
og reguleringen er derfor ikke så syn-
lig. Og når isen går, er magasinene
igjen i ferd med å fylles.

Kraften har gjort Nore rik
Etter en snarvisitt ved den forholdsvis
nye trafo-stasjonen Dagali, høyt til
fjells, er det klart for oss at Nore-ver-
kene er en veldrevet hjørnesten i Stats-
kraftverkenes maskineri. Vi nevner for
stasjonsleder Nilsen at det har vært
stille rundt Nore i de senere år. —Det
er riktig det, men jo mindre du hører
herfra, dess bedre, for det betyr jo at
alt går godt, smiler han. —Riktignok
må vi nok regne med en del vedlike-
holdsarbeider fremover, men i det
store og hele gir Nore-kraften i dag sta-
ten en pen inntekt. Det er ikke små-
penger det her er snakk om, tilføyer
han.

Det er ikke bare staten som nyter
godt av Nore-kraften. Også Nore kom-
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mune får sikre og gode inntekter av
det vannet som går i rør, både i form av
kraftsalg og skatteinntekter. Både Aa-
lefjær og Fossekallens medarbeidere
kunne glede seg over den velstand
kommunen bar preg av, ikke minst det
nye aldershjemmet. Den granittkledde
bygningen beliggende vestvendt i
høyden lignet mest av alt et luksusho-
tell. Et særsyn innen eldreomsorgen i
dag, men etter Aalefjærs mening et
eksempel til etterfølgelse. —Det er
bare rett og riktig det, at vi som er
eldre og som har gjort vår innsats i
mange og til dels harde år, får nyte litt
luksus på våre gamle dager. Slik burde
det vært over alt, ikke bare i kraftut-
byggingskommuner!

Fornøyd pensjonist med dårlig tid
At Aalefjær er en sprek pensjonist, kan
det ikke være tvil om etter tredagers-
programmet på Nore. Mye reising blir
det visst ellers også, både i inn- og ut-
land. —Det er kanskje litt frekt å inn-
rømme at jeg har dårlig tid i min pen-
sjonisttilværelse, men slik føler jeg det
av og til. Det er så mye jeg har lyst til
gjøre, og det er ikke alltid tiden strek-
ker til for det hele. —Men jeg stortri-
ves, og lengter ikke et øyeblikk tilbake
til kontoret.

Aalefjær bedyrer imidlertid at han
følger utviklingen i Statskraftverkene
så godt det lar seg gjøre utenfra. —Det
er nok en vanskelig tid for Statskraft-
verkene akkurat nå, og min alder tatt i
betraktning var det nok godt at en an-
nen overtok i denne krevende fasen.

Statskraftverkenes pensjonister —
en ubrukt ressurs?
—Som pensjonist er jeg nok heldigere
stillet enn mange andre, for hver dag
ser jeg synlig bevis på det arbeidet jeg
har vært med på å utføre. Du skal ikke
gå langt her i landet før du treffer på
en kraftledning, smiler han, —og når
det gjelder bruken av elektrisitet er vi
jo i dag nær sagt alle hjelpesløse uten.

—Jeg er fast bestemt på ikke å bli
noen gjenganger i Statskraftverkenes

Store naturinngrep
til tross, foten av
Pålsbu-dammen er
en yndet camping-
og rasteplass.

korridorer, for slikt er sørgelig. Men
kan jeg brukes som guide og omviser
ved de anleggene jeg kjenner, er det
en jobb jeg gjerne påtar meg fra tid til
annen. En slik oppgave ville sikkert
også mange av mine med-pensjonister
ha glede av å få.

Med tanke på en effektiv utnyttelse
av ressursene, en bedret personalfor-
valtning og en utvikling av samfunns-
kontakten i Statkraft, støtter Fossekal-
len Aalefjærs oppfordring: bruk pen-
sjonistene i presentasjonen av Stats-
kraftverkene!

A følge Aalefjær på Nores «gjen-
grodde stier», ble en opplevelse både
for ham og for oss. —Hit kommer jeg 


igjen når som helst, sier han, —men
neste gang tar jeg min kone med. For
her tilbrakte vi noen av våre beste år!
Aalefjærs forkjærlighet for Nore har
vært alminnelig kjent. Det fremgår
blant annet av at han som avskjeds-
gave fra de ansatte ved Statskraftver-
kenes Osloadministrasjon fikk en stor,
flott krystallpokal der gravor P. Mohn
på en mesterlig måte har foreviget
kraftstasjonen Nore Il. Aalefjær setter
overmåte stor pris på gaven, og den
har fått en fremtredende plass i hjem-
met. Han ber om forståelse for at han
ikke har fått takke hver enkelt av de
243 giverne personlig slik han gjerne
skulle.

-
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Frist for innsendelse av stoff til
Fosssekallen nr. 5 — 6/1986 er
onsdag 21. mai «Hastestoff» til nr
4/1986 kan mottas inntil man-
dag 12. mai, dersom redaksjonen
er varslet om dette på forhånd.

Statkraft
sponser Stryn
Statkraft vil bli 3. divisjonslaget Stryns
sponsor kommende fotballsesong. I
Stryn Turn & Idrettslag er man glad for
dette uventede tilskuddet til forenin-
gens økonomi. Som valuta for pengene
får Statkraft draktreklame, og draktene
blir i disse dager gjort ferdig på Island.
Det er første gang Statkraft gjennom-
fører et slikt reklameopplegg.



Troll i ord
Fra ulike hold har det vært trukket
frem at Statkrafts nye logo har sterke
likhetstrekk med kjennetegnet til det
amerikanske tele- og datakonsernet
AT & T, og at det her er duket for for-
vekslinger. I Fossekallen fikk vi rundt
nyttår så mange henvendelser om
dette, at vi fant det naturlilg å kaste lys
over saken ved å presentere også AT &
T's emblem. Og så gikk det jo som det
måtte gå — det gikk troll i ord, og em-
blemene ble forvekslet.

Like lett som det er for oss i redaksjo-
nen å se hvordan skaden er skjedd, like
vanskelig (enn si umulig) er det for oss
å rette den opp. «Arbeidsulykken» er
gått ut i 7 700 eksemplarer over det
ganske land.

I håp om at våre lesere også denne
gang er Fossekallen trofast, publiserer
vi her som plaster på såret begge utga-
ver av Statkraft-logoen, slik den skal
være.

Statkraft

Trykkfeilsdjevelen fikk fullt hus
Det største sjokket vi fikk da vi åpnet
forrige nummer av Fossekallen, var
selvsagt den vanskapning av en logo vi
var endt opp med. Men også ellers var
bladet dessverre preget av til dels
grove feil. I oversikten over nye ledere
i Statkraft var Kåre Schjetne fallt ut
som avdelingsdirektør for Kraftled-



ningsavdelingen. Denne jobben hadde
vi for anledningen tildelt Ragnar Hart-



mann. Ragnar Hartmann er riktignok
utnevnt til avdelingsdirektør, ikke for
Kraftledningsavdelingen, men for Ma-



skinavdelingen. Forhåpentligvis vil vår
illustrasjon rydde opp i denne misfor-



ståelsen.

Avdelingsdirektør for
kraftledningsavdelingen:
Kåre Schjetne

Heller ikke administrerende direk-
tørs stab gikk klar av vår plagsomme
«djevel». Agnar Marheim skal nemlig
stå for prosjektkoordineringen for
vannkraftanlegg i hele Sør-Norge, ikke
bare Vestlandet, slik det går frem av
oversikten.

Når dette er sagt, gjenstår vel bare
de «vanlige» uungåelige ordfeil, kan-
skje bortsett fra at vesen ikke var blitt
til verk på side 2, slik det var annonsert
annet sted i bladet. Denne gang er det
imidlertid blitt riktig.

Avdelingsdirektør for
maskinavdelingen:
Ragnar Hartmann

Statkraft
Blåmandag for bilder
I Fossekallen er vi alltid nøye med bil-
der og billedtekster, for illustrasjonene
er en viktig og kostbar side ved pro-
duksjonen. Men ordtaket om at en
ulykke sjelden kommer alene, ble be-
kreftet også på dette felt i forrige num-
mer. Det vakre landskapet ved Fykan-
vatnet i Glomfjord var nærmest ugjen-
kjennelig på det speilvendte bildet på
side 16, og på side 19 er motivet hentet
fra Holandsfjord, altså ikke Melfjord
som opplyst. Sist, men ikke minst, var
mesteren for strektegningen under tit-
telen En sørgelig historie, sørgelig nok
fallt ut. Hans navn er Jan Kristofori.

Måtte våre feiltrinn være gjemt og
glemt, og rettelsene sitte spikret i våre
leseres bevissthet! Bot og bedring nyt-
ter det selvsagt lite å love, for når troll
og djevelskap herjer i spaltene, kjem-
per selv Fossekallen forgjeves.

rkra t-
Iedffing

Fossekallen Video under oppseiling
på etterskudd
Mange har kanskje undret seg over at
Fossekallen uteble i mars. Dette skyl-
des et alvorlig influensa-angrep på re-
daksjonen. Nå er vi på bena igjen, og vi
har har prøvd å ta igjen noe av det for-
sømte ved å utvide sideantallet.

Informasjonen skal trappes opp i Stat-
kraft. I påvente av informasjonssjef er
det foretatt et prøveprosjekt med in-
tern informasjon på video, og reaksjo-
nene på dette prosjektet blir nå samlet
inn og vurdert. Til dette arbeidet har
Statkraft engasjert en konsulent, som

også skal registrere behovet og mulig-
hetene for fremtidige videoproduksjo-
ner. Hans navn er Lars Hagen, og både
han og det videre arbeid med dette
nye mediet vil bli nærmere presentert
i et senere nummer av Fossekallen.

FOSSEKALLEN NR. 3-86 23



Fra vesen til verk:

Organisasjons-
planen klar

en mest dramatiske forandringen
som omorganiseringen av NVE

førte til pr. 1. januar i år, var utskillel-
sen av Statskraftverkene som selvsten-
dig forvaltningsbedrift. Internt har
bedriften Statkraft i de siste tre måne-
der gjennomgått til dels gjennomgri-
pende endringer, og det er dette vi har
hørt mest om. Ja, man har faktisk kun-
net få inntrykk av at hele omorganise-
ringsprosessen var noe som bare an-
gikk Statkraft, og at det som var igjen
av NVE, var å betrakte som en rykende
ruin.
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Direktørene Asbjørn Vinjar og Pål Mellquist er ledere for henholds-
vis Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet. Nytt internt i begge
direktoratene er avsnittene for Fellesfunksjoner. Her skal man avlaste
fagavdelingene og koordinere virksomheten mellom dem.

Administrasjonsdirektoratet i det tidligere NVE er avviklet, og for
NVE's del er det nå Administrasjonsavdelingen under direktør Erik
Nybos ledelse som skal dekke etatens felles administrative funksjo-
ner. En del fellesfunksjoner for NVE og Statkraft sorterer også under
denne avdelingen. Avdelingen er direkte underlagt generaldirektø-
ren.

Vår tegner har med sin mesterlige strek skapt liv i organisasjonen,
og denne illustrasjon sier nok de fleste av oss mer enn det som kan ut-
trykkes med ord. For en mer detaljerte gjennomgåelse av nyordnin-
gen i NVE, viser vi til forrige nummer av Fossekallen.

,s-w(11.1)1REIcrok%

Energidirektor Beredskapsråd

Oslol Osloll

Awl.for en.ergi,
distribusjon
og* -bruk

Ronsespns,
bebandbng og
jur sporsmål

Berec1skaps- Elsiklcerhets-Fellesftmksjoner
Sekretanat EDBavd.. aVd. Forskningssjef Fagliginform.

isavel.
onalkontor
irmasjon

Slik er det altså ikke. Riktignok er organisasjonsordnin-
gene i NVE — Norges vassdrags- og energiverk — ikke så
omfattende som i Statkraft, men man er enige om at de for-
andringer som er gjort, vil tjene til den nye organisasjonen
NVE's beste i tiden fremover.

I NVE's ledelse er det tidligere hovedstyret erstattet av et
råd, noe som vil gi generaldirektør Sigmund Larsen etatens
besluttende myndighet. Larsen er derfor glad for at vår emi-
nente tegner Svein Nyhus har illustrert rådet ved en ugle.
— Vi kan trenge uglens egenskaper i tiden fremover, sier
han.

Bergen
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Energiøkonomisering
er lønnsomt

Det er lønnsomt å satse påenergiøkonomisering.
Dette er den viktigste
konklusjonen i Oslo Lysverkers
arbeid med energiøkonomi-
sering (enøk). Nå foreligger det
en bred dokumentasjon av de
resultater som er oppnådd
gjennom enøk-fondets fire-årige
virksomhet.

Målsettingen er å redusere
Oslos årlige energiforbruk med

Virksomheten har vært konsentrert
om flere virkemidler, blant annet øko-
nomiske bidrag, gunstige lån, gratis
konsulenthjelp, opplegg for ener-
gioppfølging, kurs for driftspersonell,

1 500 millioner kWh innen år
2000. Hvis alle tiltakene det til
nå er søkt om midler til, blir
gjennomført, vil 460 millioner
kWh bli spart årlig. Dette
tilsvarer 30 prosent av
målsettingen, og energi-
forbruket i 25 000 boliger.
Aktuell investering er 460
millioner kroner, det vil si
1 krone/kWh pr. år.

opplæring av konsulenter og delta-
gelse i forskningsprosjekter.

Avdragstiden på enøk-lånene er av-
passet slik at den energigevinst man
oppnår blir større enn de årlige utgif-




tene til renter og avdrag. Enøk-tilta-
kene kan derfor gjennomføres uten øk-
ning av de totale årlige utgiftene.

Mye å spare i eneboliger og
tomannsboliger
I eldre eneboliger og tomannsboliger
er innblåsing av mineralull i vegger og
loft et meget lønnsomt tiltak, som også
gir beboerne bedre inneklima. De hus-
eiere som har gjennomført dette tilta-
ket, er gjennomgående meget godt
fornøyd.

Innblåsing er så lønnsomt at investe-
ringene betales av innsparte energiut-
gifter alene. I en typisk bolig på
125-200 kvadratmeter vil investerin-
gene gjerne beløpe seg til 10-20 000
kroner. De årlige besparelsene dreier
seg om 2 000-4 000 kroner.

Ved årskiftet var det gjennomført
befaringer i nær 800 boliger hvor det
er aktuelt med innblåsing av mineral-
ull i yttervegger. Beregnet årlig energi-
besparing er 6 millioner kWh, og in-
vesteringen er 10 millioner kroner.

Boligblokker og bygårder mottar
mest støtte
I boligblokker og bygårder utføres of-
test rehabilitering og enøk sammen.
Fondet støtter enøk-delen: forbedret
isolering, nye vinduer og bedre sent-
ralvarmeanlegg. Tiltakene er med på å
øke boligkomforten i form av redusert
støyplage og mindre trekk.

Boligblokker og bygårder har fått
storparten av enøk-midlene. Det er al-
lerede utbetalt 51 millioner kroner.
Samtidig er tiltak for 110 millioner kro-
ner under arbeid. Det er her snakk om
enkel teknikk, store enheter, raske be-
slutninger og stor interesse blant be-
boerne.

I Oslo Lysverker har man satt seg som mål å
redusere Oslos årlige energiforbruk med 1 500
millioner kWh innen år 2000.
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Bergene-gården er i hovedsak et utleiebygg. Ofte er det vanskelig å motivere eiere av slike bygg
til enøk. Prisvinnerne tjener derfor som eksempel til etterfølgelse. Foto: PO.

Oslo Lysverkers
hederspris til
Bergene-gården

Lønnsomme tiltak i tjenesteytende
virksomhet
Det er store muligheter for lønnsom
sparing i tjenesteytende virksomhet,
trolig 600 millioner kWh årlig. De mest
aktuelle tiltakene gjelder bygningenes
tekniske anlegg — varmeanlegg, ven-
tilasjonsanlegg og sanitæranlegg.

I kommunale bad har montering av
varmepumper gitt store besparelser
med god lønnsomhet. På Tøyenbadet
er energiregningen redusert med 1,2
millioner kroner årlig.

Det er ikke nødvendigvis avanserte
løsninger som skal til for å spare. Det
gjelder å få eksisterende utstyr til å
virke godt, og innføre automatikk som
reduserer unødvendig drift av varme-
og ventilasjonanlegg. Utarbeidelse av
drifts- og vedlikeholdsinstrukser og
opplæring av driftspersonell er et an-
net viktig tiltak.

Det største enkel-prosjekt er Ullevål
sykehus. Oslo Lysverker, Oslo Kommu-
nes Vedlikeholdsetat og driftspersonel-
let på stedet har samarbeidet om å re-
dusere energiforbruket fra 125 millio-
ner kWh til 114 millioner kWh.

Ullevål sykehus sparer med dette 3,3
millioner kroner i året. Målet er å redu-
sere forbruket ytterligere til cirka 90
millioner kWh, en reduksjon på hele
30 prosent.

Industrien kommer
Industrien i Oslo bruker årlig 1 600 mil-
lioner kWh. Dette tilsvarer 16 prosent
av Oslos energiforbruk. Sparepotensia-
let ligger mellom 300 og 350 millioner
kWh pr. år.

De mest aktuelle tiltakene er forbed-
ring av varmeanlegg, ventilasjonsan-
legg og sanitæranlegg. I tillegg kan det
spares mye i de tekniske prosessene.
Fordi enøk-tiltak i industrien ofte gri-
per inn i eksisterende prosesser, må de
gjennomføres sammen med større
produksjonsomlegginger, og er derfor
tidkrevende. Gjennomsnittlig tid for
gjennomføring av enøk i industrien lig-
ger på nesten to år. Bygningstekniske
tiltak gjennomføres også, men helst i
forbindelse med vedlikehold og reha-
bilitering. Resultatene fra de saker
som er avsluttet, bekrefter at lønnsom-
heten ved enøk for industrien totalt
sett er meget god.

De industribedrifter som har kontakt
med enøk-fondet, står for 60 prosent
av Oslo-industriens energiforbruk. In-
dustrien har langt på vei sett de mulig-
heter enøk gir. Men på grunn av den
lange tiden det tar å gjennomføre sa-
kene, er relativt få avsluttet. Den reali-
serte del av sparepotensialet for indu-
strien er omtrent på linje med hva
andre grupper har oppnådd.

Oslo Lysverker

O slo Lysverkers hederspris«Årets enøkbygg» er tildelt
Bergene-gården, København-
gata 10. I denne gården er det
gjennomført enøk-tiltak på
varme- og ventilasjons-
anleggene og installert
automatikk som styrer de
tekniske funksjonene. Over-
våkingen skjer ved hjelp av en
sentral driftskontrollenhet.
Energiforbruket er redusert med
35 prosent.

Bergene-gården ble bygget i 1968, det
vil si før de betydelige energiprisfor-
høyelser i 1970-årene. Den gang ble
det lagt mindre vekt på energiforbruk
enn det man gjør i dag. I likhet med de
fleste andre yrkesbygg fra denne perio-
den hadde derfor Bergene-gården et
betydelig høyere energiforbruk før
enøk enn det dagens standard tilsier.

Med de tiltak som nå er gjennom-
ført, ligger energiforbruket nær det
som er akseptabelt for nye kontor-
bygg. Bergene-gården kan defor tjene
som eksempel på at det lar seg gjøre å
bringe gårsdagens bygg opp til dagens
standard energimessig sett, og det
med gode økonomiske resultater.

Den daglige drift ivaretas av to vakt-
mestere på heltid. Samvittighetsfull
oppfølging og overvåking av de tek-
niske anleggene fra deres side har ført
til at de oppnådde resultater ser ut til å
bli varige. Dette ville ikke vært mulig
uten aktiv innsats og engasjement fra
disse to.

Fyringsutgiftene i Bergene-gården
belastes leietakerne. Det er derfor disse
som nyter godt av de reduserte fy-
ringsutgiftene. Men på lengre sikt vil
også byggherren være tjent med de til-
tak som er gjennomført, fordi lavere
driftsomkostninger gjør bygget mer
konkurransedyktig.

Bygget består av en høyblokk på
15 000 kvadratmeter og en lavblokk på
6 000 kvadratmeter. Eier er A. Bergene
Chokoladefabrik. Bygget rommer ho-
vedaklig kontorer, garasjer og noe pro-
duksjon. Størstedelen av arealet er ut-
leid.

En stor andel av Oslos næringsbygg
er utleiebygg. Det har ofte vist seg
vanskelig å motivere eierne av denne
type bygg til enøk. Prisvinneren kan
tjene som eksempel til etterfølgelse
Også i denne sammenheng.

Oslo Lysverker
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El-forsyningen inn på Hunderfossen Lekeland med sitt egetinformasjonssenter? ja, det kan faktisk bli resulatatet av et arbeid som nå
er satt i gang av Elforsyningens Informasjonstjeneste, Oppland Energiverk og
Opplandskraft. De ideer man jobber med, ble egentlig landsert før
el-forsyningens 100 års jubileum i fjor høst. De positive erfaringene man hadde
med jubileet, har satt ekstra fortgang i arbeidet.



—Med erfaringene fra de senere års
energidebatt er det helt klart at vi ikke
bare må satse på gode informasjonstil-
tak. Også mer PR-pregede fremstøt må
være med i vår totale strategi for infor-
masjon og samfunnskontakt, sier infor-
masjonssjef Tor Inge Akselsen i Elforsy-
ningens Informasjonstjeneste. Det er
som et ledd i arbeidet med planleg-
ging av slike prosjekter man har be-
gynt å se nærmere på mulighetene for
å etablere et informasjonssenter på
Hunderfossen.

Ideen ble egentlig lansert lokalt i
samarbeid med Elforsyningens Infor-
masjonstjeneste. Opplandskraft er
med som eier av Hunderfossen kraft-
stasjon. Oppland Energiverk er også
med, mens Elforsyningens Informa-
sjonstjeneste er med som fellesorgan
for bransjens sentrale organisasjoner.
Foreløpig er saken på id&stadiet, men
det er klart at eierne av Hunderfossen
Lekeland stiller seg positivt til et sam-
arbeid. Det er allerede avsatt plass til et
slikt senter for el-forsyningen.

—Vi håper å kunne trekke med en
større del av el-forsyningen på et så
viktig og stort loft som dette forhå-
pentligvis blir. Men før vi kan gå vi-
dere, må en del av de formelle sidene
av samarbeidet med Hunderfossen Le-
keland avklares. Deretter må vi bear-
beide og konkretisere ideen før den
kan presenteres for aktuelle samar-
beidspartnere, sier Akselsen.

Han peker på at man her står overfor
en enestående mulighet til å nå et stort
publikum. Sommeren 1985 ble det re-
gistrert 250 000 besøkende på Hunder-
fossen. Man venter at besøkstallet vil
øke betydelig når tilbudet blir bedre
kjent. Selv om mange andre steder vil
bygge opp lignende tilbud, regner
man med at Hunderfossen er av dem
som har fremtiden for seg. Satsingen
der er lagt opp etter en annen filosofi,
på et mer pedagogisk plan enn hos de
fleste av konkurrentene. Dessuten har
man et ekstra sterkt trekkplaster i Ivo
Caprinos eventyrgrotte. På et stort om-
råde kloss opp til Lekeland, vil Vegdi-
rektoratet etablere Norsk Vegmuseum.

—En satsing på Hunderfossen betyr
at vi møter de fleste mens de er på fe-
rie. Innenfor Lekeland er det mange
fristende tilbud. Derfor synes det opp-
lagt at vi ikke kan satse på et strengt
tradisjonelt informasjonsopplegg. Her
blir vi nødt til å tenke i nye baner og
legge mer vekt på å gi publikum en
opplevelse. Fordelen med en etable-
ring på Hunderfossen er at vi når
mange. Utfordringen er at vi må kon-
kurrere med andre, fristende tilbud in-
nenfor det samme område, legger han
til.

Elforsyningens Informasjonstje-
neste, Opplandskraft og Oppland Ener-
giverk regner med å kunne legge frem
en prosjekt-i& over påske. Da regner
man også med at de fleste av de for-
melle sidene ved samarbeidet med
Hunderfossen Lekeland er avklart.

Ifølge informasjonsleder Inge Møller
i Oppland Energiverk arbeider man
med sikte på å kunne ha et el-forsynin-
gens informasjonssenter klart til åp-
ning i 1987-1988. Han understreker
også at et slikt senter trolig vil bli sett i
sammenheng med et tilbud til publi-
kum ved selve kraftverket på Hunder-
fossen.

Stedet egner seg meget godt til in-
formasjonsfremstøt fra el-forsyningens
side, fordi området er så sterkt preget
av kraftutbygging. Campingplassen på
stedet er for eksempel anlagt på tipp-
masser fra Hunderfossen kraftverk,
som eies og drives av Opplandskraft.

ELI

Hunderfossen Lekeland er blitt litt av en
attraksjon. Skal el-forsyningen få sitt
informasjonssenter i tilknytning til anlegget?
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T eknologi er for viktig til atdet kan overlates til
mennene alene. Flere jenter bør
velge utradisjonelt, og flere bør
satse på teknisk utdanning.
Dessuten bør kvinnene være mer
målrettet og karrierebevisste.
Dette var hovedbudskapet ved
seminaret om kvinner og
teknologiske yrker som ble holdt
ved NTH 7. — 8. oktober 1985.

«Kvinner i teknologiske yrker» må vel
sies å være et noe utradisjonelt tema å
ta opp i NTH-sammenheng. Ikke desto
mindre var dette nettopp tema for
konferansen som ble holdt på høgsko-
len i høst. Konferansen var den første i
sitt slag og samlet 163 kvinner og tre
menn. Interessant nok ble arrange-
mentet sponset av næringsliv, forsk-
ningsinstitusjoner og interessorganisa-
sjoner. Vi velger å ta dette som et tegn
på at likestilling seiler i medvind!

Flere kvinnelige forskere nødvendig
I sin åpningstale berømmet rektor Dag
Kavlie likestillingsutvalget ved NTH for
sitt initiativ og arbeid med konferan-
sen og pekte på at kombinasjonen av
et aktivt likestillingsutvalg og en virk-
som studieadministrasjon, har ført til
at kvinneandelen blant NTH-studen-
tene i dag er større enn noensinne.
NTH ligger faktisk her statistisk på
topp blant tekniske høgskoler i Nor-
den.

Rektor Kavlie presiserte imidlertid at
økningen i antallet kvinnelige studen-
ter ennå ikke har ført til tilsvarende
flere kvinnelige forskere. På sikt ønsket
han dette forhold endret, fordi tek-
niske fag er altfor viktige til at man kan
begrense rekrutteringsgrunnlaget til
halvparten av befolkningen. Han
mente dessuten at kvinner ved å
bringe inn andre verdier, kan bidra po-
sitivt til det teknologiske miljø.

Ingen ulempe å være kvinne
Seminaret åpnet med en presentasjon
av teknologiske fagområder ved kvin-
nelige forskere og kvinnelige ledere i
industribedrifter. Foredragsholderne
kom fra Norsk Hydro, Veritas, Elektrisk
Bureau, Statoil, NTH og Universitetet i
Bergen. De presenterte sine respektive
fagområder og ga et inntrykk av hvor-

dan de hadde opplevd sine roller som
kvinnelige ledere/forskere i et manns-
dominert miljø. De kunne fortelle om
interessante arbeidsoppgaver og sti-
mulerende fagmiljø, og de var fulle av
entusiasme for sitt fag. Disse kvinner
var uten tvil faglig dyktige, og kombi-
nert med en sterk personlighet mente
ingen av dem at det var noen ulempe å

30 FOSSEKALLEN NR. 3-86



være kvinne i den jobben de hadde.
Dessuten mente de fleste at det gikk
greitt å kombinere en krevende jobb
med familieliv. Imidlertid hadde en-
kelte tidlig i sin karriere opplevd en
tendens til at andre ville usynliggjøre
dem i jobbsammenheng. Dette blir
hevdet å være et problem kvinner mø-
ter oftere enn menn.

Likestillingsarbeidet ved NTH
Seminaret ga også orientering om hva
som gjøres av forskning ved NTH når
det gjelder likestilling. Ser man på den
samlede søkermassen til NTH i de siste
15 år, viser det seg at andelen kvinne-
lige søkere har økt betraktelig. Dette
skyldes i hovedsak at det i 1981 ble
innført en ordning med tilleggspoeng
for kvinnelige søkere ved opptak til
skolen. Ordningen har to hovedfunk-
sjoner: den er et signal til jenter om at
de er velkomne til NTH, og den varsler
NTH innad om at skolens ledelse ser
positivt på likestilling.

Det er ingen ting som tyder på at

ordningen med tilleggspoeng for kvin-
nelige søkere har senket nivået ved
skolen. Det har nemlig vist seg at svært
få av de kvinnelige søkerne i praksis
har hatt bruk for tilleggspoengene.
Skolen har med andre ord fått en ny
gruppe søkere med utmerkede karak-
terer. Likevel er det fremdeles slik at jo
høyere opp i NTH-systemet man kom-
mer, jo færre kvinner finner man.

Bare 26 av 245 dr. ing. studenter er
kvinner.
Bare 40 av 260 stillinger som under-
ordnet vitenskapelig personale er
besatt av kvinner.
Bare 12 av 570 professorer og ama-
nuenser er kvinner

Ved NTH spør studieadministrasjonen
seg hva som kan gjøres for å endre på
dette forholdet. Her arbeides det på tre
plan.

Studentene er aktive i likestillings-
gruppa og studentutvalget. I tillegg
legger de press på studieadministrasjo-
nen for å få laget og sendt ut yrkesori-
enterende brosjyrer, annonser og vi-
deoprogrammer.

Likestillingsutvalget arbeider med
yrkesorienterende seminarer og andre
informative tiltak.

Ledelsen og administrasjonen ved
NTH har innført en ordning med til-
leggspoeng for kvinnelige søkere til
linjer der kjønnssammensetningen er
skjev. På bakgrunn av politiske signa-
ler om at det bør arbeides for å oppnå
en jevnere kjønnsfordeling på student-
og forskernivå, bidrar ledelsen dess-
uten med uttalt støtte til likestilling.

Kvinner ønsker å gjøre karriere
To forskere ved SINTEF har foretatt en
undersøkelse blant sivilingeniører og
arkitekter. De ønsket å granske sann-
hetsgehalten i en del myter som har
med kvinners yrkesliv å gjøre:

Den første myten er at kvinner ikke
ønsker å gjøre karriere. De er ikke in-
teressert i lederstillinger. I dette ligger
blant annet at kvinner mangler selvtil-
lit, og at de ikke prioriterer jobben i
samme grad som menn.

Den nevnte undersøkelsen under-
bygger ikke disse påstandene.

Det som imidlertid kom frem, er at
kvinner ofte stiller større krav til seg
selv som ledere enn menn. Mens menn
ofte kaster seg over nye oppgaver, er
kvinners selvtukt en barriere som gjør

Norge står overfor store utfordringer når det
gjelder utvikling av ny teknologi på feltene energi
og data, og her representerer kvinnene en ubrukt
ressurs som kan og bør settes inn. Foto: Svein Erik
DahllSamfoto.

at mange ikke søker lederstillinger. I
undersøkelsen kom det også frem at
kvinner har en mer reflektert holdning
til lederrollen og hva den egentlig in-
nebærer.

Undersøkelsen konkluderer med at
kvinner ønsker både barn og jobb. De
krever like mye av jobben som menn
gjør, og den betyr like mye for kvinner
som for menn. Det er derfor viktig at
kvinner lærer seg å ta imot utfordrin-
ger og at de innfinner seg på «rette
sted i rette tid».

Er overtid nødvendig
Det ble reist spørsmål om betydningen
av overtidsarbeid. Det er tydeligvis stor
forskjell bedriftene imellom når det
gjelder krav om overtidsarbeid. Der-
som overtid er en forutsetning for job-
ben, kan det avholde kvinner og menn
med omsorgsforpliktelser fra å søke.
Enkelte steder er det i den forbindelse
naturlig å stille spørsmål om overtiden
virkelig er nødvendig, eller om den er
blitt en del av arbeidskulturen. Ofte
har praksis med hensyn til overtid
sammenheng med rådende holdnin-
ger og arbeidsdeling i organisasjonen,
og dersom man virkelig ønsker kvinner
i lederposisjoner, kan det være vel så
fruktbart å granske disse forhold som
ensidig å sende kvinner på selvtillits-
kurs. Selvtillit er nødvendig, men hvis
det finnes barrierer i selve organisasjo-
nen, må også disse bearbeides og fjer-
nes før man kan komme videre.

Byråkratiske organisasjoner kvinne-
fiendtlige
Forskerne fra SINTEF hadde også ut fra
sitt materiale forsøkt å finne svar på
om «kvinnevennlige» bedrifter hadde
noen fellesnevner, og det hadde de.
Kvinner ble sterkt anbefalt å søke seg
til fleksible organisasjoner og å unngå
de byråkratiske.

I en avisreportasje fra konferansen
satte journalisten likhetstegn mellom
byråkratisk og offentlig virksomhet. Vi
håper ledelsen i våre organisasjoner vil
gjøre sitt til at slike påstander blir gjort
til skamme.

Kvinner — den nye ressurs
Etter 2. verdenskrig sto Norge overfor
store utfordringer. Landet måtte gjen-
reises. Arbeidergutten var den nye res-
surs som ble satt inn. Han fikk mulig-
het til høyere utdannelse, og dette be-
tydde nok mye der store og viktige
oppgaver skulle løses — ikke minst når
det gjaldt kraftutbygging.

I dag står Norge igjen overfor store
utfordringer — denne gang i form av
utvikling av ny teknologi for eksempel
på feltene energi og data.

Kvinner bør bli den ressurs som nå
settes inn!
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Oppsynsmenn
på lederkurs

Det sjette oppsyns-mannsmøtet i Stats-
kraftverkenes avdeling for
overføringsanlegg ble
holdt ved Medhus i tiden
13. — 17. januar i år. Det var
da tre år siden siste møte
og 16 år siden det første. Avdelingens ledelse

høstet mange lovord
for kontaktmøter
av denne typen.
Artikkelforfatteren
etterlyser imidlertid
hyppigere møter.

,,
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«Krangel om krana»
Oppsynsmannsstaben i avdelingen

for overføringsanlegg teller i dag 34
personer. Møtet startet med et to da-
gers lederkurs som Entreprenørenes
Landssammenslutning sto ansvarlig
for. Kurset fikk god kritikk, selv om
flere nok mente at også personer i
høyere stillinger enn oppsynsmenn
burde ta seg tid til et tilsvarende kurs.

De to siste kursdagene ble gjennom-
ført etter et mer tradisjonelt monster.

Rolf R. Johnsen og Sverre Oftedal ori-
enterte om arbeidssituasjonen ute på
anleggene, og de la frem sine betrakt-
ninger med hensyn til framtiden. Si-
tuasjonen rent arbeidsmessig er opp-
muntrende, og Oftedal vil prøve å
holde mannskapsstyrken ute på det ni-
vået vi har i dag, det vil si cirka 350-400
ansatte. Topper i anleggsvirksomheten
må imidlertid i større grad dekkes ved
entrepriser.

Omorganiseringen av Statkraft ble
også diskutert på møtet. Johnsen og
Oftedal redegjorde for situasjonen slik
den er i dag, og hvordan man tenker
seg bedriftens utvikling i tiden frem-
over — både ute og ved hovedkon-
toret. Ellers var de emnene som ble be-
rørt på møtet, svært varierte. Knut ove
Hillestad kåserte om kraftledninger og
natur; sikkerhet ved helikoptertran-
sport sto også på programmet. Dess-
uten bidro ansatte fra avdeling for
overføringsanlegg med interesante og
forhåpentligvis lærerike foredrag.

Avdelingens ledelse høstet mange
lovord for denne typen kontaktmøter,
selv om enkelte mente det fremdeles
var satt av for liten tid til å diskutere de
daglige problemer oppsynsmenn står
overfor.

Anledning til å ta opp slike forhold,
er det selvsagt under den sosiale delen
av møtet. Også denne gang ble det
gode fellesskap markert med en fest-
middag. En spesiell takk til kokkene på
Melhus som bidro sterkt til at dette ble
den fine markering vi håpet på.

Vi som deltok på møtet håper virke-
lig på en gjentakelse, og det skulle vel
ikke være nødvedig å vente tre år til
neste gang?

Tormod Bøhle

Lederopplæringskurset for oppsyns-
menn på Melhus i januar i år var etter
min mening midt i blinken. I slike til-
feller er det godt å få forelesere uten-
fra, fordi man da får inntrykk av hvor-
dan anleggsledelse på midlere og la-
vere plan praktiseres på andre enn
Statkrafts arbeidsplasser. Situasjonen
«krangel om krana» ble brukt som sko-
leeksempel på hva som kan skje på et
arbeidssted som følge av mangel på
samarbeid i alle ledd. Vi må vel bare er-
kjenne at samarbeidet ikke alltid fun-
gerer så godt som det burde på våre ar-
beidsplasser. Kanskje gjelder dette spe-
sielt på det lavere lederplan. Som de in-
dividualister vi er, er det ikke uvanlig
at vi prøver å «karre til oss krana» uten
tanke for de kolleger som kanskje
kunne ha bedre bruk for den akkurat
da. Dette er selvsagt satt noe på spis-
sen, men det er likevel et forhold vi bør

legge oss på minnet. Vi har for lett for
å sitte på utstyr i stedet for å returnere
det inn til sentrallageret etter bruk.

Dette med fordeling av utstyr, ma-
skiner etc., er ikke bare oppsynsmenns
ansvar. Også avdelingsledere bør
skjerpe seg på dette området. Leder-
opplæringskurset på Melhus var nyttig
med hensyn til disse tingene. Enda nyt-
tigere kunne det vært dersom opp-
synsmenn og avdelingsledere hadde
fulgt kurset sammen.

Jeg mener ikke med dette å si at sam-
arbeidet mellom oppsynsmenn og av-
delingsledere er dårlig. Det er det ikke.
Men er det godt nok? Dersom man
kunne samle oppsynsmenn og avde-
lingsledere med jevne mellomrom på
anleggssenteret for å gjennomgå felles
problemer, ville ledermiljøet ute på ar-
beidsplassene bli styrket, og mangt og
mye bli avklart i en vennskapelig tone.

Magnulf Aanvik

Bedre kontakt mellom avdelingsledere og
oppsynsmenn vil styrke ledermiljøet ute på
arbeidsplassene, mener artikkelforfatteren. Foto:
Thormod Bøhle.

Under den sosiale delen av møtet benyttet mange
anledningen til å ta opp de daglige problemer
oppsynsmenn står overfor.

FOSSEKALLEN NR. 3-86 33



Fisk

fokus
Kjære fisk!

mkring hundre av dine venner
var samlet for å diskutere for-

skjellige tiltak på et seminar 22. — 24.
januar i år på Lillehammer Hotell. Reo-
dor Felgen var der ikke, men han ble
brukt for å illustrere et kjent problem.
Vi skal forresten hilse deg fra dine
mange kolleger på lunsjbordet.

Fint arrangement
Forrige fiskeseminar fikk god omtale i
Fossekallen nr. 10/1983. I år hadde Fis-
keutvalget i Vassdragsregulantenes
forening (VRF) gjort ytterligere forbed-
ringer, blant annet ved å invitere en
biolog fra Hydro Ontario i Canada,
gjøre foredragene færre og lengre, og
ved å etablere et informasjonsbord,
der deltagerne kunne legge frem infor-
masjonsmateriale.

Mange seminarer lider under at em-
nene blir spredt over hele fagområdet.
Igjen valgte Vassdragsregulantenes
forening å konsentrere seminaret om
tre temaer:

Minstevannføring
Sperring og leding av fisk
Utsetting av yngel og fisk

Foredragene vil bli utgitt. Forrige gang
tok det ti måneder. Det er grunn til å
tro at man vil være raskere denne

gang. Et lite minus må dessverre note-
res. Man sørget ikke for å referere de-
batten, og dermed kommer ikke denne
verdifulle informasjonen med i boka.

De fleste foredragsholderne brukte
figurer som kunne leses bakerst i salen.
Det er vi ikke bortskjemt med!

Lyd, lys og elektrisitet
Man har lenge prøvd å hindre oppvan-
drende fisk i å gå inn i utløpet fra kraft-
verk. I 1950-årene ble det gjort forsøk
med elektrisk sperre ved Aura og
Nedre Røssåga. Disse virket ikke og ble
snart demontert. Deretter het det
lenge at det ikke gikk an å sperre fisk
med elektrisitet ("Reodor Felgen"-
effekten). Dette viser hvor viktig syste-
matiske metoder er i forsøk. Det er
nemlig slik at lyd er ikke lyd, lys er ikke
lys, og elektrisitet er ikke elektrisitet. I
foredragene til Paul Patrick og Steinar
Paulsen fikk vi til og med vite at visse
typer lyd og lys sperrer, mens andre ty-
per «lokker»!

Verdifulle opplysninger fra utlandet
Et lite land som Norge har mye å hente
i utlandet, og må derfor gjøre mange
tjenestereiser til fjerne land. Noen av
dem er dessverre turistpreget. Men di-
rektør Ulf Riises «støvsuging» av det ka-
nadiske miljøet har sannelig vært nyt-

tig. Biologen Patrick holdt tre foredrag,
og han var en typisk representant for
nordamrikansk stil: systematisk, ryd-
dig og lettfattelig. Han fikk mange
spørsmål etterpå.

Sesjonen om minstevannføring var
tydelig preget av skoleretningen «Inst-
ream Flow Incremental Methodology»
(IFIM) i Fort Collins i Colorado. Både
Kjetil Vaskinn fra Norsk Hydroteknisk
Laboratorium (NHL) og Svein Jakob Sal-
tveit, Universitetet i Oslo har nylig
vært der. Vaskinn fortalte om skoleret-
ningen og om den norske «Fysisk be-
skrivende vassdragsmodell», som kan
sies å være en videreutvikling av IFIM.
Modellen er finansiert av Norges Tek-
niske Naturvitenskapelige Forsknings-
råd's program for miljøvirkninger av
vannkraftutbygging. Ved bruk av slike
modeller trenger man såkalte prefe-
ransekurver. Slike kurver angir hvor-
dan fisken ved ulike livstrinn «trives»
ved forskjellige vannføringer og andre
parametre. Både Saltveit og Jan Hegge-
nes behandlet dette.

Det er lett å kritisere modeller. Nå er
det imidlertid viktig at slike modeller
blir brukt i praksis i en norsk elv. En
dårlig metode er bedre enn ingen me-
tode. Uten systematikk kan man ikke
gjøre erfaringer, og dermed komme
frem til forbedringer.

Det bør nevnes at bruk av modeller
har betydning ut over det å øke våre
naturvitenskapelige kunnskaper. Også
i beslutningsprosessen er de nyttige.
Ifølge professor William Wilson, var
det takket være IFIM man fikk en rask
og ryddig avgjørelse med hensyn til
minstevannføring i Kodiak River i
Alaska.

De unge må slippe til
Vaskinn (36) og Heggenes (29) viser at
rekrutteringen til dette forskningsmil-
jøet er god. Jostein Skurdal (32) som er
fiskerikonsulent i Oppland, hadde
mange avklarende innlegg. Det er hyg-
gelig å se at unge forskere interesserer
seg for «vår» virksomhet, særlig når de
viser sunn skepsis til «etablerte sann-
heter».

Ifølge Riise satser Vassdragsregulan-
tenes forening bevisst på å trekke unge
mennesker til sitt arbeidsfelt.

«Delegasjonens leder»
Det er alltid pinlig når offentlige etater
møter med store delegasjoner, men li-
kevel ikke svarer på spørsmål. Etter
min mening bør man alltid utpeke en
«leder». Denne behøver ikke selv svare
på alle spørsmål. Han kan også vise til
en tilstedeværende kollega som kan-
skje vet bedre. Kan ingen svare, bør
han henvise til en person som spørs-
målsstilleren kan kontakte senere.

Erik Tøndevold
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Kvrfor ikkje
frede

snøen og

Per Håland

«Der er intet i Verden saa stille som
Sne», song ein gong ein diktar. Og son-
gen har fått tonar, so av og til får me
framleis høyre desse orda — dersom
songaren greier å syngje slik at ogso
teksten når øyro våre.

Diktaren kan knapt ha høyrt ei sno-
skrede rase nedetter fjellsida. Lyden av
moderne snøbrøyting var nok endå
meir ukjend. Snøen er sanneleg ikkje
alltid lydlaus, og slett ikkje i snøstorm
på høgfjellet i kolonnekøyring. Eller i
takras.

I ei tid då naturvernarane er på leit
etter stendig fleire dyr, plantar, og fug-
lar og fiskar å verne og frede, då korkje
stein eller fjell må rørast, saknar me eit
landslag til vern om snøen — både den
som fall i fjor og den som har ramla
ned over oss etter nyår. Ja, for snøen
høyrer då med til natur og landskap,
endå om han stundom kan herje verre
med lendet enn jamvel den fælaste an-
leggsmaskin.

Og verst av alt, når snøen vert til
vatn, då gjer han stundom nytte for
seg i dei fæle kraftverka som naturfor-
dervarane herjer på med å byggje,
trass i alle protestane og Pauli orda frå
naturvernforbund, natur og ungdom
og andre tiltak under Miljøverndepar-
tementet. Det er då radt for gale at den
vakre kvite snøen ikkje får liggje i fred
på fjellet ein gong, at han ikkje no som
før uhindra både bane seg veg ned
bergsidene eller fylle elvefara med
kaldvatn og lage skadeflaum nedetter
dalane. . . .

Aller helst burde me sjølvsagt syte
for at snøen held seg like frisk og kvit
heile året. Breane våre er velkjende
snøreservat. Men der det ikkje er brear,
til dømes i Nordmarka i Oslo burde vel
styremaktene syte for kjøleelement 


kring myrane, so snøen får lyse opp
sommermarka og skiløypene kan gå
over til heilårsdrift.

Nei, orsak, skiløypene bør helst vekk.
Dei er ikkje natur, men menneskeverk.
Og normale menneske som vil gle seg
over å kome ut i frisk luft, dei er mest
like ille som kraftutbyggjarar og andre
vassdragsvandaler, må vite. All natur
må fredast. Turistar gjer skade både på
stein og busk, serleg dersom dei har bil
med.

Somme av dei er tilmed so frekke at
dei plukkar bær og fiskar, ja, jamvel
går på jakt og skyt levande dyr! Om ik-
kje nett kval og sel, so hender det at
både rype og elg, hare og hjort, vert
myrda om hausten. Og tenk, somme
tankelause fiskarar torturerer den stak-
kars makken, stikk ein fæl krok gjen-
nom han og hengjer han ut i vatnet,
der makken er i livsfåre. Ja, for det hen-
der at fisken sluker levande makk! At
dette kostar mordaren livet, er høveleg
straff, endå fisken sjølvsagt 6g bør fre-
dast — det er då difor me har elvane.

Alt vatnet som snøen let etter seg,
fordi me ikkje greier å hindre snøsmel-
tinga, det hamnar i fjordar og vikar
langs kysten. Noko av det går i røyr og
vert plaga gjennom turbinar. Men
framleis får store mengder vatn renne
uhindra til sjøs — på veg til det store,
frie havet, der kval, sel og grønpisar
åleine skal rikje og råde.

Nord for Bergen vil dei leggje ei fly-
tebru over ein fjord, so strilane lettare
skal få kome til byen, bergensarane til
hytta eller slekta si. Ulukka er at denne
brua kan hindre elvevatnet inne frå
landet, so det ikkje får renne den ve-
gen det alltid før har vandra på sin veg
frå fjellet til havet. Det lyt anten gå un-
der flytebrua, eller så må det finne ve-




gen gjennom to gamle sund og eit
nytt.

Dette er so ille at både naturvernarar
og vassureinarar lenge har gjort sitt
beste for å hindre at brua vert bygd.
Når det dertil kan bli for mykje fersk-
vatn i fjorden, so til og med laksen får
meir enn han treng, då er det verkeleg
ille.

Rett nok er laksefiske, og serleg fis-
keoppal, av det vonde og naturstri-
dige. Men som argument mot eit for-
nuftig tiltak kan alt brukast. Var det ik-
kje sjølvaste Churchill som gjerne
skulle alliert seg med styggen sjølv, ik-
kje berre med Stalin, om det kunne
hjelpe han med å ta knekken på Hitler
& Co?

Fyrst må brua hindrast. Ja, for ho
trengst — og vil vere til hjelp for men-
neska. Men ho vil og fremje den stygge
bilismen, som lagar vond lukt og sur
luft — ikkje som «Natur og Ungdom»
berre sure avisinnlegg og protestar.
Når brua er knekt, er tida inne til å få
slutt på fiskeoppalet og den fæle lakse-
torturen dei der driv.

Kva me skal leva av? Gras, sjølvsagt.
Om ikkiedet 6g skal fredast. Men grønt
må det vere.—

Langerak kraftverk
Presentasjonen av Langerak
kraftverk i Fossekallen nr. 8/1985
har båret frukter. Fylkeskonser-
vatoren i Aust-Agder har nå gitt
sin støtte til idéen om bruk av
kraftverket som museum, og i
den anledning tatt kontakt med
Aust-Agder kraftverk.
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ORDET ER FRITT

Medeigarskap ved kraftubygging

T  nvesteringar i utbygging av vass-
I kraft har ein heilt annan karakter
enn om lag alle andre investeringar.
Investeringar i til dømes fabrikkar, skip
og bustadhus er som regel lite eller be-
tydeleg mindre verd når dei er ned-
skrevne og nedbetalte. Eit vasskraft-
verk har, i alle fall til no, hatt større
realverdi den dagen det har vore ned-
betalt og nedskrive, enn den dagen det
vart ferdig bygt. Dette kjem ikkje berre
av at elektrisk energi har auka meir
enn andre investeringsobjekt i verdi.
Det kjem for det meste av andre for-
hold ved vasskraftverka.

Dei vesentlege kostnader ved kraft-
verk er tunnelar, dammar og liknande
som ikkje treng fornyast, og som krev
minimale vedlikeholdsutgifter. Også
turbinar og anna maskineri er ting som
varar lenge, som sjeldan treng for-
nyast, og som er billege å vedlikehalda.
Ved ein av våre største industribedrif-
ter som har bygt ut mykje kraft, vert
det opplyst at driftsutgiftene ved dei
nedskrivne kraftverka deira, er cirka
1 øre/kWh, det vil seie 1/15 til 1/20 av
statskraftprisen. Den uforholdsmessig
store verdien og dei store inntekter eit
nedskrive vasskraftverk gjev, har og
vore teke omsyn til ved norsk lovgiving
på området. Det er i lova fastsett heim-
fall til stat og kommune etter 50-60 år
når private selskap byggjer ut. Dette er
vel nettopp eit uttrykk for den store va-
rande verdi eit slikt kraftverk har ut-
over investeringskostnadene.

Økonomien i Sogn og Fjordane har
gjort at fylket ikkje har makta å byggja
ut meir kraft enn til eige behov, og
knapt nok det. Andre fylker, Oslo med-




reikna, har til no bygt ut over 3 600
GWh i Sogn og Fjordane og ført det
meste av krafta ut or fylket. Etter da-
gens statskraftpris vil denne krafta, når
verka er nedskrivne, gi desse fylka ei
samla inntekt i all framtid på cirka 1,3
millioner 1985-kroner pr. dag. I tillegg
til dette kjem så den kraft som staten
har og skal byggja ut i fylket, til bruk i
andre distrikter.

Ved handsaminga av Jostedal-
utbygginga var det stor interesse for at
Sogn og Fjordane fylke skulle bli med-
eigar i kraftverket slik det etter lang
kamp blei ved Leirdøla-utbygginga. I
St.prp.nr. 72 (1983/84) står det (etter at
fordelene for primærkommunen er op-
prekna): «Ut over dette er Regjeringen
også innstilt på å bruke medeiendoms-
retten til å gi fylket en ytterligere andel
i verdiskapningen ved vannkraftutbyg-
gingen.»

Om finansiering av denne medeigar-
skapen seier så Olje- og energideparte-
mentet: «Som ved finansiering av egne
utbygginger, må fylkeskommunen
gjennom de vanlige finansieringskil-
der for kraftanlegg skaffer nødvendige
midler til dekning av sine forpliktelser
innen de frister som settes.»

Medeigarskap ved Jostedal-utbyg-
ginga fekk og stor støtte i Stortingsko-
miteen og i Stortinget. Det vart peika
på at Regjeringa måtte vera med å
finna ein finansieringsordning slik at
fylket kunne makta dei store utlegg i
nedbetalingsperioden. Dette har ikkje
lukkast. Skal Sogn og Fjordane fylke
bruka midlar av den storleik det her er
tale om til finansiering av medeigar-
del, vil det gå drastisk ut over andre vi-

Sett det før?
Denne logo tilhører selskapet prr (Pe-
troleum Authority of Thailand). Et ikke
ukjent norsk oljeselskap opererer un-
der tilnærmet det samme emblem. I
vår egen logo-debatt kan det derfor i
hvertfall slås fast at Statkraft er i godt
selskap.

tale oppgåver. Me kan ikkje stenga sju-
kehusavdelinger eller leggja ned klas-
sar i den videregående skulen for å fi-
nansiera medeigardel i kraftverk, same
kor lønsamt dette vert om 20-30 år.

Men etter vår meining er no saka om
finansiering av medeigarskap komen i
ein heilt annan stilling. Regjeringa har
gjeve signal om at fylker og andre som
har bruk for ny kraft, skal samarbeide
direkte med dei som har meir kraft enn
dei treng sjølve. Dette skal gjerast slik
at den som har bruk for kraft, skal ta på
seg alle investeringar. Til dekning av
utgiftene får investor bruka krafta frå
anlegget så lenge at han finn at dette
er ein forretningsmessig brukbar måte
å skaffe seg ny kraft på. Olje- og ener-
giministeren ga i lokalradioen for Sogn
og Fjordane sin tilslutning til ein slik fi-
nansiering av Mel kraftverk i Sogn og
Fjordane. Slik finansiering er og kjend
frå Ustekveikja i Hol, Stuvane i Lærdal
og Nyset-Stedje i Ardal, og der er det
no stor interesse for å skaffe seg kraft
på denne måten.

Eg kjem så attende til uttalen frå
Olje- og energidepartementet med
tanke på fylket sin finansiering av
medeigardel i kraftutbygging. Då  nO
kraftsal har vorte ein vanleg finansie-
ringsmåte for kraftverk, er det natur-
leg, og i samsvar med uttalen frå Olje-
og energidepartementet, at staten fi-
nansierar fylka sine medeigarskap på
same måte. Det er ikkje spørsmål om
subsidiering frå staten si side, men om
å bruka «vanlige finansieringskilder for
kraftanlegg» slik Olje- og energidepar-
tementet tilråder.

Det er berre to eller tre fylker som
ennå har meir vasskraft å byggja ut
enn det er sannsynleg at dei vil få bruk
for i heimedistriktet i dei nærmaste
10-15 åra. Eg trur at eit stort fleirtal av
dei som bur i desse områda, er positivt
innstilt til å stilla desse våre kostbare
ressurser til disposisjon for andre. Men
ein føresetnad for vår positive med-
verknad til dette, er at me ved eige-
domsrett i kraftverka får større del i dei
inntekter som nedskrivne kraftverk vil
gje i framtida.

Per Hjermann
Lærdal
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Ny modell for lokal
energiplanlegging

R ikelig tilgang på energi til lavepriser har vært en viktig årsak til
velstandsøkningen i Norge og andre
industriland etter siste verdenskrig.
Denne epoken er ugjenkallelig forbi.
Både oljeprodukter og elektrisitet er
blitt dyrere, og vi må regne med at pri-
søkningen vil fortsette — særlig på
lang sikt. Dette skyldes at nye oljekil-
der er vanskelige og dyre å finne og
sette i produksjon, og at nye vannkraft-
anlegg stadig blir dyrere å bygge ut.

Energiøkonomisering
Økende kostnader ved energiproduk-
sjon og begrensede mengder energi
som kan utvinnes økonomisk, har ført
til økt interesse for å utnytte energien
mer effektivt gjennom energiøkono-
misering. Her har vi nemlig muligheter
til å forbedre økonomien for energi-
brukerne, redusere økningstakten i en-
ergiforbruket, minske faren for forsy-
ningsvansker og for å få bedre tid på
oss til å finne brukbare alternativer til
dagens viktigste energikilder — olje og
vannkraft.

Når slik energiøkonomisering er mu-
lig, er det fordi vi aldri bruker energien
for energiens egen skyld. Vi bruker den
til å produsere varer og tjenester for å
dekke mennskelige behov i landbruk
og fiske, i industri og servicenæringer,
i offentlig virksomhet og i hjemmene,
og her inngår energien i produksjonen
sammen med andre produksjonsfakto-
rer som arbeidskraft, råstoffer, maski-
ner og tekniske kunnskaper. Hvor mye
energi og hvilke energiformer som
trengs for å løse en oppgave, er avhen-
gig både av hvilke andre produksjons-
faktorer vi opererer med, og av den
måten de kombineres på i produk-
sjonsprosessen. Energiøkonomiserin-
gen går kort sagt ut på å kombinere
energi med andre produksjonsfaktorer
slik at de samlede kostnader blir så
lave som mulig. Med stigende energi-
priser og forbedret produksjonstek-
nikk fører dette vanligvis til en reduk-
sjon av energiforbruket pr. produsert
enhet.

Gjennom forskning, teknisk utvik-
ling og praktiske forsøk er det påvist at
samfunnet og den enkelte energibru-
ker kan spare store beløp og redusere
energiforbruket betydelig ved å ut-
nytte energien mer effektivt. Det er
imidlertid ikke så liketil å realisere
disse mulighetene. Til nå har det meste
av oppmerksomheten innen energifor-
syningen vært rettet mot å produsere
mer energi og føre den frem til bru-
kerne så billig som mulig. Tekniske, 


økonomiske og administrative forhold
har ført til at beslutningsprosessen for
utnyttelse av de viktigste energikil-
dene — olje og vannkraft — er blitt
svært sentralisert, og organisasjons-
mønsteret i energisektoren er utviklet
etter arten av de oppgavene man har
stått ovenfor.

Slik energiforsyningen er organisert
i dag, er den derfor vel egnet til å iva-
reta tradisjonelle oppgaver innen ut-
vinning, transport og distribusjon av
energi. Arbeidet med å utnytte ener-
gien rfier effektivt må imidlertid orga-
niseres på en annen måte. Energiøko-
nomisering forutsetter nemlig at den
enkelte energibruker bestemmer seg
for å gjennomføre nødvendige tiltak,
for eksempel etterisolering, varme-
gjenvinning og utnyttelse av spill-
varme. For at dette skal kunne skje, må
energibrukerne bli oppmerksomme på
mulighetene, innse lønnsomheten, og
vite hvor de kan få råd og hjelp til å
planlegge og gjennomføre tiltakene.
Dessuten må finansieringsproblemene
løses.

Energiutgiftene har alltid utgjort en
stor del av de samlede produksjons-
kostnader innen den kraftkrevende in-
dustri, og her er mye gjort for å utnytte
forskningsresultater og tekniske frem-
skritt til å effektivisere energibruken.

Desentralisering
Med økende energipriser blir energiut-
giftene viktigere også for bedrifter i
andre industrigrener, i primærnærin-
gene, servicenæringene og offentlig
virksomhet — og ikke minst for hus-
holdningene. Men her er det ofte man-
gel på ressurser når det gjelder å iden-
tifisere, planlegge og gjennomføre en-
ergiøkonomiseringstiltak. I arbeidet
for å fremme energiøkonomisering er
det derfor nødvendig å:

Gi energibrukerne informasjon om
mulighetene for energiøkonomise-
ring.
Tilby eller formidle hjelp til å finne
frem til lønnsomme tiltak.
Formidle kontakt med fagfolk, fir-
maer og lignende som kan utføre
det nødvendige praktiske arbeidet.
Om nødvendig lette finansieringen
gjennom gunstige lån og tilskudd.

Dette arbeidet må organiseres på en
hensiktsmessig måte, tilpasset oppga-
vens art og de lokale muligheter for
lønnsomme tiltak tatt i betraktning.
Egnede tiltak for energiøkonomisering
varierer nemlig fra bedrift til bedrift,
fra bygning til bygning, fra bolig til bo-

lig og fra sted til sted. Derfor må inn-
satsen for økonomisering desentralise-
res, og tiltak for å øke og effektivisere
innsatsen må organiseres på en måte
som er tilpasset dette. Av samme
grunn er det begrenset hva myndighe-
tene kan oppnå gjennom lover og for-
skrifter. Det hjelper lite å vite at ener-
giøkonomisering i teorien kan minske
eller fjerne behovet for ny kraftutbyg-
ging og redusere oljeforbruket. Of fent-
lige utredninger, stortingsmeldinger
og lignende fører ikke i seg selv til
bedre energiutnyttelse — når vi ikke er
tilfreds med fremdriften i energiøko-
nomiseringsarbeidet, skyldes det san-
nelig ikke mangel på kunnskap i utred-
ninger og rapporter fra undersøkelser
og forskningsprosjekter. Det som der-
imot har manglet, er en effektiv orga-
nisering av arbeidet med å sette de nye
kunnskapene ut i praksis.

Lokale energiutvalg
Elektrisitetsverkene vil naturligvis
spille en hovedrolle i energiøkonomi-
seringsarbeidet, de vil så å si være dets
utøvende organer. Her er det pågå-
ende arbeidet med å omdanne elektri-
sitetsverkene til energiverk av en ve-
sentlig betydning, og stadig flere elek-
trisitetsverk møter utfordringen ved å
opprette nye stillinger eller avdelinger
for energiøkonomisering, energiråd-
givning og energibruk.

Skal innsatsen for energiøkonomise-
ring ved el-verkene få den ønskede
virkning, er det nødvendig at lokale
politiske organer som kommunestyre
og fylkesting støtter el-verkene og at
el-verkene har nær kontakt med ho-
vedgruppene av energibrukere: indu-
stri, privat og offentlig servicevirksom-
het og husholdninger. Erfaringer fra
andre områder tyder på at slik kontakt
best kan komme i stand og utvikles
gjennom et samarbeidsutvalg der re-
presentanter for de nevnte grupper,
el-verket (energiverket) og de lokale
folkevalgte organer deltar. Dette vil
være en naturlig videreføring av ener-
giutvalgene, som de fleste fylker og
kommuner opprettet på 1970-tallet,
og det vil gjenspeile økt forståelse for
energiens sentrale betydning i sam-
funnsutviklingen.

For energiutvalg slik de her er fore-
slått organisert, vil det være en natur-
lig oppgave å lede arbeidet med den
lokale energiplanleggingen, og spesi-
elt da med hensyn til varmeplanleg-
ging, energiøkonomiseringstiltak og
utnyttelse av lokale energikilder. På
denne måten kan vi sikre kommunene
og fylkene i Norge en trygg energifor-
syning til akseptable kostnader.

Alf H. Ruud
Lillehammer
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NVEs personale
endringer januar/februar 1986

EB
EE
EB
EB
VHD
EB

UV
ET4
VA
VHD
AP
ET4
EA
EEB
VVT

Nytilsatte:
Aalo, Hans
Andersen, Bård
Bjerkeli, Nils
Brandsæter, Birger
Bøland, Astrid
Evensen, Eva I.
Finsdal, Trygve 0.
Hillestad, Knut Ove
Hjehn-Hansen, Age
Homqvist, Jan Fr.
Hyllestad, Egil
Johansen, Alf
Jørgensen, May-Britt
Koppang, Arill T.
Larsen, Harald B.
Lenvang, Gunnar
Lybeck, Rolf

Avdelingsingeniør EB
Avdelingsdirektør VF
Førstekonsulent EB
Avdelingsdirektør EB
Kontorassistent AA
Førstekontorfullm. WB
Konsulent WB
Avdelingsdirektør VN
Avdelingsdirektør VV
Konsulent VU
Overingenfør VFV
Avdelingsdirektør ET
Kontorassistent ET5
Avdelingsingenlør EB
Førstesekretær  EEB
Avdelingsingeniør VV
Førstekonsulent EB

Olsen, Randi E. Kontorfullmektig
Rognerud, Andreas Avdelingsdirektør
Sand, Anne Marie Konsulent
Stensrud, Bjarne Kontorsjef
Taksdal, Svein Statshydrolog
Thorsen, Hans Jørgen Overingeniør

Avansement, opprykk:
Aspen, Bård 3240 Overingeniør
Bakke, Erling 0034 Overingeniør
Berg, Ingebjørg 0010 Førstesekretær
Dalviken, Kjell 0968 Fst.hydrolog
Dybdahl, Per 0011 Konsulent
Norhagen, Magne 0036 Sjefingeniør
Rønningen, Eli 0015 Knt.fullmektig
Stendal, Tor M. 0011 Konsulent
Strokkenes, Stig 0033 Avd.ing.

Tørseth, Gunnar 0036 Sjefingeniør ET5
Valla, Frode 0034 Overingenier ET6

Fratredelse, annen:
Aas, Marit B.  Kontorassistent  AA
Andersen, Jan H. Sjefingeniør VHD
Bergh, Hans Peter  Sjefingeniør  ET2
Bilberg, John Overingeniør ET6
Digernes, Bjarte Avdelingsingeniør EEE
Hjukse, Tor Førstehydrolog VHD
Karijord, Knut Avdelingsingeniør EEP
Knudsen, Aashild Kontorassistent VFF
Myrvang, Sissel Kontorassistent AA
Storaas, Karin Avdelingssykepleier BL

Dødsfall:
Johnsen, Bjørn Jarl Avdelingsingeniør VHO

Trygve Toeneiet in memoriamBjørn Jarl
Johansen
in memoriarn

Kjære Bjørn Jarl!
Da du ble syk like etter påske i fjor,
skjønte vi nok ikke hvor dårlig det
egentlig var med deg. Og da vi fikk
budskapet om at du hadde sovnet inn
for godt den 3. januar, virket det så
uvirkelig på oss.

Det er rart at du er borte. Etter 24 år
i Kontoret for overflatehydrologi
(VH0), var du en selvfølgelig del av
vårt fine miljø. Ditt gode humør og
dine mange og overraskende påfunn
vil ikke lenger krydre vår tilværelse.
Men du hadde også andre gode egen-
skaper som vi respekterte deg for: Din
ærlighet og oppriktighet gikk du aldri
på akkord med, selv om det i blant
kunne føre til ubehageligheter for deg
selv.

Nå står plassen din tom, og du er
borte for alltid. Men minnene om deg
er mange og gode, og dem vil vi ta
med oss videre.
Vi lyser fred over ditt minne.

Kolleger

C tikningsingeniør Trygve Toeneiet
er død, bare 43 år gammel.

Toeneiet var født i Veggeli i Nume-
dal og hadde sitt hjem her inntil han
giftet seg.

Han begynte å arbeide i NVE som
stikningshjelp 16 år gammel.  I  årene
som kom, fikk han opplæring i stikning
av kraftledning av vår stikningssjef.
Teoretiske kunnskaper skaffet han seg
ved kurser og skolegang.

I 1966 ble Toeneiet ansatt som stik-
ningsingeniør ved kraftledningsavde-
lingen, i 1974 som stikningsingeniør
ved vår anleggsavdeling i Lillesand.

Toeneiet ble etter hvert en av våre
dyktigste landmålere og har stått for
stikning og målerarbeidet for en rekke
av våre største overføringsledninger:
Nore—Sylling, Aura —Vågåmo, Ton-
stad — Feda, Feda — Lista, Feda—Ana-
Sira, Solhom—Arendal, Kristian-
sand — Kvarenes, Kristiansand —Aren-
dal og Kvilldal—Holen.

Trygve Toeneiet hadde evner og er-
faring langt ut over det som er vanlig
på hans fagområde. Dette er også kom-
met etaten til nytte i utviklingen av
nye målemetoder.

For noen år siden, 11979, falt To-

eneiet ned med helikopter i Bykle-
heiene under målearbeidet for Kvill-
dal—Holen-ledningen. Etter det ble li-
vet aldri det samme for ham. Han fikk
varig rfin av ulykken. Brystet ble tryk-
ket inn, og en brukket rygg hindret
ham siden i å bevege seg noe særlig.
Fra å være en aktiv friluftsmann, som
det var vanskelig å holde følge med i
terrenget, ble hans bevegelighet brått
begrenset til bare det mest nødven-
dige.

Arbeidsulykken knekket ham, og
helsetilstanden ble etter hvert dårli-
gere. Etter en tid fikk Toeneiet vanske-
ligheter med hjertet. Han døde 3. jule-
dag av et hjerteonde, — mens han ven-
tet i køen for hjerteoperasjon. Vi sav-
ner ham alle, og det er vanskelig å fatte
at han er borte.

Trygve Toeneiet etterlater seg kone
og to mindreårige barn. Vi føler inder-
lig med hans nærmeste familie i deres
sorg.
Fred over Trygve Toeneiets minne.

Leif Larsen
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Statkrafts personale:
endringer januar/februar 1986
Nytilsatte:
Andersen, Ulf Fagarbeider Mår kraftverk Gunvaldjord, Ase M. 0015 Ktr.fullm. Ulla-Førre-anleggene
Berg, Alexander Kontorsjef AOF Gårdvik, Arne 4171 Maskinm.ass. Glomfjord-verkene
Bog, Siri Førland Kontorfullmektig Ulla-Førre-anleggene Haaland, Torstein 0034 Overingeniør Smestad landssentral
Braaten, Bjørn Avdelingsdirektør DS Hagen, Martin 0032 Avd.ing. AO
Dahle, Asle Kontorfullmektig OAF Hansen, Roar 0033 Avd.ing. Kobbelv-anlegget
Ettre, Espen Avdelingsdirektør PG Hjelseng, Margit 0011 Konsulent ØØ
Furu, Sten Bjarne Fagarbeider Mår kraftverk Horne, Petter 0034 Overingeniør PG
Gaarder, Finn Avdelingsdirektør OP Hove, Kjartan J. 0033 Avd.ing. Jostedal-anlegget
Gran, Finn Avdelingsdirektør ØØ Johansen, Jan A. 0013 Fst.konsulent Kobbelv-anlegget
Gunnes, Ola Divisjonsdirektør




Johnsen, Jens 4171 Maskinm.ass. Glomfjord-verkene
Haagensen, Kjell Avdelingsdirektør 01 Jørgensen, Randi 3414 Fst.ktr.fullm. Ulla-Førre-anleggene
Haga, Ingvald S. Divisjonsdirektør




Kilavik, Harald 0033 Avd.ing. Kobbelv-anlegget
Hartmenn, Ragnar Avdelingsdirektør PM Kjørven, Lars 0011 Førstesekretær 0I
Hauge, Ommund Avdelingsdirektør PE Krogh, Rolf M. 0033 Avd.ing. PB
Henriksen, Tove Lill Ingeniør PB Laugaland, Asbjørg 0015 Ktr.fullm. Ulla-Førre-anleggene
Holen, Hallvard Avdelingsdirektør AK Lie, Erling 0034 Overingeniør DP
Ingvaldsen, Jon Avdelingsdirektør DD Michaelsen, Odd Just 0034 Overingeniør PK
Kaasa, Olav A. Spesielarbeider Tokke-verkene Morsund, Svein I. 0034 Overingeniør Smestad landssentral
Karfjord, Knut Avdelingsingeniør PE Pedersen, Liv Berit 0015 Ktr.fullm. OAF
Karlsen, Leif Ernst Avdelingsdirektør AT Rabbe, Olav 0033 Avd.ing. Vestlands-verkene
Kroken, Svein Avdelingsdirektør DP Rønning, Oddvar B. 0033 Avd.ing. DP
Kvitnes, Ragnar Driftsarbeider Rana-verkene Samuelsen, Einar 4171 Maskinm.ass. Mår kraftverk
Lien, Halvor Maskinmesterass. Rana-verkene Scheen, Sverre 0012 Fst.konsulent ØI
Madsen, Bjørn Arvid Avdelingsingeniør Jostedal-anlegget Seljeli, Anders Chr. 0979 Oppsynsmann Kobbelv-anlegget
Mengshoel, Torbjørn Avdelingsdirektør ØI Skyberg, Berit 0034 Overingenlør PE
Myrvang, Sissel Kontorfullmektig OAF Solem, Vidar 4171 Maskinm.ass. Glomfjord-verkene
Nielsen, Gunnar Fagarbeider Mår kraftverk Stubberud, Owe E. 0033 Avd.ing. DD
Nilsen, Kjell Yngvar Avdelingsdirektør PB Sæd, Jan Ove 0033 Avd.ing. Ulla-Førre-anleggene
Nordgard, Harald Avdelingsdirektør DT Sørlie, Terje 0034 Overingeniør Smestad landssentral
Nygård, Ingebjørn Maskinmesterass. Rana-verkene Træen, Jan 0034 Overingeniør AK
Oftedal, Sverre Avdelingsdirektør AO Tuften, Torbjørn 0033 Avd.ing. Jostedal-anlegget
Oterholt, Tore MasIdnmesterass. Tokke-verkene Wiersen, Askild 0033 Avd.ing. Vestlands-verkene
Ramsvik, Vidar Ingeniør DT Øyane, Håvard 4171 Maskinm.ass. Tokke-verkene
Schjetne, Kåre Avdelingsdirektør PK





Solhaug, Arne F. Driftsarbeider Rana-verkene





Steensen, Bente Kontorassistent OAF





Vestad, Hans
Vinje, Tor

Overingeniør
Divisjonsdirektør

Stryn-AK Fratredelse med pensjon:,




Wium, Eivind Avdelingsingeniør PB Aasen, Engebret Montasjeleder Område 2





Brandt, Alf Henry Maskinmesterass. Vestlands-verkene





Brendstuen, Hans Fagarbeider Område 4





Gladtvet, Anne Marie Administrasjonssekr. DP





Olsen, Norvald Fagarbeider Rana-verkene
Avansement, opprykk:




Stranger, David Avdelingsingeniør DP
Aarhus, Astrid 3414 Fst.kont.fullm. Ulla-Førre-anleggene





Almestrand, Leif 0. 0034 Overingeniør PB





Bakkerud, Andreas 0034 Overingeniør PE





Berg, Svein Kr. 0032 Avd.ing. Ulla-Førre-anleggene





Bjerknesli, Kay A. 0033 Avd.ing. Rana-verkene Fratredelse, annen:




Bjertnes, Trond M. 0034 Overingeniør PB Antonsen, Øyvind Avdelingsingeniør PK
Botten, Erling J. 0033 Avd.ing. Aura-verkene Bruun, Geir Avdelingsingeniør PK
Breivik, Signe M. 3414 Fst.kont.fullm. Ulla-Førre-anleggene Fredriksen, Karin Tegner PE
Bæverfjord, Edgar 0032 Avd.ing. Aura-verkene Johansen, Halvor Dahl Overingeniør Jostedal-anlegget
Bø, Torbjørn 0. 0033 Avd.ing. Jostedal-anlegget Karlsen, Jostein Avdelingsingenlør Kobbelv-anlegget
Børjesson, Roar 41 71 Maskinm.ass. Mår kraftverk Karlson, Kåre L Avdelingsingeniør Kobbelv-anlegget
Christensen, Evy 3414 Fst.ktr.fullrn. OAF Kristiansen, Jan Overingeniør PB
Dille, Håvard 0034 Overingeniør Smestad landssentral Langholm, Bjørn Avdelingsingeniør Vestlands-verkene
Dypå, Arvid 0012 Fst.konsulent Ulla-Førre-anleggene Nilsson, Trond E. Ingeniør DD
Eldissen, Reinholdt 0033 Avd.ing. Innset-verkene Soleng, Torbjøm Avdelingsingeniør Ulla-Førre-anleggene
Eilertsen, Reidar 0034 Overingeniør Kobbelv-anlegget Svendsby, Jørn T. Ingeniør PE
Einungbrekke, Arne 41 71 Maskinm.ass. Mår kraftverk Søland, Tormod Avdelingsingeniør PB
Elvebakk, johan 0031 Ingeniør Kobbelv-anlegget Timestad, Birger Maskinm.ass Aura-verkene
Engen, Inger K. 0034 Overingeniør PB Tjugen, Knut J. A. Overingeniør PB
Eriksen, Lars Søe 0034 Overingenlør PE Østlund, Anne Lise Førstekontorfullm. AOF
Estensen, Knut J. 0034 Overingeniør Smestad landssentral





Fjeld, Raymond J. 0033 Avd.ing. Ulla-Førre-anleggene





Frækaland, Terje 41 71 Maskinm.ass. Vestlands-verkene





Gjellum, Anker 0012 Fst.konsulent ØI





Godtland, Olav 0012 Fst.konsulent Ulla-Førre-anleggene Dødsfall:




Godø, Hugo 0032 Avd.ing. DD Szabo, Gylua Ingeniør DP
Gundersen, Magne 41 71 Maskinm.ass. Glomfjord-verkene Toeneiet, Trygve Ingenlør SK-Lillesand

FOSSEKALLEN NR. 3-86 39



Returadresse: Fossekallen
Postboks 5091 Maj
0301 Oslo 3

• „.,,„„.„


