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For de uinnviede
Vi står på terskelen til en ny epoke innen norsk kraftutbyggings
historie. Døren har lenge stått på gløtt, men da Statkraft og Statoil
den 4. september i år bekjentgjorde at det var inngått avtale om
leveranser for drift av et gasskraftverk på Kårstø, ble portene slengt
på vidt gap.

Til tross for overraskelsesmomentet, er tanken om utnyttelse av
norsk gass i el-produksjonen blitt mottatt med åpne armer fra
bokstavelig talt alle hold. For myndighetene som strir med
kraftbalanse, betraktes avtalen som himmelsendt, og i de berørte
kommuner sier man et udelt ja til gasskraft. Industrien,
arbeidstakerorganisasjonene, NRK, presse og folk stiller seg også
positivt. Til og med fra naturvernhold har det vært
bemerkelsesverdig stille.

Forbløffelsen over gasskraftavtalen var nok størst blant de ansatte
i Statkraft, for her hadde lite sivet ut. Dette til tross for at det kanskje
er vi som blir sterkest berørt av det inntrufne. Avtalen er den største
som noen sinde er inngått i Statkraftverkenes historie, og både
prosjekteringen, byggearbeidene og driften av kraftverket vil sikre
Statkraft interessante og utviklende arbeidsoppgaver i tiden som
kommer. Selvsagt vil avtalen også få betydning for sysselsettingen.

Hvorfor de ansatte må holdes utenfor til det siste og dermed få
servert nyheter om sin egen arbeidsplass, over riksnettet, er
imidlertid en sak som aldri vil slutte å forundre — og forarge. Som
plaster på såret bekjentgjør vi herved at et temanummer om
gasskraft allerede er under utsendelse.
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Tokke var og er et
eventyr!

Driftssentral til 120
millioner innviet på
Aura

Fjellene står også
etter kraftutbygging!

Økt velvilje
til vannkraft

Messepris til Statkraft

Dette var den alminnelige me-
ning da Tokke kraftverk feiret 25
års jubileum 23. august i år. Fra
fjern og nær strømmet folk til for
å hedre jubilanten som lalle disse
år har ført rikdom til de berørte
kommuner, Telemark fylke og
landet som helhet.

Den 19. august i år ble énav Euro-
pas mest avanserte databaserte
driftssentraler tatt i bruk. Dette
skjedde ved Aura-verkene på
Sunndalsøra. Sentralen og de
nødvendige moderniseringer el-
lers i systemet har kostet 120 mil-
lioner kroner.

Dette sa olje- og energiminister
Arne Øien ved statsrådsbefarin-
gen i Stryn 22. — 23. juli iår. Miljø-
vernminister Sissel Rønbeck som
også deltok i befaringen, var noe
skeptisk. Statsrådene må imidler-
tid bli enige før innstillingen leg-
ges frem kommende vinter.

Stråleulykken i Tsjernobyl har på-
virket det norske folks holdning
til vannkraft som energikilde.
Dette viser en meningsmåling
som Elforsyningens Informa-
sjonstjeneste har fått fra me-
ningsmålingsinstituttet Scan-
Fact.

Statkraft var "en av 220 utstillere
på årets Nord-Norges messe i
Alta. Statkraft hadde gjort sitt
ytterste for å lage en informativ
og interessant utstilling om Alta-
anlegget. Så ble det da også pre-
mie for beste utstilling!

'
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SIDE 16

SIDE 23

SIDE 28

SIDE 32
Statkraft

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

Synspunkter i artikler og innlegg står for forfatterens regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatenes eller bladstyrets syn.    • ••111. N V E
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— Tokke har svart til forventningene, og når vii dag står overfor et omfattende revisjonsarbeid og
bygging av ny driftssentral og driftsadministrasjon på Dalen, er det fordi tiden stiller nye krav til oss,
forklarte driftsbestyrer Bjarne Aamold sine gjester ved festmiddagen på Vinje Turisthotell.



Tokke-verkene står foran en omfattende modernisering, kunne driftsstyrer
Bjarne Aamold fortelle sine gjester. Fra venstre: tidligere kraftverksdirektør Sigurd
Aalefjær, Bjarne Aamold, administrerende direktør Gunnar Vatten, sjefingeniør
Aadne Helmen, Buskerud Energiverk, avdelingsdirektør Hallvard Holem og drifts-
direktør Ola Gunnes.
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vil tjene landet
i lange tider
Ved 25 års jubileet foråpningen av Tokke
kraftverk var tidligere
kraftverksdirektør Sigurd
Aalefjær blant de innbudte
gjester. Aalefjær var i sin tid en
nøkkelperson med hensyn til
prosjekteringen av
Tokke-anlegget, og han er derfor
en av dem som i dag kjenner
Tokke-historien best. Hans
hilsningstale gjengis her i sin
helhet.

Tanken på utnyttelse av vannkraft-1 ressursene i Tokke —Vinje-vass-
draget hadde vært fremme mange
ganger før det ble alvor. Allerede i
1907 kjøpte staten de såkalte Tokkefal-
dene for hele 1,8 millioner kroner.
Stortinget bevilget neste gang til opp-
kjøp i 1918, men deretter avtok inter-
essen i takt med depresjonen i
1920-årene.

I 1920 kjøpte Larvik by rettigheter
fra Totak og nedover elven et stykke.
Nå var det bare det at det er to utløp
fra Totak, og de to elver løper sammen
til ett lenger nede. Ifølge avisen «Ny-
brott» i 1932 hadde raulendingene
ikke sagt noe om at det var to løp, og at
avtalen kun gjaldt det ene.

Vassdragsvesenets første plan fra
1922 gikk ut på at fallet Vinjevatn —
Bandak skulle bygges ut i to stepp, og
man diskuterte om staten skulle satse
på Tokke eller Nore. Dere kjenner val-
get.

Da Verdensbankens
representanter i sin
tid fikk rede på hvilke
ressurser vi hadde å
sette inn på Tokke,
satte de tommelen
ned for hele prosjektet.

Etter at de hadde
besøkt Aura og
Røssåga, studert den
enkle organisasjon,
og opplevd innsatsen
fra alle som jobbet
med og på anleggene,
endret de imidlertid
syn, kunne Sigurd
Aalefjær fortelle.
Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.
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Tyskernes planer under krigen var å
drive tunnel fra Vinjevatn til Byrte-
vatn, videre derfra til en kraftstasjon
omtrent der Lio kraftverk er i dag.

Etter krigen var presset for å få i
gang Tokke-anlegget sterkt. Stortings-
mann Olav Versto var en meget ivrig
talsmann for utbygging, men valuta-
knapphet og overbeskjeftigelse gjorde
det nødvendig å prioritere. I 1952 ut-
talte hovedstyret følgende i en Stor-
tingsmelding:

«Det er meget om å gjøre at planene
blir vel forberedt før arbeidet i marken
settes i gang for alvor. Når det mest
presserende konstruksjonsarbeidet i
forbindelse med Aura og Røssåga er
gjennomført, vil hovedstyret kunne ta
fatt på planleggingsarbeidet for
Tokke.»

I 1951 nedkom «Studieselskapet for
undersøkelse av Sør-Norges vannkraft»
med en plan om ni kraftstasjoner for
utnyttelse av hele vassdraget.

Høsten 1953 fikk jeg høytidelig be-1. skjed av generaldirektør Vogt og
bygningssjef Broch-Due om at jeg nå
hadde ansvaret for hurtigst mulig å ut-

arbeide utbyggingsplan og søknad om
reguleringstillatelse for Tokke. Besøket
av de to herrer er notert i min 7.sans.
Dette var virkelig en morsom oppgave,
men vi var få om oppgaven. Så få at da
Verdensbankens representanter noe
senere eksaminerte oss om hvilke res-
surser vi hadde å sette inn, satte de
tommelen ned for hele prosjektet. Et-
ter at de hadde besøkt Aura og Røs-
såga, studert den enkle organisasjon,
og opplevd innsatsen fra alle som job-
bet med og på anleggene, endret de
imidlertid syn.

Arbeidsvillige folk og en fantastisk
velvilje og tillit fra lokale og sentrale
politikere, og ikke minst fra grunn-
eierne, gjorde det mulig å gjennom-
føre jobben på den, for et prosjekt i
dag, utrolige korte tiden. Dessuten var
alt så mye enklere den gang. Vi kunne
i stor utstrekning fatte beslutninger
uten at alle skulle uttale seg.

Vi måtte selvsagt starte med å gjøre
oss kjent i geografien, og med å kart-
legge forhistorien og de tidligere pla-
ner. Hva med for eksempel kart, hydro-
logisk grunnlag, veger, mulighet for
tungtransport og anleggskraft? Over-




siktskartene var til dels amtskart fra
1850, men her gjorde Norges Geogra-
fiske Oppmåling alt for å hjelpe oss.
Bygningsavdelingens plan kunne der-
for fremlegges allerede 15 måneder et-
ter at Vogt og Broch-Dues oppdrag var
mottatt.

C elv hadde jeg liten kjennskap til
vassdragene og denne del av lan-

det. Riktignok hadde jeg i 1934 vært på
gjennomreise pr. sykkel på tur til
Odda, men det jeg husket best fra Da-
len, var en uttalelse som antydet at vi
antakelig ikke var så langt hjemmefra,
som vi trodde. Vi var tre gutter på
16-18 år. På Dalen fikk vi lov til å over-

' natte i en Iøe. Kona på gården spurte
hvor vi kom fra, og vi svarte som sant
var — Vennesla. Dette var en industri-
bygd ved Kristiansand der det på den
tid var stor arbeidsløshet. —Au då, sa
kona, —da er dere antakelig ikke Guds
beste barn. Da jeg senere kom til Da-
len, traff jeg kona igjen, men nevnte
ikke at jeg var fra Vennesla.

I eg nevnte Olav Versto. Han ble vår
beste støtte i den første tiden. Han

ar med oss overalt, til fots og i bil, han
kjente alt og alle, og han skaffet oss
kontakt med grunneiere, ordførere og
andre lokalpolitikere.

Det var tidligere klart at Dalen skulle
bli senter for anlegg og drift. Den
største grunneieren på Dalen, Olav
Fossli, var ivrig med oss og foreslo hvor
for eksempel boliger, verksted og lager
kunne plasseres. Det ble stort sett slik
han foreslo. Vi kunne få overta områ-
dene straks mot senere betaling ved
skjønn.

Eierne av Hotel Dalen var også iv-
rige. De ville selge det til innkvartering
av anleggsarbeiderne, men en rask be-
faring av herligheten sa oss at det
burde vi holde oss langt unna. Også
her kom Fossli oss til hjelp. Han eide en
øy, Buøy, i deltaet på Dalen. Der måtte
det bli bra for brakker, mente han, helt
for seg selv som det lå. Jeg tror nok
han, i likhet med de fleste bygdefolk,
regnet med at det fulgte mye fest og
bråk med anleggsfolk. Da vi skulle ut å
se på øya, var der ingen båt. Jeg hadde
småsko og Fossli gummistøvler. Der-
med tok han meg på ryggen og vasset
over. Det ble bygd brakker på den øya.

Vegen til Buøy måtte passere et fre-
delig gårdstun, og et mindre uthus
måtte rives. På gården bodde to eldre
damer, en enke og hennes søster. Et
besøk dit for å be om å få sette i gang,
resulterte i kaffe og kaker og følgende
sluttkommentar: Jaja, det får så være.
Dere har vel prøvd å unngå dette, og
det kan vel ikke bli annerledes. Det lille
må vike for det store, som i dette til-
felle nok er til landets beste.

Tokke vil tjene vårt
land i lange tider ennå,
mener tidligere
kraftverksdirektør
Sigurd Aalefjær. Her
i samtale med
administrerende
direktør i Statkraft
Gunnar Vatten. Bildet
er tatt på Dalen.
Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.
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P lanen for 1. byggetrinn på Tokke gaseg selv ganske snart, syntes vi.
Den er kjent av dere alle, så den omta-
ler jeg ikke. Jeg skal bare kort nevne
noen av de ting som skapte diskusjon.
Noen av lokalbefolkningen på Amot
hadde en idé som de etter et masse-
møte la frem for oss. Det gikk ut på å
bygge en stor dam én kilometer ne-
denfor Amot. Vinjevatn ville da bli for-
lenget dit ned og tilløpstunnelen til
kraftverket bli mye kortere. Men det
ville resultere i at de fleste hus på Amot
ble lagt under vann. Vi fant iszlen opp-
lagt lønnsom, men Vogt forbød oss å
arbeide videre med den.

Det var vel reguleringen av Totak
som skapte de store bølger. Vassdrags-
vesenets plan av 1922 forutsatte en
senkning av vannet på 26 meter, mens
Studieselskapet i 1951 hadde foreslått
fire meters regulering mot større inn-
grep på fjellet. I vår plan søkte vi om el-
leve meter, hovedstyret reduserte det
til 6,1 meter hvilket ble vedtatt. Det var
i disse diskusjoner de berømte påstan-
der om sandflukt fra Totakstrendene i
Rauland fremkom. En sandflukt som
etter sigende ville gjøre det nødvendig
å anskaffe kameler.

Jeg nevnte at vi var helt avhengig av
grunneiernes velvilje for å komme i
gang hurtigst mulig. Ved byggingen
av den på den tid store Songadammen,
sa én av grunneirne plent nei. Damar-
beidene ville bli svært forsinket hvis vi
måtte vente på skjønn og overskjønn.
Dette var alvorlige greier. I hui og hast
vedtok man derfor en lov som ga regje-
ringen fullmakt til å gi utbyggeren til-
latelse til å ta gjenstanden i bruk før
skjønn var holdt. Denne loven er visst-
nok senere blitt kalt Lex Songa.

Tokke ble finansiert delvis ved lån iVerdensbanken, og delvis ved lån
fra fylker, kommuner og industribe-
drifter som ønsket en sikker kraftleve-
ranse. Hvordan dette ble organisert, vil
kreve et helt foredrag for seg, så det lar
jeg ligge ved denne anledning.

Her får vi nøye oss med å konstatere
at det bare gikk elleve måneder fra vi
fremla vår plan, til Stortinget bevilget
de første midler til forberedende arbei-
der med anleggskraftverket Haukeli.
Dette skulle drives med maskiner fra
Dalen III på Aura. Fem måneder etter
det ble planen i sin helhet vedtatt bort-
sett fra fastsettelse av de endelige re-
guleringsgrenser. Dette måtte vente i
ytterligere 10 måneder.

Arbeidene gikk meget godt, både
tidsprogram og overslag holdt. Men vi
måtte dessverre alt for ofte motta triste
budskap om dødsulykker. På åpnings-
dagen hadde vi en liste med tolv om-
komne.

H øytideligheten med åpning 22. au-gust 1961 var bestemt i god tid på
forhånd, lenge før maskinene var ut-
prøvd. Nervene var naturlig nok på
høykant hos noen og hver da general-
prøven kl 1100 på selve åpningsdagen
mislykkes totalt. Maskinen stoppet,
brannslukningsanlegget for transfor-
meringen løste seg ut, og ett tonn kull-
syregass tøt ut i transformatorrommet
og videre opp i maskinsalen hvor film-
folk og den første gjest hadde innfun-
net seg. I tillegg kom det melding om
at tankbilen med lapskaus fra Kristia-
nia Dampkjøkken hadde kjørt i grofta.

Da statsminister Einar Gerhardsen få
timer etter trykket på startknappen,
gikk alt perfekt. Det samme gjorde den
påfølgende bespisningen av 1 700
mennesker, lapskaus og is, øl og en li-
ten dram. Gjestene holdt til på fire eller
fem steder i distriktet fra Dalen til Ed-
land og Kjela. Høytalerforbindelsen
mellom stedene virket utmerket så alle
fikk med seg de gullkorn som falt.
Statsministeren ble sendt fra sted til
sted i helikopter. Det sistnevnte arran-
gementet ble for øvrig gjenstand for
sur kritikk i enkelte aviser. Det var mis-

Tidligere kraft-
verksdirektør Sigurd
Aalefjær var en sentral
skikkelse under
prosjekteringen og
byggingen og derfor
også under innvielsen
av Tokke. Det var nok
med hjertet i halsen
han sto på talerstolen
den gang, men ingen
kan vel se på ham at
generalprøven på
oppstarting bare noen
timer tidligere hadde
vært en total fiasko?
Foto: Tokke-verkene.

bruk av statsmidler i valgkampen, ble
det sagt. Det var stortingsvalg få uker
etter.

Når Tokke-åpningen er best kjent
som «lapskausåpningen», er nok det
takket være riksrevisjonen. Ut fra pri-
sen på lapskausen, antall gjester og lig-
nende, hadde vi gjort et overslag, og vi
søkte departementet om tillatelse til å
bruke 25 000 kroner til dette edle for-
mål. Finansdepartementet sa ja. Nå ble
det noe flere gjester, og vi hadde delvis
glemt utgifter til leie av lokaler, heli-
kopter, høytalerforbindelser over hele
Vest-Telemark og så videre. Regningen
kom derfor på hele 61 800,15, og dette
førte til at riksrevisjonen innrappor-
terte oss til Stortinget. Og jeg spør! Har
dere innhentet departementets sam-
tykke til arrangementet i dag?

Med dette vil jeg ønske jubilantentil lykke med dagen! Jeg ønsker
alle dere som har med Tokke å gjøre,
alt godt. Vi vet at dere gjør en god
jobb! Jubilanten er ennå meget ung og
sprek. Tokke vil tjene landet i lange ti-
der.
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ette sa tidligere Tokke-bus,
Olav Dale, da han hilste

Tokke kraftverk på 25 års dagen.
Vi gjengir her hans tale i sin
helhet.

Tokke kraftanlegg, Vinje
kommunehus og hotell,
Godtfolk og kameratar!

Det er med takksemd og respekt eg
står her i dag for å vere med å feire 25
års jubileet for Tokke kraftanlegg —
personlege følelser grunnlagt da eg
var med å byggja dette anlegget, men
og på at dette er heimstaden min.

Anleggstida på Tokke var ein rik og
minneverdig periode i mitt liv som an-
leggsarbeider og kraftutbyggjar. Det
var eit rikt liv i vassdragets teneste der
eg og fikk vere med i verne- og organi-
sasjonsarbeid og samarbeidsutval.
Dette gjer at eg føler heile etaten som
ein einaste stor kameratflokk, der tittel
betyr lite, men mennesket — perso-
nane — står sterkt i fokus.

Eg minnest hendingane på arbeids-
plassane — små og store konflikter
som vart løyste. Akkordforhandlin-
gane der basar, lag og ledelse møttest.
Knallhardt — der ord ofte ikkje vart
veid på gullvekt. Likevel vart dette
noko av det som batt i hop, eit slag to-
veis-informasjon som skapte kontakt.

Tokke-anlegget — det største som til
da var bygd — skapte store for-

ventningar. Aldri er eit anlegg blitt
møtt med så sterk arbeidskraft. Fagfolk
frå Rana i nord og frå Aura i vest, der
anlegga var under nedtrapping. Alle
skulle til Tokke der ein møtte anleggs-
slusken og arbeidarar frå Telemark og
frå resten av landet.

Her var fagfolk på alle område, så
maskinar og utstyr vart tatt hand om 


dammane var større, og fjellet til dels
så dårleg at ein aldri hadde vori borti
verre.

Dimensjonane kravde større utstyr.L Skinnegangsdrift og kaste-laste-
verktøy vart kombinert eller skifta ut
med større laste- og transportutstyr.
Bæreutstyret var inne i ein overgangs-
fase — airtrecken kom. Borbukkar var i
forandring, og her var fleire typer, med
«lopper», klatrematingar og konsollar.

Og ikkje minst på vernesida skjedde
det ting. Kven huksar ikkje når hjelmen
med hodelampa kom til fagmannen,
basen, som kunne alt og beregna alt i
fjell: «Ikkje eitt hår er krumma under
denne hatten. Kva skal vi då med
hjelm?» Eigentlig var vel denne perio-
den over på Tokke, men litt sat vel
igjen når det gjaldt vernearbeid — og
vi veit at vernearbeid er i fare når det
kryssar økonomiske interesser.

in del av arbeidsstokken hadde sine
unge og beste år før og under

krigen, mellom anna på Sørlandsba-
nen, og på Mår og Aura etter krigen.
Og her møter ein litt av det tragiske.
Dei var store og stolte og tolte ikkje å
bli reduserte, korkje i sitt arbeid eller i
sitt liv. Dei hadde gitt sitt beste — og
var på retur. Utan å kunne akseptere
dette. Fingrane vart stive og kvite.
Snerten og handlekrafta var borte sa-
man med hørsla. Men å gi opp, var å
gje slipp på sjølve livet.

Dei vart satt på lettare arbeid. —Nei,
ingen topp-tunnel-betaling nå, men du
gjer vel ditt beste», seier ingeniøren.
—Kva seier du! Dette mitt beste
Neigu ei, lell! Det var liksom inga mei-
ning lenger. Ville ei leva redusert og til
belastning. Men så vart det heller inga
pensjon på han — som så mange andre
av gamlebusene.

Eg er takksam for
å ha vore med

og s
av våre folk — forandra og tilpassa. Le-
verandørar og firma søkte støtte og
samarbeid med ein erfaren arbeids-
stokk.

På Tokke møtte anleggsfolka eit
samfunn der mange hadde levd og er-
nært seg på eit minimumsnivå. Dei var
van med å slite bak hest og traktor
langt inne i skog og hei og på sine små-
bruk. Då anlegget kom, vart liksom eit
vindu mot verden opna for mange —
og dei vende aldri tilbake til det som
hadde vod. Men frå flytta dei ikkje,
tvert imot — mange vende heim og
stelte godt sin heim og vesle gard.

Hjå oss som hadde si barndomstid
her, var Tokke-åi det store. Ja, verdens
største! Og vi var stolte av den. Drau-
mar og spådommar vart ein realitet. Vi
som hadde vandra med anlegga,
kjende at det «var så godt å koma he-
matt».

Ja, det vart liv på mange område her
omkring. Oppgåven var større enn no-
kon gong. Tunnelane, stasjonane,

— Aldri er et anlegg blitt møtt med så sterk arbeidskraft. Tokke-anlegget, det største som til da var bygd,
skapte store forventninger! uttalte Olav Dale ved Tokkes 25 års jubileum. Dale er selv gammel Tokke-bus.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

FOSSEKALLEN NR. 8-86 13



Oppgaven ved Tokke
var storre enn noen
sinne. Tunnelene,
stasjonene, dammene
var storre, og «ilellet
så dårlig at ein aldri
hadde vori borti verre».
Foto: Tokke-verkene.

n å ein for frå Aura, var det lite snakk
om bil og parkeringsplassar. Rett

nok byrja bilen å koma til innslaga og
til oppsynsmennene. Ja, vi huksar endå
innøvingsperioden frå den tida! Men i
mi vesle heimbygd var det ved anlegg-
starten på Tokke to bilar, og ut i perio-
den om lag 30.

Arbeidstid og bil forandra brakke- og
anleggslivet. Det vart mindre lang-
pendlarar. Og då Tokke var ferdig, vil
eg påstå at «busen», som var heime jul, 


påske og sumarferie, så og seie var
borte. Busen - forsytaren, som barna
var redd når han kom, og gret for når
han reiste. Helgedagssamværet, då
brakka var heimen — med poker, bren-
nevin og småslåsting, vart og borte.

No er vekependling og nye arbeids-
tidsordningar grunnlaget for den nye
busen. For oss som heldt fram som an-
leggsarbeidarar, vandrarer, er forand-
ringane i stasjonane eventyrlege.
Borte er damvakt, brettvakt og ventil-




vakter. Vi synest stasjonane no minner
om Lyn Gordon— seriane frå guteda-
gane. Skjermar og kontrollapparat av
det mest avanserte slaget. Eit eventyr!

Eventyr er det og ute i felten — full-
profil og nye tekniske landevinningar.
Og vi ynskjer den nye generasjon til
lykke på utbyggings-, drifts- og vedli-
kehaldssida.

Eg vil og få takke naturvernorganisa-
sjonane for deira arbeid. Våre
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Ved Tokke møttes
fagfolk fra hele landet.
Og svært mange slitere
fra Telemark tok seg
også arbeid på anlegget.
Foto: Tokke-verkene.

siste anlegg er så velstelte at ein ofte
med rette brukar ordet parkanlegg.
Strandlinene så rydda og fine, vegar
med tilsådde kantar og rasteplassar.
Matjorda ivaretatt og krater og tippar
forma og tilsådde. Store areal ser ut og
er som nydyrkingsfelt.

Vi trong ein puff! Men vi såg gjerne
at aktiviteten frå naturvernsida ikkje
vart høyrd så einsidig på. Litt meir
skulle ein og høyre på våre fagfolk —
for vi har slike i vår etat, og vi har lang
erfaring. Vi vil at vår kompetanse skal
leggjast til grunn for utbyggingar i sta-
den for skrik og skrål og demonstrasjo-
nar frå folk som aldri har kjent slitet frå 


utkant-Noreg, men spasert finturistar i
våre bygder og høgfjellsområde. Det er
ikkje slitaren som hindrar eller stoggar
utviklinga, men heller dei som er og
har vore uberørt av denne sida av kvar-
dagslivet.

Mange er det i dag som aldri ville nå
høgfjell, hytter og fiskevatn om ikkje
anleggsvegar gjorde det mogeleg å nå
og sjå frå bilen. Dei som opplever dette
er takksame.

F or meg er ljoset og varmen i stogonoko spesielt. Eg blir varm innven-
dig når eg vrir på brytaren og ser ljoset
og kjenner varmen. Då minnest eg fari

tid. Hendingar og personar dukkar opp
— nokon slutta av der ute — nokon le-
ver ennå. Det var mennesker som ville
hjelpe andre, minst seg sjølv. — Menn
og kvinner med svakheter og styrke
som respekterte anleggsbusens
uskrevne lov. Der var kort mellom gråt
og glede. Dei var sårbare, men gjorde
sitt når det kravdes av han eller henne.

Eg er takksam for å ha vore med —
stolt. Det skin i mitt minne, og eg kjen-
ner meg som sjømannen på heimveg.
Han kjende det i bringa, brannen. Glad
laut han gråta då!

Så Tokke kraft — til lykke med 25 års
dagen — og framtida!

En foto-utstilling i
Vinjehuset vakte nok
mange minner til live
hos de fremmøtte. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Driftssentral til
50 millioner
innviet på Aura
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Den 19. august i år ble én avEuropas mest avanserte
databaserte driftssentraler
offisielt tatt i bruk. Dette skjedde
ved Aura-verkene, der man altså
nå kan fjernstyre Statkrafts
produksjon og nettdrift i Møre
og Romsdal, Sør-Trøndelagog
Nord-Trøndelag fra driftens
senter på Sunndalsøra.

Sentralen og nødvendige
moderniseringer ellers i
systemet har kostet hele 120
millioner kroner. Man regner 


imidlertid med at
investeringene skal gi
avkastning ved å øke
produksjonen og sikre området
mot dyre strømbrudd.

Det var Statkrafts
administrerende direktør
Gunnar Vatten som foretok den
offisielle innvielse. Dette gjorde
han etter at sentralen hadde
vært i prøvedrift et halvt år. Ved
Aura-verkene sier man seg
meget fornøyd med resultatet.

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto

Nøyaktig klokken 16.29.29 den 19. au-
gust i år satte Statkrafts administre-
rende direktør Gunnar Vatten Aura-
verkenes nye driftssentral offisielt i
drift. Dette gjorde han ved å starte
aggregat 2, og både aggregatet og
meldingssystemet i sentralen adlød vil-
lig hans fjernstyrte ordre. Ved denne
høytidelige handling markerte Vatten
innledningen til en ny æra i Aura-
verkenes historie, men han satte også
sluttstrek for et møysommelig og kom-
plisert moderniseringsarbeid som har
pågått siden 1979.

fin av Europas største
Databaserte driftssentraler er ikke nytt
for Statkraft. Allerede i 1976 fikk Inn-
set-verkene i Narvik den første sentra-
len. Siden har man i Statkraft etter
hvert tatt i bruk ytterligere fem store
databaserte driftssentraler, og nå altså
også Aura.

Ti til femten år betyr imidlertid mye
på dette feltet hvor utviklingen er ri-
vende. Ja, ti år kan i realiteten bety at
et EDB-anlegg er modent for utskifting.
Dette står da også på programmet ved
Innset-verkene, og ved Tokke er et om-
fattende moderniseringsarbeid alle-
rede startet.

Men ved Aura-verkene nærmer mo-
derniseringsarbeidet seg altså slutten,
og den nye databaserte driftssentralen
er allerede i full drift. I tillegg til at
sentralen på Sunndalsøra nå er én av
Europas største hva angår data-
mengde, er den også verdens mest mo-
derne i sitt slag. Gjennom intimt sam-
arbeid mellom leverandøren ASEA-Per
Kure A/S og Statkraft er datasentralen
spesielt tilpasset kraftforsyningens og
Aura-verkenes behov.

Langt lerret å bleke
Prosjektleder Rolf Sandvik ved Stat-
krafts hovedkontor kan fortelle at ar-
beidet med driftssentralen på Aura har
vært både omfattende og langvarig.

—Allerede i 1979 begynte vi å forbe-
rede prosjektet, og det vi først måtte
gjøre, var å spesifisere våre behov.
Dette ble det lagt stor vekt på, og spe-
sifikasjonen ble sendt ut til høring.
Deretter gikk det flere år før vi kunne
sende ut vår anbudsinnbydelse, og det

Administrerende direktør Gunnar Vatten
konsentrerer seg om oppgaven — han skal starte
aggregat 2 i Aura kraftverk fra den nye
driftssentralen. Noyaktig kl. 16.29.29. den 19.
august i år var oppgaven utført. Aggregatet
startet, og den nye driftssentralen på
Aura-verkene var dermed offisielt innviet.
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var derfor en stor dag da vi den 15. juni
1983 kunne undertegne avtalen med
ASEA-Per Kure A/S, som for øvrig fikk
kontrakten i hard konkurranse med to
andre firmaer, forteller Sandvik.

Samtidig med at spesifikasjons- og
prosjekteringsarbeidet pågikk, startet
man med en omfattende ombygging
og modernisering av de lokale under-
stasjonene ved Aura-verkene. Her fo-
relå det to alternativer: enten full ut-
skiftning eller delvis ombygging. Val-
get av fremgangsmåte ved de enkelte
anlegg ble bestemt ut fra faktorer som
alder, plassbehov og stasjonens strate-
giske betydning.

Ved Aura kraftverk resulterte dette i
full utskiftning av styreanlegget. —
Denne utskiftningen var meget vellyk-
ket, kan Sandvik fortelle. — Stasjonen
som har syv aggregater, var hele tiden
i full drift, unntatt naturligvis de aggre-
gater som til enhver tid var under om-
bygging. Denne moderniseringen
alene kostet oss rundt 30 milioner kro-
ner.

I desember 1985 var så endelig den
nye driftssentralen på plass og meste-
parten av moderniseringsarbeidet ut-
ført. Anlegget ble satt i drift. —Etter at
sentralen nå er prøvekjørt og offisielt
tatt i bruk, kan vi konstatere at syv års
intenst arbeid har båret gode frukter.
Dette er selvsagt en glede og en stor
lettelse, sier Sandvik til Fossekallen.

Driftsikkerhet og
effektivitet i høysetet
Ved Aura-verkene kontrollerer man
Statkrafts produksjon og nettdrift i
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag. Området omfatter
seks kraftverker, atten transformator-
og koplingsstasjoner og cirka 120 mil
høyspentledning. Alt dette skal nå
fjernstyres fra driftssentralen på Sunn-
dalsøra.

Det sier seg selv at datamengden i
en slik sentral må være meget stor.
Sentralen fullt utbygd vil overvåke
cirka 25 000 signaler og styre cirka ett
tusen brytere.

For å øke driftssikkerheten og der-
med tilgjengeligheten består sentral-
systemet av to identiske datamaskin-
systemer. Oppstår det feil i hovedma-
skinen, overtar reservemaskinen
automatisk, og dette skjer så raskt og
smertefritt at man knapt merker over-
gangen. Sentralen har to operatørplas-
ser, hver med tre skjermer og betje-
ningstastaturer. Videre er det to opera-
tørplasser for undervisning og utvik-
ling.

Ved å analysere data som den sam-
ler inn, overvåker sentralen hele kraft-
systemet ved Aura-verkene. Først når
datamaskinen rapporterer om feil eller
forstyrrelser, griper operatøren inn.

Dette betyr at driftspersonalet blir av-
lastet for store mengder rutinearbeid,
og at de kan bruke sin tid til planleg-
ging av driften både på kort og lang
sikt.

Sett farge på tilværelsen!
Den nye sentralen har selvsagt mange
tekniske finesser som det vil gå for
langt å komme inn på her. En av de
ting Sandvik selv trakk frem da han
skulle presentere anlegget, var imid-
lertid den dynamiske fargevekslingen.

—Statskraftverkene var i 1970-årene
først ute i europeisk sammenheng når
det gjaldt dynamisk fargeveksling på
billedskjermer. I Aura driftssentral er
dette videreutviklet og forbedret. Flere
farger er innført og gjengivelsen og le-
seligheten er blitt bedre, opplyser
Sandvik.

Dynamisk fargeveksling på skjerm
betyr at fargen på deler av et skjerm-
bilde automatisk varierer med situasjo-
nen i kraftsystemet. Rødt markerer for
eksempel feiltilstand, mens gult vars-
ler om unormal tilstand som ikke er
alarmerende. Grønt viser at alt er nor-
malt, og angir dessuten hvilke deler av
nettet som er spenningssatt. I alt er el-
leve farger tatt i bruk for å markere
ulike tilstander, noe som er med på å gi
operatøren rask oversikt over driftssi-
tuasjonen.

Trondheim på dag, Aura på natt
Egentlig er det galt å si at Aura-ver-
kene bare har én driftssentral, for ved
undersentralen i Trondheim, som har
vært i drift siden 1978, kontrolleres og
fjernstyres Statkrafts stasjoner og linjer
i Trøndelag. Dette skjer imidlertid bare

110

innenfor vanlig arbeidstid, idet Trond-
heim-sentralen hverke n er betjent om
natten eller i helgene. Når folket der
slutter av og går hjem, overtar den
døgndrevne Aura-sentralen automa-
tisk kontrollen.

Det som gjenstår av moderniserings-
arbeid ved Aura-verkene, er nettopp
sentralen i Trondheim. Her arbeides
det nå for fullt, og man regner med fer-
digstillelse sommeren 1987. I Trond-
heim klarer man seg for øvrig uten re-
servemaskin, fordi Aura-sentralen
automatisk kopler seg inn og overtar
styringen når det oppstår feil.

Økonomisk landevinning
for Statkraft
Utstyret for den nye driftssentralen på
Aura og i understasjonene har kostet
rundt 50 millioner kroner. I tillegg
kommer omkostninger på cirka 70 mil-
lioner kroner til modernisering. —Er
ikke 120 millioner kroner i drøyeste la-
get selv for Statkraft, spurte vi driftsbe-
styrer Sven Ranes ved Aura-verkene.

—Selvsagt er det store summer det
her er snakk om, men det er i første
rekke ikke pengene vi er opptatt av i
denne saken. Den delen av landet som
vi skal forsyne, er som kjent i under-
skudd på kraft, og gjennom mer rasjo-
nell og bedre planlagt drift, vil det nå
bli mulig for oss å utnytte vannressur-
sene mer optimalt. Dessuten skal den
nye sentralen øke driftssikkerheten.

Ranes er derfor ikke i tvil om at in-
vesteringene vil gi gevinst — også rent
økonomisk. Det er heller ikke Rolf
Sandvik. — Ved at forbruket av kraft
øker, og ved at større driftsområder
blir slått sammen, er vårt elkraftsystem
stadig i vekst, uttaler han. — Driftssen-
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tralsystemets spesielle verdi ligger i
muligheten til å unngå større stromav-
brudd eller forkorte disse. For når deler
av samfunnsmaskineriet stopper opp
ved et omfattende strømavbrudd, står
det store verdier på spill.

Sandvik regner med at et slikt strøm-
brudd kan føre til tap på opp til
200 — 300 millioner kroner. — Det er
denne effektiviseringen Aura driftssen-
tral må sees i lys av. Om vi nå kan
regne med én prosent økning i den to-
tale produksjonen ved Aura, er dette
meget god forretning for Statkraft, leg-
ger Sandvik til.

Aura ledd i landsomfattende
modernisering
Administrerende direktør Gunnar Vat-
ten i Statkraft sa seg da også meget for-
nøyd med Aura-sentralen, hvor han
mente at både Aura-verkene, Statkraft
sentralt og leverandøren hadde ned-
lagt et godt stykke arbeid. Han viste til

at moderniseringen av Aura-verkene
var et ledd i den viktige oppgradering
som for tiden foregår ved alle Stat-
krafts driftsanlegg, som med tiden skal
gjøre det mulig å knytte driftsenhe-
tene til Statkrafts landssentral i Oslo.

—En optimal utnyttelse av ressur-
sene gjennom sentralisert drift, er god
økonomi for Statkraft og for Norge.
Derfor må vi betale det det koster til
enhver tid å ha det nødvendige red-
skap, selv om dette når det gjelder
data-anlegg, betyr at disse må skiftes
ut hvert tiende år, sa Vatten.

Da Vatten startet aggregat 2 den 19.
august, var dette en symbolsk hand-
ling. Driftssentralen hadde allerede
vært i drift siden desember 1985, og vi
spurte driftsbestyrer Sven Ranes om
han var fornøyd med sentralen så
langt.

—Ved Aura-verkene er vi i det store
og det hele fornøyd. Moderniseringsar-
beidet har vært meget omfattende, og 


det har stilt strenge krav både til tek-
nisk kompetanse og samarbeidsevner.
Derfor er jeg glad for å kunne si at pro-
sjektet er gjennomført på en svært så
respektabel måte.

Ranes tilføyer at det under prøveti-
den har vært feil av betydelig omfang i
kraftsystemet. — Men ved de feil vi har
hatt, har sentralen fungert etter opp-
skriften. I løpet av få sekunder spyr den
ut store mengder med informasjon om
hva som er skjedd, og de gitte kom-
mandoer blir utført som de skal. — Jo,
vi må absolutt si oss fornøyde med vårt
nye arbeidsredskap, uttaler Ranes.

Administrerende direktor Gunnar Vatten i
Statkraft sa seg fornoyd med Aura-sentralen, hvor
han mente både Aura-verkene, Statkraft sentralt
og leverandoren hadde nedlagt et godt stykke
arbeid. Her sammen med driftsbestyrer Sven
Raanes (t.v.) og avdelingsdirektor Ommund S.
Hauge (i midten).
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Oppgaver og bemanningssituasjon
ved Aura driftssentral:

Aura-rnociellen
for trivsel
og sikkerhet
Tekst: Odd Myrvang
Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto

Innen Aura-verkenes område er det to
driftssentraler. Trondheim driftssen-
tral har vært i drift siden 1978, og den
er gruppesentral for området Sør- og
Nord-Trøndelag. Aura driftssentral er
vår nye sentral ved driftskontoret på
Sunndalsøra, og den er gruppesentral
for Møre og Romsdal.I tillegg er den
områdesentral for hele driftsområdet.

Aura og Trondheim driftssentraler
vil være fullt utbygd i løpet av 1987.
Mens Trondheim driftssentral bare er
dagbetjent, har Aura driftssentral full
døgnbemanning. Den overtar derfor
kontrollen i Trøndelag nattestid og i
helgene.

Statkrafts driftssenter
i Midt-Norge
Ferdig utbygd vil Aura driftssentral få
full styring og kontroll med hovednet-
tet i landsdelen, fra Giskemo i vest til
Nea i øst og fra Vågåmo i sør til Tunn-
sjødal i nord. Hovednettet her utgjør
en sentral del av den såkalte åttetalls-
ringen med Sverige.

Etter planen skal følgende egne an-
legg knyttes til sentralen:

Seks kraftverker med i alt tolv gene-
ratorer. Samlet produksjon 3 158 mil-
lioner kilowatt-timer, effekt 586 mega-
watt.

To mindre pumpeverk.

Elleve transformatorstasjoner med
til sammen cirka 2 500 megawatt tra-
fo-ytelse, to roterende fasekompensa-

Vi håper med «Aura-modellen» å ha funnet
frem til et driftsopplegg som gjør at folk kan trives
og derfor blir værende i jobben, hevder
Avdelingsingeniør Odd Myrvang som har vært
en av drivkreftene under arbeidet med den
nye databaserte driftssentralen ved
Aura-verkene.

torer, ett SVC-anlegg og diverse
shunt-batterier.

Tre seriebatterier i 300 kV-nettet.

I tillegg vil vi få fjernkontrolltermi-
naler i Nea, Tunnsjødal og Vågåmo. På
litt sikt skal Statkrafts driftssentraler i
områdene tilknyttes landssentralen i
Oslo, og Statskraftverkene vil da få et
komplett, integrert driftssentralsystem
på landsbasis.

Flere viktige oppgaver
Arbeidsoppgavene for driftssentralens
personell vil bli varierte og mangfol-
dige, men de kan i hov edsak deles inn i
tre grupper:

Planlegging
Operativ drift og nettkontroll
Rapportbearbeidelse og etterana-

lyse

Stans i nettet må planlegges, både i
store trekk for sesongen, i detalj for
neste uke og løpende for neste dag.
Produksjonsplanleggingen har et til-
svarende langsiktig og kortsiktig tids-
aspekt. Da Aura-verkene er en del av
en større økonomisk helhet, blir det
vår oppgave å oppfylle de produk-
sjonsplaner som utarbeides sentralt i
Statkraft på best mulig måte. Vannfor-
holdene krever oppmerksomhet året
rundt, men selvsagt mest i de tider
hvor det er fare for flom i vassdragene.

Nettkontroll er et kontrollroms tradi-
sjonelle oppgave, og her kan det trek-
kes fram flere viktige operasjoner:

Overvaking og styring av 300
kV-nettet og en sentral del av det lo-
kale 132 kV-nettet.

Nedtransformering og forsyning til i
alt femten kraftselskaper og industri-
kunder i de tre fylkene.
— Produksjonsregulering ved egne
kraftverk.

Ved feil og driftsforstyrrelser blir det
ekstra hektisk på en driftssentral. Da
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„dør

«Mennesket — Statkrafts
viktigste ressurs» gjelder
i særdeleshet det
personalet som skal
betjene våre
driftssentraler, hevder
artikkelforfatteren. Her
er fire av dem som skal
ha ansvaret for
Aura-sentralen i tiden
fremover.

gjelder det å beholde oversikten og få
gjenopprettet normal drift hurtigst
mulig. Når alt er normalt igjen, må vi i
detalj finne ut av hva som er skjedd og
skrive feilrapport.

Hver dag strommer det inn en
mengde tall for produksjon, forbruk og
vannforhold, og alt dette skal bearbei-
des og delvis rapporteres videre. Selv
om datateknikk tas i bruk, står betje-
ningen overfor en god del rutinearbeid
som må gjennomfores.

I én uke av de åtte har skiftingeniø-
ren vakt på dagtid og samtidig bered-
skapsvakt hjemme resten av døgnet.

Denne «Aura-modellen» skal styrke
beredskapen for bemanning under feil
og driftsforstyrrelser og skape konti-
nuitet i vaktopplegget fra dag til dag.
Problemet med et hvert skiftopplegg
er imidlertid ferieavviklingen. På en
sentral hvor det foreligger koplings-
myndighet og hvor det er et stort per-
sonlig ansvar forbundet med arbeids-
oppgavene, kan vi ikke bruke skoleele-




ver og urutinert mannskap som fe-
rieavløsere. Dette problemet har vi lost
ved å sette dagtidspersonalet inn i skift
sammen med personer fra driftsadmi-
nistrasjonen som er opplært på sentra-
len og kjent med nettdrift.

Skiftarbeid er spesielt, og ikke alle
finner seg til rette under slike forhold.
Foreløpig har vi ikke hatt rekrutte-
ringsproblemer, og vi håper med dette
å ha funnet fram til et driftsopplegg
som gjor at folk kan trives og derfor
blir værende i jobben.

Mennesket — Statkrafts viktigste
ressurs
La oss se på bemanningssituasjonen
ved den nye driftssentralen. «Mennes-
ket — Statkrafts viktigste ressurs» er et
av slagordene i vår nye bedrift, og selv
om dette selvsagt gjelder oss alle, er en
driftssentral i særdeleshet avhengig av
det personale som står for bemanning
og drift.

Kjernen i bemanningen er skiftet, og
skiftlederen er leder for den utovende
nettdrift. På skiftet ved Aura-sentralen
er det i alt åtte personer (forelopig
menn) som går i turnus over åtte uker.
Fem av disse ukene består av skiftar-
beid, resten er arbeid på dagtid. Dag-
tidsbetjeningen bistår sentralen med
for eksempel planleggingsoppgaver
og rapportbearbeidelse. Videre er det
meningen at skiftingenioren skal være
fristillt fra den løpende driften i én av
ukene slik at han kan konsentrere seg
om spesielle faglige oppgaver.

Vaktliste for Aura driftsentral
Fra 1. til 1. Uke nr. I

Dag M Ti 0 To F L S

Dato

F F F F N

N Avsp. Avsp.

5,8tDDEEF

F F EE

NNNNE
,

E Avsp. Avst .
DDDDD

V V V V V

DDDD

V V

Turnus
uke nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

Skiftingenier

41,0 t

16,4 t

46,4 t

32,8 t

41,0 t

16,4t

40,0 t

40,0t
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Olje- og energiminister Arne Øien i Stryn:

Fjellene står o.
etter kraftut
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Sissel Ronbeck og Arne Oien ved Langvatn.



Saltfjellet/Svartisen
Statsrådbefaringen i Saltfjellet/Svarti-
sen gikk av stabelen 15.-17. juli i år.
Når dette leses, er befaringen ikke len-
ger en nyhet. Jeg nøyer meg derfor
med noen fotografier som kan ha hi-
storisk interesse.

Alt det interessante om pakkeløsnin-
gen nasjonalpark/kraftutbygging er
forlengst gjennomterpet av masseme-
dia.

Generalplankontoret (PBG) er nå i
full gang med å lage reviderte planer
for Melfjord og Bjøllånes (Nord-Rana)
syd for nasjonalparken. Det tas sikte på
å sende inn søknadene 1.november.
Om denne korte fristen skal holde, av-
henger av om vi klarer å få de nødven-
dige supplerende vitenskaplige under-
søkelsene i tide. Vitenskapsmennes-
kene må gjøre seg ferdig i terrenget før
snøen kommer, og deretter må rappor-
ter skrives i god tid før  vår  frist, slik at
de kan brukes som underlag for søkna-
dene.

Erik Tøndevold

Det var ikke plass til pressen i våre helikoptere.
Men likevel dukket det opp journalister og

fotografer både her og der, også i den frodige
Stormdalen.

Ved Ramskjellvatnet var det lunsj i det fri.



Det deltok politikere og tjenestemenn fra fire
departementer. Her er e fire delegasjonenes
ledere ved Stor-Glomvatnet: F.venstre:
Statssekretær Ola Skjolaas,

Landbruksdepartementet, statsråd Sissel Ronbeck,
Miljoverndepartementet, statsråd Arne Oien, Olje-
og energidepartementet og statssekretær Eldrid
Halvorsen, Kommunaldepartementet.



Sterkere stilling til
generaldirektøren
Intervjuer:
Aksel Nicolai Tonjer

NVEs råd, som erstatter det
tidligere Hovedstyret i den nye
organisasjonen, hadde sitt første
møte 18. august i år. I
motsetning til Hovedstyret har
det nye rådet, som det fremgår
av navnet, bare en rådgivende
funksjon overfor general-
direktøren. Dette betyr at
generaldirektøren rent formelt
har en sterkere stilling enn
tidligere.

at to av medlemmene tidligere satt i
hovedstyret.

Makt som et styre
—Hvilken betydning tror du rådet vil
få?

—Det vil i stor utstrekning være av-
hengig av rådet selv. Hvis vi mestrer å
behandle sakene og gjør et godt ar-
beid, vil vi ha betydning. Det er jo litt
usikkert ennå med den nye organisa-




sjonen, men tidligere erfaring med til-
svarende modell som denne i NVE, vi-
ser at vi kan få makt som et styre. Må-
let er imidlertid å løse de oppgaver
som er gitt i innstruksen.

Har du noen tidligere erfaring fra
dette saksfeltet?

Jeg har vært på en rekke kraftan-
legg i forbindelse med beplantning av
steintipper. Jeg har også vært med på
utredninger i forbindelse med energi-

Rådet, som ble oppnevnt i statsråd i
sommer, består av syv medlemmer
med personlige vararepresentanter.
Oppnevnt leder for rådet er Arnor
Njos, rektor ved Norges landbrukshøg-
skole på As og professor i jordkultur.
Som nestleder ble utnevnt fylkesvara-
ordfører Sissel Eidissen, Bodø. Øvrige
medlemmer er hydrolog Marit Lund-
teigen Fossdal, Asker, mekaniker Er-
ling Fossen, Høyanger, kommunalråd
Arne Næss, Bergen, lærer Gunvor
Schnitler, Trondheim og direktør Haa-
kon Thaulow, Bærum.

Kvinnene godt representert
Dette blir spennende og utford-

rende, men også et stort ansvar, sier
den første leder for NVEs råd, Arnor
Njøs. —Vi får et noe mindre ansvar i
forhold til Hovedstyret ved at vi ikke er
et styre, men et råd, og ved at Statkraft
ikke lenger er med. Men arbeidsområ-
det er et felt som er utsatt for mye
spenninger og ulike oppfatninger, og
det er derfor viktig.

—Hva syns du om rådets sammen-
setning?

—Den virker meget solid. Det er en
partipolitisk balanse, blandet med
svært god fagkunnskap. Samtidig er
den geografiske spredningen god, og
ikke minst er kvinnene godt represen-
tert med tre av de syv medlemmer. Jeg
vil også legge til at det er en klar fordel

- Når NVEs hovedstyre
nå er erstattet av et råd,
betyr dette rent formelt
at generaldirektøren
får en sterkere stilling
enn tidligere, uttaler
generaldirektør
Sigmund Larsen. Foto:
Aksel N. Tonjer.
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forhold i landbruket. Dette har i hoved-
sak knyttet seg til energibruk og ener-
giutnyttingsgrad.

Ikke interne spørsmål
I det tidligere Hovedstyre satt general-
direktøren som formann. I NVEs råd er
generaldirektøren ikke medlem, men
har møteplikt.

Hva er den største forskjellen ved
det nye rådet, generaldirektør Sig-
mund Larsen?

Den store forskjellen ligger i be-
slutningsmyndigheten. Tidligere lå
den i Hovedstyret, mens den i dag lig-
ger hos generaldirektøren. Rådet skal
ha en rådgivende funksjon samtidig
som det har et mer begrenset arbeids-
område. Det skal ikke ta opp interne
spørsmål som budsjett og ansettelser,
men primært ta for seg de politiske sa-
kene. Rent praktisk betyr det at hvor
Hovedstyret tidligere la frem innstil-
ling til departementet, gir nå rådet råd
til generaldirektøren som så fremmer
NVEs forslag for departementet.

Sterkere stilling
Om rådets oppgaver står det i inn-

struksen; «for øvrig behandles saker
som generaldirektøren eller departe-
mentet ønsker rådets vurdering av.»
Betyr det at departementet direkte kan
be rådet om en vurdering?

Nei. Enhver sak skal innom gene-
raldirektøren enten det er fra rådet el-
ler departementet. Det er generaldi-
rektøren som fremmer sakene for rå-
det. Ønsker departementet NVEs vur-
dering av en sak, skal saken fremmes
for rådet av generaldirektøren. Dette
gir, rent formelt, generaldirektøren en
sterkere stilling enn tidligere.

Ser du det som en fordel?
Det vil i praksis ikke bli store for-

skjeller. Jeg hadde et meget godt sam-
arbeid med det tidligere Hovedstyret,
og vil legge vekt på å få til et tilsva-
rende forhold til rådet. Vi vil trenge en
viss tid for å finne den riktige arbeids-
form, men jeg regner med at det vil gå
greit. Jeg ser det som en fordel at det er
med to medlemmer fra Hovedstyret
som kjenner arbeidsmåten. Det bidrar
til at vi får kontinuitet.

Naturlig med et råd
Hvordan ser du på rådets sammen-

setning for øvrig?
For det første vil jeg fremheve like-

vekten mellom menn og kvinner. En
annen ting er at Hovedstyret var valgt
av Stortinget, og dermed rent politisk
valgt, mens rådet er utvalgt fra depar-
tementet. Også i rådet er partipoliti-
kere med, men ellers er medlemmene
samfunnsorienterte mennesker med
bred og god faglig bakgrunn.

Det tidligere hovedstyret i NVE er nå erstattet
av et råd. Rådet, som hadde sitt første møte 18.
august, skal være rådgivende for general-
direktoren. Foran fra venstre: Sissel Eidissen,

Hva var årsaken til at man nikk
over fra styre- til rådsformen?

—NVE har ikke lenger noen forret-
ningsmessig virksomhet, vi er et rent
forvaltningsorgan. Departementet og
Regjeringen har derfor funnet rådsfor-
men mer naturlig enn styreformen.

Mange viktige oppgaver
—Hvilke oppgaver ligger foran det nye
rådet?

Den første oppgaven, som de alle-

Arnor Njos (rådets leder), Marit Lundteigen
Fossdal og Gunvor Schnitler. Bak fra venstre:
Haakon Thaulow, Erling Fossen og Arne Næss.

rede har startet med, er å vurdere
grunnlagsmaterialet for en ny energi-
melding, den såkalte minienergimel-
dingen, som skal være et tillegg til den
som allerede er lagt fram. Dessuten må
de i løpet av høsten ut på tre til fire be-
faringer. Det foreligger flere nye søk-
nader som må behandles raskt. Oppga-
vene er mange og det vil bli mye å
gjøre fremover.

Fossekallen ønsker NVEs råd velkom-
men og lykke til.

Rådets oppgaver
Rådet skal være rådgivende for generaldirektøren og skal behandle saker
vedrørende:
—Vassdragskonsesjoner
—Konsesjoner på elektriske anlegg
—Ekspropriasjoner for elektriske anlegg
—Tildeling av konsesjonskraft
—Fordeling av konsesjonsavgifter
—Statsstønad
—Underlag for stortingsproposisjoner og stortingsmeldinger etter depar-
tementets behov.
For øvrig behandles saker som generaldirektøren eller departementet øns-
ker rådets vurdering av.

Vassdragsdirektøren og energidirektøren skal delta under rådets behand-
ling av saker vedrørende eget arbeidsområde og ha rett til i rådsprotokol-
len å grunngi sitt syn.

Varamedlemmer:
Fylkessekretær Soveig Bredal-Thorsen, Tromsø, for Sissel Eidissen.
Bestyrer Ragnvald Fleten, Ulvik, for Arne Næss.
Førsteamanuensis Sylvi Haldorsen,As, for Marit Lundteigen Fossdal.
Professor Peter Kaland, Nattland, for Arnor Njøs.
Ordfører Arvid Lillehauge, Høyanger, for Erling Fossen.
Ligningssekretær Britt Skinstad Nordlund, Harstad, for Gunvor Schnitler.
Adm.dir. Bo Wingård, Bærum, for Haakon Thaulow.
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Det er heft klart at Tsjernobyl-ulykken har
påvirket det norske folks holdning til atomkraft.
I dag er det bare fire prosent av befolkningen som
stiller seg positivt til denne energikilden, melder
Scan-Fact. Foto: Samfoto.



—Det råder relativt klare meninger om
kraft og energikilder i Norge. Rent ge-
nerelt kan vi si at folk er blitt sikrere i
sin sak etter ulykken i Sovjet, uttaler
Tor Inge Akselsen i Elforsyningens In-
formasjonstjeneste.

—Kvinner er i større grad enn menn
blitt påvirket i sin holdning til kjerne-
kraft etter Tsjernobyl. Det samme gjel-
der ungdom mellom 15 og 24 år i for-
hold til eldre mennesker, sier Akselsen.

Ett av spørsmålene dreide seg om
hvorvidt ulykken i Sovjet har påvirket
folks syn når det gjelder ulike måter å
produsere kraft på. Hele 59 prosent
sier at de er «vesentlig mer imot» kjer-
nekraft nå enn før. Legger vi til dem
som sier de bare er «mer imot» enn før,
viser det seg at 74 prosent av det
norske folk har latt seg påvirke i nega-
tiv retning med hensyn til kjernekraft.
Mens 86 prosent av Norges befolkning 


var imot atomkraft i 1983, er 93 pro-
sent imot nå. Mens ti prosent uttalte
seg positivt for tre år siden, er denne
prosentandelen nå redusert til fire.

Vannkraft positivt
—Hele 48 prosent er mer positive til
vannkraften nå enn i 1983. Særlig er
«vet-ikke»-gruppen drastisk redusert til
fordel for vannkraftutbygging. Og en
helt tydelig tendens i målingene er at

Å
III

30 FOSSEKALLEN NR. 8-86



innstillingen til privat forbruk er mer
positiv, sier Akselsen, som henviser til
at Scan-Fact selv i sin kommentar me-
ner at dette er en holdingsendring som
gjør seg gjeldene på flere samfunns-
sektorer. Politisk viser målingene en
interessant utvikling når det gjelder
motstand mot vannkraftutbygging.
Mens det i 1983 var sterk motstand in-
nen Venstre og SV mot slik utbygging,
er det ikke lenger majoritet mot utbyg-

ging blant sympatisørene til noe parti.
—Fremdeles er Venstres og SV's til-

hengere tilbakeholdne overfor vann-
kraftutbygging, mens deres holdning
til varmekraftverk (basert på olje/gass)
og kullkraftverk er relativt mer positiv,
skriver Scan-Fact i sin analyse av målin-
gen.

Vet for lite
Generelt viser det seg at publikum fø-

ler at de vet for lite om alternativene til
vannkraftutbygging, det vil si gass-/
olje-baserte varmekraftverk og kull-
kraftverk. I Nord-Trøndelag har Elektri-
sitetsverket lansert store planer for
gassbasert el-produksjon ved ilandfø-
ring fra Haltenbanken. Selv om hold-
ningen til varmekraftverk har ført til at
52 prosent var positivt innstilt i 1986
mot 33 prosent i 1979, så er «vet-
ikke»-prosenten hele 15.

;

•

59%

87%

88%

C
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Nord-Norges messen 1986:

Messepris til

Av Ole Magnus Rapp

I nteressen for Alta kraftverk er stor, og for oss er det
viktig å spre mest mulig
informasjon. Derfor satser vi
mye blant annet på denne
Nord-Norges messen i Alta.

Det er byggeleder Kjell
Opheim ved Alta kraftverk som
sier dette. Statkraft var én av
utstillerne på årets messe i Alta,
og av 220 messestands fikk
Statkraft premie for beste
utstilling. —Premien kom
overraskende, sier Opheim, men
vi har gjort vårt beste for å lage
en informativ og interessant
utstilling.

Alta-utbyggingen ble presentert både
med tekst, bilder og modeller. Ingeniør
Stein Sandvær fra hovedkontoret i Oslo
hadde tatt seg av den tekniske utførel-
sen i samarbeid med informasjonskon-
toret.

Med illustrative bilder og korte tek-
ster ble det fortalt om Statkrafts enga-
sjement i Alta. Der var grafiske frem-
stillinger om kraftforbruk, kraftpro-
duksjon og strompriser i Finnmark.
Historien til Alta kraftverk ble omtalt,
samt bilder av anlegget i dag. En teg-
ning av kraftstasjonen fullt ferdig

— Interessen for Alta-utbyggingen er stor, sier
byggeleder Kjell Opheim i Statkraft. Under
Alta-messa hadde han hendene fulle med å
informere om utbyggingen, samt svare på
sporsmål. Foto: Ole M. Rapp.

32 FOSSEKALLEN NR. 8-86



hørte også med, i tillegg til bilder av
lignende ferdige kraftanlegg lenger
sør i landet. I utstillingen inngikk dess-
uten en stor modell av demningen og
området rundt. Der var brosjyrer om
anlegget på flere språk, blant annet sa-
misk og finsk, og bilder av bygg og an-
legg som Statkraft har utført eller fi-
nansiert som en del av konsesjonsbe-
tingelsene.

Byggeleder Kjell Opheim og andre
ansatte i Statkraft var hele tiden til
stede for å orientere og svare på spørs-
mål.

Lokalt i Alta er det stor interesse for
Alta-utbyggingen. Veien til anlegget er
stengt for alminnelig ferdsel, og

Ingeniør Stein Sandvær (t.h.) fra Statkraft
Oslo hadde laget utstillingen. Av 220 utstillere
fikk Statkraft førsteprisen. «Informativ og
interessant, var juriens konklusjon. Her er

mange har ikke sett hva som foregår i
den trange fjellkløften sør for Sautso.
Sist høst arrangerte Statkraft åpne da-
ger på anlegget, og i løpet av to helger
var det hele 3 300 besøkende ved kraft-
anlegget. Til høsten planlegges det
nye åpne dager, og man venter minst
like stor interesse i år.

—Ingen hadde på forhånd trodd at
interessen for anlegget skulle bli så
stor, sier Kjell Opheim. Han har daglig
henvendelser fra grupper og enkelt-
personer som vil se anlegget, og han
prøver å ordne omvisning for flest mu-
lig.

—Det er et klart behov for en egen
medarbeider som kan ta seg av infor-

Sandvær og Bjarne Gullberg i ferd med å
montere deler av utstillingen. Foto: Bengt
Nielsen.

masjon og omvisning her, sier Op-
heim. En slik informasjonskonsulent
burde vi hatt for flere år siden, men be-
hovet er ennå til stede.

Mye av det materiellet som ble brukt
på premieutstillingen under Alta-
messen, skal også brukes i det spesielle
visningsrommet ved kraftverket. Rom-
met skal bygges ved demningen, og
derfra blir det utsikt mot betongdam-
men og magasinet. I visningsrommet
skal det være en permanent utstilling
om kraftstasjonen. Anlegget står også
sentralt i en «opplevelsespakke» som
Alta og Kautokeino kommune skal pre-
sentere for sine turister.
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Kværner

innen vannkraft
E tter at den svenskeregjering i begynnelsen av
mai ga sin tilslutning til den
avtale som tidligere i år ble
inngått mellom
Nordstjernan-konsernet og det
norske Kværner-konsernet, er
Kværners overtagelse av
Nordstjernans
vannkraftaktivitet nå et faktum.
Kværner er dermed blitt en av
de største leverandører av
vannkraftutstyr i verden med en
årlig omsetning på cirka én
milliard norske kroner.

Kværners overtagelse
omfatter:

Boving — KMW Turbin AB Kristinehamn
Boving & Co. LTD England
Newton Chambers Engineering Ltd England
Boving & Co. (ANZ) Ltd Australia
Virksomheten til
Aksel Johnson Engineering Corp. USA
Phoenix Power Systems Inc. USA

Kværners tidligere aktivitet
innen vannkraftsektoren:

Kværner-konsernet har lang erfaring
når det gjelder produksjon av turbiner
og annet vannkraftutstyr, og har levert
slikt utstyr i Norge siden 1870-årene. I
Sverige har Kværner vært representert
på vannkraftområdet siden 1981 gjen-
nom sitt datterselskap Nohab Turbin-
teknik AB i Trollhåttan. I april i år over-
tok Kværner også Nohab Verkstads AB,
et spesialverksted for turbinproduk-
sjon og turbinservice samt produksjon
av annet utstyr.

Kværner ser på produksjonen av
vannkraftutstyr som meget interes-
sant. Den virksomhet man overtar fra
Nordstjernan omfatter selskaper i Sve-
rige, England, USA og Australia. Ved si-
den av å styrke Kværners stilling på
nærmarkedet i Norge og Sverige, vil
dette bety en vesentlig utvidelse av ak-
tiviteten på verdensmarkedet.

Omsetningsmessig vil vannkraftakti-
viteten innen Kværner-konsernet stå
for henimot en femtedel av den totale
omsetning. Den største del av omset-
ningen utgjøres imidlertid av leveran-
ser til oljeindustrien med vel femti pro-
sent. Kværner-konsernet hadde i 1985
en omsetning på totalt 5,5 milliarder
norske kroner. Antall ansatte i konser-
net er cirka 8 600, hvorav 800 er ansatt
i utlandet.

Kværner Brug A/S (vannkraftdivisjonen
og rør- og lukedivisjonen Oslo
Sørumsand Verksted A/S Sørumsand
Nohab Turbinteknik AB Trollhåttan
Nohab Verkstad AB Trollhåttan
Kvaerner Hydro Power Inc. USA

Bengt Magnusson (t.v.), generaldirektør i det
svenske firmaet Nordstjernan, leverer
auksjonshammeren til Carl Røtjer,
generaldirektør i Kværner-konsernet, som ønskes
til lykke som ny eier av Boving-KMW Turbin.
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Spikerbrukfallet i Lommedalen i Bæ-
rum er virkelig verdt et besøk. Her har
Bærum energiverk fått i stand et «le-
vende» kraftverksmuseum. Kraftstasjo-
nen, som var i drift frem til 1975, ble
bygget i 1914. Det ene av de to aggre-
gatene, som hver er på 175 kVA, er re-
staurert og benyttes i flomperioder,
mens det andre er «åpnet» slik at besø-

.„ kende også kan få se hvordan en turbin
ser ut innvendig, og se hvordan den
fungerer. Det gamle marmorpanelet
med instrumenter er beholdt, og at-
mosfæren er slik at man venter å se
hest og vogn utenfor. Bygningen er
den samme. Anno 1914 står det over
den gamle inngangen.

For det er kommet en ny inngang.
Med den høye energiprisen i 1977 be-
sluttet man å installere et nytt aggre-
gat på 575 kVA. Med interesse fôr ver-
ning og helhet i blikket bygget Bærum
energiverk et tilbygg i samme stil som
den gamle bygningen. På denne må-
ten har energiverket ikke bare slått to
fluer i et smekk, men mest en hel
sverm.

1700-tallet
Det er virkelig historisk sus over Spiker-
brukfallet. Selv om Lommedalsvassdra-
get er mer kjent for sitt rike fiske med
gode oppvekstforhold for laks og sjøør-
ret, har vannkraften her vært utnyttet i

flere hundre år. Allerede på 1700-tallet
startet man utnyttelsen av vannkraf-
ten da en stanghammer, drevet av et
vasshjul, kom i drift. Dette jernverket
holdt det gående i vel 100 år før stang-
hammeren ble erstattet av en spiker-
hammer, som var i drift til ut
1880-årene. Under arbeid med ny rør-
gate i 1981 ble det, under en haug tre-
kull, funnet to gamle jernbarrer hver
på 52 kilo, samt en spiker. Jernbarrene
skriver seg fra stanghammerens eller
spikerhammerens dager.

Generatorens inntog
Vannkraften ble, som de fleste andre
steder i landet, også i Lommedalen be-
nyttet i forbindelse med møller og sag-
bruk. Men utviklingen gikk ikke
utenom Lommedalen. Generatorene
gjorde sitt inntog. I løpet av perioden
1914-1935 ble det bygget ni kraftverk i

Lommedalen. Det første som ble byg-
get, var Spikerbrukfallet, som også
skulle vise seg å bli det siste — gjenle-
vende.

Det var Bærums Verk som bygget ut
Spikerbrukfallet, eller Hammerfallet
som det het den gang. Det ble instal-
lert to aggregater fra Thunes Mek.
Verksted som hver kunne yte 175 kVA.
Vannet fikk turbinene fra Glitterud-
dammen inntaksmagasin, som ble t

bygget på samme tid. Den ligger 200
meter ovenfor, og gir en fallhøyde på
rundt 25 meter. Noe stort kraftverk var
det derfor ikke. Men som det heter;
mange bekker små, blir til stor å.

Dødsdommer
Likevel ble «de mange bekker små» et-
terhvert for små. Etter at Bærum kom-
mune i 1950 overtok kraftstasjonene,
ble turbinene stoppet en etter en. Den



Det gamle marmorpanelel er fremdeles i bn.ik
nar aggregatet fra 1914 far sin eliksir under
flomperioder.

Panelet til det nye aggregatet er av en helt
annen art. Her styres ogsa lukeapningen
automatisk.

siste døren som ble boltet, var den un-
der inskripsjonen anno 1914. Dårlige
trerørledninger var en av årsakene til
at Spikerbrukfallet måtte stoppes etter
60 års drift.

Et par år senere, i 1977, viste det seg
at det likevel var liv laga for Spiker-
brukfallet. Iherdige personer med in-
teresse for verning av våre kulturperler
fylte lungene og klarte å blåse liv i det
erverdige Spikerbrukfallet.

Nytt liv i «gammel skrott»
Et nytt aggregat på 575 kVA ble an-
skaffet fra NEBB/Sørumsand. For ikke å
forandre noe på den gamle bygningen,
ble det oppført et tilbygg hvor det nye
aggregatet ble plassert. Nybygget er i
samme stil som det gamle og føyer seg
naturlig til dette. Ny glassfiberarmert
plastrørledning ble lagt fra Glitterud-
dammen, og i 1981 var det klart for

storstilt åpning med historisk sus. Spi-
kerbrukfallet levde som aldri før.

Med en investering på cirka 3,5 mil-
lioner kroner har Bærum energiverk
fått et krafttilskudd på 2-2,5 millioner
kWh i et normalår. Ikke noen stor
kraftdekning, men man har samtidig
fått et levende museum med ny og
gammel teknikk side om side.

Besøk fra fjern og nær
Og levende har Spikerbrukfallet i aller
høyeste grad vært siden åpningen.
Hele skoleklasser har vært på besøk i
undervisningsøyemed. Fagfolk og
andre interesserte fra inn- og utland
har tatt kraftverket i skue. Kraftverket
er vanligvis ubetjent, men Bærum en-
ergiverk er stolte over å ha kunnet be-
vare stasjonen for etterslekten, og lar
gjerne interesserte få adgang til dette
kulturhistoriske «minnesmerke».
<

Pa Spikerbrukfallet star maskinene i sentrum.
Stort sett klarer de seg selu, men stasjons-

inspektør Per Klafstad ma tra til nar det gamle
aggregatet settes i gang.



Internasjonalt symposium om vannressurser:

Vi må leve med

Tilgang på nok van
. me

god kvalitet er langt fra en
selvfølge i de fleste land. Derfor
blir vannressursutnyttelse som
oftest en avveining mellom
fordeler og større eller mindre
ulemper. Dette kom frem på et
internasjonalt symposium om
vannbruksplanlegging som gikk
av stabelen i Oslo 5.-7. mai år.

Symposiet fikk god
oppslutning fra en rekke land,
og det ble konstatert at
problemer i forbindelse rried
vannressursprosjekter er svært
like i internasjonal 


sammenheng. Det hersket
enighet på symposiet om at mye
kan gjøres for å bedre
vannbruksplanleggingen, men
når grunnleggende verdisyn står
mot hverandre, må vi fortsatt
regne med konflikter.

Som ev UNESCOs Internasjonale
Hydrole Program, ble det i begyn-
nelsen av mai i år holdt et internasjo-
nalt symposium i Oslo om planleg-
gingsprosessen i forbindelse med ut-
nyttelse av vannressurser. Symposiet
ble holdt med støtte fra UNESCO, Miljø-
verndepartementet, Norsk Hydrolo-
gisk Komite og Norsk Teknisk Vitenska-
pelig Forskningsråd (NTNF).

Symposiet var delt opp i fem sesjo-
ner, og tema for disse var: almenhe-
tens deltagelse i planleggingsproses-
sen, samfunnsøkonomiske betraktnin-
ger, avveining mellom kryssende inter-
esser, bruk av EDB-modeller og fremti-
dige muligheter. Symposiet fikk stor

Tidligere miljøvernminister Rakel Surlien
holdt åpningsforedraget.
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oppslutning, og deltakerne kom fra en
rekke land. Særlig var oppslutningen
fra øst-europeiske land god, og delta-
kerne derfra deltok flittig med innlegg.

Nok vann ingen selvfølge
Til daglig tenker vi antakelig ikke over
hvor stor betydning vannet har for li-
vet på jorden, og her i Norge tar vi det
som en selvfølge at vi har tilgang på
nok vann med goq kvalitet når vf tren-

ei' det I dlerti1 er dette langt fra
seivså'gt F de 1and. Utnyttelse .av
vannressurser fører til større eller
minClre ulemper som må veies opp
rno ordelene.

I sitt åpningsforedrag på symposiet
om vannressurser pekte daværende
miljøvernminister Rakel Surlien på at
selv om de institusjonelle forhold kan
variere fra land til land, er det visse ge-
nerelle sider som alltid må tas i be-
traktning når man skal se på ulike må-
ter å planlegge og clriye vannressurs-
system på, forel&empel:

berørte interessers representa-
sjon i p nleggingsprosessen 


Innsamling og presentasjon av all
informasjon som er nødvendig for den
politiske beslutning

En mest mulig effektiv og økono-
misk beslutningsprosess

Samsvar mellom målsetting og
handlingsprogram.

Uansett hvor langt man kommer nårklet gjelde
vannbruksplanlegging — når grunnleggende
verdisyn står mot hverandre, er konflikter ikke
til å unngå. Dette må vi leve med, hevder
artikkelforfatteren. Foto: Helge Sunde/Samfoto.
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Holdninger endres over tid
Det er interessant å konstatere at de
problemer man støter på når det gjel-
der gjennomføring av større vannres-
sursprosjekter, er svært like i interna-
sjonal sammenheng. Arsaken er at det
ofte skjer en holdningsendring i sam-
funnet fordi det tar så lang tid å plan-
legge, beslutte og gjennomføre et
større prosjekt. Ti år ble antydet som et
internasjonalt gjennomsnitt.

Et typisk eksempel ble trukket frem
fra India. I slutten av 1950-årene hev-
det statsminister Nehru at store dam-
mer var Indias moderne templer. De
var symboler på fremskritt i et uavhen-
gig India. I begynnelsen av 1960-årene
og tidlig i 1970-årene betraktet store
deler av befolkningen dammene som
essensielle for å løse nasjonens mat- og
energiproblemer. Når landet nå er
selvforsynt med mat, er almenhetens
holdning til dammene blitt endret. Det
går nesten ikke en uke uten at man ser
minst en kritisk artikkel om planleg-
ging av vannressursprosjekter i Indias
aviser og tidsskrifter.

Sentralisering ikke nok
Problemet blir altså å finne frem til
planleggingsmetoder som er fleksible
nok til at man kan forutse slike endrin-
ger, og her finnes ikke enkle svar. I de
fleste land er forvaltningen av vannres-
sursene splittet opp og underlagt for-
skjellige statlige institusjoner og de-
partementer, og det er mulig at en
sterkere sentralisering kan løse eller
redusere en del problemer. Men det
ble også hevdet at sentralisering ska-
per nye problemer.

I Frankrike har man forsøkt å løse
sine problemer ved å dele landet opp i
seks regioner. For hver av disse er det
opprettet et «vannparlament» som be-
står av brukere, interessegrupper,
valgte politikere og statlige represen-
tanter. Formålet er å diskutere vannpo-
litikken i området. I Jugoslavia derimot
har man vært opptatt av at vannfor-
valtningen ikke bare skal styres av et
lovverktøy, men også av et desentrali-
sert nettverk av regionale og lokale en-
heter hvor den minste enheten er ned-
børfelt. Denne måten å organisere for-
valtningen på fører til at det blir lett å
identifisere de enkelte brukerne og å
samle deres ønsker og behov på
høyere nivåer.

Almenheten er maktf aktor
I mange land er det blitt «in» å trekke
almenheten med i planleggingen. Er
beslutningen blitt bedre av den
grunn? Dette kan det ikke føres «viten-
skapelig» bevis for, men på den annen
side vil nok prosjekter hvor almenhe-
ten holdes utenfor, antakelig være
dømt til å mislykkes.

Metodikken i Samlet Plan ble livlig diskutert. Til
venstre Fred Wenstop (skeptisk), til høyre Haakon
Thaulow (forsvarer). Billedmontasje fra symposiet.

Når det gjelder planlegging er al-
menheten blitt en maktfaktor i de
fleste land. Det er imidlertid vanskelig
å sette opp regler for hvordan denne
deltakelsen skal gjennomføres. Disse
vil ikke bare avhenge av hvilket land
det er snakk om, men også variere fra
prosjekt til prosjekt. A ha innflytelse i
en planprosess betyr ikke nødvendig-
vis at man er en av mange. Andre for-
hold som kjennskap til planleggings-
problemet, økonomiske interesser i
problemet eller i området, og god kon-
takt med innflytelsesrike enheter (for
eksempel institusjoner eller organisa-
sjoner) kan være vel så viktig. Man kan
heller ikke se bort fra at små press-




grupper har utnyttet åpenheten i plan-
prosessen til å skaffe seg betydelig inn-
flytelse i avgjørelsesprosessen.

Politikk viktigere enn teknikk
Informasjon til almenheten er viktig
dersom man ønsker en fruktbar dialog.
I USA og Storbritania er «høringsmø-
ter» meget utbredt. Her svarer et eks-
pertpanel på spørsmål fra alle interes-
serte. Problemet med slike møter er at
panelet først og fremst kan svare for de
tekniske sidene av prosjektet, mens
publikum ofte vil vite mer om de sosio-
logiske og politiske sidene. I Frankrike
har man derfor prøvd å utvide panelet
med representanter for det politiske liv
i området, og dette gjorde diskusjo-
nene mer interessante.

Her ligger antakelig det største pro-
blemet. Prosessen i forbindelse med
gjennomføringen av et større vannres-
sursprosjekt er etterhvert blitt så om-
fattende og komplisert at det er vans-
kelig å holde oversikten. Det tekniske
blir mindre viktig, mens det politiske
blir viktigere og viktigere. Det betyr at
planleggerne med teknisk skolering
må prøve å løse problemer utenfor sitt
kompetanseområde. Forslaget om et
nærmere samarbeid mellom ingeniø-
rer og sosiologer som ble fremsatt på
symposiet, burde derfor være en ide til
ettertanke.

Det er ikke sikkert at et slikt samar-
beid vil hindre små pressgrupper i å
komme inn i prosessen når avgjørelsen
nærmer seg. Det kan da raskt utvikle
seg ukontrollerte konflikter som med-
f ører at diskusjonen fjernes mer og
mer fra sider ved de rent tekniske inn-
grep. At grunnleggende verdisyn frem-
deles står mot hverandre, må vi anta-
kelig bare leve med.

Cirka 130 personer fra 18 land deltok.
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T forbindelse med omorganiseringen
1 fikk Statkraft ikke egen avdeling for
eksterne oppdrag. Det ble opprettet en
stilling for slik virksomhet i administre-
rende direktørs stab, men dette er
langt fra nok til å skape utvikling. Kan-
skje bortsett fra et noe utvidet u-hjelps-
engasjement. De ansatte har engasjert
seg forbausende lite i dette spørs-
målet, noe som etter min mening er
nødvendig. Og det haster! Land som
for eksempel Sverige, Finnland og Au-
stralia har allerede organisert statlige
bedrifter innen vannkraft- og energi-
sektoren.

Statkraft bor bli en organisasjon med
futt i, også internasjonalt. Det bør der-
for dannes et nytt selskap på linje med
Vattenfalls Swedpower, der Statkraft
er hovedaksjonær. Direktoratene i NVE
bør også delta, og resten av kontingen-
ten, kanskje 40 prosent bør innehas av
private selskaper.

Statkraft mangler eskpertise på en
rekke felter. Det er særlig på disse fel-
ter private firmaer bør trekkes med i
vår eksterne virksomhet. Hvilke fir-
maer som skal delta, vil regulere seg
selv. For å konkurrere på verdensmar-
kedet, særlig i forbindelse med utvik-
lingshjelp, vil mange oppdrag nemlig
måtte gå til selvkost.

Jevn sysselsetting er viktig for Norge.
Her i landet er det mange som er ut-
dannet og som har lang praksis når det
gjelder vannkraftutbygging. Mange vil
gjerne fortsette med dette arbeidet ut
over vannkraftepoken i Norge. Noe
som skulle være mulig dersom Stat-
kraft engasjerer seg internasjonalt.

Når Statkraft nå har satt av en stil-
ling i staben til ekstern virksomhet, vil
denne person bli en sentral skikkelse
hvis et nytt selskap skal dannes: Han vil
få en viktig laison-funksjon, men utvi-
delse blir selvsagt nødvendig. Og skal
Statkraft seriøst ut på verdensmarke-
det, må det innhentes kunnskap om
hvert eneste land det skal arbeides i, el-
ler hvor det er planlagt å arbeide i.

Den vanlige innvendingen mot stat-
lig engasjement i utlandet, er at staten
ikke skal konkurrere med de norske
selskaper som allerede har innarbeidet
seg på markedet. Her tror jeg med sik-
kerhet at et statlig engasjement vil gi
flere oppdrag til alle.

Mange land foretrekker å gi sine
oppdrag til statlige selskaper. Dette gir
sikkerhet. Statlige selskaper vil så
kunne bane veien for de spesialfirmaer
som ellers er statens samarbeidspart-
nere. Og her tenker jeg ikke bare på
rene konsulentoppdrag for tekniske
eksperter. Til en viss grad vil også an-
leggsarbeidere og andre fagfolk kunne
engasjeres i slik virksomhet. Anleggs-
arbeider i egen regi må derfor ikke av-
vikles!

Statkraft er nå organisert med en
sterk overbygning. Stillingene i ledel-
sen og delvis i «the middel manage-
ment» er høyt rangert. Men en sterk 


organisasjon må også ha noe å styre,
og derfor må det satses på utvidelse
snarere enn på stagnasjon og nedbyg-
ging. Bare da kan det skapes mulighe-
ter for forskning generelt, og for utvik-
ling av den enkelte arbeidstaker i be-
driften. Mulighetene for kortere eller
lengre opphold utenlands vil dessuten
virke som en magnet på arbeidsmarke-
det. Søkerlisten vil bli lengre og rekrut-
teringen bedre!

Slik som arbeidsoppgavene er, vil
det kreves meget liten kapital for å
danne og å drive et eksternt orientert
selskap. Som oftest bare et kontor, der
antallet ansatte kan varieres. Dermed
vil risikoen forbundet med et slikt sel-
skap være overkommelig uansett.

Selvsagt finnes det også argumenter
mot statlig engasjement på kraftsekto-
ren i utlandet. Men jeg håper «Statkraft
i utlandet» blir et motto.

Jeg vil hevde at det ikke er bare de-
partementer, Regjering og Storting
som har avgjørelsen i dette spørsmå-
let. Det er i høy grad opp til ledelsen og
de ansatte i Statkraft å forme fremti-
den. Få fart i sakene, Statkraft!

John Hysjulien

,

ORDET ER FRITT

Statkraft i utlandet
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Naturvern kontra
arbeid i natur
Brev frå Finnmarksvidda

Eg har tatt på meg sommerjobb sa-.1. man med fire skuleungdomar. Me
reparerar transportskader etter byg-
ginga av 132 kV kraftlina Alta —Kvæ-
nangen II. Lina går over fjellet frå Alta
til Kvænangsbotn, ein strekning på 63
kilometer, og den går parallelt med
Alta—Kvænangen I som vart bygd for
vel 20 år sidan.

Som dei fleste veit, er bygginga av
slike kraftliner ein svær affære. Alt som
er transportert til lina: sand, sement,
armeringsjern, mastestål og kablar veg
tilsaman fleire tusen tonn. I tillegg
kjem transport av arbeidsfolk og brak-
ker.

Det er klart at slik transport og tra-
fikk må setja spor. På tørre parti er 


spora små, men på myr er dei godt syn-
lege.

Ved å jevna, harva, så og gjødsla prø-
ver me no å hjelpa naturen å skjula
spora. Og det vil lukkast — om det
trengst tid.

Alle fem er glade for jobben me har
— men hjå meg har det framkalla ein
del tankar. Eg reknar med at dei aller
fleste menneske ser på kraftforsyning
som ein viktig og nødvendig del av
samfunnsgodene. Men gjer ein det, lyt
ein og vera villig å betala prisen, som i
dette høvet er mellombels synlege
spor i naturen.

Storparten av det norske folk — der-
imellom underteikna — er interessert i
å ta vare på naturen, men ikkje i den
grad at nødvendige samfunnstiltak
som til dømes kraftforsyninga, må
stoppast.

Me veit det finst yttarleggåande na-
turvernarar som ser all menneskeleg
aktivitet utanfor asfalten som skade-
leg, og for meg ser det ut som om ein 


del av desse har sikra seg viktige of-
fentlege stillingar hogt oppe i sam-
funnsapparatet.

Eg dreg denne slutninga etter å ha
lese eit brev til Miljøverndepartemen-
tet som omtalar naturrasering på
strekningen Alta—Kvænangen som
fylgje av kraftlinebygginga. Når dette
kjem frå ein offentleg etat, lyt det
sjåast som svært sterke ord. Brevet har
heller ingen ting med røynda å gjera.
Områda som i brevet vert karakterisert
som fullstendig rasert, ligg på myr
med god vegetasjon, og dei vil gro til
forholdsvis snart.

Det er klart at desse tenestemen-
nene har plikt til å vera kritiske, men
dei skal og vera kritiske til opplysnin-
gar dei får — og det bør vera klart at
dei ikkje kan hevda private synspunkt i
ly av Fylkesmannen sin hatt.

Sjur P. Lid

California i vinden
Reisebrev fra vingårder og vindfarmer

Dett  nord for San Fransisco begyn-
^ ner Napa Valley — Californias vin-
dal fremfor noen. Selv i desember var
klimaet behagelig mildt og vegetasjo-
nen grønn og frodig —ja, akkurat så
sommerlig som vi opplever den i Fal-
con Crest. På rad og rekke ligger vin-
gårdene langs hovedveien oppover da-
len — også Spring Mountain, som Fal-
con Crest egentlig heter.

Men den morgenen min mann og
jeg besøkte stedet, var det ikke bare
vannet som blinket i sollyset. Som de
fleste andre vingårder får Spring
Mountain en del av sitt energibehov
dekket av en solvblank vindmolle —
ofte en Fox —Airfield vindturbin som
har en kapasitet på 18 kilowatt. Staten
California subsidierer nemlig all utbyg-
ging av alternative energikilder med
25 prosent i tillegg til fullt utgiftsfra-
drag på selvangivelsen!

I hvilken imponerende grad Califor-
nia satser på vindkraftutbygging, fikk
vi et intrykk av da vi nærmet oss Palm
Springs, cirka halvannen times kjøring
sydøstover fra Los Angeles. I San Gor-
gonio-passet ble vi møtt av et fascine-
rende syn: Et utall av lysglimt blinket i
den sitrende varmedisen som dekket
ørkenområdene foran oss — som om
en hær av pressefotografer gikk amok
med sine blitzer.

Det vi så, var hva amerikanerne kal-
ler en vindfarm, og den var ikke av de

I California har
vindkraften vært
utnyttet i århundrer,
for her er det rikelig
tilgang på denne
energikilden.
Vindkraften forurenser
ikke, og den reduserer
dessuten forbruket av
råstoffer som ikke er
fornybare, for eksempel
olje og kull.
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Hjemmeværende
husmodre foler seg ofte
ensomme og isolerte,
mens utearbeidende
kvinner kanskje har en
tendens til å romantisere
den hjemmeværende
husmors rolle. Et
dilemma? Foto: Soren
Madsen/Alfa Foto.

minste. De skinnende, tredelte rotor-
bladene til 825 vindmoller dreiet lystig
rundt i en høyde av om lag 60 meter
over ørkensanden. Ifølge Southern Ca-
lifornia Edison Co. som har bygget far-
men, har hver mølle en kapasitet på
tre millioner kWh/år — nok til å dekke
forbruket til 500 familier. Skulle den
samme energimengden vært produ-
sert i et vanlig kraftverk, ville det gått
med 5 000 fat olje.

Hvorfor satser så det solfylte Califor-
nia så sterkt på vinden? Statens energi-
direktorat legger vekt på at vind er en
uutømmelig energikilde som har vært
anvendt i århundrer, og som California
har rik tilgang på.

Videre betraktes vindenergi som en
god investering som gir raskt utbytte
— ikke minst på grunn av statssubsi-
dieringen. Men utbyggingskostnadene
ventes også å synke betydelig over tid,
og gi et mer stabilt prisnivå. For eksem-
pel kan vindkraftverk eller vindfarmer
føres opp på en brøkdel av den tid det
tar å bygge tradisjonelle kraftverk —
kraftverk som dessuten ofte er mer sår-
bare ved sabotasje, naturkatastrofer el-
ler krig.

Viktig er det også at vindkraften er
miljøvennlig — den forurenser ikke, og
den reduserer avhengigheten av fos-
sile råstoffer som kull og olje. Råstoffer
som ikke er fornybare. Derfor tar Cali-
fornia sikte på å erstatte et årlig for-
bruk på 25 millioner fat olje med vind-
kraftenergi innen år 2000 — altså in-
nen 14 år. Inger-Lise Langfeldt

Det verdifulle
dilemma

A være og ikke å være, det er spørs-målet i en moderne kvinnes liv.
De fleste kvinner bærer vel i seg et
bilde av en rolig, avbalansert og for-
nøyet kvinne. Hennes dager går med
til å kjevle kakedeig, sette blomster i
vaser og andre huslige sysler. Barna får
rolige svar på sine spørsmål og et trøs-
tens ord når verden går dem imot. Hus-
stellet går av seg selv — uten anstren-
gelser. Her er ingen krangel, ingen
maktkamp — og ingen kjønnskvote-
ring. Når så den utkårede kommer
hjem til middag, blir han møtt av en
opplagt og tilfreds husmor med maten
og tøflene satt frem.

Dette bildet er en arv fra mange år
tilbake. Det er et bilde sammensatt av
øyeblikk fra barndommen som man
ønsker å beholde, og som kanskje
mange av oss ville prøve å gjenskape.
Føler vi et savn etter en tid som for all-
tid er forbi? Noen føler det kanskje slik, 


mens andre igjen priser seg lykkelig
for at den tiden er over.

Men, når alt kommer til alt, vi lever
ikke i den samme verden som våre
rnødre og bestemodre. Den gang var
rollene klarere definert, alt var roligere
og enklere. I dag må vi finne vår vei
gjennom en jungel av avvikende ver-
dier og valg.

Den tradisjonelle familiesituasjonen
eksisterer ikke lenger — en far på jobb
og en hjemmearbeidende husmor med
ett eller flere barn. Hjemmeværende
husmødre er en utdøende rase, og de
fleste som fortsatt er hjemme, føler seg
ensomme og isolerte. Utearbeidene
kvinner på sin side har kanskje en ten-
dens til å romantisere den hjemmevæ-
rende husmors rolle.

I dag ventes det mye av kvinner. Ved
siden av de tradisjonelle sysler som å
vaske klær, lage mat, gjøre rent og
oppdra barn, skal vi også tjene penger,
være politisk og samfunnsmessig ori-
entert — og ikke minst seksuelt tiltrek-
kende.

For 30 år siden var det ingen som
forlangte at vi skulle vite noe som helst 


om hverken Midt-Østen-problematik-
ken eller hvordan man skifter dekk på
bilen. I dag bør vi både kunne bruke
hammer og sag og delta aktivt i disku-
sjonen om kjernekraft. Vi venter aner-
kjennelse fra Mannen og vår omver-
den hvis vi lykkes i alt dette. Hvis ikke,
blir vi skamfulle og foler oss utilstrek-
kelige.

Slik forblir vi splittet mellom den
gamle og den nye tid. Kanskje kan det
hjelpe hvis vi godtar tosidigheten i vårt
være, siden den med sikkerhet er kom-
met for å bli. Hvorfor bekymrer vi oss,
når hverken mann eller barn egentlig
ikke trenger eller ønsker så mye av den
forgudelse, oppmerksomhet eller
disiplin som våre formodre omga seg
med?

Bestandig vil noe i oss tiltrekkes av
den «romantiske» tiden. Likevel er det
vel få som ønsker seg tilbake. Så får vi
heller innrømme at vi er gammeldagse
og moderne, sterke og sårbare. Og at
den moderne kvinnes dilemma er noe
verdifullt som vi bør kjempe for å be-
holde.

Aud Berg
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Grete Waitz
— world class

«Første gang jeg horte om Grete Waitz,
var en varm oktoberdag i 1979. Da
sjokkerte hun idrettsverden ved å sette
verdensrekord på sin aller første mara-
ton — i New York».

Dette skriver journalisten og løperen
Gloria Averbuch i sin innledning til
boka Grete Waitz — world class. Aver-
buch var ikke den eneste kvinnen som
følte seg stolt og inspirert av denne
prestasjonen. Men Grete Waitz inter-
esserte henne så sterkt at hun begynte
å skrive om henne i 1979. Og etter-
hvert samlet hun et helt bibliotek om
den norske idrettsstjernen.

Averbuch gikk med tanker om å
skrive bok om Grete Waitz, men i
denne perioden var idrettsstjernen
midt i forberedelsene til OL i Los Ange-
les i 1980. Det gikk derfor to år før det
ble snakk om samarbeid.

Resultatet — Grete Waitz — world
class — vitner imidlertid om et meget
nært og godt samarbeid. Ingen ville vel
trodd at den beherskede og tilbake-
holdne Grete Waitz ville åpne seg slik
hun har gjort her. Men det etter hvert
gode og fortrolige vennskapet med
forfatteren, og all støtte fra ekteman-
nen Jack, fikk Grete til å grave til bunns
i seg selv. Hun har gravet fram tanker
og minner fra de siste 20 årene, som
hun selv ikke visste var der. Det er en
ærlig beretning, som er blitt en kombi-
nasjon av idrettsbiografi og instruk-
sjonsbok.

Boka er skrevet av Gloria Averbuch,
men med Grete som jeg-person. Den
forste delen er en biografi over Gretes
liv de siste 20 årene. Vi følger hennes
utvikling som loper, fra hun som
12-åring gjennomførte sin første tre-
ningsøkt på sletta bak huset. Lysten på
noe mer organisert meldte seg snart,
og det gikk ikke mange månedene før
hun var medlem av sportsklubben Vi-
dar, der hun er medlem den dag i dag.

Sitt første løp vant hun som
14-åring. Hun ble juniormester på to
distanser som 16-åring, debuterte
samme år på seniorlandslaget, og der-
med var portene åpnet for internasjo-
nal deltakelse. Hun tok nå løpingen vir-
kelig alvorlig, og satset alt på trening
og skole. Selv om hun også møtte mot-
gang i den internasjonale idrettsver-
den, fikk ikke dette henne til å miste
motet. Tapet av en meget kjær venn
førte imidlertid til at all livsglede og
motivasjon for treningen forsvant. Det
var derfor bare med nød og neppe at
hun klarte å kvalifisere seg for OL i
Miinchen i 1972, men dermed var det
også gjort. Dette året innledet hun en
enestående seiersrekke som varte i 12
år, og som ingen har unngått å legge
merke til.

I boka gir hun en åpen beretning om
hvordan det har vært å være topploper
gjennom disse årene. Hun trekker fram
vanskelige sider ved det å være ver-
denskjent, blant annet presset som sta-
dig er over henne. Hun foler at hun all-
tid må leve opp til andres forventning.
Dette har satt selvtilliten hennes på
prøve når hun etter et enkelt tap blir
slaktet av avisene, som påstår at hun er
ferdig som toppløper. Det er tydelig at
hun misliker måten pressen ofte refe-
rerer sportbegivenheter på. Men både
motgang og medgang virker inspire-
rende, og det går ikke lang tid for hun
igjen overbeviser.

Beretningen om Grete Waitz er godt
skrevet, og fakta om hennes karriere er
lett krydret med artige historier fra
inn- og utland. Det er også lett å like
personen Grete Waitz. Hun er enkel,
men samtidig sta, og vet hva hun me-
ner. Hun lar seg ikke pesse til å repre-
sentere noe hun ikke har tro på.

Som instruksjonsbok egner boka seg
for alle kategorier lopere, enten man
er nybegynner eller ønsker å satse se-
riost på konkurranser. Grete tar for seg
mange viktige sider ved løpingen, og
legger stor vekt på faste vaner. Dette er
viktig, både for å trives med sin egen
treningssituasjon, og for å få løpingen
til å passe inn i familiesituasjonen.

Andre aktuelle tema i boka er det å
sette seg mål og å respektere disse, å
finne en balansegang mellom loping
og familieliv, kosthold og selvfølgelig
utstyr.

Det er lett å like Grete
Waitz, hevder vår
anmelder etter motet
med idrettsstjernen i
boka Grete Waitz —
world class. Foto:
Samfoto.
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Som kvinne i toppidretten har hun
viet dette emnet et eget kapittel; «Om
kvinner». Hun har gjennom hele sin
karriere støtt på problemer som jente/
kvinne, fra hun som 12-åring i 1965
ikke kunne bli medlem av friidretts-
klubben Tjalve, fordi klubben kun var
åpen for gutter/menn! Hun er opptatt
av at talentfulle jenter må få mulighe-
ten til å delta på internasjonale stevner
og treningsleire. Derfor ble Grete
Waitz Fondet opprettet i 1984.

Selvsagt tar hun også opp proble-
mene omkring menstruasjon og gravi-
ditet i forbindelse med løpingen. Som
en imponerende avslutning finner vi 


en oversikt over høydepunkter i Grete
Waitz' lange karriere.

Jeg vil anbefale denne boka til alle
som på en eller annen måte er knyttet
til løping. Jeg tror at både joggere/lø-
pere, og også trenere her kan hente
mange gode råd. Grete Waitz og Gloria
Averbuch har omtalt alle aktuelle sider
ved lopingen. De har også unngått å
«amerikanisere» boka, til tross for at
Grete Waitz har tilbrakt mye tid i USA.

Noen mener kanskje at bokas in-
struksjonsdel dreier seg litt for mye om
løping på topp-planet. Dette er ikke til
å unngå når hovedpersonen er den
hun er. I tillegg blir løpingen mer kom-
plisert, jo mer alvorlig den tas.

Boka er godt skrevet, og rikt illu-
strert. Dette liver opp. Fotoserier og
tegninger sammen med tekst hjelper
dessuten nybegynnere til å innøve rik-
tig teknikk. Det var imponerende å lese
boka om Grete Waitz, og jeg håper
flest mulig får anledning til å lese den.

Elisabeth Haug

Gloria Averbuch og Grete Waitz:
Grete Waitz — world class.

Universitetsforlaget 1985. 224 sider.
Gj.ill. I farger og svart/hvitt. Innb. kr.
160,-

Som omtalt tidligere i Fossekallen,
sponser Statkraft Stryn Turn og Idretts-
lag. Samme dag som det var statsråds-
besøk i Stryn i forbindelse med kraftut-
byggingen der, ble det spilt venn-

skapskamp mellom Stryn og Bram.
Bram vant kampen 5-2. Vi fikk «reser-
vebenken» til å stille opp for fotogra-
fen.

131
Hvor det er
hjerterom . . •

Frist for innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 10/1986 er fredag
24. oktober. «Hastestoff» til nr.
9/1986 kan mottas inntil tirsdag
7. oktober, dersom redaksjonen
er varslet om dette på forhånd.

Meg kan ingen flytte på. Men jeg ristes
i min grunnvoll av uroen ved hoved-
kvarteret, hvor alle må flytte i disse da-
ger. Trangt har det lenge vært, men
værre blir det nå, har jeg hørt. Ja, alle
får ikke plass, sies det.

Sånt tull! Klart at alle skal ha husrom.
Så får det heller være med «representa-
tive» direktør- og sjefskontorer inntil ti-
dene blir bedre. Det er jo ikke størrel-
sen på kontoret det kommer an på i
noe fall.
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Statkrafts personale
endringer juni/juli 1986

Nytilsatte:
Aannerud, Anders Kontorleder ATE Jensen, Arne 41 74 Skiftleder Glomfjord-verkene
Akselsen, Arne T. Kontorleder OPA Johansen, Per 41 74 Skiftleder Glomfjord-verkene
Andersen, Tom Egil Kontorleder DPH Johansen, Sigleif 41 71 Maskinm.ass. Nore-verkene
Asvall, Thorstein Sjefingeniør




Johnsen, Bjørnar 41 73 Skiftlederass. Glomfjord-verkene
Bjørkli, Tor Ove Maskinm.ass. Aura-verkene Johnsen, Jens 41 73 Skiftlederass. Glomfjord-verkene
Bjålid, Thore Maskinm.ass Tokke-verkene Karijord, Knut 0033 Avd.ing. PEU
Bollerud, Ole Johnny Fagarbeider Flesaker trafo Lillevold, Toralf J. 41 74 Skiftleder Glomfjord-verkene
Dahle, Asle Konsulent ØØ Lindgren, Britt K. 0015 Kontorfullm. Innset-verkene
Drake, Jan Kontorleder ATM Maurset, Magne 0033 Avd.ing. PKG
Drevvatne, Ragnar Ingeniør Saltfjell/Svartisen Mediaa, Agnes 0010 Førstesekretær Overf.anl. Midt-Norge
Engebrethsen, Tron Kontorleder DDT Mikalsen, Sidsel 3414 Førstektr.fullm. Kobbelv-anlegget
Erfjord, Terje Kontorleder DPP Myrset, Øystein 0036 Sjefingeniør PBD
Evensen, Bjørn Dag Kontorleder PKL Nilsen, Bjørn T. 0962 Kontorsjef OJ
Falkenhall, Trond Maskinm.ass. Hamang trafo Nymoen, Ole P. 0998 Montasjeleder Nore-verkene
Fredriksen, Elsy Kontorfullmektig Innset-verkene Ohnstad, Trond M. 0033 Avd.ing. PEU
Hafsås, Bjørg Anne Spesialarbeider Aura-verkene Okkenhaug, Ole M. 0032 Avd.ing. Kobbelv-anlegget
Hanssen, Odd Johan Avdelingsingeniør Overf.anl. Nord-Norge Olaussen, Bjarne 0998 Montasjeleder Nore-verkene
Haukeli, Kjell Kontorsjef ØØ Olsen, Kåre 0990 Spesialarbeider Rana-verkene
Hegna, Torbjørn S. Maskinm.ass. Tokke-verkene Olsen, Svein Bråthen 0998 Montasjeleder Frogner trafo
Hoff, Thorleif Kontorleder DDB Røyneland, Olav 0010 Førstesekretær Overf.anl. Sør-Norge
Hovd, Anne Lise Kontorassistent Nore-verkene Sandvold, Arne 0033 Avd.ing. ATE
Johansen, Thor Kontorleder OPM Solberg, Una 0010 Førstesekretær Overf.anl. Øst-Norge
KLeiv, Hallgeir Avdelingsingeniør Tokke-verkene Solem, Vidar 41 73 Skiftlederass. Glomfjord-verkene
Knutsen, Rolf Geir Kontorleder AOA Stokkebø, Olav 0036 Sjefingeniør PBB
Moen, Jan Erik Montasjeleder Aura-verkene Styrmo, Odd 0962 Kontorsjef ØII
Nilsen, Birger Kontorleder ØØ13 Tufte, Anders 3240 Overingeniør PET
Næss, Gunnar Avdelingsingeniør ØD Tøndevold, Erik 0036 Sjefingenlør PBG
Rogstad, Jon 0. Kontorsjef ØØØ Undrum, Bjørn 3240 Overingeniør PMT
Røste, Gudbrand Kontorleder PKS Vogt, Arne 0962 Kontorsjef ØIT
Stabell, Knut Kontorleder PKG





Storebø, Per Kontorleder • PHB





Sørvang,Jon-Roger Avdelingsingeniør Saltfjell/Svartisen Fratredelse med pensjon:




Ueland, Oddvar Kontorleder DDO Aanvik, Magnulf Oppsynsmann AO-Hokksund
Vik, Bjarne Kontorleder AOK Evensen, Knut Ledningsmester Aura-verkene
Vikan, Frode Maskinm.ass. Minne trafo Fønnebø, Ragnvald Fagarbeider Nore-verkene





Gundeid, Kjell Age Maskinm.ass. Hakavik kraftverk





Langmo, Harry Oppsynsmann Ulla-Førre-anleggene

Avansement, opp rykk:





Abildgaard, Olaf 0034 Overingeniør DD Fratredelse, annen:




Almenningen, Ole E. 0032 Avd.ing. Jostedal-anlegget Bang, Hans Fredrik Overingenior SDT
Bakkebø, Roald 0010 Forstesekretær Overf.anl. Nord-Norge Bugten, Arnt G. Overingeniør PB
Berg, Aud 0009 Adm.sekretær SI Engen, Inger Karin Overingeniør PB
Bergsland, Helge 0033 Avd.ing. Tokke-verkene Havaas, Torbjørn Avd.ing. Kobbelv-anlegget
Bjerkeli, Håkon 41 71 Maskinm. ass. Aura-verkene Johannessen, Arne M. Overingenior Aura-verkene
Bjørtuft, Torgrim 0998 Montasjeleder Mår kraftverk Kjølen, Leif Overingeniør Jostedal-anlegget
Botner, Gerd 0038 Tekniker DT Kleven, Tore Avd.ing. DP
Brunvatne, Olav 0033 Avd.ing. PGE Laukvik, Asle Fagarbeider Innset-verkene
Christiansen, Stein 4200 Førstekonsulent DSS Losnegård, Svein Konsulent Ulla-Forre-anleggene
Dille, Leif 0034 Overingenior DPS Lundhagen, Anders Fagarbeider Gjøvik trafo
Ellingsen, Johannes 41 74 Skiftleder Glomfjord-verkene Morsund, Svein I. Overingenior Smestad landssentral
Finneide, Per 3606 Maskinmester Aura-verkene Okkenhaug, Ole Morten Avd.ing. Kobbelv-anlegget
Finnerud, Kjell 3240 Overingeniør PMK Olsen, Gunnar W. Avd.ing. DTT
Fjellheim, Per I. 0998 Montasjeleder Vestlands-verkene Olsen, Rune Oppsynsm.ass. Kobbelv-anlegget
Granberg, Arild W. 4183 Montasjeleder Smestad trafo Pedersen, Steinar Maskinm.ass. Innset-verkene
Grutle, Jorun 0015 Kontorfullm. Overf.anl. Nord-Norge Ruus, Kari Kontorfullm. OAF
Gundersen, Magne 41 73 Skiftlederass. Glomfjord-verkene Solheim, Rune Oppsynsm.ass. Jostedal-anlegget
Gårdvik, Arne 41 73 Skiftlederass. Glomfjord-verkene Steien, Thor-Gunnar Oppsynsm.ass. Kobbelv-anlegget
Haakonsen, Karl 3606 Maskinmester Frogner trafo Sværd, Roger Overingeniør PBG
Hoem, Oddmund 41 71 Maskinm.ass. Aura-verkene Sæle, Bjørn M. Overingeniør Vestlands-verkene
Jacobsen, Petter 41 74 Skiftleder Glomfjord-verkene Torvik, Anders Maskinm.ass. Aura-verkene
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NVEs personale
endringer juni/juli 1986

Nytilsatte:
Bruhn, Karen Lise
Gjerald, Eilev
Karlsen, Kjell W.
Oredalen, Tone J.
Sværd, Roger

Førstekonsulent
FørstekonsuIent
Betjent
Ingeniør
Overingeniør

EEB
AA
VHI
VH-Narvik

Fratredelse med pe nsjon:
Granli, Solveig Kontorfullm.
Rognerud, Andreas Avdelingsdirektør

Fratredelse, annen:

AØ
ES




Akselsen, Arne T. Førstekonsulent AP





Ellefsrud, Else Kontorassistent VA





Gunneng, Wenche Kontorfullm. AØ





Johnsen, Kristine K. Kontorassistent VHG





Larsen, Øyvind F. Avd.ing. ET2





Løkensgard, Arvid Kontorsjef AJ

Avansement, o pprykk:




Nilsen, Birger Kontorsjef AØ

Aabel, Jens 3240 Overingenlør VU Næss, Gunnar Avd.ing. EEM

Hansen, Olga 0009 Adm.sekretær VFN Rogstad, Ion 0. Førstekonsulent AAØ

Haugen, Gunnar 0032 Avd.ing. VH Schunco, Eva Kontorfullm. EA

Kindingstad, Eivind 4317 Avdelingsdirektør EE Sæthern, Hilde M. Ingenlør VHI

Larsen, Harald B. 0011 Konsulent EEB Thorbjørnsen, Petter M. Betjent AA

Ljøgodt, Trond L. 0036 Sjefingeniør EKK Trandem, Janne Kontorfullm. ET1

Lofsberg, Per Kr. 0032 Avd.ing. VHO





Meyer, Stein L. 0962 Kontorsjef EBB





Olsen, Arne 0034 Overingeniør EKK Dødsfall:




Skagen, Finn 3049 Førstekonsulent EK Bjørknes, Magnus Ingeniør VFN

Ny info-sjef i Statkraft
Mandag 1.september i år tiltrådte Pet-
ter Skjelstad sin stilling som informa-
sjonsjef i Statkraft. Skjelstad (43) kom-
mer fra NRK hvor han har arbeidet i 15
år,« de siste tre som ditriktssjef for NRK
Buskerud/Vestfold.

For tidligere arbeidsgivere og kolle-
ger er Skjelstad kjent som en dyktig ad-
ministrator og en driftig og i&rik in-
formasjonsmann. Det er egenskaper
som vil komme godt med i Statkraft,
hvor det blir stilt store forventninger
til ham fra mange hold.

Bortsett fra Fossekallen og den ny-
etablerte videoseksjonen, må Skjelstad
starte fra scratch med å bygge opp in-
formasjonsstaben i Statkraft. Dette har
både fordeler og ulemper, mener han.

—Når det gjelder informasjonsvirk-

somheten i Statkraft, er denne klart
blitt forsømt inntil nå. Men her ligger
store ubrukte potensialer som det skal
bli både morsomt og interessant å ar-
beide med, uttaler Skjelstad.

—Ulempen er selvfølgelig at ar-
beidspresset vil bli meget stort den
første tiden, inntil vi får tak i det antall
medarbeidere som skal til for å drive
denne virksomheten profesjonelt. Men
vi er i gang med å organisere oss, og
jeg har absolutt tro på at dette skal gå
bra.

Fossekallens lesere skal selvsagt få
stifte bekjentskap med vår nye infor-
masjonssjef i et senere nummer av bla-
det. Vi nøyer oss her med å ønske Skjel-
stad velkommen til Statkraft og til Fos-
sekallen.

FOSSEKALLEN NR. 8-86 47
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