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Sammen står vi sterkere
—De problemer vi eventuelt måtte få i årene fremover, tror jeg blir
av intern karakter, betrodde NVEs nye generaldirektør Erling Diesen
meg forleden. Det han spesielt siktet til var nok «slaget»om reorganiseringen av el-forsyningen. Her har det nyttet lite med det gode, og
det ser ut til at mange må tvinges til å gå frivillig med.
Reorganisering, energiøkonomisering, utvikling av gasskraft — elforsyningen står overfor nye og store utfordringer i årene som kommer. Hver enkelt av disse oppgavene vil kreve sin mann, som det så
vakkert heter. Ikke minst når det gjelder samhold og høvisk fremferd. Indre strid vil være en ulykke.
Med dette i tankene ser jeg med undring på de utspill som er kommet fra Elforsyningens Informasjonstjeneste (ELI)i det siste. ELI er
som kjent informasjonsorgan for Norges Energiverkforbund. Mens
mange av oss slet for å holde varmen gjennom årets sørlandske fellesferie, forsøkte ELI å gjøre det hett for Statkraft. Vedtak som angivelig skulle vært fattet i Statkrafts styre, ble offentlig kritisert gjennom NRK-monopolet og Akersgatas maktapparat.
Her er det særlig to forhold som er egnet til å sjokkere og ryste. For
de første: ELItok ikke bryet med å sjekke sine kilder (som for oss for
øvrig er ukjente). En rask telefon til Statkraft eller andre involverte
energiverk ville avdekket at ELI var feilinformert. Så mye for samholdet.
Fordet annet: Statkraft er landets største energiverk. Som såden er
det også representert i NEVFmed en ikke ubetydelig kontingent. A
gå bak ryggen på sine egne hører ikke til høvisk fremferd. I hvert fall
ikke der jeg kommer fra.
El-forsyningen har lenge lidd under et anstrengt forhold til publikum. I de senere år har dette forholdet normalisert seg — kanskje
særlig takket være informasjonsvirksomhet. Skal vi beholde vår troverdighet også gjennom en tid med tunge løft, krever det at vi trekker i samme retning. Brodermord er det ingen som kommer langt
med.
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Omslagsbilde:Kina står på
startstreken når det gjelder
utbygging av enorme mengder vannkraft. Utsiktene for
et fremtidig Statkraft-engasjement i disse trakter er
gode. Foto: Aslak Ravlo.
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Lovande for Statkraft
Kina

I russetrømmens
hjemland

Statkraft har igjen hatt prominente utenlandske gjester. Og viseminister for Kinas statlige økonomiske kommisjon, Lin Zongtang,
la ikke skjul på at hensikten med
besøket var å få et bedre inntrykk
av hva Norge kan tilby i samarbeid med Kina. Og i sitt møte med
Sima ble Lin imponert.
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Glasnost har lenge eksistert innen
kraftsamarbeidet mellom Sovjet
og Norge. Grensen mellom Finnmark og Sovjet er åpen ved Boris
Gleb — i hvert fall for folk fra Statkraft og Samkjøringen.

SIDE
Vi kan når vi vil

Vannet renner
uavlatelig

Det koster å spare

Den første store, internasjonale
vannkraftkongress på norsk jord,
Hydropower '87, gikk av stabelen
i juni år. Som norske spesialiteter
ble det «servert» kraftutbygging i
fjell og i kaldt klima — en meny
som falt i smak hos de fleste.
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Hydrologisk avdeling (NVE) har
nå utarbeidet et nytt kart som viser hvor og hvor mye vann som
renner i Norge. Dette arbeidet
har tatt 10 år, men nye måle- og
produksjonsmetoder
skal heretter gjøre det lettere å oppdatere kartet.

At ytterligere bevilgninger både
er nødvendige, nyttige og produktivitetsfremmende, fikk politikerne visshet for da de nylig tok
del i en befaring av hydrologiske
måleinstrumenter. Turen ble arrangert av Hydrologisk avdeling
(NVE) for å vise hva en ekstrabevilgning på tre millioner kroner
var blitt brukt til.
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tidige samarbeidet
for det framUtsiktene
mellom Statkraft og Kina er
svært lovande. Det norske
statsselskapet har lang
erfaring og høg kompetanse
innan vasskraftutbygging.
Kina har mykje å lære av dei
norske erfaringane på
generelt og
energi-sektoren
spesielt.
vasskraftsektoren
for
Dette sier viseministeren
Kinas statlege økonomiske
kommisjon, Lin Zongtang, til
Fossekallen.
Lin var på offisielt besøk i Noreg frå
8. til 15.juni i år etter invitasjon frå industriminister Finn Kristensen. Vitjinga var ein gjenvisitt etter den norske
industriministeren si reise til Kinai fjor
haust. Fossekallen møtte Lin ein sein
kveldstime på Statkrafts messe i Eidfjord. Omvisning i Sima kraftstasjon
stod sjølvsagt på programmet til den
kinesiske delegasjonen som i alt bestod av 12 framståande personar.

Stor fart

ViseministerLiner ikkje samd med dei
som hevdar at det går seint å få til eit
samarbeid mellom vestlege land og
Kina. I alt er det inngått 7 700 jointventures med vestlege selskap etter at
Nixon møtte Mao i 1972.
—Dette talet vil auka raskt i tida
framover. I år 2000 er målet å ha
70 000 joint-venture-avtalar mellom
Omvisninga i Sima Kraftverk overtydde dei kinesiske gjestene viseminister Lin Zongtang (t.v.) og
Ma Yi om at Statkraft har mykje å bidra med
utbygginga av dei store vasskraftressursane
Kina. Foto: Jan Ole Rød.

1 Kina sine mektige fjell ligg det eit vasskraftpotensial som er 15 gonger større enn det norske.
Ennå er berre fem prosent av desse ressursane
bygd ut, og det er slike tal som gjer Kina til ein
interessant marknad mellom andre for Statkraft.

Tekst: Jan Ole Rød
Foto: Aslak Ravlo
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kinesiske og utanlandske selskap. Farten er stor nok, meiner Lin.Han strekar
under at sjølvom Kinafører «den opne
dørs politikk»,vil landet sjølv avgjera
farten og retninga i samarbeidet med
utlandet.
—Idag er det stor konkurranse om å
komma inn på den kinesiske marknaden. Me tar oss tid til å vurdera alle potensielle samarbeidspartnarar grundig
før avtalane blir underskrivne. Hovudpoenget er å sikra Kina kapital og teknologi, seier Lin.
Viseministeren er opptatt av at Kina
ikkje må komma opp i dei gjeldsproblema som andre utviklingsland strir
med. Han presiserer at Kina vil unngå
dei vanskane som til dømes Mexico
strir med i dag. Det kinesiske ønskjet
om nasjonal styring og sjølvråderett er
utan tvil ei viktig årsak til at mange
vestlege bedrifter er frustrerte over at
kinesarane har så god tid.
Framtida for desse to ligg i utvikling på energisektoren, og her har kinesarane mykje å lære av
norske roynsler.

Lys framtid
Viseminister Lin legg ikkje skjul på at
hensikten med besøket er å få eit betre
inntrykk av kva Noreg kan tilby i samarbeidet med Kina.Tilnå har selskapa i
dei to landa inngått 8 joint-ventureavtalar. På vasskraftsektoren har Kina
ein kontrakt med Hafslund om bygginga av vasskraftverket Shi Louti. Statkraft gjer konsulentarbeid på det såkalla Yantan-prosjektet.
--I framtida er det vårt mål å byggja
vidare på det gode samarbeidet med
Statkraft og andre norske selskap på
energisektoren, understrekar Lin.Vasskrafta står i dag for tretti prosent av
energiforsyninga i Kina; eit prosenttal
som skal haldast når landet nå tar sikte
på å auka den totale kraftproduksjonen med ni prosent i året. I praksis tyder dette ei årleg vasskraftutbygging
som tilsvarar om lag 10 TWh. Dei totale vasskraftressursane i Kinaer 15 gonger større enn dei norske, men kinesarane har til nå berre bygt ut om lag
fem prosent av ressursane sine. Det er
mellom anna slike tal som gjer Kinatil
ein interessant marknad for eit eventu-

elt framtidig aksjeselskap med utgangspunkt i Statkraft og med ansvar
for utanlandsengasjementa.

Gigantutbygging
Kina står akkurat nå midt oppe i planlegginga av det som skal bli det største
kraftverket i verda. På Yangtse-elvaer
det planar om eit kraftverk — Three
Gorge — som blir større enn det brasilianske Taipu-verket.Vanlegviser vasskraftutbygging eit lite kontroversielt
tema i kinesiskpolitikk, men om Three
Gorge-prosjektethar det oppstått politisk strid. Viseminister Lin finn dette
naturleg:
—Gjennomføringaav prosjektet vil
innebere at om lag ein million menneske må flytte frå breddane av Yangtse. I tillegg er det reist spørsmål om dei

«Den opne dørs politiklo har ført til stor konkurranse om å kome inn på den kinesiske marknaden. Norske selskap på vasskraftsektoren ligg
godt an i denne konkurransen.

økologiske følgjene av gigantutbygginga, fortel Lin.Han trur likevelat Folkekongressen vil gå inn for prosjektet.

Mektig imponert
Vel midtvegs i programmet sitt i Noreg
var Lin Zongtang tydelegvis imponert
over det han hadde sett. Særleg hadde
besøket på Statfjord-feltet gjort inntrykk. Men det var tydelegvis meir enn
vanleg høfleg kinesisk framferd då Lin
gav uttrykk for sin reaksjon etter omvisninga i Sima.
—Kraftstasjonen var imponerande.
Det var flott å sjå kor rein og godt vedlikehaldt Sima var, sa den kinesiske viseministeren.

I Kina finn ein nytt
og gamalt, stort og
smått om kvarandre. Her eit relativt
lite steinknuseri
frå gigantanlegget
Yantan, der Statkraft
gjer konsulentarbeid.

Vilt og vakkert er
landskapet kring dei
store kinesiske
vasskraftanlegga.
Her frå Yantan-distriktet.
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Med Statkraft og Samkjøringen på Sovjet-besøk:

MENS
I HUSSEST
I
HJEMLAN
Reportasje:

Ole Magnus

Rapp

på. åpent
satses
Detblitt
land. er
et mer
Sovjet
samarbeid og god kontakt
med omverden. Innen
har det
kraftsamarbeidet
lenge vært åpen grense
mellom Sovjet og Finnmark.
i Pasvikelva
Vannmengden
utnyttes av begge land, og
Norge har bygd flere
kraftverk for russerne. Norge
kjøper også kraft fra Sovjet
og har jevnlig forbindelse på
tvers av denne grensen. En
direkte telexforbindelse
mellom Alta og Boris Gleb er
også etablert.
ontakten mellom oss og Sovjet er
J god, sa sjefen for Alta-verkene,
Audun Hustoft da han sammen med 15
representanter fra Statkraft og Samkjøringen var på besøk og blant annet
fikk testet telexen fra Boris Gleb til
Alta. Kontaktener også på andre måter
god mellom norske kraftverksfolk og
deres sovjetiske kollegaer.
Pasviker blant landets mest regulerte vassdrag. På strekningen fra innsjøen Enare til Kirkeneser det hele sju
kraftverk.Fireav disse ligger på grensa
mellom Norge og Sovjet og representerer et unikt industrisamarbeid mellom øst og vest.
Norskeentreprenører bygde alle disse fire kraftverkene mellom 1960 og
(

Statkrafts utsendinger fikk full service hos sine
russiske kolleger. Her er Ola Gunnes i samtale
med Gerasimov og Malygin via tolken Ola Horpestad

8
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1975. To av dem, Boris Gleb og Hestefoss, det nordligste og sydligste eies og
drives av Sovjet, mens de i midten,
Skogfoss og Melkefoss er norske. Alle
er typiske elvekraftverk, uten spesielt
store magasiner. De sju kraftverkene
regner alle innsjøen Enare som sitt magasin. Sjøen er 1 000 kvadratkilometer
stor og har et nedslagsfelt på cirka
13 000 kvadratkilometer. Større magasin og mer stabil vanntilførsel kan man
knapt få.
Norge har fortsatt kraftsamarbeidet
med Sovjetogså etter at stasjonene var
ferdige og overtatt av eierne. I dag kjøper norsk kraftforsyning strøm fra Boris Gleb. Tidligere var dette populært
kalt «russestrøm»,blant anliet fordi gal
frekvens kunne spille elektriske instrumenter et puss.
I dag er dette fenomenet ute av verden. Norske kraftingeniører var i fjor i

Kraftstasjonen

i Boris Gleb er bygd av norske entreprenører

for om lag 25 år siden.

BorisGleb og bygde om deler av kraftstasjonen. Nå er det riktig frekvens på
den strømmen Norge kjøper østfra.
Statkraft har regelmessig kontakt
med sine russiske kolleger. Finnmark
Dagblad var med da en delegasjon fra
Statkraft og Samkjøringens Overføringsråd var på besøk i Boris Gleb.
Mange i Kirkenes-området husker
Boris Gleb fra den tiden det var åpen
grense. Da var det populært å ta småturer over til bygda, der det også var
muligheter for å handle vått og tørt.

Åpen grense

fra kraftstasjonen i Boris Gleb. Fra venstre driftsdirektør Ola Gunnes i
Her starter «russestrømmen»
driftsbestyrer Audun Hustoft i Alta-verkene og
Statkraft, direktør Gerasimov i Pasvik-kraftverkene,
som Statkraft har bygd
Bak dem sees koblingsanlegget
sjefingeniør Malygin i Pasvik-kraftverkene.
om for å få riktig frekvens på «russestrømmen».

I dag er grensen stengt, men ikke så
lukket som mange tror. Den 15 manns
sterke delegasjonen fra Norge kjørte
egne biler over grensa ved Storskog,
og fikkfull omvisning og god sevice på
kraftverket i Boris Gleb. Etter planen
skulle man også forhandle om strømpriser for neste sesong, men forhandlerne fra Moskva var forhindret fra å
møte. Norske arbeidere har de siste
årene pendlet mellom Norge og Sovjet
omtrent som om grensen skulle være
åpen.

Den norske kraftstasjonen i Skogfoss er
pålagt å produsere
settefisk. Ingeniør
Thorleif Nilsen,
nummer to fra
venstre, viste rundt.

Demningene til kraftverkene i Pasvikelva går fra øst til vest. Fra Sovjettil
Norge. Midtveispå betongdammen er
landegrensene markert med en strek
og et beskjedent grensemerke. Gjerder
og piggtrådsperringer finnes ikke her.
Men man skal ikke bevege seg langt
over streken, østover eller vestover, før
man blir oppdaget av norske eller sovjetiske grensevakter.
De sju kraftverkene i Pasvik-vassdraget produserer årlig tilsammen cirka
1 300 millioner kilowatt timer (GWh).
Dette er dobbelt så mye som produksjonen ved Alta kraftverk, og like mye
strøm som hele Finnmark bruker på ett
år. Skogfossproduserer i gode år cirka
280 GWh, mens Melkefosssender omtrent halvparten så mye ut på nettet.
I tillegg kjøper Norge cirka 50 GWh
fra den sovjetiskekraftstasjonen i Boris
Gleb. Mengden kjøpt kraft varierer fra
år til år, prisen varierer også, men akkurat nå betaler Norge cirka 13 øre pr.
kilowattime. Sovjet er interessert i å
selge mer, men prisen avgjør Norges
valg.

Bygd av nordmenn
Kraftstasjonen i Boris Gleb er bygd av
norske entreprenører, og skiller seg
Demningen til Skogfoss kraftstasjon går bokstavelig talt fra øst til vest. Grensen mellom Norge
og Sovjet går midt på demningen, og er markert med en strek og et grenseskilt. Her er delegasjonen fra Statkraft og Samkjøringsrådet på
omvisning.

ikke ut fra andre konvensjonelle elvekraftverk. Bygningene og kontrollinstrumentene er norske. Selve turbinen
er av typen Kaplan, og generatoren er
russisk. Norske entreprenører leverte
laveste bud på byggingen, nå har Sovjet selv utviklet høy kraftverksteknologi, og bygger sine anlegg selv.
I dag finnes det en rekke kraftverk
over hele Kolahalvøya.Foruten vannkraftverk driver russerne varme-,
atom- og tidevannskraftverk.
—Kraft fra Sovjet er ikke billigere
enn annen kraft vi importerer, men siden kraftverkene ligger så nært Norge,
sparer vi linjetap, sier Audun Hustoft.
Han er driftsbestyrer for Alta-verkene,
som har ansvaret for kraftledningene
og kraftproduksjonen i Finnmark.
Samkjøringens overføringsråd avsluttet sin rundreise i Finnmark med å
besøke kraftstasjonen i Boris Gleb og
Skogfoss.Rådets oppgave er å administrere og lage retningslinjer for bruken
av kraftnettet i Norge. Nettet eies av
forskjellige selskaper, og alle kraftselskaper kan bruke ledningene mot å betale for det. Ola Gunnes som er formann i overføringsrådet, er også driftsdirektør i Statkraft og sjef for Statkrafts
ti driftsområder.

Denne artikkel er tidligere publisert i
FinnmarkDagbladlørdag 13. juni 1987.
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n ver 100 år er det gått siden man
l.J for første gang utnyttet vannkraften til elektrisitetsproduksjon, og det
skulle ikke gå så lang tid før Norge
plasserte seg blant de ledende i verden
innen vannkraftutbygging. Derimot
gikk det svært lang tid før man klarte å
få i stand den første, store, internasjonale vannkraftkongressen på norsk
jord; «Hydropower87».

men de er likevel tilfreds med oppslutningen.
Det var Norske SivilingeniørersForening (NIF)i samarbeid med en rekke
institusjoner, deriblant Statkraft, som
sto bak konferansen. «Hydropower87»
besto av tre deler; den internasjonale konferansen i Oslo, en fire
dagers studietur til en rekke av de mest
interessante anleggene rundt om i SørNorge og en tre dagers såkalt workMen i år skjedde det, altså. I tids- shop som avsluttet det hele i Trondrommet fra den 22. til 25. juni var heim den 2. juli. Under denne siste derundt 350 eksperter på ulike områder len var temaet «Hydropower in Cold
innen vannkraft samlet på Hotel Scan- Climate». Ved konferansen i Oslo ble
dinavia i Oslo. Det kom deltakere fra det tatt opp flere ulike temaer konsenhele verden. Arrangørene hadde under trert om «planlegging, design og konplanleggingen av konferansen riktig- struksjon av underjordiske kraftstasjonok forventet et større deltakertall, ner».
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Bred støtte fra bransjen
Idet dette skrives er konferansen bare
så vidt kommet i gang, men KjellYngvar Nilsen, avdelingsdirektør i Bygningsavdelingen i Statkraft og medlem
i arrangementskomiteen for konferansen, vet det som er verdt å vite om evenementet.
—Tanken om en slik internasjonal
konferanse oppsto for et par år siden,
og etter hvert som planene ble lagt,
fikk man bred støtte fra hele bransjen.
Statkraft har spilt en aktiv rolle i arrangementet.

Den spesielle norske stilen
—Formåletmed konferansen er å sette
søkelysetpå en del av de spesialitetene

vi har her i landet. Utlendinger snakker
ofte om den spesielle norske stilen. Nå
får de anledning til å se den i en større
sammenheng. Det vi ønsker er å få en
gjennomgang av vannkraftutbygging i
fjell, som er ett eksempel på «den norske stilen».Det er ikke noe annet land i
verden som har bygget så mange kraftstasjoner i fjellsom vi har gjort i Norge.
Halvparten av alle verdens kraftstasjoner av denne typen, er å finne i Norge.
En annen ting som er noe spesielt for
Norge, er at vi ofte opererer med svært
høyt trykk i uforede tunneler — ofte
med lufteputekammer i tilløpssystemet. Dette er for en stor del utviklet i
Norge. Meningen er da at de utenlandske deltakerne skal være med på en
teknisk diskusjon av våre løsninger.

Vidar Bern var blant
de norske foredragsholderne. Han redegjorde for utnyttelsen av breelven under Folgefonna, et
tema som ble fulgt
med stor interesse
fra en rekke utenlandske delegater.

Det har stor betydning for oss, for det
er på ingen måte «lettvektere» innen
vannkraft som kommer til konferansen. Deltakermassen har bred faglig
kompetanse.

selge vår ekspertise. Vannkraftkompetansen er en nasjonal ressurs på flere
måter. Vi er blitt i stand til å produsere
alt det utstyret som trengs for et vannkraftverk. Totalt sett har vi derfor mye
å tilby det utenlandske markedet.

Vi må bli flinkere til å
markedsføre oss

Statkraftmarkererseg
skikkelig

—Det er vel mildest talt på tide at
vannkraftnasjonen Norge arrangerer
en slik konferanse?
—Ja.Riktignokskal det sies at det flere ganger er holdt mindre konferanser
om mer avgrensede emneområder,
men det er altså første gang man satser så stort. Det er bare å innrømme at
vi har vært lite flinke til å markedsføre
oss i utlandet. Gjennom denne konferansen viser vi at vi har erkjent og
tatt konsekvensen av dette. Vi begynner å gjøre oss mer gjeldende i utlandet, og vi er blitt flinkere til å drive
reklame for oss selv.
Hva slags konsekvenservil det få?
Den innenlandske vannkraftutbyggingen trappes noe ned etter
hvert. Nå når vi begynner å gjøre oss
mer gjeldende i utlandet, noe blant annet denne konferansen forhåpentligvis
vil føre til, kan vi etter hvert begynne å
En viktig del av Hydropower 87 var en fire
dagers studietur til en rekke av de mest interessante vannkraftanleggene i Sør-Norge, blant
annet Jostedal-anlegget. Til tross for en streng
timeplan ble det også tid til turistattraksjoner.
Her tilbys deltakerne en forfriskning ved den
vakre Nigardsbreens fot. Foto: Per Joranger.

—Hvorfor har ikke Statkraft dratt i
gang et slikt tiltak for lenge siden?
Vi kunne nok ha gjort det, men en
slik konferanse koster mye, både av tid
og penger. Dessuten er det egentlig
ikke vår oppgave å arrangere konferanser. Det vi kan gjøre er å inspirere
bransjen som sådan til oppgaven.
Synes du personlig at Statkraft gir
seg godt nok til kjenne under konferansen?
Det vil jeg ubetinget svare ja på.
Jeg mener vi får markert oss skikkelig
på flere måter og gjennom forskjellige
virkemidler. I den forbindelse vil jeg
gjerne si at en del av våre ansatte har
bidratt med et betydelig arbeid, ulønnet sådant, for å få konferansen i stand.
Flere av våre beste medarbeidere legger fram «papers»om sentrale emner.
Vi stiller med en god stand (liten utstilling)med bilder og illustrasjoner fra
vår mangfoldige virksomhet rundt om
i landet. Standen vil stå fremme under
hele konferansen. Vi bidrar videre med
en konferansebag, og vi er vertskap for
konferansedeltakerne når de besøker
noen av våre anlegg. Vi må tro at beFOSSEKALLENNR. 7-87
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søket ved våre stasjoner vil gjøre inntrykk; både fordi de er av stor faglig interesse, og på grunn av måten vi har
tilrettelagt forholdene for besøkende
på, sier Nilsen.
Flere av Statkrafts dyktigste fagfolk vil holde foredrag om de mest interessante delene av vår virksomhet.
Noe det kanskje vil knytte seg ekstra
stor oppmerksomhet til, er Vidar Berns
(driftsbestyrer for Vestlands-verkene)
foredrag om utnyttelsen av bre-elven
under Bondhusbreen. På dette feltet er
Norge kommet lenger enn noe annet
land.

Unikt i verden
—Folgefonn-prosjekteter unikt i verden, sier Vidar Bern. —Manhar forsøkt
seg på noe lignende i Frankrike, men
der måtte de gi opp etter en stund. Isforholdene var for ustabile til at det lot
seg gjennomføre.
Hva gikk Folgefonn-prosjektet ut
på?
Veldig kort fortalt kan jeg si at vi
boret oss vei i fjellet under brearmen,
og gikk deretter opp slik at vi kunne
bevege oss under selve isen. Vi brukte
kokende vann og smeltet oss tunneler
gjennom isen inn til vi fant elveleiet. Vi
visste lite om grunnforholdene, så det
var ganske spennende. Da vi hadde
funnet elven, ledet vi vannet i tunnel
ned til kraftstasjonen, forklarer Bern.
Det som imidlertid viste seg å
være et problem, var at vannet førte
med seg store mengder sand og stein.
For å unngå tetning av løpet, bygde vi

Kjell Yngvar Nilsen
har stor tro på at
Hydropower 87 vil
ha positive ringvirkninger for Norge
som eksportor av
ekspertise. Kongressen har vært så vellykket at det er bestemt at man skal
arrangere en tilsvarende kongress i
Norge om tre år.

et stort kammer inne i fjellet hvor sand
og stein blir liggende igjen. Bare vannet går videre. Naturlig nok må kammeret tømmes fra tid til annen. Til å
begynne med benyttet vi biler som ble
brakt opp med helikopter, men dette
viste seg snart å være en temmelig
kostbar fremgangsmåte.

Stor besparelse
Så var det at vi i samarbeid med Norsk
hydrodynamisk laboratorium fant ut
hvordan vi kunne la vannet selv spyle
ut steinmassen. Resultatet var imponerende. I løpet av halvannen til to timer ble 4 000 kubikkmeter masse feid
ut og vekk. Dette ga en stor pengebesparelse. Hvis vi tar utgangspunkt i en
pris på 15 øre pr. kWh har vi nedbetalt
hele prosjektet i løpet av tre til fire år.
Nå går vi med et rent netto-overskudd
på 15-20 millioner kroner i året. Dette gir perspektiver som jeg regner med
det vil være stor interesse for blant
mange av de utenlandske deltakerne
på kongressen, sier Bern.
Vidar Bern fikksom alle de andre foredragsholderne 15 minutter til rådighet. Først ga han et par —tre minutters
resyme av prosjektet, deretter viste
han en film om hvordan prosjektet lot
seg gjennomføre. Jo, Norge og Statkraft er virkeligpå offensivenpå det internasjonale marked.

Statkraft var representert med en stand under
vannkraftkongressen. De kreative hjerner bak
design og oppbygging var Ingrid Adeler (bildet)
og Stein Sandvær.
16
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En plass
på Sola

"s)

Tekst: Petter Skjelstad
Foto: Knut S. Vindfallet

ublikum
som flyplass
var møtti
1P fram
på Sola
forbindelse med det store
flystevnet der i slutten av
mai i år, fikk en enestående
mulighet til å se en demonstrasjon av mastemontering
og linestrekk. Firmaene Helikopterteneste og Helikopter
Service og mannskap fra
Anleggssenteret i Lillesand
reiste master på flyplassen
slik det ellers foregår ute i
terrenget.
pplegget for slik mastemontering
er utviklet av overføringsanleggene i Statkraft i samarbeid med flere helikopterselskap, og arbeidet er satt i
system ved bygging av de store overføringsledningene her i landet.
Det spesielleved denne teknikken er
samarbeidet mellom helikopteret og
bakkemannskapene. De ulike delene
av masten blir koblet sammen og bygd
opp fra helikopteret, uten at montørene trenger å gå opp i selve masten. På
Solatok det en halv time for Helikopter
Service å reise en slik mast.
Deretter gikk helikopteret i gang
med selve linestrekket. Et inviklet system som stiller store krav til presisjon
både hos helikopterbetjening og bakkemannskap. På Sola var det selskapet
Helikopterteneste fra Kinsarviksom utførte denne oppgaven for Statkraft.
Arrangementet på Sola var storslagent. Jagerfly, surrende helikopter og
veteranfly dominerte i luften. Og i alt
dette ble dessverre oppmerksomheten
omkring mastemonteringen noe redu-

sert. Ved en bedre speaker-tjeneste og
samordning av de ulike aktivitetene,
ville nok publikumstilstrømningen
blitt større. Den oppmerksomhet hadde Statkrafts arrangement fortjent.
Traversen loftes på plass.

Masten monteres
seksjonsvis.
FOSSEKALLENNR. 7-87
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GeneraldirektørSigmund Larsengår fra roret:

VANNKRAFT1111YGGINGEN
HAR
GATT
EDH
TREGT
Intervjuer: AkselNicolaiTonjer
.12. direktør
Etter
12 åri som
NVE generalkan
Sigmund Larsen nå gjøre det
han har lyst til. Larsen søkte
om å få fratre allerede
1. mai, men gikk med på å
fortsette inntil Erling Diesen
kunne overta roret 1. august
i år. Selv om han gleder seg
til å kunne disponere tiden
fritt, tenker Larsen tilbake på
tiden i NVE som en meget
fin og interessant tid.
—Jeg har bare gode
minner fra mitt arbeid her,
sier han.
a Sigmund Larsen tiltrådte som
generaldirektør i NVE 12. august
1975, hadde han allerede i fire år vært
medlem av NVEshovedstyre. Han hadde også vært saksbehandler hos Fylkesmannen i Hordaland i 10 år, hvor han
blant annet arbeidet med saker vedrørende el-forsyning og kraftutbygging.

Forbausende mye er gjort
—Detsom slår meg etter disse tolv årene, er hvor mye som er gjort i denne tiden på en sektor som er så viktig for
Norges utvikling, sier Larsen. —Overføringssystemet er forsterket, vi har
lagt kabler til Danmark, og mellomriksforbindelsen til Sverige er styrket.
Totalt er det bygget ut 23 TWh ny elektrisk kraft i denne perioden. Det til18
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svarer nesten en fjerdedel av den totale årsproduksjonen. Blant annet er de
to største kraftstasjonene, Sima og
Kvilldal,bygd i disse årene. En høytidsdag av de store ble det da kongen foretok den offisielleåpningen av Kvilldali
1982.

Nei, vi vet i dag ikke om det noensinne lå realiteter bak Achilles-planene.

Omorganiseringen
unødvendig

—Etter mange og lange år med utredninger ble NVEtil slutt omorganiAlta tappet kreftene
sert. Hva syns du om resultatet?
—Men alt har vel ikke vært like morAlle vet at jeg var uenig i omsomt, Larsen. Det er vel nok å nevne organiseringen. Jeg mente vi hadde en
Alta-utbyggingen?
effektivetat som fungerte bra, og ved å
—Deter riktig. Striden om Alta førte styrke visse deler av organisasjonen,
til en svært urolig tid som tappet på kunne vi fortsatt som før. Men til slutt
kreftene. Men det var også en god tid. vedtok altså et enstemmig Storting at
For det første virket striden samlende Statskraftverkene skulle skilles ut. Napå etaten, og for det andre fikkvi langt turlig nok ble 1986 et urolig år — anstørre ro rundt våre utbygginger gjen- net er ikke å vente under en omorganinom den enstemmige dom i Høyes- sering. Nå ser det imidlertid ut til at vi
terett. Tidligere ble både jeg og etaten er kommet i normal rytme. Rent arutsatt for mye usaklig kritikk. Det ble beidsmessig er det ikke skjedd så store
det stort sett slutt på etter dommen. endringer i Energidirektoratet og VassMen det er klart at det likevel var en dragsdirektoratet. Vi har fått beredubehagelig tid.
skapsavdelingen i tillegg, men ellers
jobber vi som før.
Achilles-mysteriet
—Detkom også opp en annen, litt mer
spesiell sak. Jeg sikter til den såkalte Godt forhold til Statkraft
«Achilles-saken»hvor politiet fant do- —Føler du at NVE er kommet noe i
kumenter som antydet el-forsyningen skyggen av Statkraft?
som sabotasjemål. Hvordan opplevde
NVEer fremdeles en stor og viktig
du dette?
etat, som forvalter statens interesser
—Achilles kom egentlig som et på vassdrags- og energisektoren. Vi føsjokk, og vi tok saken selvfølgeligme- ler oss derfor ikke på noen måte i skygget alvorlig. Det hører med til NVE's gen av Statkraft. At vi ikke har fått de
plikter å sikre forsyningen mot sabota- ressurser vi trenger for å gjøre en fullsje og vi gjorde de tiltak som vi mente god jobb, er en annen sak, men det kan
var nødvendig.
rettes på.
Hvordan er forholdet til Statkraft?
—Ble sabotasjeplanene noen gang
bekreftet?
Forholdet til Statkraft er fortsatt

meget bra. Forskjellen ligger i første
rekke i at ting som tidligere kunne avklares i korte møter, nå må ordnes
skriftlig. Enda mer omstendelig blir jo
prosedyren når Statkraft flytter ut av
huset, men noe problem er jo ikke dette.

Økt selvstyre en fordel

Hadde du sett det som en fordel å få
større selvstyre?
Det er klart det ville vært en styrke, men da måtte vi hatt et romsligere
budsjett. Helst skulle vi hatt et så smidig system at vi kunne tilpasset oss tidens krav til lønns- og arbeidsforhold.
A finne balansen mellom tilbud og etterspørsel er ikke noen enkel oppgave
innen staten i dag. Men her ser jeg
tegn til oppmykning, og det skal bli
spennende å følge utviklingen.
—Sliter NVE med spesielle problemer i dag?
—Mangelenpå elektrofolk i Energidirektoratet er et velkjent problem.
Dette arbeider vi med kontinuerlig, og
det ser ut til at situasjonen er blitt noe
lettere i det siste. Ellers er det et par
poster jeg vil nevne. Den ene gjelder
Forbygningsavdelingen som vi har
kjempet for i mange år, hvor oppgavene er langt større enn det vi kan makte.
Den andre posten er våre tilskudd til elforsyningen. Stortinget har vedtatt at
vi skal arbeide mot vertikalt integrerte
verk i el-forsyningen, og i dette arbeidet er tilskudd til de svake det viktigste
virkemiddel. Skalvi lykkesi denne viktige oppgaven, må NVEfå langt større
midler til disposisjon.

Betenkeligheter til
gasskraft

Befatning med gasskraft har du fått
nærmest på overtid, selv om gassen
også var fremme i lyset da du tiltrådte
for 12 år siden. Hvordan ser du på gass
som energikilde?
Jeg hilser gasskraften velkommen
som et supplement til vannkraften. Det
har til nå gått for tregt med utbyggingen av vannkraften, og uten gasskraft
ville vi fått store problemer utover i
1990-årene. Men når dette er sagt, må
jeg si at jeg er betenkt over at gasskraften kom så brått. Og jeg stusser over
hvordan den er omtalt i energimeldingen.
Mine betenkeligheter gjelder i første
rekke forurensningsspørsmålet. Store
mengder gass skal brennes, og på
grunn av fremherskende vindretning
og stor årlig nedbør, vil det meste nedfall fra kraftverk bygd på Nordsjø-gass
ramme områder vest for Langfjella. I
denne sammenheng er det spesielt
langtidsvirkningene som opptar meg.
Betenkt er jeg også over den lave ut-

nytting av gassens energiinnhold.
Mens man i utlandet opererer med en
utnyttelsesgrad på 80-90 prosent, er
det her ikke snakk om mer enn 45-50
prosent. Jeg mener det burde være mulig å lokaliseregasskraftverkslikat varmen til en viss grad kan utnyttes i
fjernvarmeanlegg slik man gjør i utlandet. Det er jo her snakk om en ressurs som ikke er fornybar slik som
vannkraften.

Sigmund Larsen har som generaldirektør i NVE
opplevd kontroverser som Alta-saken, det spesielle Achilles-mysteriet og den nye gasskraften.
Selv om arbeidet har lagt bes1ag pà det meste
av hans tid, ser han tilbake på de 12 årene som
en fin og interessant tid. For sin innsats i samfunnets tjeneste ble han fredag 10. juli i år utnevt til Kommandør av St. Olavs orden. Foto:
NTB.
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— Ellers er jeg forbauset over at gasskraften er blitt mottatt uten motforestillinger. Det skyldes vel dels at den
kom så overraskende, dels uvitenhet.
Men reaksjonene kommer nok, og
også den erkjennelse at vannkraften er
å foretrekke til produksjon av elektrisitet.

Lite fritid
—Ognå skal du altså følge den videre
utvikling fra sidelinjen?
—Det skal bli spennende å se hva
som skjer fremover, og jeg kommer
fortsatt til å følge NVEmed interesse.
Mine år i NVEhar for meg vært en interessant og hyggelig tid, og samarbeidet med kolleger, hovedstyret og

rådet har vært meget godt. Jeg har
reist mye i distriktene, og jeg har opplevd et åpent og tillitsfullt forhold,
både til politikere og fagfolk.Ulempen
har vært at det har tatt så mye av min
tid. Fritid er det ikke blitt mye av i de
siste tolv årene, og jeg har derfor lenge
gledet meg til å disponere tiden fritt.
Du er ikke redd for at du ikke skal
kunne fylle tiden når du har vært vant
til at arbeidet beslaglegger det meste?
Det er det ingen fare for. Dette har
min kone og jeg planlagt lenge. Vi flyttet blant annet tilbake til huset vårt på
Askøy utenfor Bergen allerede i mai.
Og det må jeg si, det er deilig å være
tilbake på Vestlandet. Selv om vi har
hatt det bra i Oslo, har vi aldri vært i
tvil om at vi skulleflytte tilbake, sier en
glad og tilfreds Sigmund Larsen.
—Det er til nå gått for tregt med utbyggingen
av norsk vannkraft, slår NVEs avtroppende generaldirektør Sigmund Larsen fast. Illustrasjon:
Svein Nyhus.

51.4

Erling Diesen
ny generaldirektør i NVE:

1.' Erling
Fra
1. august
Dieseni år
vært
harny
generaldirektør
i NVE. Han
kom da fra Buskerud
energiverk hvor han var
administrerende
direktør,
men er fra tidligere en kjent
skikkelse både i NVE og Oljeog energidepartementet.
Diesen overtar stillingen
etter Sigmund Larsen i en
tid hvor gasskraft preger
energibildet, men Diesen
mener det også er andre
store forandringer på gang.
—Vi går inn i en ny epoke,
sier han.

Intervjuer: Aksel Nicolai Tonjer

Det raskelse
kom ikke
som noen
storbleoverat Erling
Diesen
utnevnt til Sigmund Larsens etterfølger.
Diesen har i mange år vært en markant
skikkelse innen norsk el-forsyning,
både i kraft av de stillinger han har
hatt og de faglige aktiviteter han har
deltatt i. Han har heller ikke ligget på
latsiden i den offentlige debatt. Hans
hjertebarn i den forbindelse er nok organiseringen av el-forsyningen i Norge. Et arbeid han har tatt aktivt del i
som administrerende direktør i Buskerud energiverk de fire siste årene.
Til NVEkom Diesen allerede i 1961
og her ble han frem til 1983. Dog med
et avbrudd på to år hvor han arbeidet
med Energimeldingen i Olje- og energidepartementet. Så Diesen er sivilingeniør i elektro sterkstrøm, og en
mann som kjenner NVEsvært godt.
Men hvordan er det så å komme tilbake til et «amputert» NVE?

NVEmå finne sin nye
identitet

—Jeg har følelse av at Statkraft raskt
har funnet sin nye identitet, sier Diesen. —Deter viktig at også NVEfinner
sin. Den prosessen er viktig, og jeg ser
at den er kommet godt igang. En viktig
del av denne prosessen er det organisasjonsutviklingsprosjektet som gjenErling Diesen, ny generaldirektør i NVE fra
1. august i år, er en kjent størrelse innen el-forsyningen. Selv om gasskraft er den første store saken han må ta stilling til, står han også overfor
en rekke andre store forandringer. —Vi går inn i
en ny epoke, sier Diesen i dette intervjuet. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto.
FOSSEKALLENNR. 7-87

21

nomføres i samarbeid med Rasjonaliseringsdirektoratet.
—Hvorfortar det så lang tid for NVE
å finne sin plass?
—Det skyldes for det første at NVEs
oppgaver er langt mer variert enn Statkrafts. Det er NVEpå direktoratsnivå
som skal planlegge og styre hele utviklingen av energiforsyningen i landet. Dessuten tar NVEhånd om vassdragsforvaltningen i videste forstand.
For det andre står vi i startgropen til en
ny epoke. Gasskrafter kommet på banen for fullt, og det bærer samtidig
mot slutten for de store vannkraftutbygginger. Nye konsesjoner dukker
opp for de gamle reguleringene, enøkarbeidet skyter fart og det samme håper jeg arbeidet med omorganiseringen av landets el-forsyningvil gjøre.

Full revurdering av
konsesjoner
Hva skjer nå når gamle konsesjoner
løper ut?
—Brukernemå jo søke på nytt, og
det gir oss meget god anledning til full
revurdering av betingelsene. Før nye
konsesjoner blir gitt, må vi blant annet
se nøye på samspillet mellom vannkraft og gasskraft.
—Hvilkevilkår vil bli stilt i den sammenheng?
—Deter det ennå for tidlig å si noe
om. Administrasjoneni NVEhar jobbet
en god del med saken, men det er ennå
ikke trukket opp retningslinjer eller
forslag til retningslinjer. Dette blir
imidlertid en meget viktig sak for generaldirektøren og Rådet, og vi har allerede vært på befaring i en aktuell sak
hvor vi har snakket med konsesjonssøker og de berørte kommuner. Men
en ting burde i hvert fall være klart, og
det er at det vi/ bli gitt nye konsesjoner.

Fortgang i reduksjon
av antall e-verk
Et spørsmål som du har vært svært
opptatt av, er organiseringen av elforsyningen. Ved utgangen av 1986
var det registrert 257 e-verksenheter i
Norge, mens energilovutvalget hvor
du deltok, satte opp om lag 20 vertikalt
integrerte verk som mål. Går dette arbeidet for tregt?
—Det er gått alt for tregt, men jeg
håper at vi i løpet av noen år skal få
skikk på dette. Men da er det viktig at
de sentrale myndigheter ikke bare setter seg mål, men også stiller de nødvendige virkemidler til rådighet. Det
ligger så store fordeler i dette å redusere antall enheter at det burde vært
gjennomført for lenge siden.
22
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Behov for sterkere
virkemidler
Hvorforer dette så vanskeligå få til?
—Sammenslutninger kommer ikke
så lett i gang lokalt. Selvom jeg har erfaring fra Buskerud i slikt arbeid hvor
vi har satt i gang omfattende utredninger, er det mange steder hvor en
slik tanke er utelukket. Frivillighet er
nok bra, men her må de sentrale -myndigheter bruke sterkere skyts.
Det eneste virkemiddel av noen
betydning man har i dag, er statsstønaden. For at et verk skal få statsstønad
må det inngå i sammenslutning. Dette
er altså vårt eneste faktiske virkemiddel, og det er synd å se at bevilgninger
til denne statsstøtte er gått ned, ikke
bare i reell kroneverdi, men også i rent
kronebeløp. Det er derfor viktig å understreke at denne støtten ikke er en
overføring, men et positivt virkemiddel for å få i stand det som Stortinget
har ønsket, og som vil gi oss en bedre
og mindre kostnadskrevende el-forsyning.

Grovarbeidet unnagjort
på 10 år
—Hvilkeandre virkemidler kunne du
tenke deg?
Jeg er meget spent på den odelstingsproposisjonen som det arbeides
med nå, om ny energilov. Den bør inneholde juridiske virkemidler i tillegg
til den «gulroten»som statsstonaden i
dag er. Med skikkeligevirkemidler regner jeg med at vi i løpet av en 10 års tid
kan ha unnagjort grovarbeidet. Da bør
energiforsyningen kunne greie seg
uten statsstønad og representere en
virksomhet som bærer seg selv.

forsyningen. Det er helt klart at det her
har skjedd en mentalitetsendring.

Enøk er fornuftig
og økonomisk forsvarlig
—Dutror ikke all gasskraften vil gjøre
enøk overflødig da?
Til det vil jeg for det første si at vi
alle har et ansvar for ikke å sløse med
energien. Det internasjonale energibyrået IEAhar påpekt hvor svakt Norge
står i denne forbindelse.Dette skyldesi
hovedsak at vi har hatt så mye billig
vannkraft som er en evigvarende energikilde. Når vi nå tar i bruk gass, benytter vi en ressurs som ikke er fornybar, og da er det spesielt viktig å
bruke energien fornuftig.
For det andre må vi begynne å tenke
mer økonomisk.Det er slutt på den tiden da vi kunne «gasse» oss i billig
energi, og da er enøk lønnsomt både
for samfunnet og for den enkelte forbruker, enten det dreier seg om privatpersoner eller bedrifter.

Manna fra himmelen
Kom gasskraften overraskende?
For NVE,Statkraft og el-forsyningen kom gasskraften ikke som noen
stor overraskelse.Slikeplaner ble jo utarbeidet allerede på midten av
1970-tallet. Derimot kom den som
manna fra himmelen for mange. Vi sto
jo nå overfor en situasjon hvor det ellers ville blitt stor underdekning på
elektrisk kraft i 1990-årene.

Ikke slutt på
vannkraftutbygginger

Konsesjonssøknadentil Statkraft om
bygging av gasskraftverk på Haugsneset i Rogaland blir en av de første saker
Mentalitetsendring
du skal ta stilling til i NVE.Hvordan
i forhold til enøk
vurderer du egentlig gasskraftverk?
Det vises stadig til at det er vanskelig
—Her er en rekke problemer som
å gjøre et skikkeligarbeid innen ener- må utredes grundig. For det første har
giøkonomisering (enøk) så lenge en- vi lite erfaring med den type luftforhetene i el-forsyningen er mange og urensning som det her er snakk om.
små. Hvordan syns du enøk-arbeidet Det ser jeg på som det største problemet. For det andre må vi se på hvilstår i dag?
—Deter riktig at det vil bety mye for ke konsekvenser innfasing av gasskraft
enøk-arbeidet dersom vi fikk færre og vil få for det totale energisystemet. Det
større vertikalt integrerte verk. Likevel er blant annet klart at gasskraft som
ser jeg klare positive trekk innen enøk grunnlast vil kreve større effekt og mafor tiden. NVEsengasjement på dette gasineringsmulighet i vårt vannkraftfeltet er sterkt, selv om det nok må system. Og jeg må innrømme at jeg
styrkes ytterligere. Videre har Norges også er noe betenkt over å brenne av
Energiverkforbund (NORENERGI)
fast- gassen med en virkningsgrad på bare
satt 1988 som enøk-året. Jeg ser det 50 prosent.
som svært positivt at NORENERGI
—Det blir med andre ord ikke slutt
satser her. NVE har et godt samarbeid på vannkraftutbygging?
På ingen måte, og dette er bare én
med denne institusjonen, og jeg går ut
fra at NVEblir invitert med i dette ar- av sidene ved det. Vi har jo også en
beidet. Det er for øvrig ikke mange år økonomisk side som gjør at vannkraftsiden enøk bare ble blåst av innen el- prosjekter som er billigere enn gass-

kraft, vil bli bygget ut. Og det er også
en rekke andre momenter som tilsier
en videre vannkraftutbygging.

også i NVE.Både med hensyn til rammebudsjettering og lønnspolitikk. Det
vil utvilsomt sikre oss større effektivitet, men man skal heller ikke glemme
at det også gir større ansvar.
Savnervirkemidlerfor
—Hvordan stiller du deg til spørsutbygging
målet om informasjon?
—Gasskraftfikk en sentral rolle i Re—Idagens samfunn stilles det stadig
gjeringens energimelding i vår. Hvor- større krav til informasjon, og jeg medan ser du på meldingen som helhet?
ner vi må bli flinkere til å markedsføre
Energimeldingen er et godt oss både innad og utad. Vi har begrunnlag å jobbe videre med, og jeg er
meget spent på stortingsbehandlingen. Det jeg imidlertid stadig savner
fra myndighetenes side, er virkemidler
for å få fremmet vannkraftprosjekter i
Samlet plan, slik at de kan bli realisert i
tråd med planen. Det spørsmålet har
Regjeringen foreløpig latt ligge. Problemet er jo at mens de fleste prosjektene ligger i fylker der de har nok
kraft, har «underskuddsfylkene»ikke
mye igjen å bygge ut. Her mener jeg at
Statkraft burde få i oppdrag å sørge for
at den videre utbygging følger Samlet
plan.

Forbygningsavdelingen
i fare
—Erdet områder du som ny generaldirektør i NVEvil prioritere?
—Alleområder er viktige, og det er
vanskelig å prioritere noen fremfor
andre. Det som imidlertid er klart, er at
det er enkelte avdelinger som har fått
skåret sine bevilgninger så mye ned at
det virkelig er fare på ferde. Jeg sikter
da I første rekke til Forbygningsavdelingen.
Vil bistandsarbeidet fortsette?
—Bistandsarbeidet er blitt en like
viktig del av NVEsom alt annet. Dette
arbeidet er med på å bevare vår kompetanse, samtidig som vi kanskje kan
bidra til å løse noen av de verste miljøproblemene verden står overfor i
dag, for eksempel ørkenspredning og
avskoging.

Størreselvstyre

—Etter omorganiseringen fikk NVE's
generaldirektør en sterkere stilling ved
at hovedstyret ble erstattet med et råd.
Ser du noen praktisk fordel i dette?
Jeg tror ikke endringen innebærer
noen stor forskjell.Det vil ikke i noe tilfelle bli aktuelt for meg å hevde standpunkter på tvers av Rådet. Jeg ser
egentlig ingen områder hvor vi ikke
skulle komme til enighet.
Kunne du ønsket et større selvstyre for NVE?
Staten har jo satt i gang en del prøveprosjekter der tendensen er oppmykning, og jeg håper at vi skal komme dithen at det blir større selvstyre

funnet oss i et minefelt, og våre mange
og store rapporter og utredninger er
vanskelig tilgjengelig, også språklig.
Informasjonen om det vi gjør og mener må være begripelig, sier ErlingDiesen.
—Gasskraften kom som himmelsendt,
mener
NVEs nye generaldirektør
Erling Diesen. —VI sto
jo nå overfor en situasjon hvor det ellers ville
blitt stor underdekning på elektrisk kraft
1990-årene. Illustrasjon: Svein Nyhus.
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har vært sagt og skrevetmye i
media og presse om hvordandet
vil gå med Austdalsbreenetter oppdemningenav Austdalsvatnetog Styggevatnet i forbindelsemed kraftutbyggingen i Jostedal.Spekulasjonenehar
dreiet seg om hvorvidtbreen vil kalve
tilbake (kanskjeforsvinne)og føre til
flommer,eller om den vil rykkefremover i det fremtidigemagasinetforJostedal kraftverk.Målingen av istykkelsen på Austdalsbreeni 1986 viste nemlig at fjellgrunnenunderstore deler av
-breenligger lavere enn høyeste regulerte vannstand(HRV)på 1 200 meter
over havet.
net

InnenStatkraftønskermai.
å unngå eventuelle skaderpå S
vatndammen eller en uttap'
magasinet under Austdalsbreen o
Stegholtbreen.Dette kan nemlig føre
til skadeflommeri Jostedalen.
Etter forslag fra Brekontoreti NVE
har man i Statkraft kontaktet Versuchanstaltfür Wasserbau(VAW),Hydrologie und Glaziologiei Zlirichder
man arbeider med breundersøkelser
for kraftselskapi.Sveits.ProfessorHans
Rbthlisbergerfra VAW besøkte NVEs
hovedkontor18 og 19 juni I år for å
diskuterebehovet for nye underso

ntoret
v møtet ble at
AW ikal utarbeide.ie
.kekesprOgrainfOr.
nS_reaksjon
pkoppditi-

et

kl
nin
Bremållngen skal pågå i flere
Man trenger observasjonerav breens
bevegelse, massebalanseog detaljert
kartleggingav overflateog bunntopografi, samt kjennskaptil kalving ved
varierende vanndyP. De innsamlede
data skal blant annet benyttes i Brekontoretsnyutvildededatamodelltil å
beregne Ausdabbreens forandring
nar magasinet fylles og tomrnes. På
denjie måten kan man få et forvarsel

AOSTUALSBEIN:

om eventuelle dramatiskeforandringer av breen som vil kreve tiltak som
for eksempel ombygging av flomavledningenved dammen.
lessor HansR6thlisbergersom er
president 1 InternationalGlaciological
Society(en sammenslutningav brefor
skere fra hele verden),holdt også ved
sitt besøk i Oslo et foredragder han
fortalteom breproblemerI forbindelse
med kraftutbyggIngI Sveits.Der plan-

legger man å bygge en ny og høyere
dam i et eksisterende magasM Grimsel-see. Ereen UnteraargletscherS01:11
tidligere kalvet i vatnet, vil piy
oversvømtog trekke seg tii ake
opplysningenederira og f
vil bli benyttet i
sesprograMmetfor Aust

Professor Hans Röthlisterger fra Versuchanstalt
für Wasserbau (VANI) i Zürich har besøkt NVEs
hovedkontor for el diskutere behovet for nye undersøkelser på Austdalsbreen med Brekontoret
og Statkraft. Foto: Erik Roland.

Nytt kart for Norges avrenning:

Vannet renner
uavlatelig
Av Aksel Nicolai Tonjer

Vannet
renner
V men hvor
myeuavlatelig,
vann
renner det og hvor renner
det? Det er viktige spørsmål
for kraftutbyggere.
Like
viktig er det ved bygging av
flomsikring og broer.
Hydrologisk avdeling har nå
utarbeidet et nytt kart som
viser hvor og hvor mye vann
som renner i Norge.

et forrige kartet som viser Norges
avrenning, ble utgitt av Hydrologisk avdeling i NVEi 1956. Kartet ble
laget på grunnlag av målinger fra om
lag 350 målestasjoner rundt om i landet som registrerte avrenningen fra et

område på 200 000 kvadratkilometer.
Kartet baserer seg på målinger foretatt
fra 1910 til 1950.

til fem prosent i felter som er observert
sammenhengende i begge perioder,
men stort sett varierer avrenningen
lite fra en 30 års periode til en annen,
sier Kjell Hegge ved Hydrologisk avMer detaljert og nøyaktig
deling som har arbeidet med kartet. —
I 1978 ble det laget et kart for Øst- Derimot har et økt antall målestasjolandet basert på målinger fra 1930 til ner og bedre måleinstrumenter ført til
1960. Arbeidet med et komplett kart et kart med bedre detaljer og langt
for hele landet er nå i ferd med å bli av- større sikkerhet for avrenningen i nedsluttet. Antallet målestasjoner er dob- børfelter hvor det tidligere ikke er forelet i denne perioden, og kartet er ut- tatt observasjoner. Her kan korreksjoarbeidet på grunnlag av vannstands- nene fra det gamle til det nye kartet
observasjoner for tilsammen cirka komme opp i både 20 og 30 prosent.
20 000 observasjonsår. I tillegg har
man benyttet nedbørnormaler ved en Limnigraferog
rekke nedbørstasjoner for den samme
perioden. Det nye kartet er mer detalj- data-loggere
ert og nøyaktig enn det gamle. Noen — Hvordan har utviklingen på måleinstore endringer i avrenninger er ikke strumentene vært?
oppdaget.
—Frem til 1950 benyttet vi vesentlig
—Vi har hatt endringer fra rundt tre fastboende observatører som foretok
avlesning av vannstandsskalaene •1-1
gang daglig, sier Hegge. — Dette måtte gjøres sommer som vinter. Rundt
1950 installerte vi de første limnigrafeSOR-NORGE
ne — instrumenter som registrerer
vannstanden kontinuerlig. Dermed ble
-„.
alle døgnvariasjoner av vannstanden
registrert, og på den måten fikk vi et
langt sikrere grunnlag for beregning
av døgnmidler.
Antallet limnigrafer har økt kraftig, og i dag har vi cirka 500 i drift. Limnigrafene kan registrere vannstanden
på papirruller i opptil cirka seks måneder før vi må skiftetil ny rull. Den etterfølgende kontroll og beregning av
døgnmidler må foretas manuelt, og
kan være nokså tidkrevende.
For å forenkle databearbeidelsen
har vi nå begynt å erstatte de vanlige
,

K.RT

GIENNONSNIMIG
AMO' OGUNIIMERKER

Hydrologisk avdeling utarbeidet det første kartet for Norges avrenning i 1945 og et revidert
kart i 1956. Na er det kommet et nytt kart med
langt flere detaljer og større nøyaktighet, kan
Kjell Hegge fortelle. Foto: Akse1 Nicolai Tonjer.
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Hvis noen tror at
dette er utedasser,
tar de skammelig
feil. Dette er en ny
og gammel hydrologisk målestasjon på
Hardangervidda,
bygget av Hydrologisk avdeling. Foto:
Kjell Hegge.

limnigrafer med elektroniske datalog- nyttes dessuten ved en rekke andre
gere. Loggerne registrerer vannstan- hydrologiskeberegninger, som for eksden med bestemte tidsintervaller og empel ved dimensjonering av flomlagrer dataene på datatape eller en fast overløp, bro- og kulvertåpninger, flomhukommelse. Datalagrene blir skiftet sikringsarbeider og vannressursplanetter cirka seks måneder, og sendes legging.
inn til kontoret for overføring av data
til EDB-anlegget.Deretter er de klare
digitalisert
Isohydatlinjene
for nye registreringer.
Denne utviklingen betyr at vi ikke — Hva er nytt ved dette kartet?
— Selvom man nå baserer seg på en
bare har fått et langt bedre materiale å
arbeide med, men også at innsamlin- annen observasjonsperiode enn tidligen av data krever langt mindre men- gere, finner vi på landsbasis små forneskelige ressurser.
andringer med hensyn til nedbørsmengdene, som jo avrenningen er et
resultat av. Kartet er imidlertid langt
Kartet viktig for
mer detaljert og nøyaktig for mindre
nedbørfelt. Den største forandringen
kraftutbyggere
—Hvormange data-loggere har dere? ligger nok på selve trykkingen av karVi installerte de første i 1986, og tet. Selve isohydatlinjene er beregnet
har nå 60 data-loggere. I tillegg har vi og tegnet inn manuelt på topografiske
installert 30 nye instrumenter for over- kart slik som ved tidligere kart. Det viføring av data til hovedkontoret fra dere arbeide er utført av Statens Kartspesielt viktige målestasjoner. Disse verk som har anvendt de mest modersender data inn hvert døgn. Moderni- ne produksjonsmetoder. Linjene er nå
seringen vil fortsette noen år frem- digitalisert, det vil si at alle nødvendiover, inntil vi har fått et hovednett ge opplysninger om opptegningen ligmed rundt regnet 200 stasjoner for au- ger inne på datamaskinen. Dette betyr
tomatisk overføring av data. Antall blant annet at man enkelt kan fremstildata-loggere vil øke langt mer når vi le kart med isohydatlinjer i en hvilken
vet at det i alt er cirka 1 200 målesta- som helst kartmålestokk, og det blir
sjoner rundt om i landet.
Hva var grunnlaget for å utarbeide et slikt kart?
Hydrologiskavdeling har som en
av sine viktigste oppgaver å fremskaffe
best mulige kunnskaper om våre vannressurser. I dette arbeidet er utarbeidelsen av nye og bedre isohydatkart en
meget viktig del. Det er stort behov for
de opplysninger man kan trekke ut av
et slikt kart. Hittil er det nok kraftutbyggerene som har hatt størst nytte av
kartet i forbindelse med dimensjonering av kraftverk og reguleringsmagasin. Men det er også svært verdifullt
ved beregning av nødvendig magasin
for drikkevann, jordbruksvanning og
anlegg for oppdrett av fisk. Kartet be-

enklere å beregne middelavrenningen
fra et vilkårlignedbørfelt. Det tok nærmere 10 år å utarbeide dette kartet,
noe som viser hvor arbeidskrevende
det er. Langt flere data av betydning
for kartfremstillingen ligger nå inne på
datamaskinen, og dette gjør at en revidering eller utgivelse av et nytt kart
kan utføres hurtigere. Om cirka fire år
vil vi ha observasjoner for den nye normalperioden 1960/1961-1989/1990
og da håper vi å kunne fremskaffe det
nye isohydatkartet i løpet av betydelig
kortere tid.

Nedbøren

stabil

— Kan det sies noe generelt om nedbøren?
Ser vi på hele landet, er den som
tidligere nevnt nokså stabil for lengre
perioder, for eksempel for en normalperiode på 30 år. For kortere perioder,
kanskje opp mot 10 år, kan det være en
del variasjoner i de forskjellige landsdeler. Når det er mye nedbør på Vest:
landet er det som regel lite på Østlandet og omvendt. Det samme kan
sies om Nord- og Sør-Norge.Dette er
noe som er svært viktig for kraftproduksjonen, idet det på årsbasis alltid vil
være landsdeler som har rikelig med
nedbør. På grunnlag av det nye isohydatkartet har vi beregnet den midlere
årlige avrenningen her i landet til cirka
1 145 mm, mens cirka 220 mm av nedbøren går tapt ved fordunstning og lignende.
Er det steder med spesielt lite
nedbør?
I Vågå-traktene og i Østerdalen er
avrenningen svært liten. Der er den beregnet til bare åtte liter pr. sekund pr.
kvadratkilometer, mens den på Vestlandet flere steder er opp mot 160 liter,
det vil si 20 ganger mer.

Det tok 10 år å lage det nye kartet for Norges
avrenning, men nå ligger alle informasjoner
inne på data. Det gjør at det blir langt enklere å
revidere kartet, samtidig som man kan få tegnet
ut detaljkart i passende målestokk.
FOSSEKALLENNR. 7-87
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åre oppdrag er
og vi
V forskningspreget
ønsker å delta i forskningen
på en bredere skala, også
internasjonalt.
skjer fra vår
Finansieringen
skrantne lomme, fra
og Norsk
forskningsrådene
Hydrologisk Komite. Men
rådene tror dessverre at vi
har mange penger i NVE, sa
Arne
avdelingsdirektør
for
Tollan til representanter
og
Finansdepartementet
Olje- og energidepartementet under en befaring av
hydrologiske målestasjoner
tidligere i år. Turen ble
arrangert for å vise hva en
på tre
ekstrabevilgning
millioner kroner var blitt
brukt til, men også for å
bekjentgjøre og understreke
at ytterligere bevilgninger
både er nødvendig, nyttig
og produktivitets-

fremmende.
LIvor viktig denne befaringen var,
ble understreket ved at vassdragsdirektør Pål Mellquist selv deltok. Gledelig var det derfor at Olje-og energidepartementet stilte med statssekretær Astrid Marie Nistad i spissen. Samlet deltok over tjue personer i befaringen, med representanter fra de to
nevnte departementer, NVEog Glommens og Laagens Brukseierforening.

Målinger i over 100 år
Det er drevet vannstandsmålinger i
over 100 år i Norge. Helt frem til
1950-tallet ble registrering av vannstand foretatt ved manuell observasjon. Observatører over det ganske

1Pr
-tIS ElfRIRISITEIRESEN
VASSORASS
NORGES
AVOELINT
HYOROLOSISK

SOMREGISTRERER
ENSNUPUTE
HER116GER
VANNINNHOLO
I SNLIENS
FORANORINGENE
OMRÅDET
OVER
GAIKKE
VENLIGST
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Hydrologisk avdeling orienterer den
politiske ledelse:

Tekst og foto: AkselNicolaiTonjer

land leste av skalaer én gang i døgnet
året rundt, og noterte dataene i en
bok. I 1959 fikk man de første limnigrafer som besto av en flottør som
beveget seg med vannstanden. Ved
hjelp av mekanisk overføring ble vannstanden notert på en papirrull. Dette
var et stort fremskritt, for på denne
måten ble man ikke avhengig av én
person, og man kunne lese av variasjonene gjennom hele døgnet. I dag finnes det i Norge bortimot 500 slike limnigrafer og totalt 1 200 målestasjoner.
Av disse har Hydrologisk avdeling i
NVEbygget 200, mens 1 000 er bygget
av kraftutbyggere som en del av konsesjonsbetingelsene. Imidlertid er det
Hydrologisk avdeling som driver alle
stasjonene.

Over til data
Siden den gang er det imidlertid gjort
enda større fremskritt, idet man nå er
kommet frem til en type helelektronisk
dataloggere. Slike dataloggere har in-

gen bevegelige deler, og er derfor
svært driftssikre. De har klokke som
ikke gir avvik i tidsangivelsen, og dato
og klokkeslett registreres sammen
med dataene. Dataloggerne kan registrere opp til 12 parametre, de mest

En datalogger kan registrere vannstanden over
et halvt år og kobler direkte til datamaskinen.
Utstyret får plass i et skap som måler en halvmeter i høyde og bredde.

vanlige er vannstand, lufttemperatur
og vanntemperatur.
Loggerhukommelsen kan leses direkte av i NVE'sdatamaskin. Dette gjør
selvsagt etterbehandlingen av dataene
langt enklere. Klargjøring av observasjonsdata krever mindre arbeid, og
man kan bruke mer tid til kontroll av
data. Siden dataloggerne kan lagre
data for et halvt år, mens de fleste limnigrafene måtte ha en ny rull hver måned, kreves det også mindre personell
til innsamlingen av dataene. Og en slik
innsparing på personellsiden er helt
nødvendig, understreker representanter for Hydrologiskavdeling.

Store besparelser,
men det koster
—Vihar tidligere basert datainnsamlingen på observatører, men dette er
med tiden blitt stadig vanskeligere,
fortalte KjellHegge. —Vimå nå i større
grad basere driften av målestasjonene
på eget personale, og med cirka 1 200
målestasjoner, har vi vært tvunget til å
installere mer automatisk utstyr slik at
de ansatte får tid til å gjøre andre viktige ting. Som for eksempel å besvare
stadig flere forespørsler. Men selv om
vi er tvunget til en slik utvikling som
selvsagt koster penger, så har den sine
klare fordeler. For det første sparer vi
store anleggskostnader ved nye stasjoner, for det andre får vi et langt bedre
datagrunnlag. Vi får en svært god
oversikt som alle vil kunne dra nytte
En snopute er en flat pute fylt med væske som
ikke fryser. Puten er forbundet med et åpent stigerør via en slange eller et rør. Endringer i snøens vekt på puten og dermed snøens vannekvivalent, registreres ved en limnigraf. Slike snøputer fins det sju av i Norge.
FOSSEKALLENNR. 7-87

31

av. Det være seg kraftverk,både de som
er i drift og nye. Dessuten får vi et langt
bedre grunnlag for varsling av skadeflom i vassdragene.

NVE —

Surt og kaldt vær hindret ikke deltakerne på befaringen til Hydrologisk avdeling i å få et godt
innblikk i de forskjellige typer vannstandsmålere.

rikdom en myte

—Vihadde i fjor ni millioner kroner i
oppdragsinntekter, kunne Arne Tollan
fortelle. —Disseinntektene dekker i alt
vesentlig prosjektutgifter, og det blir
lite igjen til kompetanseoppbygging.
Av i alt 70 stillinger ved Hydrologisk
avdeling er 12 knyttet til oppdragsvirksomhet. Flereav våre oppdrag er forskningspreget og vi ønsker å delta i forskningen på en bredere skala, også internasjonalt. Finansieringen skjer fra vår
skrantne lomme, fra forskningsrådene
og Norsk HydrologiskKomite. Men rådene tror dessverre at vi har mange
penger i NVE.
Personer som sitter på pengesekken
spurte som seg hør og bør om av-

delingen tok seg betalt for de forespørsler som det stadig blir flere av.
—Forstørre arbeid og for utarbeidelse av data tar vi betaling, kunne Kjell
Hegge berolige. —Forespørsler kommer fra Statkraft og andre kraftselskaper, fra konsulentfirmaer og fra fylker
og kommuner. I tillegg får vi endel forespørsler fra forskningsinstitusjoner,
fra privatpersoner, industri og bedrifter, for eksempel innen akvakulturnæringen.

Måling av forurensning
Hegge fortalte også at det i forbindelse
med målinger av forurensninger kan
bli aktuelt å samarbeide om innsamling av data med en rekke institusjoner. Her vil målestasjonene stå sentralt. Men da må målestasjonene moderniseres, og planen er å få gjennomført denne moderniseringen innen
1990. —Moderniseringenvil koste om

Kjell Sundøen forteller at man kan kontakte snøputens limnigraf pr. telefon. En svensk stemme
forteller da hvor mye vann det er i snøen.

lag åtte millioner kroner, forteller Arne
Tollan. —Iløpet av året regner vi med
å være halvveis. Vi har fått en ekstrabevilgning på tre millioner kroner,
men vi trenger ytterligere én million i
1987.

fjernoverføring av data. Også demonstrasjonen av en såkalt snøpute sto på
programmet, en måte å registrere snoens vanninnhold på. Også nytt utstyr
for grunnvannsobservasjoner (georadar) ble demonstrert. Befaringen ble
avsluttet ved NVE'shovedkontor hvor
Nyttig informasjon
det ble holdt en orientering om dataSurt vær hindret ikke deltakerne i å få behandlingen.
—Hvabetyr det for departementets
et solid innblikk i de forskjelligetyper
målestasjoner. Ved selvsyn fikk de un- folk å være med på en slik befaring,
der befaringen se og høre hvordan dis- spurte vi statssekretær Astrid Marie
se virket. Turen gikk først til Fossen Nistad. —Det er svært nyttig for den
limnigraf i Nittedal hvor gamle og nye politiske ledelse å være med på slikt.
metoder for vannstandsregistrering Når man behandler budsjetter er det
ble vist, og hvor det også ble demon- lett å stryke og skjære ned på ting man
strert vannføringsmåling fra båt. Tu- ikke har godt kjennskap til. Nå vet vi i
ren gikk deretter videre til Kråkfoss hvertfall hva pengene går til i dette tillimnigraf som har telefonsvarer og fellet.

Vannføringsmåling
fra båt ble også demonstrert.

Limmgrafen til
venstre registrerer
vannstanden på en
papirrull ved mekanisk overføring fra
en flottør. Dataloggeren til høyre kan
registrere en rekke
målinger i tillegg til
vannstanden, for eksempel vanntemperatur og lufttemperatur.
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NTH—kursfor driftspersonell:

Hydrologi på
timeplanen
somfinner
vil gi vi
driftsVedkurs
NTH
i høst et
personell ved kraftverkene
en innføring i anvendt
hydrologi. Det kan være
vanskelig å forutsi hvordan
tilsiget av vann vil bli. Dette
er imidlertid en forutsetning
for å disponere vannet riktig
og bestemme hvor mye kraft
som skal produseres.
Kurset vil gi deltakerne bakgrunn i hydrologiske prosesser med en inngående innføring i målemetoder, instrumentering og datakilder.Viderevil analysemetoder bli dyptgående behandlet — enkle statistiske analyser, tidsserieanalyse, flomberegninger, nedbør —avløpsmodellerog vårflomsprog-

1s
nosemetoder. Professor Anund Killingtveit som er kursansvarlig,forteller
at EDB-modelleri stor utstrekning vil
bli brukt i øvelsene. Undervisningenvil
bli basert dels på forelesninger og øvelser både induviduelt og i gruppe, dels
på ekskursjoner.
Kurset har vært arrangert to ganger
før, og begge gangene har det vært
overtegnet. På grunn av tilgangen på
EDB-utstyr,har man måttet sette en
grense på 20 deltakere. Ekskursjonene
er lagt til et par forskningsfelt nær
Trondheim, hvor måleinstrumenter og
utstyr for datainnsamling og dataoverføring vil bli demonstrert. Norsk Hydroteknisk Laboratorium (NHL) og
ElektrisitetsforsyningensForskningsinstitutt (EFI)vil også bli besøkt.
Blant foreleserne bør man spesielt

Det kan være vanskelig å forutsi hvordan tilsiget
av vann i et driftsområde vil bli. Dette er imidlertid en forutsetning for å kunne disponere
vannet riktig og bestemme hvor mye kraft som
skal produseres. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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NTH vil i høst arrangere kurs for driftspersonell
når det gjelder analyser og beregninger av tilsig. I den forbindelse står EDB-modeller sentralt.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

merke seg dr. Sten Bergström fra Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske
Institutt. Han er en av de mest sentrale
personer innen dette faget i Norden.
Han har blant annet utviklet den såkalte HBV-modellen.
Kurset vil strekke seg over to uker,
en uke i november og en uke i desember. I tillegg til at dette er nyttig etterutdanning for driftspersonell ved kraftverk eller reguleringsforeninger, vil
kurset være et godt tilbud til konsulenter og folk i offentlige etater som arbeider med drift og utbygging i vassdrag.
Kurset tilsvarer et halvårskurs i et vanlig fag ved NTH,og det avsluttes med
eksamen. Avdeling for etterutdanning
ved NTH kan gi nærmere opplysninger.
Kontaktperson: Professor Anund Killingtveit. Institutt for vassbygging,
NTH.Tlf. 07 - 59 47 47.

Per Håland

Vatnet
kjem frå
renn
havet.
mot
Djupt
havet.
underGassen
havet
ligg han, saman med olje og stein. Og
etter kvart som me tappar gasskjeldene, fyllest dei med vatn frå det uendelege havet og dei utømelege elvane.
No skal med få gasskraft. Det har me
før hatt — i dei kjende harde og tunge
krigsåra. Då gjekk bilane med vedgass.
Me gjekk med brødgass, eit ikkje særleg effektivt framdriftsmiddel som me
sjølv produserte — med «det nye brødet» som råstoff. Brødet vart laga av
tang og tare, poteter og mjøl, med surdeig og vatn som tilsetnad. Ja, dette
var før naturvernarane — elles hadde
dei vel ikkje fått lov til å skjemme ut
vatnet og taren på slik måte.
Hitler, ein på den tid mykje omtala
tyskar, hadde før krigen bygt opp ein
organisasjon som heitte «Kraft durch
Freude» — kraft frå glede. Dei bygde
fine båtar, som i fredstid vart nytta til å
frakte målsmenn for den ariske rasen
nordetter til dei norske fjordane. Der
fekk dei mellom anna sjå brear og fossar. Soleisgav dei norske breane kraft
til andre lenge før kraftutbyggjarane
våre tok dei i bruk som kraftkjelder.
No ser det ut til at gasskjeldene skal
ta opp tevlinga med brevatnet som
kraftkjelder — til sorg for bygdene
kring breane, men til glede for dei som
helst vil sjå brear utan menneskeverk.
Fyrst når gasskraftverkaer halvferdige,
vil naturvernemakta vakne til strid. Ja,
for varmekraftverk lagar då sur nedbør, medan brevatnet berre lagar elvar
og øyrar og grå sjø. Ned med alt!!! —
serleg byggjande tiltak.
Her må sanneleg miljøvernarane gripe inn. Ja, for det er då minst like ille at
breane våre fyller vakre innsjoar og
fjordar, for ikkje å seie heile vassdrag
med grått steinmjøl, som at Titania
slepper steinmjøl ut i sjøen. Me må ikkje finne oss i slikt!SkalJostedalsbreen
og heile Breheimen gjerast til nasjonalpark, må sanneleg breen få pålegg om

ikkje å sleppe ut meir leirsupe før utsleppsløyvet er i orden! «Ordnung
muss sein», som han Adolf Hitler sa.
I uminnelege tider har mennesket
sett kreftene inn for å gjere seg til herre over natur og naturkrefter. No er
dette gale. No skal me, som i gamle
Rousseau si tid, attende til natura. Ja,
ver ikkje redde, dit kjem me nok alle
ein gong — naturvernarane og. Men
medan folk flest vil dyrke jorda og
hauste det jorda gjev, har me no fått ei
sekt som vil la natura få herje fritt. Betre med rovdyr enn husdyr. La myra
liggje, la elva fløyme. La skogen brenne, dersom lynet kveikjer elden. Vekk
med vegar og anna menneskeverk som
skjemmer natura, heiter det so flott.
Demokratar er me alle, somme meir
enn nokon annan. Sjølvråderetten vil
me slåst for. Men å la bygdefolket sjølv
få avgjere om fossane og breelvane
deira skal temjast, so dei slepp skadeflaum — og landet får meir kraft, nei
det vil dei ikkje, desse forkvaklanaturtilbedarane som, lik den tussete danskekongen, trur at «Vialene vide».
Det er ikkje bygdefolket, grunneigarane, som skal ha sjølvråderett, men
nokre svermande individ langt borte i
ein storby. Dei lengtar etter friskt vatn
og urøyvd natur som leikeplassi ferien.
Då får det vere det same med folk som
lyt leve med natura heile året — og
som skal leve av det natura gjev. «Berre
natur som skal til», song ho Annie Oakley då ho tok rifla for å skyte seg ein
mann. Men ho fekk anna røyne, ho og,
då ho skaut for godt.
Gasskan brukast til so mangt. Det er
synd å brenne han berre for å koke
vatn og lage dampkraft 411elektrisitet,
når me veit at gassen kan lagast både
til drivstoff, alkohol og mat. Brevatnet
derimot kan ikkje nyttast til stort anna
enn til kraft og fjordfyllingog til kjølevatn for gasskraftverka. Oftest er det
for grått til vaskevatn og kaffi — endå
om isen gjer seg godt som «rock»i eit

glas eldvatn — det må vel helst bli
«Black& White», når no Svartisen skal
foredlast og gje menn mod og styrke.
Men det skal noko til å drikke opp all
bre-isen vår, so usentralt som desse
breane er plasserte kring i landet.
Bre-elvanerenn og renn, vinter som
sommar. Di varmare det er, di meir
vatn får me — kaldt leirblanda vatn.
Tyskarane prøvde visst å lage flyplass
på Hardangerjøkelen ein krigssommar.
Bresprekkeneville dei fylle med sagflis
som dei frakta opp på breen i store
mengder. Men same kor mykje sagflis
dei fyllte i sprekkane, greidde dei aldri
å fylle hola. Bre-elvadjupt der nede tok
seg av sagflisasom ho lenge hadde ført
steinmjølet vekk frå brebotnen. Tyskarane skjøna ingen ting, for hardingane fortalde sjølvsagt ikkje offiserane
frå den ariske rasen at sagflisahamna i
fjorden langt der vest.
Ardøler og jostedøler klagar ikkje
over kraftutbygginga, heller ikkje folket vest for Folgefonn. Dei som klagar
mest, er helst slike som bur i den byen
der dei har øydelagt veldige vidder
dyrka jord, medan skrapskog og berghamrar, ypparlege til byggegrunn, blir
verna som heilagdom.
Tru kva dei hadde sagt dersom det
vart funne gass i Nordmarka? Eller
bygt flyplassder? Far nekta å bli bonde
i Maridalen — han fekk ikkje gjødsle
nær drikkevatnet.

Visekonkurransen
Vestlands-verkenes visetekstkonkurranse «Ulla—Førreer ei vise verdt» ble
vunnet av Ulla—Førre-anleggeneshusdikter RichardApeland. Vi kommer tilbake med en fyldig reportasje om visetekstkonkurransen i neste nummer av
Fossekallen.
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hentet langt flere sitater fra «Statkrafts
konsept» når det gjelder fremtidig personalforvaltning. Det er enkelt å sette
seg høye mål (som skaper store forventninger), men «lista»bør ikke ligge
høyere enn at man, med en rimelig
porsjon trening, klarer å hoppe over.
Derfor er det på tide å starte «treningen». Dette kan ikke gjøres med
passivitet og negative avgjørelser,
men ved at man gir de ansatte muligMange i Statkraft ønsker videreutvik- Alleanstrengelser til ingen nytte, lokal- heten til å realisere sine ønsker i den
ling for å kvalifisere seg til nye opp- administrasjonensanbefaling ble fulgt. utstrekning det finnes muligheter til
gaver innen etaten. Dette er en liten Og fordi søkeren ikke så noen mulighet det.
Denne saken er også et godt eksemphistorie om hvordan slike ønsker kan til å delta uten lønn, ble søknaden avbli etterkommet.
slått. Søkernr. 2 som aksepterte de git- el på hva man kan vente seg ved ut
strakt delegering til lokaladministraFAD's opplæringskatalog distribue- te vilkår, deltok.
Så kan man spørre seg. Hva mener sjonene. Man vil få stor forskjellsberes villig, og er et godt utgangspunkt
for den som vil utvikle seg. Dette men- Statkraft med de fine brosjyrene sine handling alt etter hvilken administrate også en av Statkrafts ansatte som som gir signaler til de ansatte om hvil- sjon man tilhører. For å si det med ortidligere hadde deltatt i kurset EDB-I. ken personalpolitikk man ønsker å dene til de tre tillitsvalgte fra NEKFi
Nå mente vedkommende at EDB-IIville føre? Jeg synes denne historien harmo- Fossekallennr. 5/6 1987: «Detå få delta
gi bedre kompetanse, noe som også nerer dårlig med ordlyden som finnes på kurs blir som å spille Bingo».Og en
der. For eksempel:
slik behandling er etaten ikke tjent
ville komme etaten tilgode.
med.
Søknaden ble sendt via nærmeste foMålet for OPUer å gi de ansatte tilresatte slik retningslinjene tilsier. Den- —Deansatte er bedriftens sentrale resbud om skikkeligopplæring, og å gjøre
ne anbefalte søknaden og sendte den surs.
videre i systemet med tro på en positiv
Styringsprinsipper, ledelse og orga- prinsipp-programmet til noe mer enn
behandling i den lokale administra- nisasjonsforum skal praktiseres slik at et hefte. Da bør etaten etter min mesjon. Men det skulle ikke bli så enkelt. de ansattes motivasjon og skapende ning legge forholdene bedre til rette,
også økonomisk,for videreutvikling av
Tillatelsetil å gå på kurs ble gitt (munt- evne stimuleres.
lig), og søkeren skulle også få dekket
personalet. Også kontorpersonalet.
I det jeg håper at min lille «historie»
kursavgift og reiseutgifter. Imidlertid
Personalmessig skal vi utvikle oss til
kunne man dessverre bare tilby permi- å løse oppgavene profesjonelt og effek- kan bidra til økt satsing på videreutsjon uten lønn. «Manmåtte jo bidra litt tivt.
danning innen Statkraft, vil jeg avslutte mitt innlegg med å sitere FAD'skursselv også, når man var så heldig å få
delta», ble brukt som vektig argument.
Vår styrke ligger i at vi på alle nivåer katalog:
Denne innstillingen ble så oversendt i organisasjonen er faglig solide.
«Aukaproduktivitet,meir publikumsvenleg forvaltning, utvida medrådeden aktuelle divisjon der man sa seg
enige (selvfølgelig kan man ikke ha
Vårt mål er å legge til rette for, og rett, knappe budsjett. Dette er utfordnoen annen mening enn den lokale ad- stimulere de ansattes personlige ut- ringar som møter alle i offentleg tenesministrasjon). Deretter gikk saken til vikling og til å kvalifisere seg for nye te. Det gjeld både å gjera dei rette tinOPUfor endelig avgjørelse.
oppgaver og avansement gjennom vi- ga —og å gjera tinga rett. Kursog opplæring er viktige reiskapar for å møta
Imidlertid tok søkeren, som nødig dereutdanning og praksis.
stadig nye krav som nye tider stiller.
ville miste en ukes lønn, kontakt med
Opplæring kan gje sjansar for fagleg
sin organisasjon for om mulig å på- Det snakkes mye om lagånd, motivavirke OPUtil å gi permisjon med lønn. sjon og opplæring og jeg kunne ha og personleg utvikling.Aukakunnskap
for alle i verksemda sporar også til
auka effektivitet fordi det blir større
trivsel og dugleik i det daglege arbeidet. Programmet for i år frå Statens
personaldirektorat gjev tilbod som er
tilmåta til dei aktuelle utfordringane.
Omsynet til god service overfor publikum kjem inn som eit naturleg ledd i
denne samanhengen.
Ny teknologi og nye system påverkar krava til opplæring. Opplæring må
til både for at dei nye føresetnadene
skal kunna utnyttast best mogleg, og
for å oppfylla den klare plikta staten
som arbeidsgjevar har til å gje informasjon og tilby opplæring til dei ansatte.»
«Ein føreset at kursdeltakarane får
permisjon med løn i kurstida. Søknad
om opptak skal derfor alltid sendast tenestevegen.»

ORDETER FRITT

Samspill i Statkraft?

GeirTaaje
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Peder Rye in memoriam

Ledningsmester Peder Rye døde den
15. mars i år, 69 år gammel. Inntil for

to år siden var han i aktiv tjeneste ved
Rana-verkene,og dødsfallet kom overraskende på alle som kjente ham.
Med Peder Ryeer atter en av veteranene trådt ut av våre rekker. Allerede i
1949 kom han inn i Statskraftverkene
hvor han ble ansatt som oppsynsmann
ved Fjernledningsavdelingen. Den
første tiden hadde han stikningsarbeid
på 132 kV-Iedningenei Trøndelag, senere ledet han bygging av 132 kVledningene i Rana-området og friluftsanleggene ved Nedre og Øvre Røssåga.
I 1955 ble han tilsatt som ledningsmester ved Rana-verkene(ledningsområde 10), en stilling han hadde til han
gikk av med pensjon den 1. mars 1985.

Peder Rye var et menneske som det
alltid var en glede å samarbeide med.
Han hadde en faglig tyngde og menneskelige kvaliteter som gjorde ham
særlig godt egnet som leder. Derforbehøvde han aldri å bruke store ord eller
være høyrøstet for å bli hørt og respektert. Det ville forresten være sterkt i
strid med hans natur. Med sitt lune vesen og sin ranke holdning vant han seg
venner over alt, og mange er de som
vil savne ham.

Arnulv Ervik

Hvert ord til sitt bruk!
I Fossekallen nr. 6/1984 rettet jeg en
henstilling til kolleger innen det hydrologiske miljøet, i første omgang i
Middelthunsgate 29, om å bruke det
korrekte ordet i sammenløp (eller elvemøte), ikke samløp, når man ønsker å
beskrive et sted der to elver møtes.
Henstillingen var begrunnet med at
ordet samløp betyr noe helt annet enn
elvemøte. Det har sin selvsagte plass i
idrettsterminologien, og er meningsløst i hydrologisk sammenheng.
Som forstavelse nyttes sammen særlig i betydningen å møte eller forene
(sammenkomst,sammenfall etc), mens
forstavelsen sam oftest betoner samtidighet eller kontakt (samvirke,samtale
etc).

Om min henstilling i 1984 ikke ble
lest eller ikkevar egnet til å overbevise,
er uvisst. Utviklingen har imidlertid
vist at misbruken av samløp blomstrer
som aldri før, både i og utenfor NVEog
Statkraft.
Det er etter mitt syn direkte pinlig at
statsetater som NVEog Statkraft nesten konsekvent går foran og nytter feil
ord på et så sentralt begrep innen eget
fagfelt. Kan de to etatene deriomt ta i
bruk igjen riktig norsk her, skulle det
være godt håp om at andre innen samme fag følger etter.

Carl A. Boe

Frist for innsendelse av stoff
til Fossekallen nr. 9/1987 er
fredag 11. september. «Hastestoff» til nr. 8/1987 kan
mottas inntil onsdag 2. september dersom redaksjonen
er varslet om dette på forhånd.

Gullkantet laks
Ved Vestlands-verkene har de regnet
Var vannet som planlagt blitt brukt ville all laksen gått til grunne etter den
ut hvor mye vi må betale for Suldals- til kraftproduksjon i vinter, ville det tørre sommersesongen.
laksen i høst. De er kommet til en kilo- gitt Vestlands-verkene en inntekt på
mk
pris på 15 000 kroner!
en halv million kroner i døgnet. Dermed blir tapet på rundt 30 millioner
Dette er hverken trykk- eller regne- kroner innen midten av oktober, og
feil. Det har seg nemlig slik:Etter regu- med en gjennomsnitlig fangst på 2 000
leringsbestemmelsene skal det fra laks i sesongen, blir prisen på Suldal1. august til 14. oktober slippes mel- slaksen altså 15 000 kroner pr. kilo.
Tenk om disse millionene kunne
lom 60 og 80 m3sek i den lakserike suldalslågen. Det er vanligvis ikke noe vært brukt innen helsevesenet! Hvor
problem for Vestlands-verkene, men mange hjerte- og hofteoperasjoner vilpå grunn av en ualminnelig tørr vest- le det ikke blitt. Det virkelig store tanlands-sommer, må man i år tappe ver- kekorset i denne sammenheng er at
hadde ikke Suldalslågenvært regulert,
difullt «vinter-vann»fra Blåsjø.
-
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Grunnet omfattende ombrekningsfeilunder Personallai forrige nr. av Possekallen,publiserer vi denne gang samlet listen
for mai, juni og fuli.

Statkraft
Nyansatte:
Ajer, Sveinung
Andreassen, Einar
Bakkelund, Svein
Bonsaken, jan Roger
Brekke, Oddvar
Cluistensen, Tom E.
Delp, Leif Simon
Eidet, Ingrid
Ellingsen, Kjetil S.
Evensen, Solveig
Finnseth, Steinar
Flostrand, Mari
Gåserud, Øystein
Hamberg, Merete
Hansen, Hallsten
Heimtun, Leif
Husby, Inger
Jacquet, Erlend
Jørgensen, Gudmund
Kramer, Per
Landsværk, Anne
Lie, Vidar
Lyder, Janne Mette
Mikalsen, Knut
Moen, Kjell Gudmund
Nielsen, Jan
Normann, Rolf
Olafsen, Oddvar
Olufsen, Terje
Pedersen, Tove
Rabbås, Helge
Rasmussen, Werner
Ravna, Øyvind
Sakshaug, Ellen Holder
Seljeseth, Bjøm
Skarnes, Steinar
Smedbold, Dag
Stegegjerdet, Aslaug
Steinsli, Steinar
Sætermo, Arnt
Teigmo, Solveig
Torvanger, Harry I.
Visnes, Einar
Wæringsaasen,
Kristin
Øverland, Nils Peder

Fagarbeider
Avd.ing.
Driftsarbeider
Maskinmesterass.
Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Konsulent
Avd.ing.
Kontorfullmektig
MasIdnmesterass.
Messebestyrer
Overingeniør
Kontorfullm.
Skiftlederass.
Bygningsformann
Driftsarbeider
Førstekontorfullm.
Montasjeleder
Kontorsjef
Konsulent
Maskinmesterass.
Førstekontorfullm.
Sjefingenlør
Maskinmesterass.
Førstekonsulent
Avd.ing.
Fagarbeider
Skiftleder
Konsulent
Overingeniør
Avd.ing.
Avd.ing.
Kontorfullm.
Maskinmesterass.
Montasjeleder
Avd.ing.
Driftsarbeider
Maskinmesterass.
Bygningsformann
Kontorsekretær
Avd.ing.
Sjefingenlør
Avd.ing.
Oppsynsmann

Opprykk:
Aanes, Svein I.
Amdal, Ellen
Bakke, Borghild
Barstad, Helge
Berge, Bjarne
Berge, Einar
Berge, Øystein
Berget, Anne Karin
Bersås, jon
Bjåen, Aslak
Borge, Ole
Brunmark, Svein Erik
Breivik, Signe Marie
Brørvik, Mathias
Bøhle, Tormod
Dille, Per
Drake, jan
Enger, Sigfrid
Eriksen, Elisabeth
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0033
4374
2718
1001
3606
1001
3902
0009
0012
0091
0998
0034
4374
4370
0032
1000
0036
3049
4375

Avd.ing.
Førstekontorfullm.
Konsulent
Maskinmester
Maskinmester
Maskinmester
Lagerformann
Adm. sekretær
Førstekonsulent
Fagarbeider
Montasjeleder
Overingeniør
Førstekontorfullm.
Konsulent
Avd.ing.
Maskinmester
Sjefingeniør
Førstekonsulent
Kontorsekretær

Østlands-overf.
Vestlands-verkene
Innset-verkene
Østlands-verkene

Espevik, Tore L
Ettre, Espen
Evensen, Ole T.
Fagerberg, Erik
jostedal - anlegget
Fjellberg, Leif
DTD
Fjellhelm, johan
PBB
Fordelsen, Fredrik
DTD
Forsberg, Edgar
DTR
Foyn, Sven
Jostedal-anlegget
Fretheim, Svanhild
Aura-verkene
Frøyland, Hans R.
Gaard, Ottar W.
Rana-verkene
Alta-verkene
Granli, Jostein
Gravås, johannes
Østlands-verkene
Glomfjord-verkene Grimnes, Arne
Grønvold, Kristian
Aura-verkene
Gullberg, Bjarne
Aura-verkene
Gulliksen, MaHanne
OAF
Guterud, Sverre
Østlands-verkene
Hage, Tordis
ØDS
OAF
Hagen, Egil
Tokke-verkene
Hammari, Sigrid
0
Hansen, Hans H.
PS
Hartmann, Ragnar
Tokke-verkene
Heen, Arne
Aura-verkene
Heikkinen, Børle
Aura-verkene
Hektoen, Per
Aura-verkene
Helgesen, Tom
Glomfjord-verkene Hustveit, Gunvor
AOK
Hønsi, Olav
DPL
Jangaard, Petter
Rana-verkene
Jareid, Finn Egil
Svartisen-utbygg. Johansen, Ingvar
Østlands-verkene
Johansen, Svein 0.
Glomfjord-verkene Jore, Jon K.
Smestadtrafo
Jørgensen, Randi
DDO
Kaaseth, Arne
Breheim-verkene
Karlsen, Leif Ernst
Breheim-verkene
Kirstihagen, Gunnar
Alta-verkene
Kjørstad, Edgar
OAF
Knudsen, Anny
Vestlands-verkene Kringlåk, Sondre
PE
Kristiansen, Charles
PBH
Kvamme, Kjellaug
AO-Nord-Norge
Langkås, Per
Langnes, Ole
Larsen, Alfred
Leikvoll, Magne
Lenes, Kaare
DØS
Vestlands-verkene Lerum, Asle
Lian, Halvor
ØØI
Liavåg, Knut
Vinjekraftverk
Ulla-Førre-anleggeneLien, Knut Ove
Haukelikraftverk
Lillebjerka, Øystein
Vestlands-verkene Linde, Harald
Ulla-Førre-anleggeneLund, Kåre
Lyngstad, Knut
AO-Melhus
Løland, Else Rød
Tokke-verkene
Markussen, Kjell
Flesakertrafo
Mathisen, Finn 0.
PEK
Vestlands-verkene Maurset, Aud Eli
Maurseth, Idar
Jostedal-anlegget
Moen, Jon E.
AOA
Myhr, Terje
Namsostrafo
Møller, Per Johan
ATM
Nes, Tormod
ØDD
Nilsen, Karl
ØII

3606
4311
0032
3049
0033
0012
0974
3240
4200
0009
0033
3240
0032
3240
0998
0991
2718
4375
1001
4375
0974
4374
0012
4311
0033
0034
3049
0011
0015
0032
0033
0011
4183
0009
3900
0009
0032
4311
0991
0991
0009
0997
0033
0010
2718
0012
0032
0033
2718
0032
0032
3240
0033
1000
3240
4371
1001
0015
0091
1001
0009
0034
0998
0034
4200
3240
0034

Maskinmester
Avdelingsdirektør
Avd.ing.
Førstekonsulent

Avd.ing.
Førstekonsulent
Materialforvalter
Overingeniør
Førstekonsulent
Adm.sekretær
Avd.ing.
Overingeniør
Avd.ing.
Overingeniør
Montasjeleder
Fagarbeider
Konsulent
Kontorsekretær
Maskinmester
Kontorsekretær
Materialforvalter
Førstekontorfullm.
Førstekonsulent
Avdelingsdirektør
Avd.ing.
Overingeniør
Førstekonsulent
Konsulent
Kontorfullmektig
Avd.ing.
Avd.ing.
Konsulent
Montasjeleder
Adm.sekretær
Bygningsformann
Adm.sekretær
Avd.ing.
Avdelingsdirektør
Fagarbeider
Fagarbeider
Adm.sekretær
Oppsynsmann
Avd.ing.
Førstesekretær
Konsulent
Førstekonsulent
Avd.ing.
Avd.ing.
Konsulent
Avd.ing.
Avd.ing.
Overingeniør
Avd.ing.
Maskinmester
Overingeniør
Førstekonsulent
Maskinmester
Kontorfullmektig
Fagarbeider
Maskinmester
Adm. sekretær
Overingenlør
Montasjeleder
Overingenlør
Førstekonsulent
Overingeniør
Overingeniør

Ulla-Førre-anleggene
PG
Vestlands-verkene
ØDD
AO-Sør-Norge
ATM
Rana-verkene
AKA
0
Jostedal-anlegget
PEK
Innset-verkene
Ulla-Førre-anleggene
PMK
Hakavikkraftverk
Innset-verkene
OAF
OP
Hakavikkraftverk
ØI
Nore-verkene
Alta-anlegget
Glomfjord-verkene
PM
Breheim-verkene
PKS
DSØ
ØDD
Vestlands-verkene
Breheim-verkene
Østlands-verkene
OAF
Alta-verkene
AO-Hokksund
Mår kraftverk
Ulla-Førre-anleggene
Østlands-verkene
AT
Aura-verkene
Glomfjord-verkene
Kobbelv-anlegget
Tokke-verkene
Alta-anlegget
Vestlands-verkene
ØØB
AO-Bjerkvik
Innset-verkene
Vestlands-verkene
ØØ

Jostedal-anlegget
Rena-verkene
AKA
Vestlands-verkene
Reinfossenkraftverk
Glomfjor-verkene
ØII
Langvatnkraftverk
Vestlands-verkene
Glomfjord-verkene
Songakraftverk
Jostedal-anlegget
PKE
Trollheimkraftverk
Østlands-verkene
ØØB
Innset-verkene
Nore-verkene

Norberg, Carl Fr.
Nordby, Marie
Nyland, Eva
Nystad, Erling
Næss, Gunnar
Nøsterud, Halvor
Offerdahl, Odd Ø.
Ormø, Kjell
Os, Øystein
Ottermo, Odd J.
Pedersen, Aud
Pedersen, Rolf
Pettersen, Gunnar
Pettersen, Ole
Pran, Lorentz S.
Raad, Britt
Reenskaug, Oddbjørg
Relling, Dag
Nils Johan
Rogstad, Svein Arne
Seljord, Olav
Simonsen, Tone
Skjørestad, Rolf
Snerten, Paul
Solhaug, Odd
Stabell, Knut
Stavheim, Kolbjørn
Steine, Harald
Storvik, Steinar
Svendsen, Gjermund
Svenkerud, Astri
Sørensen, Kjell M.
Thomassen, Liv Karin
Tonning, Arvid
Tredal, Kåre
Trondsen, Trond
Trulsen, Bjarne
Tufte, Anders
Ulfsnes, Hallfrid
Venjum, Arne
Vennundsdammen,
Inger Lise
Vik, Bjarne
Walbø, Sven
Weibel, Ingebjørg

0032 Avd.ing.
0009 Adm. sekretær
2718 Konsulent
0032 Avd.ing.
0034 Overingeniør
0974 Materialforvalter
0032 Avd.ing.
0034 Overingeniør
0033 Avd.ing.
0032 Avd.ing.
0011 Konsulent
0998 Montasjeleder
0015 Kontorfullmektig
4183 Montasjeleder
3240 Overingeniør
0012 Førstekonsulent
3049 Førstekonsulent
0033 Avd.ing.
3902 Lagerformann
0032 Avd.ing.
2718 Konsulent
4183 Montasjeleder
0012 Førstekonsulent
4183 Montasjeleder
3902 Lagerformann
0036 Sjefingeniør
0032 Avding.
0033 Avd.ing.
0991 Fagarbeider
4171 Maskinmesterass.
0033 Avd.ing.
0032 Avd.ing.
4375 Kontorsekretær
0032 Avd.ing.
0974 Materialforvalter
0034 Overingeniør
4173 Sldftlederass.
0036 Sjefingeniør
0015 Kontorfullmektig
3049 Førstekonsulent

PGL
Widlund, Jim Reno
0034 Overingeniør
PK
Wiesner, Robert
3049 Førstekonsulent
OPA
Wiesner, Robert
2718 Konsulent
Glomfjord-verkene Øgle, Dag
2718 Konsulent
ØDS
Østensen, Svein
0012 Førstekonsulent
Mår kraftverk
Øverli, Arthur
1000 MasIdnmester
Aura-verkene
PEK
Gått av med pensjon:
DPL
Hareide, Finn
Verneleder
Rana-verkene
Lakselv, John
Overingeniør
Innset-verkene
MasIdnmesterass.
Skjomenkraftverk Lien, Svein
Lyng, Karl August
Avd.ing.
AO-Bjerkvik
Kontorsjef
Glomfjord-verkene Løkensgard, Arvid
Schjetne, Odd Arentz
Kontorsjef
PBB
Sætre, Else
Førstekontorfullm.
ØDS
Taraldlien, Trygve
Fagarbeider
ØDS
Wetterhus, Nils
Fagarbeider
Jostedal-anlegget
Aura-verkene
Vestlands-verkene
Sluttet:
ØIT
Maskinmesterass.
Glomfjord-verkene Bakke, Morten
Borg, Unn Merete
Kontbrfullmektig
AO-Lillesand
Drabløs, Bjørn
Overingenlør
Alta-verkene
Fensholt, Mona
Kontorfullmektig
Rana-verkene
Glendrange, Øyvind
Ingeniør
PKG
Øistein
Overingeniør
Aura-verkene
Holmestad, Sjur
Oppsynsmann
PMP
Hotvedt, Odd M.
Anleggsleder
Rana-verkene
Kaasa, Oddbjørn
Maskinmesterass.
Østlands-verkene
Kaldhussæter, Lars
Maskinmesterass.
PKG
Krokan, Anne-Marie
Kontorfullmektig
Østlands-verkene
Løkken, Aase Mane
Kontorfullmektig
DD
Førstekontorfullm.
Vestlands-verkene Markussen, Torunn
Martnes, Kjell
Avd.ing.
Aura-verkene
Pedersen, Siv E.
Kontorfullmektig
PKG
Romberg, Torunn
Førstekontorfullmektig
Østlands-verkene
Skaret, Bjørn
Oppsynsmannsass.
PET
Sundt, Lone
Førstekontorfullm.
AO-Hokksund
Tjønen, Jan
Oppsynsmann
0013

2718
0036
3240
4375

OPA
AOK
PBD
0

Konsulent
Sjefingenlør
Overingeniør
Kontorsekretær

Træen, Jan
Tveit, Olav M.

ØDB
ØDS
ØDS
OAF
AO-Hokksund
Istad trafo

Vestlands-verkene
AKA
Østlands-verkene
Ulla-Førre-anleggene
OJ
ØIK
OAF
Tokke-verkene
Nore-verkene

Østlands-verkene
OM
Kobbelv-anlegget
OAF
Ulla-Førre-anleggene
PKL
Ulla-Førre-anleggene
Jostedal-anlegget
Østlands-verkene
Aura-verkene
OAF
OM
AO-Sør-Norge
Innset-verkene
OAF
OAF
Kobbelv-anlegget
ØØR

Overingenlør
Oppsynsmannsass.

Jostedal-anlegget
Stryn-utbyggingen
Ulla-Førre-anleggene

Avd.ing.

Tokke-verkene

3240
0034
0962
3050
4403
0033

EES
EEØ
EEB
VHO
AA
EEØ

Dødsfall:
Neshelm,

Gunnar

NVE
Nyansatte:
Aas, May-Britt Nordldld
Amundsen, Bjørn-Thore
Atterås, Gunnar
Barslund, Rolf
Bilberg, John
Dahl, Rune
Dalan, Dag Johs.
Fleischmann, Marit
Gulbrandsen, Arne
Guldvog, Frode
Habbestad, Hans
Jevne, Bjarne
Kaaby, Olaug
Kittelsen, Man Therese
Lange, Odd-Erling
Larsen, Kari Strand
Myhren, Kristin
Paaske, Wenja
Pedersen, Kjell
Pedersen, Siv Ellinor
Raudbakken, Vidar
Repp, Kjell
Sønsteby, Truls

Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Førstekonsulent
Overingeniør
Konsulent
Avd.ing.
Førstekontorfullm.
Betjent
Førstekonsulent
Avd.ing.
Avd.ing.
Kontorsekretær
Kontorfullmektig
Avd.ing.
Førstekontorfullm.
Kontorfullmektig
Kontorsjef
Avd.ing.
Kontorfullmektig
Avd.ing.
Overingeniør
Konsulent

EES
VN
VHO
AA
EED
EBB
VFØI
VN
AA
AI
EES
VFØ
VA
VAA
VF
VH
AI
VFN
VA
VHO
VHO
EBB

Opprykk:
Falnes, Ole G.
Gjerald, Eilev
Lybeck, Rolf
Nilsen, Roger
Seehusen, Per
Solberg, Kari

Overingeniør
Overingeniør
Kontorsjef
Ingeniør
Førstesekretær
Avd.ing.

Gått av med pensjon:
Bjørnstad, Hans
Røsok, Rolf
Tande, Jorun

Konsulent
Førstekonsulent
kontorsekretær

AØ
VH

Sluttet:
Aalø, Hans K.
Aarnes, Elisabeth Jensen
Berntsen, Ove
Finsal, Trygve 0.
Lervang, Gunnar
Lyder, Janne M.
Reistad, Jan
Ruud, Wensche Beate
Stendal, Tor M.
Valla, Frode
Wik, Christopher

Avd.ing.
Førstekontorfullm.
Avd.ing.
Konsulent
Avd.ing.
Kontorfullmektig
Ingenlør
Førstekontorfullm.
Konsulent
Overingeniør
Kontorfullmektig

EBT
AA
EES
EBB
VV
VH
VHO
AA
EEØ
ET6
AA
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