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Etter Tsjemobyl
Svært mange jeg kjenner, mener noe annet om vannkraft i dag enn
de gjorde før Tsjernobyl-ulykken. Tsjernobyl har med andre ord gjort
det lettere å leve for oss som til daglig steller med vannkraft — på
den ene eller annen måte. Når vi nå seiler i medvind, er det selvsagt
gledelig sett fra vårt synspunkt, men det er jo for ille at det må en
ulykke av Tsjernobyls dimensjoner til for å snu opinionen. Og det er
betenkelig at vårt forhold til samfunnet skal være avhengig av slike
katastrofer.

Vårt forhold til almenheten bør være grunnet på kjennskap til hva
vannkraft er, ikke på hva den ikke er. Og det må være vårt ansvar å
spre denne kunnskapen. Etter Tsjernobyl-ulykken kan vi ikke lenger
neglisjere vår informasjonsplikt.

Både i NVE og i Statkraft er det uttrykt et sterkt ønske om en bedre
informasjonstjeneste. De medarbeidere som etter hvert skal ta fatt
på oppgaven, vil derfor ganske sikkert få så gode arbeidsforhold som
råd er. Og det vil de trenge, for etter at gledesrusen over de siste
meningsmålinger har lagt seg, vil det igjen bli hverdag.

Den medvind vi for tiden seiler i, er nemlig grunnet på følelser,
ikke på facts. Folk vet ikke mer om vannkraft i dag enn de visste før.
De vet bare hva de ikke vil ha. Under slike forhold skal det lite til før
vi igjen står oppe i en storkonflikt hvor folket vender det døve øre til.
En uvitende opinion er som kjent lunefull.

Gjennom en ufattelig kjernekraftulykke har vi (ganske ufortjent?)
vunnet «folkets kjærlighet». Av hensyn til oss selv og samfunnet for
øvrig bør vi nå sette alle krefter inn for å holde på den. Vi må med
andre ord ta informasjonplikten på alvor — Tsjernobyl til tross. Ja,
kanskje nettopp på grunn av Tsjernobyl.
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Natur, kultur og
kraftutbygging?

Etter et besøk ved Sima kraftverk
og ved lostedal-anlegget mente
reiselivsdirektør Ronald Bye at
Statkraft virkelig har kvalitetspro-
dukter å tilby turistene. Han opp-
fordrer til et nærmere samarbeid
mellom turistnæringen og kraft-
utbyggerne i tiden fremover.

Sima har fått sin
Faramfula

Nye kraftverk er som oftest lite å
se på. Ei heller Sima. Myndighe-
tene syntes derfor det trengtes
litt «pynt», og nå er kunstverket
Faramfula på plass. Hva Faram-
fula er? Tja — se selv.

•

Eliaden 86

Dujianguan:
2200 år gammelt
kinesisk vannbruk

En mer effektiv
konsesjonsbehandling

Eliaden 86 — møteplass for el —
bransjen — ble ingen suksess for
NVEs del. Messen gikk nemlig av
stabelen under streiken i vår, så
ved NVEs stand var det folketomt.
Men ellers er det mye godt å si
om eliader.

Vanningsanlegget Dujianguan i
den kinesiske provinsen Sichuan
er forbløffende — ikke minst på
grunn av sin alder. Det er nemlig
2200 år siden hydraulikeren Li
Bing bygget dette anlegget, som
fremdeles fungerer utmerket.

Den 19. juni i år vedtok Stortinget
Samlet plan for gjenværende
vassdrag. Planen, som forhåpent-
ligvis vil gi oss en mer effektiv
konsesjonsbehandling, fikk bred
oppslutning blandt politikerne.

DfiftSfOrSktifi
fisr

for en tryggere arbedsPiess

Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene. Tids-
skriftet fungerer som fellesorgan for Statskraftverkene og
Norges vassdrags- og energiverk. Utgivelsen forestås av et
bladstyre.

Synspunkter i artikler og innlegg står for forfatterens reg-
ning, og representerer ikke nødvendigvis etatenes eller
bladstyrets syn.
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Natur og kultur i finstemt harmoni på Kjeåsen. Kraftutbygging har gitt vegutløsning til denne
gården som ligger i Simas ventilkammer-område, 600 meter over havet.

Det norske reiselivsproduktet bør i dag inneholde natur, kultur og moderne
teknologi, og da er vannkraften et godt utgangspunkt, mener direktør Ronald Bye i
Norges Reiselivsråd. Her ved et av de kulturelle innslagene.



Et ukjent stykke Norge
Sysendammen — Norges hittil største
steinfyllingsdam, vakkert og artistisk
tilpasset omgivelsene — dette var
første stopp for reiselivsdirektør Ro-
nald Bye da han i juni i år besøkte Stat-
krafts anlegg i Eidfjord og Jostedal.
Regnvær og tåke til tross — Bye var
ikke i tvil om at dette var en turistatt-
raksjon av de store.

Og dette var bare begynnelsen! Sima
kraftverk med visnings- og settefiskan-
legg, idyllen ved ventilkammeret på
Kjeåsen og Jostedal-anlegget sett fra
luften, sto også på programmet. Opp-
levelser som kan ta pusten fra noen og
enhver, også en garvet turist som Bye.
Han innrømmet villig at dette hittil
hadde vært et ukjent stykke Norge for
ham, og at han hadde gjort noen me-
get verdifulle erfaringer på denne tu-
ren — ikke minst med tanke på mar-
kedsføringen av «the norwegian expe-
rience».

«The norwegian experience»
Vi spurte Bye hva reiselivsnæringen
egentlig legger i uttrykket «the norwe-
gian experience» — et uttrykk som sta-
dig oftere går igjen i markedsføringen
av Norge. — Vi som arbeider med å
selge Norge som turistmål — både i ut-
landet og her hjemme — mener det er
galt bare å fremstille Norge som et til-
bakestående jordbruksland med bu-
nadkledde fattigfolk som spiser røm-
megrøt og spiller på lokk og lur. Dette
sammen med troll og vikinger er selv-
sagt en del av vår kultur, men vi har jo
så uendelig mye mer å by på!

Det Bye og reiselivsnæringen gjerne
vil vise turistene, er hvordan teknolo-
gien i løpet av de siste 100 år har utvik-
let Norge fra å være et av Europas fat-
tigste land til å bli et av verdens ri-
keste. Siden vannkraftutbyggingen har
vært en forutsetning for all industri-
reisning her til lands, burde vel kraft-
anleggene — både gamle og nye — stå
sentralt i en slik «turistpakke». Hvorfor
har man ikke tidligere satset på en slik
presentasjon, Bye?

Naturen er kjernen
i reiselivsproduktet
— Når vi i dag skal tilrettelegge et mo-
derne reiselivsprodukt, vil vi lansere
Norge under stikkordene: natur — kul-
tur — moderne teknologi. Kjernen i
dette produktet er imidlertid den
norske naturen, og her har jo sterke
røster gjennom lengre tid påpekt mot-
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Hvor mye Ronald
Bye forsto av
dataskjermens språk,
skal være uvisst. Men
personalet ved Sima
står til rådighet for
alle vitebegjærlige
turister, så sant det
ikke går utover
driften.

Kjeåsen er blitt et
ettertraktet
reisemål, blant annet
for svenskene.
Ronald Bye
understreker
imidlertid at det er
hjemmemarkedet
som er mest
interessant, både
for
reiselivsnæringen
og for Statkraft.

setningsforholdet mellom vannkraft-
utbyggingen og den uberørte natur.
Men etter det jeg nå har sett og opp-
levd i Eidfjord og Iostedal, er jeg over-
bevist om at dette motsetningsforhold
er sterkt overdrevet, sier Bye. — En
ting er at kraftutbyggerne i dag tyde-
ligvis er blitt atskillig flinkere til å
verne den naturen de griper inn i, en
annen ting er at de ved å gripe inn i
den, også gjør den tilgjengelig for
langt større grupper enn tidligere. jeg
tenker da spesielt på vegbyggingen.
Dette er positivt, ikke minst for reise-
livsnæringen. Vi synes nemlig ikke det
er riktig at den fantastiske norske natu-
ren skal være forbeholdt noen få.

Hva månniskan kan utföra!
Bye er egentlig litt forskrekket over sitt
eget manglende kjennskap til de tu-
ristattraksjoner som våre kraftanlegg
egentlig er. Imidlertid ser det ut til at
mange turister, og ikke minst uten-
landske reisebyråer, har klart å finne
vegen selv. Ved Sima kraftverk hvor
Vestlands-verkene har tilrettelagt et
eget visningsopplegg med film, brosjy-
rer og omvisning i anlegget, kunne
man vise til 12 000 besøkende i fjor.

— Dette er i bunn og grunn sjokke-
rende, sier Bye. — Klarer man å holde
på disse 12 000 i ett å to døgn, vil det
bety millionomsetning for reiselivsnæ-

-Vi tar gjerne imot flere turister, men da må
vi også ha de ressursene som trengs, påpeker
driftsbestyrer Vidar Bern ved Vestlands-verkene
for Ronald Bye. Her fotografert i Sima kraftverk,
som i fjor hadde 12 000 besøkende.
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ringen i distriktet. Og med en bedre
hotellkapasitet burde forholdene ligge
ypperlig til rette i Eidfjord. Kjeåsen var
for eksempel litt av en opplevelse, og
med vegene her i distriktet, er jo turen
heller ikke lang helt inn i villeste fjellet!

Kjeåsen er for øvrig blitt noe av en
attraksjon for vårt broderfolk svens-
kene. For uinnviede er Kjeåsen et 


lite gårsbruk som henger på en fjell-
knaus over Eidfjord. Her har det levd
folk i generasjoner — og slitet må
ha vært umenneskelig. Skjebnen ville
at .n av disse sliterne utvandret til Sve-
rige, og der er det blitt skrevet bok.
Bror Ekströms roman om Kjeåsen-fol-
ket er blitt en best-selger, og Kjeåsen
en turistattraksjon.

8 FOSSEKALLEN NR. 7-86



Når Kjeåsen er blitt turistattraksjon,
er det imidlertid i stor utstrekning på
grunn av kraftutbyggingen. På Kjeåsen
ligger nemlig også ventilkammeret for
Sima kraftverk, noe som har gitt folket
på gårdsbruket vegutløsning. Byrået
ReseKajsa alene kjørte hele 70 full-
lastede busser til Kjeåsen i fjor. Disse
besøkte også Sima, — och det er ju fan-




tastiskt hva månniskan kan utfora, sier
Kajsa selv til Fossekallen.

Bedre informasjon fra
Statkraft etterlyses
Det mener også Ronald Bye. — Når alt
dette er gått meg og store deler av rei-
selivsnæringen forbi, må jeg imidlertid
få lov til å legge noe av skylden på Stat-

Reiselivet i distriktet bør etter min me-
ning satse atskillig sterkere på de att-
raksjoner Statkraft her tilbyr — helt
gratis! Ved en allianse mellom reiseli-
vet og Statkraft ser jeg store mulighe-
ter for Statkraft til å få ut viktig infor-
masjon til publikum, og for reiselivet
ligger her som sagt kimen til million-
omsetning. Men fra begge hold må det

Sammen med Kajsa Skogfeldt og hotelleier Ellen
Utne traff Ronald Bye de to sprekingene som

dag driver Kjeåsen. Et mønsterbruk, forholdene
tatt i betrakning.

kraft og andre kraftutbyggere. De har
etter min mening vært lite flinke til å
informere om sine tilbud til offentlig-
heten. Og her ser jeg muligheten til et
fruktbart samarbeid mellom Statkraft
og reiselivsnæringen i tiden som kom-
mer.

— Statkraft har tydeligvis et stort in-
formasjonsbehov utad, og da er turis-
tene et takknemlig, lettvint og billig
publikum. Her kan reiselivsnæringen
bidra med sin ekspertise i tilretteleg-
gingen av informasjonen. Reiselivsnæ-
ringen på sin side trenger flere attrak-
sjoner, og da er både de åpne kraftver-
kene og anleggene etter min mening i
høyeste grad noe å satse på.

Bye kan fortelle at turistene av i dag
søker kvalitetsopplevelser. — Turis-
tene vil ikke bare sove og spise, de vil
også oppleve noe. Det stiller krav til
kvaliteten på attraksjonene, og da er
for eksempel det opplegget jeg ble pre-
sentert for i Eidfjord, skikkelig og bra.
En del saker kan selvsagt gjøres bedre,
men elementene er der. Naturen på
Hardangervidda, kulturen for eksem-
pel på Kjeåsen og den moderne tekno-
logi i Sysendammen og Sima kraftverk.

Direktør Ronald Bye i NORTRA (Norges
Reiselivsråd) var forskrekket over sin egen
uvitenhet når det gjaldt det potensiale
kraftanleggene er for turismen her i landet. Han
oppfordret reiselivsnæringen til å satse sterkt på
disse attraksjoner.

nok satses mer aktivt på profesjonell
markedsføring, og da blir det selvsagt
snakk om hvor store ressurser man er
interessert i å sette inn.

Dialog i Jostedal
Som alltid ellers er man bedre rustet
ved Statkrafts kraftanlegg enn ved drif-
ten — også når det gjelder ressurser til
informasjon. Det fikk vi erfare da vi
kom til Jostedal. Erfaringsmessig er det
viktig for kraftutbyggeren å ha et
åpent forhold til lokalsamfunnet, og
dette har anleggsledelsen tatt lærdom
av. Anlegget har ansatt egen informa-
sjonsmedarbeider, og både anleggsve-
ger og arbeidssteder holdes åpne for
publikum. Jostedal kraftverk skal etter
konsesjonsbetingelsene bli et åpent
kraftverk.

I distriktet rundt Breheimen-utbyg-
gingen er man svært interessert i å ut-
nytte kraftanleggene i sin virksomhet.
Her har man nemlig tidligere erfaring
med slike attraksjoner. For en del år til-
bake var ASVs kraftstasjon Fortun åpen
for publikum, og den ble hyppig brukt
som turistmål. Dette ble det dessverre
slutt på etter bombetrusler og spiona-
sjetilløp, så nå knytter det seg stor for-
ventning til Jostedal kraftverk. Jostedal
vil få et visningsanlegg på linje med
Eidfjord, og Bye mener distriktet bør

FOSSEKALLEN NR. 7-86 9



Den vakre Joste-
dalsbreen har hittil
vært utilgjengelig
for de fleste. I dag
har kraftutbygging
og helikoptertilbud
åpnet Breheimen
for den alminnelige
turist.



breen som naturinnslag, Jostedalsrypa,
flomkatastrofer og forbygningsarbeid
samt anlegg og kraftverk, er det også
her i distriktet duket for et virkelig kva-
litetsmessig reiselivsprodukt. Det blir
ikke dårligere ved at Mørefly nå kan

Anleggsleder Odd
Hotvedt og
reiselivsdirektør
Ronald Bye var enige
om at
Jostedal-anlegget
burde utnyttes i
turistsammenheng.
Her fotografert foran
anleggets
administrasjonsbygg
i Gaupne.‘r/..

bruke tiden godt til å planlegge hvor-
dan dette kan utnyttes best mulig. —
Når Statkraft inviterer reiselivsnærin-
gen i distriktet til dialog slik som her i
Jostedal, er dette en mulighet man bør
gripe med begge hender.

Anleggsvirksomhet har
publikumsappell
I  Jostedal er Statkraft imidlertid også
interessert i å trekke publikum til seg i
anleggstiden. Den nyansatte anleggs-
leder Odd Hotvedt poengterte overfor
Bye og reiselivsnæringen at man nå
måtte benytte anledningen til å pre-
sentere anleggsvirksomheten før
vannkraftepoken er slutt for godt. Det
er som kjent ikke mange anlegg som
gjenstår — i hvertfall ikke av slike di-
mensjoner.

Reiselivsnæringen har i noen grad
brukt Jostedal-anlegget som attraksjon
for sine besøkende, og med stor suk-
sess. Folk kan ferdes fritt, men anleg-
get stiller gjerne guider til rådighet. Og
ifølge Hotvedt vil man ansette egne
folk til slik virksomhet dersom interes-
sen tilsier det.

— Med den fantastiske Jostedal-

Ronald Bye ble sammen med representanter for
reiselivsnæringen i distriktet invitert til en
helikopterbefaring av Breheimen. Dette ga et nytt
perspektiv på mulighetene der.

tilby turistene en helikoptertur inn
over Jostedalsbreen til en pris av 150
kroner pr. person! Heliporten i Gaupne
er virkelig en av godene kraftutbyggin-
gen har ført med seg, mener reiselivs-
f olk.

En sterk allianse
— men ressurser må til
Helikopterbefaringen av Breheimen i
solskinn med en kraftig regnbue spent
over Jostedal, har nok selv Bye ikke
opplevd maken til. Ei heller distriktets
reiselivsfolk, som ved denne anledning
fikk se sine muligheter i et nytt per-
spektiv.

— Jeg vil nå ta kontakt med Stat-
krafts ledelse og f oreslå et samarbeid
mellom reiselivsnæringen og Statkraft,
for her er det duket til en sterk allianse,
understreker Bye.

Ved Statkrafts uteadministrasjoner
ser man frem til en slik allianse, men
påpeker nødvendigheten av større res-
surser på informasjonssiden. Særlig
gjelder dette ved de kraftverkene som
er i drift.  I  dag må man i stor utstrek-
ning bruke driftspersonalet i informa-
sjonsarbeidet, og det sier seg selv at
dette ikke må komme i konflikt med
personalets primære oppgaver —
nemlig å drive kraftverkene. Skal Stat-
kraft øke informasjonsvirksomheten
ved utestasjonene, må det derfor set-
tes inn større ressurser — både når det
gjelder materiell og mannskap.

Uttalelser fra Statkrafts ledelse i den
senere tid lover godt for fremtiden.
Både over NRK-nettet og i Statkrafts in-
terne video-avis Kraftrevyen, har vi fått
forsikringer om at ressurser skal settes
inn i dette viktige arbeidet. Så da er det
opp til deg og reiselivsnæringen da,
Bye!
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Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto. Svein Erik Dahl/ Samfoto

Fararnefu
r aramfula — et kraftfullt ord

som etter den 11. juni i år
også har fått et meningsinnhold.
Faramfula er nemlig navnet på
den skulptur som i dag pryder
Sima kraftverk.

Skulpturen er bekostet av
Statens kulturråd, og levert av
den lokale kunstneren Kari
Bjørkås Petrova. Det var en stor
dag for driftsbestyrer Vidar Bern
da han på vegne av Vestlands-
verkene kunne motta kunst-
verket. Skulpturen ble avduket
av reiselivsdirektør Ronald Bye.

Nye byggverk er ofte funksjonelle,
men noen øyenslyst er de sjelden. For å
rette på dette misforhold, finner myn-
dighetene det fra tid til annen ønskelig
å «pynte litt på fasaden», og som et
ledd i dette arbeidet, ble det i 1983 fra
Utsmykningsfondet for nye statsbygg

Reiselivsdirektør
Ronald Bye ble under
sitt besøk ved Sima
kraftverk bedt om
å avduke skulpturen
Faramfula.
Skulpturen er
bevilget av
Utsmykningsfondet
for nye statsbygg,
og den offisielle
innvielse fant sted
11. juni i år.

bevilget 200 000 kroner til Sima kraft-
stasjon.

For å sikre seg en best mulig utnyt-
telse av midlene, ble det nedsatt en

som skulle komme med forslag til
utsmykning. Utvalget har bestått av
overingeniør Thorleif Hoff fra Stat-
krafts hovedkontor, arkitekt E. Sorte-
berg og klubbformann for NEKF i Eid-
fjord, Vidar Riber som de ansattes re-
presentant. Utvalgets faglige konsu-
lent i denne saken har vært Toril Inger
Børretzen.
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I stil med Sima
Utvalget hadde flere møter, og etter
grundig besiktigelse av området, kom
man frem til at det burde satses på en
stor og kraftig skulptur, noe som altså
kunne stå i stil til bygningene og natu-
ren ellers i Simadal. Med en plassering
foran Sima kraftverks visningsbygg
ville skulpturen dessuten være lett syn-
lig for alle besøkende til kraftstasjons-
området.

Da dette var gjort, gjensto det bare å
skaffe en kunstner til oppdraget. Her
var det mange å velge imellom, selv
om utvalgets medlemmer var enige
om at oppdraget burde gå til én av
distriktets egne skulptører. Valget falt
til slutt på Kari Bjørkås Petrova fra Ber-
gen.

Faramfula — abstrahert vannkraft
Kunst må selvsagt alltid tolkes ut fra de
følelsesmessige reaksjoner den enkelte
får i møtet med kunstverket, men noe
kan selvsagt sies. Kunstneren selv utta-
ler at hun har sett det som sin oppgave
å fremstille en beveget form, en skulp-
tur i moderne design der formgivnin-
gen skal vise en dynamikk, en bevegel-
sesvirkning som ingen ende har. Vann-
kraft altså.

Når det gjelder skulpturer, spiller
gjerne både form, farge og omgivelser
inn. Faramfulas form og tilpasning til
omgivelsene synes absolutt vellykket.
Symbolsk og med litt godvilje kan man
dessuten lese en S i skulpturen — som i
Sima eller Statkraft. Og fargemessig
signaliserer kanskje bronsetonen en
lys optimisme for Statkrafts og Simas
fremtid.

Vel, det må det bli opp til ettertiden
å vise. Kunstneren har i alle fall klart å
bringe en myk og vakker form inn i det
ellers funksjonelt stive byggverk som
Sima kraftstasjon er.

En mykere hverdag ved Sima
Myk i ordets rette betydning kan man
vel forresten neppe kalle Faramfula.
Den er nemlig støpt i bronse, og veier
sine 800 — 900 kilo. Den er fire meter
lang og to meter høy. Men omgitt av
tekniske, rettlinjede og funksjonelle
bygninger, representerer Faramfula
med sine fine kurver et velkomment
«feminint» innslag i den ellers så høy-
teknologiske hverdagen ved Sima.

Faramfula var Kari Bjørkås Petrovas

første større oppdrag, og hun har vir-
kelig lagt seg i selen. For å få mest mu-
lig ut av pengene, utførte hun grovar-
beidet i utlandet, nærmere bestemt i
Bulgaria. Dette var hun ferdig med
rundt juletider 1984, og etter at bron-
sekolossen var fraktet med båt (dekks-
plass) til Bergen, ble finpussen gjort
der. God hjelp underveis har Petrova
hatt av sin mann, designeren Kato Pet-
TOV.

Kjært barn med eget navn
Det er Petrova selv som har satt navn
på sitt verk. Ordet faramfula er kon-
struert, det finnes ikke i noen ordbok.
Men det er et godt navn som leder tan-
kene hen både på den mystikk og den
kraft vi finner i vestlands-naturen. Og
på den fandenivoldske tanke- og hand-
lekraft som mennesket legger for da-
gen når det gir seg i kast med å temme
naturkreftene — som for eksempel i
Sima.

Vannkraften ble for øvrig også sym-
bolisert i værforholdene under innviel-
sen av kunstskatten. Reiselivsdirektør
Ronald Bye som under sitt besøk ved
Sima var blitt bedt om å stå for avdu-
kingen, unnlot da heller ikke å nevne
dette. Men gråvær og regn til tross —
seremonimester Vidar Bern, til daglig
driftsbestyrer ved Vestlands-verkene,
takket kunstneren varmt for verket,
som han var overbevist om at alle ville
komme til å sette pris på. Ikke minst de
som har sitt arbeidssted i Eidfjord kan-
skje — og som heretter daglig kan
glede seg over Faramfula.

T

Med sin skulptur
Faramfula har
kunstneren Kari
Bjørkås Petrova gitt
nytt liv til det ellers
rettlinjede og
tekniske
kraftstasjonsom-
rådet ved Sima.

Regnvær til tross
— driftsbestyrer
Vidar Bern ga
uttrykk for stor glede
da han på vegne av
Vestlands-verkene
takket kunstneren
for utsmykkingen.

•
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M VEs stand på Eliaden 1986
1 ble dessverre ingen stor
suksess. Eliaden ble avviklet midt
under streiken ved lønns-
oppgjøret i vår, med det resultat
at ingen var til stede for å
betjene standen. Det var
Elektrisitetstilsynet som sto
ansvarlig, og representanter for
Telox og NEMCO, som sto
samme sted, ble pent spurt om
de kunne passe på så intet ble
ødelagt eller fjernet. Det vil si,
brosjyremateriell kunne folk få
ta, men svar på spørsmål fikk
ikke de nevnte representanter
gL

Eliaden er en møteplass for el-bran-
sjen, og bak utstillingen står Elektroin-
stallatørenes Landsforbund (EIL). Ar-
rangementet hadde samlet 205 utstil-
lere og ,brutto utstillingsareal var på
hele 13 '000 kvadratmeter" Sjølystsen-
teret i Oslo. I tillegg inneholdt Eliaden
1986 ett hovedseminar og fein temase-
minarer.

Utgangspunktet var derfor det aller
beste da Elektrisitetstilsynet reiste sin
stand på messen.

Det ligger mye arbeid bak en slik
stand, sier direktør for El-tilsynet Alf jo-
hansen. — Det var derfor synd at vi
ikke fikk uttelling. Vi er svært opptatt
av å få markedsført el-sikkerhetsarbei-
det. Derfor hadde vi stand sammen
med NEMCO og Telox, som har det
særlige tilsyn med elektromedisinsk
utstyr. Vi prøvde å samle mest mulig
av el-sikkerhetsarbeidet på denne stan-
den.

Skoleungdom
— Hvem retter dere informasjonen
mot?

Nå var jo dette en messe for bran-
sjen, men vi er like opptatt av publi-
kum generelt og kanskje skoleungdom
spesielt. Vi har blant annet laget en vi-
deo som forteller om farer ved elektri-
sitet, el-installasjoner og linjer. I for-
bindelse med el-forsyningens 100 års
jubileum fikk vi meget gode erfaringer.
Vi så blant annet interessen for video-
filmene. Hele klasser med skoleung-
dom fulgte programmene, og kom
med spørsmål etterpå.

Hva syns du om en slik messe?
Dette var annen gang Eliaden ble

arrangert. Den f • v stabelen i
1984, og jeg ne at de erfaringene

som nå er gjort, er så gode at det utvil-
somt er av betydning for elektrobran-
sjen. Eliaden burde derfor etableres
som en fast «møteplass». Her møter
man mange fagfolk og kolleger som
man ikke treffer ellers. Utbyttet blir
flersidig. Dette er det ikke for mye av i
Norge, og det er derfor prisverdig at et
slikt kjempearrangement som Eliaden
blir gjennomført.

Informasjon viktig
Også NEMKO, som hadde stand sam-
men med El-tilsynet, legger stor vekt
på informasjon. De fikk etablert en
egen informasjonsavdeling høsten
1985 og var blant annet representert
på utstillirigen i Skien i forbindelse
med 100 års jubileet til el-forsyningen.
I årsrapporten skriver de at «Det er vel
kjent at alt for mange branntilløp og
branner oppstår som en følge av slurv,
ubetenksomhet og neglisjering av
påskrift, advarselsmerking og bruksan-
visning. Det synes å være et sterkt be-
hov for riktig informasjon da sikkerhe-
ten ved praktisk bruk er helt avhengig
av den enkelte brukers holdning.»

jan Erik Pettersen, som represen-
terte NEMKO da Fossekallen besøkte
standen, understrekte nettopp hvor
viktig det er å gjøre folk oppmerksom
på farene, slik at de forstår at de må
følge anvisningene.

— Når det står på en varmepute at
den ikke skal brettes, så betyr det at
den ikke skaI brettes, sier Pettersen: —
Men det er tydelig.at folk gjør det like-
vel. Av de 359 brann- og ulykkessaker
som har vært behandlet i 1985, skyldtes
13 nettopp feil bruk av varmeputer og
varmetepper.

Samspill mellom
maskin og menneske
Feil bruk er noe som også Telox, som
har det særlige tilsyn med elektrome-



disinsk utstyr, er opptatt av i sin årsrap-
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NVE med stand
uten stand-in

Tekst og foto:
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port. De skriver blant annet: «Visse in-
stallasjoner må nødvendigvis bli kom-
pliserte og kan da bli tungvinte i bruk.
Stikkordet er ergonomi — samspillet
mellom maskin og menneske. Den tek-
niske utviklingen i helsevesenet må nå
rettes mot det funksjonelle. Det kan
være rimelig grunn til å vurdere feil
bruk og feil funksjon mot bruksvenn-
lighet og servicevennlighet.»

— Det er viktig at det er naturlig å
gjøre det riktige, sier Erik Fønstelien
fra Telox. — Ved utformingen av utsty-

ret må man imøtekomme menneskers
normalmotorikk slik at den naturlige
måten å reagere og bevege seg på., gir
riktig bruk av utstyret. Da kan opp-
merksomheten i større grad rettes mot
pasienten, og man oppnår en bedre og
langt sikrere behandling. Sikkerheten
gjelder ikke bare pasienten, men også
operatøren av utstyret.

Arets Ellade samlet hele 205 iitsbliei
utstillingsareal på 13 000 kvadratffleter,.På grunh5.-
av streik ble det ingen suksess for 11iVE.

Det nærmeste man kom en representant for
El-tilsynet på Eliaden, var denne dukken som viser
verneutstyr.

Driftsforsktifter
for en tryggere arbedsplass
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a let lan
vedtatt av Stortinget
Jostein Ohm,
Miljøverndepartementet

Da Samlet Plan forgjenværende vassdrag ble
behandlet i Stortinget 19. juni
i år, fikk den bred oppslutning
fra alle partier. Det egentlige
formål med planen er å samle
den nasjonale forvaltning av
vassdragene og sikre et bedre
grunnlag for de enkelte vedtak,
men man håper også at den skal
føre til en raskere og mer effektiv
konsesjonsbehandling. Noe som
er nødvendig dersom kraft-
behovet fram mot år 2000 skal
kunne dekkes.

Konsesjonsbehandling av lite
konfliktfylte kraftprosjekter skal
prioriteres, og «overskudds-
fylkene» bør oppmuntres til
videre utbygging gjennom
langsiktige oppkjøpsavtaler med
Statskraftverkene. Dette er noen
av de virkemidler som blir
foreslått for å øke utbyggings-
takten fremover.

Det videre arbeid med Samlet
Plan skal utføres av Miljøvern-
departementet i nært samarbeid
med Olje- og energi-
departementet.

Den 19. juni i år ble stortingsmeldin-
gen om Samlet Plan for vassdrag be-
handlet i Stortinget. Grunnlaget for be-
handlingen var — foruten stortings-
meldingen — innstillingen fra Kom-
munal- og miljøvernkomiten av 13.
Juni (Innst.S. nr. 250 — 1985-86).

Bred tilslutning i Stortinget
I Stortinget var tilslutningen til formå-
let og konklusjonene i Samlet Plan
bred. Sosialistisk Venstreparti (SV) øns-
ket på enkelte punkter å gå lengre enn
opplegget i meldingen, mens Høyre i
enkelte merknader markerte en mer
forsiktig linje.

Formålet med Samlet Plan er å samle
den nasjonale forvaltning av vassdra-
gene og bedre grunnlaget for sektor-
planlegging og enkeltvedtak. Planen
angir hvilke utbyggingsprosjekter som
først bør konsesjonsbehandles og
hvilke vassdrag eller deler av vassdrag
som bør planlegges med tanke på ut-
nyttelse til andre formål.

Stortinget er enig i dette formål. Selv
om Norge fortsatt har et uutnyttet po-
tensiale når det gjelder vannkraft, er
det klart at bruk av vassdrag til produk-
sjon av elektrisitet i økende grad vil
komme i konflikt med andre brukerin-
teresser. Det er derfor viktig at kartleg-
gingen av samfunns- og brukerinteres-
ser knyttet til vassdragene og konse-
kvenser og konflikter som kan oppstå
ved ulik framtidig utnyttelse av dem,
blir best mulig. En slik kartlegging må
etter Kommunal- og miljøvernkomi-
tens mening gi grunnlag for en sam-
let og enhetlig planlegging av hvordan
vassdragene kan utnyttes.

I Samlet Plan er det til sammen vur-
dert 540 prosjektalternativer i forbin-




delse med 310 vannkraftprosjekter.
Stortinget ønsket ikke å foreta en full-
stendig gjennomgang av alle disse pro-
sjektene, og har nøyet seg med å vise
til gruppeplasseringen i meldingen.

Nyansert og enhetlig
vurdering av vassdrag
Samlet Plan inneholder en gjennom-
gang og vurdering av konsekvensene
for 13 ulike brukerinteresser (samt re-
gional økonomi) oppsummert i åtte
konsekvensklasser. Prosjektene er vi-
dere fordelt på seks økonomiklasser.
Etter en samlet vurdering av økonomi-
og konsekvensklassene er prosjektene
delt inn i 16 grupper.

Stortinget har lagt vekt på at man på
denne måten har forsøkt å trekke inn
flest mulig av de faktorer som kan ha
betydning, og at disse blir vurdert på
en mest mulig ensartet måte. At vurde-
ringene er gjort av de forvaltningsor-
ganer som har ansvaret for de forskjel-
lige utredningstema, har også veiet
tungt i vektskålen.

Stortinget viser til at det er vanskelig
å finne en målemetode som er anvend-
bar i klassifiseringen av vassdrag etter
konfliktgrad og gevinst ved en mulig
kraftutbygging. I komitinnstillingen
blir behovet for å arbeide videre med
klassifiserings- og registeringsmetoder
understreket. Slik ønsker man å bedre
sikkerheten og redusere de skjønns-
messige vurderinger så langt som mu-
lig.

Selv om det kan være sider ved selve
metodikken som vil bli gjenstand for
en nærmere gjennomgang og vurde-
ring, mener Kommunal- og miljøvern-
komiten at den metodikken som er
anvendt, gir et brukbart utgangspunkt
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for en rangering av de aktuelle pro-
sjekter. Eventuelle justeringer og til-
pasninger bør derfor etter komitens
oppfatning, ikke rokke ved de hoved-
prinsipper som arbeidet med Samlet
Plan bygger på.

Når det gjelder det videre arbeid
med vurdering og planlegging av
vannkraftprosjekter, sier Stortinget at
de enkelte prosjekter i et vassdrag bør
sees i sammenheng. Utbyggingsinstal-




lasjonenes og linjeføringenes innfly-
telse på miljøet bør også trekkes inn.
Dessuten skal det tas hensyn til kon-
fliktgrad når de prosjekter som til nå er
holdt utenfor Samlet Plan, senere skal
behandles.

I det videre arbeidet med Samlet
Plan vil man ta sikte på å finne fram til
prosjekter som kan gi mindre konflik-
ter og bedre kraftverksøkonomi. Det
forutsettes at slike nye eller justerte 


prosjekter blir vurdert og rangert på
bakgrunn av de samme kriterier som
for øvrig i Samlet Plan.

Raskere og mer effektiv
konsesjonsbehandling
Stortinget slutter seg til inndelingen av
prosjektene i kategorier. Kommunal-
og miljøvernkomiten er enig i at det i
forbindelse med vannkraftutbygging,
må legges vesentlig vekt på først å få

b
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fram de prosjektene som etter en sam-
let vurdering av brukerinteresser og
økonomi, er mest aktuelle for utbyg-
ging. Konsesjonsbehandlingen av nye
prosjekter begrenses den første tiden
til de prosjekter som er eller vil bli plas-
sert i kategori I.

At planleggingsressursene konsen-
treres om prosjekter i kategori I, bidrar
til en tilstrekkelig rask og effektiv kon-
sesjonsbehandling. Det er naturlig at
de prosjekter som nå befinner seg i ka-
tegori I — eller som ved endringer
måtte bli flyttet opp i denne — konse-
sjonsbehandles før det blir aktuelt å
vurdere konsesjonsbehandling av pro-
sjekter i de andre kategorier.

Stortinget understreker at Samlet
Plan hverken skal være en verneplan
eller en utbyggingsplan. Konkrete ved-
tak om utbygging, vern eller annen ut-
nyttelse må derfor treffes gjennom
særskilt behandling. Det antas imidler-
tid at de faglige vurderingene som er
gjort i forbindelse med Samlet Plan, vil
lette eventuell senere konsesjonsbe-
handling.

Rekkefølgen av prosjektene innen
kategori I skal ikke være bindende,
men veiledende. Prosjekter som måtte
bli flyttet fra en kategori til en annen,
behandles etter de retningslinjer som
er anført for den aktuelle kategori.

Virkemidler må til
Prosjekter som er aktuelle for konse-
sjonsbehandling i kategori I, er skjevt
fordelt mellom fylkene. Dessuten ser
det ut til å være vanskelig å få fram
raskt nok de prosjektene som er plas-
sert i kategori I til konsesjonsbehand-
ling. Dette understreker behovet for
virkemidler som kan gjøre «over-
skuddsfylkene interessert i utbygging,
og en samlet Kommunal- og miljøvern-
komité mener derfor det bør vurderes

om ikke Statskraftverkene bør kunne
inngå langsiktige oppkjøpsavtaler med
eiere av fallrettigheter i fylker med
overskudd av kraft.

Flertallet i komiten (AP, KrF, SP og
SV) forutsetter at departementet vur-
derer hvorvidt de virkemidlene man i
dag har, er tilstrekkelige, og at det blir
fremmet forslag for Stortinget dersom
dette er nødvendig for å kunne styre
konsesjonssøknader og utbyggings-
prosjekter i samsvar med kategori-
inndelingen i Samlet Plan. Flertallet
sier videre at varierende interesse for
kategori I-prosjektet ikke i seg selv er
noe argument for å endre rekkefølgen.
Eventuelle endringer i rekkefølgen må
bare komme som et resultat av en pro-
sess der alle berørte interesser blir
trukket inn.

Gasskraft aktuelt
Kategori I inneholder prosjekter som
til sammen vil gi en kraftproduksjon på
11 TWh. Innenfor en slik ramme vil det
etter Kommunal- og miljøvernkomi-
tens oppfatning være mulig å dekke
det kraftbehovet som i henhold til de
prognoser som regjeringen har lagt
fram, vil melde seg fram mot år 2000.
Komiten går ut fra at det i et slikt tids-
perspektiv vil være aktuelt å ta i bruk
gass til energiproduksjon. Dette spors-
målet vil bli nærmere vurdert i forbin-
delse med den nye energimeldingen,
noe som tilsier at vi nå bør være var-
somme med å bygge ut kontroversielle
vannkraftprosjekter.

Anslagene for det framtidige kraft-
behov og oppdekning av dette på for-
skjellige energibærere, vil selvsagt få
betydning for hvor mye som må dek-
kes gjennom utnyttelse av de vassdrag
som er behandlet i Samlet Plan. I den
sammenheng angir Regjeringen 125
TWh midlere produksjon som en rime-




lig illustrasjon på en skånsom vann-
kraftutbygging.

Grunnlag for verneplan IV
Stortinget understreker at man gjen-
nom det videre arbeid med Samlet
Plan, må få klarlagt hvilke vassdrag
som bør trekkes inn i arbeidet med
Verneplan IV. Dette for å unngå at
planleggingsressurser bindes gjennom
en kontinuerlig utvikling av nye pro-
sjektalternativer i disse vassdragene.

I Kommunal- og miljovernkomitens
innstilling sies det at det bor legges
spesiell vekt på type- og referansever-
diene ved vassdrag i regioner som til
nå er dårlig dekket gjennom vernepla-
nene for vassdrag. Det må også legges
vekt på å bevare vassdrag i regioner
som fra for er sterkt utbygd. I det vi-
dere arbeid bor man vurdere hvorvidt
slike vassdrag bor tas inn i vernepla-
nen.

Samlet Plan-arbeidet videreføres
i Miljøverndepartementet
Stortinget slutter seg til at Samlet
Plan-arbeidet viderefores av Miljovern-
departementet, i nært samarbeid med
Olje- og energidepartementet. Det leg-
ges stor vekt på at det videre arbeid ba-
seres på et enhetlig opplegg. Arbeidet
på fylkesnivå skal skje etter retnings-
linjer som utarbeides av departemen-
tet.

Stortinget finner det naturlig at
koordineringsansvaret på fylkesnivå
blir lagt til fylkesmannens miljøvern-
avdeling. Det understrekes at samar-
beidet med fylkeskommunene bor ut-
vikles videre.

Inntil videre regner Stortinget med
at den kategoriplassering som er fore-
tatt i meldingen, danner grunnlag for
de ulike instansers videre behandling
av vassdragene.

Sann er det
ikke i Norge

entører
Iset

, Faksimilen er sakset fra Teknisk Uke-
blad nr. 25 A./1986, og vår innsender
mener dette burde gjøres kjent for Fos-
sekallens lesere «i en tid da den norske
stat er villig til å påføre samfunnet et
hvilket som helst tap, forutsatt at sta-
tens lønnsregulativ forblir urokket!»
Sterke ord kanskje, men det er nok
mange innen NVE og Statkraft som
hvertfall på dette felt kunne tenke seg
«russiske tilstander».
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En vakker liten svømmesnipe pusler stillferdig
omkring på grunnene i Stormyrbassenget. Foto:
Jan Ove Bustnes.

Fugl og fisk i
Stormyrbassenget
Med utbyggingen til Statkraft i Røs-såga i Nordland i slutten av fem-
tiårene ble det skapt en kunstig innsjø
på cirka ti kvadratkilometer ved at et
stort myrområde (Stormyra), og skogs-
arealer ble neddemt. Dette området
har fått navnet Stormyrbassenget og
det tjener som inntaksmagasin for
Nedre Røssågå kraftverk. Innsjøen lig-
ger cirka 1,5 mil fra Korgen langs veien
til Bleikvassli.

Gjennom en rekke år har medlem-
mer av Rana zoologiske forening på fri-
villig basis lagt ned et stort arbeid i å
registrere fuglelivet i Stormyrbassen-
get. På vegne av foreningen har kon-
servator Per Straumfors ved Rana Mu-
seum trukket ut hovedinnholdet i
dette materialet og presentert det i
den foreliggende publikasjon. Foruten
å fortelle hvorfor fuglene trives godt i
Stormyrbassenget, settes områdets be-
tydning som trekklokalitet i relasjon til
andre våtmarksområder i Nordland. I 


en egen artikkel av driftsbestyrer Ar-
nulf Ervik ved Rana-verkene fortelles
det om driften av kraftverkene og den
vekt det legges på å holde vannstands-
variasjonene i Stormyrbassenget så
små at inntaksmagasinet i dag frem-
står som en av de fineste og rikeste fug-
lelokaliteter i Sør-Helgeland. I alt er
115 forskjellige fuglearter observert i
og i tilknytning til Stormyrbassenget.

Fiskerikonsulent Odd A. Gulseth har
skrevet om hvordan fiskeforholdene
har endret seg, og selv om de store
mengder med fin røye som ble tatt opp
i 1970-årene har avtatt, tas det fortsatt
mye røye. Dessuten er mulighetene for
stor ørret fortsatt til stede. I de siste år
er det tatt fisk på over tre kilo.

Våtmarksområder er sårbare natur-
typer som det i dag er et stort press på.
De kan lett ødelegges ved inngrep,
som for eksempel neddemning ved
kraftutbygging, nedbygging, utfylling
og grøfting. Våtmarksområder repre-




senterer en spesiell naturtype som sær-
lig er attraktive oppholdssteder for
mange fuglearter. Ender, lommer, dyk-
kere, gjess, svaner, vadefugler og
mange spurvefugler er tilpasset og
derved helt avhengig av våtmarksom-
råder som levested. I Miljøverndepar-
tementets utkast til verneplan for våt-
marksområder i Nordland er Stormyr-
bassenget prioritert som et meget ver-
neverdig område, men siden det er en
kunstig laget innsjø, er det ikke aktuelt
å frede området etter naturvernloven.

Heftet er på 88 sider og rikt illustrert
med fotografier av landskap og dyreliv
i området. Publikasjonen vil gi natur-
verninteresserte et godt innblikk i
hvordan fagfolk innen emneområdene
fugl og fisk ser på forholdene i dag i
dette kunstige inntaksmagasinet.

Hefte fås gratis tilsendt ved henven-
delse til Natur- og landskapsavdelin-
gen eller Informasjonskontoret i NVE.
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Odda «reklamerer» med sin betydning som
storprodusent av elektrisk kraft. Sett fra Rossnos
en sommernatt. Foto: Kai-Inge Melkeraaen.
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Vår tids «klovhest» ved Satefossen. Foto: Roar
Christiansen.



Det fins ikke maken
til arbeidsplass!

Eltter 41 års samfunnstjeneste,
de siste 15 i NVE, ser

avdelingsdirektor Andreas
Rognerud i Energidirektoratets
avdeling for energidistribusjon
og -bruk frem til en pensjonist-
tilværelse med mer tid for seg
selv. NVE som arbeidsplass har
han imidlertid bare godt å si om.

Rognerud er kanskje den som
kjenner el-verkene aller best her
landet på godt og ondt.

Dessuten må han betraktes som
nestor i arbeidet med el-
forsyningens organisasjons-
struktur. Med tilfredshet slår han
fast at dette går fremover.

Andreas Rognerud kom til NVE fra Rin-
gerike Kraftverk i 1971. Han hadde da
vært el-verksjef i Hallingdal, og han
hadde arbeidet i Oslo Lysverker og ved
Drammen Elektrisitetsverk. Han startet
på godt grunnlag ut fra sin eksamen
ved NTH i 1943. Ofte går folk den
andre veien — fra NVE til kraftforsy-
ningen. Rogenrud gikk motsatt.

NVE begivenhetenes sentrum
— Andreas Rognerud, du har nå vært
ansatt 15 år i NVE. Før den tid arbeidet
du 35 år ved ulike elektrisitetsverk. Du
er kanskje den i landet som kjenner el-
verkene aller best deres styrke og
svakheter. Du hadde mulighet til å
velge. Hvorfor søkte du deg hit til NVE?

NVE er på en måte begivenhete-
nes sentrum innen vår bransje. I Ener-
gidirektoratet samles trådene. Her

Intervju ved
Asbjørn Vinjar

merker vi hva som foregår ofte før
sakene blir kjent ute, og hvis man vil
engasjere seg i el-forsyningsspørsmål,
er dette en utrolig fin arbeidsplass —
det fins ikke maken! slår Rognerud fast.

De fleste har jo en iboende trang til
å delta, — bli involvert — og det blir
man i høyeste grad her. Rognerud leg-
ger imidlertid til at han som el-verksjef
var med på mye som man ikke steller
med i Energidirektoratet. — Når det
gjaldt disse tingene, måtte jeg for en
stor del «trekke ned rullegardinen», for
her var mer enn nok å henge fingrene i.

Rognerud var de første årene etter
krigen ansatt i Oslo Lysverker, men
som så mange andre hadde han pro-
blemer med å skaffe seg bolig. — Som
nygifte bodde min kone og jeg under
kummerlige forhold. Hadde bof orhol-
dene bedret seg, ville jeg kanskje ha
fortsatt i Oslo Lysverker. Jeg var nemlig
tiltrukket av arbeidet i driftsavdelin-
gen og har også i senere år funnet ar-
beidet med driften svært interessant.
Og dette fikk jeg god anledning til å
engasjere meg i, først som driftbesty-
rer ved Al Kraftverk, senere som el-
verksjef på Ringerike.

I  sin første tid på Ringerike hadde
Rognerud ledelsen av Norderhov kom-
munale el-verk som da hadde 6 000
abonnenter. I 1964 førte kommune-
sammenslutningen til at seks el-verker
ble sammensluttet. Som leder for dette
nye sammensluttede verket hadde
Rognerud gjennom 1960-årene travle
dager med å få dette til å fungere. —
Jeg tror disse årene har vært de trav-
leste av alle mine yrkesaktive år, sier
Rognerud.

På spørsmålet om hvilket inntrykk
han har av forholdet mellom Energidi-
rektoratet og el-forsyningen generelt, 


svarer Rognerud: — jeg skulle gjerne
sett en undersøkelse som gikk på hvor-
dan bedriften NVE oppfattes utenfra.
Nå må vi greie oss med gjetninger på
bakgrunn av folks oppførsel overfor
NVE. Noen er negative, tildels svært
negative. Andre er positive. Generelt
sett tror jeg vårt forhold til omgivel-
sene er rimelig bra. Jeg bedømmer
dette mest ut fra den kontakt vi har
med mindre verk. Nærkontakten med
de større har det vært lite av for mitt
vedkommende.

Offentlig forvaltning altfor stivbent
Rognerud har erfaring fra forskjellige
typer offentlig forvaltning, inkludert
el-forsyning, og irritasjoner og belast-
ninger har naturlig nok ikke vært til å
unngå. — Jeg og mange med meg sy-
nes systemet i staten er stivt. Det
samme merker man også i større kom-
munale forvaltninger. Særlig når det
gjelder økonomiske spørsmål, opple-
ver man til stadighet at folk med liten
innsikt i de oppgaver som skal løses,
har avgjørende innflytelse på økono-
misiden. Politikernes høye målsettin-
ger får liten betydning hvis man ikke
samtidig vil stille de nødvendige res-
surser til disposisjon.

En annen ting jeg mange ganger har
undret meg over, er at det ikke
høyere grad er trukket opp retningslin-
jer for lederstillingene i den offentlige
forvaltning. Selv om man her vanligvis
ikke opererer med stillingsinstrukser,
burde det kort være mulig å sette ned
på papiret hva man forventer at ved-
kommende leder skal sette sin arbeids-
kraft inn på. Jeg sier dette fordi jeg
gjennom et langt liv har opplevd hva
man kan risikere når lederoppgaver og
lederstil fritt blir overlatt til den en-
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kelte. — Private konsulentfirmaer ville
kunne yte god hjelp på dette området,
mener Rognerud.

Men Rognerud har også positive ting
å si om statsforvaltningen. — Kontak-
en med Vassdragsavdelingen i Olje-

og energidepartementet har vært upå-
klagelig, og denne kontakten er meget
viktig. Vårt arbeid for eksempel med
organisasjonsspørsmål, ville vanskelig
kunne drives effektivt uten engasje-
ment helt til topps. Disse sakene har et
viktig politisk innhold, og da er det vik-
tig at direktorat og departement er på
linje. Jeg ser det også som en heldig

samarbeidsform at vi får uttale oss om
saker innen vårt fagområde som de-
partementene selv behandler. Dette
øker vår kompetanse og gir oss en ster-
kere fagIig stilling.

El-forsyningen på gli
organisasjonsmessig
Arbeidet med organisasjonsstrukturen
innen el-forsyningen er for øvrig noe
som opptar Rognerud sterkt. Orga-
nisasjonsstrukturen innen el-forsynin-
gen er i ferd med å endre seg i gunstig
retning. Til å begynne med gikk dette
tregt, men nå er vi på gli. Det skyldes
kanskje at vi i dag i større utstrekning
deler ut statsstønad i forbindelse med
fusjoner, men jeg tror også at den ge-

nerelle forståelse for hvor viktig en in-
tegrasjon i større enheter er, nå er
større. Dessuten begynner man å innse
betydningen av at de som står for en-
grosleddet, også bør ha ansvar for pris-
settingen hos forbrukerne. Det er først
når man ser resultatet i pengepungen,
at det blir interessant å få medinnfly-
telse.

Arbeidet med organisasjonen av
norsk el-forsyning har pågått ganske
intensivt siden Rognerud kom til NVE
for 15 år siden. jeg synes arbeidet
gjennom de senere år har båret fruk-
ter, sier Rognerud.

—NVE er
begivenhetenes
sentrum innen vår
bransje, og vil man
engasjere seg
el-forsyningsspors-
mål, er dette en
utrolig fin arbeids-
plass, mener
Andreas Rognerud.

På invitasjon fra Norges Energiverk-
forbund deltok Rognerud ved forbun-
dets årsmøte på Geilo i dagene 11. og
12. juni i år. Siste dag var viet organisa-
sjonsspørsmål i norsk el-forsyning, og
innleggene fra el-forsyningens egne
representanter ved dette arrangemen-
tet, ga klart inntrykk av at viljen til en
omstrukturering av norsk el-forsyning
retning av langt færre og større enhe-

ter, nå er god. Tiden er med andre ord
moden for å få gjennomført mye av det
som har vært planlagt, talt og skrevet
om gjennom mange år. Det var Rogne-
rud som ved NEVFs årsmøte i 1975
foreslo at NEVF selv skulle nedsette et
utvaIg til å se nøyere på dette spørsmå-
let. Dette ble også gjort, og resultatet 


ble presentert for en tid tilbake. Nå er
det altså også gjort tilgjengelig og dan-
net grunnlag for drøftelser etter årsmø-
tet på Geilo.

Utvalgsarbeidet har bidratt til å
skape den avklaring som Rognerud
sin tid etterlyste, og som han så betyd-
ningen av på et tidlig tidspunkt. Ut-
valgsarbeidet sammen med innleg-
gene og drøftelsene på Geilo lover
godt for det videre arbeid med organi-
sasjonssporsmål innen kraftforsynin-
gen.

Samme dag som dette spørsmål ble
drøftet på Geilo, ble St.meld. nr. 71
1984 85 «Om fremtidig energibruk
og -produksjon» debattert i Stortinget.
I Industri- og energikomitens innstil-
ling blir det blant annet trukket kon-
klusjoner når det gjelder den fremti-
dige organisasjonsstruktur for kraftfor-
syningen i Norge, og dette klargjør
ytterligere den basis det videre arbel-
det med dette spørsmål kan bygge på.

Introdusert som nestor på Geilo, fikk
Rognerud anledning til å legge frem
sine synspunkter på de spørsmål som
ble droftet, og dette markerte avslut-
ningen på hans tjeneste også i NVE.
Det var derfor med tilfredshet Rogne-
rud kunne reise fra det interessante
møte på Geilo i strålende vær nedover
Hallingdal som han kjenner så godt.

Ingen tid å miste
Rognerud er nå 68 år, og i Energidirek-
toratet hadde man håpet han ville fort-
sette til fylte 70.

— Nei, nå vil vi ha noen år for oss
selv, kona og jeg, i vårt nye hus på
Veme. Vi har sett frem til dette. Gjen-
nom 41 år er det blitt liten tid til hjem-
mesysler, og arbeidet har mange gan-
ger strukket seg til sent på kvelden.
Etter som årene går, blir det nødven-
dig å gjøre noe annet enn bare å sitte
stille, — man må røre på seg, mener
Rognerud. — jeg likerå være fysisk ak-
tiv, og savnet etter tid for meg selv, er
blitt sterkere med årene. jeg har følel-
sen av å seIge verdifull tid! En jevnere
nedtrapping ville nok vært ønskelig,
men man kan neppe regne med del-
tidsjobb i en lederstilling. I de områ-
dene vi dekker, må vi jo være beredt til
å tre til straks.

Og Andreas Rognerud blir nok ikke
arbeidsledig. Han horer til dem som
har mye ugjort og som får ting gjort.
Her venter oppdrag og oppgaver i byg-
desamfunnet. Vi i Energidirektoratet
ønsker johanne og Andreas Rognerud
lykke til i mange gode år.
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Tekst og foto:
Aksel Nicolai Tonjer

D en 2. mai 1946 ble ArthurD. Johansen ansatt som
anleggsarbeider i NVE.
Arbeidsplassen var Nore II-
anlegget. I dag sitter han i
Middelthuns gate som
materialforvalter for Hydro-
logisk avdeling, og nå ser han
frem til å gå av med pensjon.

Arthur D. Johansen ble født 18. juni
1921 på Eidsvoll, hvor han også vokste
opp. 25 år gammel ble han ansatt ved
Nore II-anlegget som anleggsarbeider.

— Jeg arbeidet i tunnelen med
krafse og brett, og det var et slit, sier
Johansen. — Men jeg var ung og sprek,

••••  
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og dessuten vant med hardt arbeid. Før
jeg begynte i NVE, hadde jeg vært
både gårdsgutt og skogsarbeider.
Ellers må jeg jo si vi har opplevd en ri-
vende teknisk utvikling. For eksempel
brukte vi krafse og brett da jeg startet i
1946, og massen ble kjørt ut med hes-
ter.

Var det et farlig arbeid?
A arbeide i tunnel er bestandig

farlig, men jeg tenkte ikke på det den
gang.

Nå var heller ikke Johansen anleggs-
arbeider lenge. Allerede i november
1946 fikk han en annen jobb på Nore-
anlegget. Det var på materiallageret,
og Johansen har siden arbeidet som la-
gerformann eller materialforvalter.

Etter å ha vært to og et halvt år på
Nore, anlegget var da ferdig, ble jeg
bedt om å reise til Røssåga i Korgen i
Nordland som lagerformann, og det
gjorde jeg. Der var jeg også med i

et

dre
ft in-

menhen-
1 få og enkle

år produksjon,
r' agordet må være

i ik:

—Den tekniske utvikling har vært fantastisk i den
tid jeg har jobbet i Statskraftverkene, kan Arthur
D. Johansen fortelle.

idrettslaget, hvor jeg spilte fotball, og
jeg var formann for idrettslaget i to år.

Hvordan har miljøet vært på disse
stedene?

Jeg syns det har vært veldig fint.
Familien har vært med på alle flyttin-
gene, men vi har likt oss godt alle ste-
der. Det har vært spennende.

Da nedre Røssåga var ferdig søkte Jo-
hansen seg til Tokke-anlegget. Da
hadde han vært på Røssåga i seks år.

Jeg søkte meg til Tokke for å
komme sørover igjen. Du vet, når man
er fra Østlandet . . .

På Tokke arbeidet Johansen som la-
gerformann og materialforvalter un-
der hele anleggstiden, og han var der i
16 år. Etter ett år ved Forbygningsav-
delingen på Elverum, kom Johansen i
1973 som materialforvalter til Hydro-
logisk avdeling (NVE) i Middelthuns
gate, hvor han har vært siden.

Jeg liker meg godt her i undereta-
sjen, sier Johansen. — Det er lite papir-
arbeid, og jeg sysler mest med vedlike-
hold og reparasjoner.

Til tross for at han har opplevd en ri-
vende teknisk utvikling, har Johansen
ikke noen dataterminal på sin pult.

Elektronikk og data har jeg ikke
blandet meg bort i, og nå er det ikke
lenge før jeg går av med pensjon, så
jeg slipper nok unna.

Arthur D. Johansen fylte 65 år 16.
juni, og har allerede begynt å forbe-
rede sin tilværelse som pensjonist.

Jeg har kjøpt et stort eldre hus, og
vil med det ha mer enn nok å gjøre. Jeg
liker å ha noe å stelle med, og fikser det
meste selv. Nå ser jeg frem til å gå av.

Arthur D. Johansen feirer to jubileer
dette året. Den 2. mai var det 40 år si-
den han startet i NVE, og 16. juni fylte
han 65 år. Vi gratulerer.

Arthur D. Johansen

år i NIVE

Statkraft gj
under Va

Allegjør det nå til dags, og det er på tide at
samfunnskontakten! Til det trenger vi go
viterer derfor til slagordkonkurranse.

Det vi ønsker, er et slagord som ka S 1
ger der vi ønsker å profilere bedrif
ord uttrykke noe som er typisk f
våre hovedoppgaver eller vårt
lett å huske og gi klare assos'

1 informasjonssjef Petter Skjelstad og
er fredag 12. september 1986, og for-

t "Slagord — Statkraft» til:

Tittelen over e f t fremsatt av Fossekallens fotograf, og selv om den er
god, er den ikke m som forslag til konkurransen.
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Fossekalljer
i skuddet: ckntcvLs
Kraftutbyggingen som er planlagt og
som berører oss i Beiarn, har sine for-
ventningsfulle tilhengere og sine mot-
standere som i det lengste håper at
det ikke blir noe av den. Debattene fø-
rer selvsagt til at planene også blir re-
vystoff. I  Beiarn har Landbrukslaget og
bondekvinnelagene en årlig fest (med-
lemsfest) med dertil hørende revy. Her
er «Jentevisa» som ble sunget på årets
revy, på en senere kulturkveld og på
underholdningskvelden i anledning av
Nordland Bondekvinnelags årsmøte i
Beiarn 7. juni i år. Sangere var Bjørg,
Bjørg og Bibbi, tekstforfatter Sussi, ak-
kompagnatør Jon og melodien er den
gode, gamle «Under den hvite bro"!

Sussi H. Gabrielsen

No har vi fått beskjed
direkte fra NVE:
Di kjem med maskinan sin'
hit bort te oss
førr å bogg ut kver foss.

Det ska bi trivelig
— heilt ubeskrivelig.
Det kjem fremmede mannjfolk
hit tel våres bøgd,
Jau, vi e godt fornøgd.

Planene har tatt tid,
det er vi enig i
men no e vi pynta, dåkk ska berre kom
tenk dåkk ikkj meire om.

Mykje sku ordnes tel
så alt kunnje bi på stell.
Salonga førr kløppinga
og kroll ha vi fått
og håret bi ikkj grått.

Folkan fra NVE
e kanskje fin på det.
Vess at vi lokta av møkker og fjøs
då e vi sjanseløs.

Det ha vi ordna på,
ho Laila ha fiksa så
at no har vi fått oss et parfymeri
i huset tel Svingen losji.

No dufta vi Paris
og smørr oss naturligvis
med krem og med losj'en
når fjosen er gjort
så fjoslukta ho bi bort'.

No venta vi berre på
et lefs'bakerkurs å få.
Med lefse på fatet og smør i en dallj
vi får nok en fossekallj!

For ordens skyld gjør vi oppmerksom
på at fremmede «mannjfolk» som kom-
mer til Beiarn i forbindelse med even-
tuell vannkraftubygging der, vil være
ansatt i Statkraft. Det passer jo dårlig
med verserimet. Så vi har latt det gå for
denne gang. Og NVE eller Statkraft, fos-
sekalljer er de vel alle.
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Magnus Bjørknes in memoriam

Hans Jørgen
Johansen
in memoriam

Vår gode venn og dyktige medarbei-
der, ingeniør Magnus Bjørknes fra Røs-
vik i Salten, døde den 23. mai i år, nær
68 år gammel. Han hørte til staben ved
Forbygningsavdelingens Nord-Norge
kontor, NVE.

Bjørknes begynte ved Forbygnings-
avdelingen i 1949 og hadde ved sin
bortgang nærmere 37 års tjeneste i av-
delingen. Da sykdommen innhentet
ham, stod han foran pensjonsalderen
som han skulle nyte på sitt kjære hjem-
sted ved Røsvik.

Magnus Bjørknes var en særlig dyk-
tig medarbeider som også ble sterkt
benyttet i kommunal tjeneste i Sørfold
kommune. Han var i flere perioder
medlem av herredstyret og formann-
skapsmedlem.

En sak som opptok Bjørknes sterkt,
var kraftutbyggingen i distriktet. Han
var således styremedlem i Sørfold

Kraftlag og han var i perioder også for-
mann for Kraftlaget.

Det er likevel i Forbygningsavdelin-
gen Bjørknes har satt varige spor etter
seg. Alle de velutførte og fagmessige
riktige forbygningsanlegg rundt om i
Nordland fylke, fra Rødøy i sør til Beis-
fjord i nord som han har hatt det prak-
tiske ansvaret for, vitner om innsikt og
fagkunnskap. Disse forbygninger vil
ligge som varige minnesmerker etter
ham.

For oss på Nord-Norgekontoret var
Bjørknes en sann venn og miljøskaper.
Vi gledet oss alltid til at han skulle
komme hit. Vi vil lenge føle savnet
etter ham, men tyngst er nok savnet i
hans nærmeste familie. Våre tanker
går til hans kone Agot, til barna og ikke
minst hans barnebarn.

Vi lyser fred over Magnus Bjørknes'
minne.

Arne Solvoll

Den 28. mai i år fikk vi en trist melding
om at tidligere distriktssjef ved Elektri-
sitetstilsynets 4. distrikt i Bergen, sivil-
ingeniør Hans Jørgen Johansen, var gått
bort i en alder av nær 68 år.

Hans Jørgen Johansen avsluttet sin
utdanning ved elektro-sterkstrømslin-
jen ved NTH i 1947. Han begynte
samme år som avdelingsingeniør ved
Elektrisitetstilsynets 4. distrikt, og her
var han ansatt helt til utgangen av
1985, bortsett fra en kort periode ved
Bergen elektrisitetsverk.

I  1963 ble han tilsatt i stillingen som
tilsynsmann og leder av Elektrisitetstil-
synets 4. distrikt. Denne stillingen
hadde han inntil han fratrådte som
distriktssjef ved oppnådd alderspen-
sjon ved siste årskifte, etter nærmere
38 års tjeneste.

Hans Jørgen Johansen var sterkt en-
gasjert i arbeidet ved Elektrisitetstilsy-
net, samtidig som han var aktivt med i
flere faglige utvalg og komiter. Han
holdt en rekke foredrag i tekniske fora
i distriktet som var av betydning for
el-sikkerhetsarbeidet.

Det som kanskje kjennetegnet ham
mest, var hans utadvendte holdning,
evnen til lett å komme i kontakt med
mennesker og hans vinnende vesen. I
de mange faglige møter vi var sammen
på opp gjennom årene, ga han oss me-
get som den dyktige og engasjerte fag-
mann han var. Samtidig var han med
sitt gode bergenske humør et midt-
punkt. Med alle gode minner fra årene
i samarbeid vil vi i takknemlighet
huske distriktssjef Hans Jørgen Johan-
sen.

Alf Johansen

Frist for innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 9/1986 er fredag
19. september. «Hastestoff» til
nr. 8/1986 kan mottas inntil
tirsdag 9. september, dersom
redaksjonen er varslet om dette
på forhånd.
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Statkrafts personale
Endringer mai 1986
Nytilsatte:




Fratredelse med pensjon:




Arntsen, Øyvind Spesialarbeider Rana-verkene Engen, Jørgen Montasjeleder Smestad trafo
Dyrdahl, Ole Førstekonsulent




Marskar, Marinius Oppsynsmann Overf.anl. Nord-
Fisketjøn, Neri Maskinmesterass. Vestlands-verkene




Norge
Flatebø, Johan Driftsarbeider Vestlands-verkene Thorsvald, Jack Montasjeleder Smestad trafo
Heiberg, Hilmar Driftsarbeider Nore-verkene Tråseviken, Knut Maskinmesterass. Nore-verkene
Hotvedt, Odd Anleggsleder Jostedal-anlegget Østerbø, Olav Maskinmester Frogner trafo
Hvoslef, Carsten Overingeniør PBG




Jensen, Kjell Roger Maskinmesterass. Hamang trafo Fratredelse, annen:




Johansen, Herdis Steen Driftsarbeider Rana-verkene Andreassen, Einar Avdelingsingeniør Vestlands-verkene
Johansson, Ingjerd Direksjonssekretær Adm. dir. stab Bruhn, Karen Lise Konsulent PKG
Underbakke, Sigbjørn Fagarbeider Vestlands-verkene Estensen, Knut J. Overingeniør Smestad lands-

sentral
Avansement, opprykk:
Bækken, Terje 0032 Avd.ing. PKL

Evensen, Ulrik Ole
Granlund, Tore

Ingenlør
Førstekontorfullm.

PKL
OAF

Lervik, Kjell M. 0033 Avd.ing. PKL Knutsen, Kåre Wiggo Avd.ing. Innset-verkene
Lien, Leik 4174 Skiftleder Rana-verkene Lunde, Ståle Avdelingsingeniør Vestlands-verkene
Linderud, Espen E. 0033 Avd.ing. DDT Nummedal, Olav Anleggsleder Jostedal-anlegget
Marvold, Karin J. 0009 Adm. sekretær Glomfjord-verkene Risvoll, Ingolf Maskinmesterass. Vestlands-verkene
Overå, Egil 0011 Konsulent Ulla-Førre-anleggene Rønniksen, Knut Avdelingsingeniør PBG
Pietrzak, Elisabeth 0033 Avd.ing. DS Strandem, Arve Overingeniør PEA
Soløy, Svein 4174 Skiftleder Rana-verkene





Sørensen, Jørgen 4312 Prosj.koordinator Adm.dir.stab Dødsfall:




Øxning, Per 0012 Førstekonsulent Kobbelv-anlegget Ulvestad, Herlov MasIdnmesterass. Aura-verkene

NVEs personale
Endringer mai 1986
Nytilsatte:
Andreassen, Oddvar
Beldring, Stein
Berg, Hallvard
Faugli, Per Einar
Gussgard, Knut
Malme, Bemt A.
Rønniksen, Knut
Teclemariam, Dawit
Vognild, Inge H.
Wold, Terje Martin
Østhagen, Haavard

Kontorsjef
Statshydrolog
Avdelingsingeniør
Overingeniør
Overingeniør
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør
Tegner
Avdelingsingeniør
Overingenier
Overingeniør

VHD
VF

VHG
VVK
VA
ES
ET5
VN

Avansement, opprykk:
Budeng, Turi 0011 Konsulent
Sakshaug, Harald 0033 Avdelingsingeniør
Sønsterud, Roar 0033 Avdelingsingeniør
Øvre, Ivar 0034 Overingenlør

Fratredelse med pensjon:
Danielsen, Arona Adm.sekretær

Fratredelse, annen:
Ansvall, Thorstein Overingeniør
Bjørnbakk, Geir M. Ingeniør

AØ
VFØl
VHG
VFØ2

VFN

EE
VU

Har du hørt den før.
Bli lys!
Tre håndverkere satt og disku-
terte hvem av dem som hadde
det eldste yrke — en murer, en
snekker og en elektriker.

—Jeg har nok det eldste yrket,
for murerne var jo i sving alle-
rede da pyramidene ble bygget,
sa mureren. Men snekkeren
mente nå han hadde det eldste
yrke, for uten snekkere var ikke
Noahs ark blitt bygget.

Begge så på elektrikeren.
—Pytt, sa han. —Da Herren sa Bli
lys!, da hadde vi alt strukket ka-
bel.

Arne Finstad
ny formann
i NEVF
Administrerende direktør i Oslo Lys-
verker, Arne Finstad, er på årsmøtet i
Norges Energiverkforbund valgt til ny
styreformann i forbundet. Finstad, som
er sosialokonom, er den forste styrefor-
mann uten ingeniorutdannelse i ener-
giverkforbundets 85-årige historie.
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