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På terskelen til et nytt år
— Merkelig hvor fort et år går.
Når vi står på terskelen til nyår har vi
liksom all verdens tid å ta av. Og før
vi vet ordet av det, er året bak oss,
med alle sine sorger og gleder.
Det året som nå ebber ut, har vært
et godt arbeidsår for vår etat. Det har
vært travelt og problemfylt, men vi
har stort sett seilt i rolig farvann.
Selvsagt har vi ikke fått gjort alt det
vi burde dette året heller, men vi har
da holdt hodet over vannet.
Problemer og nye utfordringer vil
vi ha rikelig av også i det året vi snart
går inn i. Det skulle også bare mangle
— for det er jo det som gjør vår hverdag interessant og vekslende. 1 tillegg

til alle de mer tradisjonelle og faste
gjøremål kommer et stort antall utredninger og analyser, som inngår i
underlagsmaterialet for en ny energimelding. Vi vil prøve å gi den kurs
som NVE skal følge nye 10-15 år
frem i tiden.
Men først skal vi feire julen, den
beste av alle årets høytider. Vi skal
ta en skikkelig pust i bakken, og samle krefter til et nytt, spennende år.
Jeg takker alle i etaten for god innsats i året som snart er til ende, og
ønsker alle ansatte og deres familier
en god og fredelig jul og et godt
nytt år.
Sigmund Larsen

Mange store saker i A-direktoratetsiste år
Vi er nå opptatt med en rekke omfattendesaker, både når det gjelderadministrasjonen og personalorganisasjonen.Store forandringerer på tapetet, sier
Erik Nybø, som siden 1. februar i tillegg til sin stilling som personalsjefogså
har fungert som direktør og sjef for Administrasjonsdirektoratet
i direktør
Moes sykefravær. Det dreier seg blant annet om spørsmål i tilknytning til
arbeidsmiljøloven,medbestemmelsei statlig virksomhet og avtalen om samarbeidsutvalg.
Før vi fikk administrasjonsbygget i
Middelthunsgt. i 1964, Nybø, var
Oslo-administrasjonen spredd på 7
steder rundt i byen.
Huset er forlengst sprengt, og tross
nærmest fast engasjerte håndverkere
som flytter vegger, er vi nå snart
spredd på 7 steder igjen.
Kommentar?
I 1964 fikk alle plass i Middelthunsgt. 29, vi hadde også husrom å
avse til en mindre statsinstitusjon som
leieboer.
Siden er vi blitt atskillig større, men
bygget er det samme. Med den personaløkning vi har hatt er det umulig
å romme alle innen huset, tross atskillig ombygging og sammentregning.
Så nødig vi enn ville, ble det nødvendig med andre løsninger. Det som
stod til buds var Samkjøringens bygg
på Smestad. Hertil har Eltilsynets 1.

Middelthunsgt. 29 er smekk full. Er det
derfor veggene står i bue?

og 2. distrikt måttet flytte ut, og nå
sist grunnvannskontoret i V-direktoratet.
Vi er stadig på utkikk etter mer
kontorplass. Vi ser nødig at vi stadig
må falle tilbake på løsninger med utskillelse av små enheter fra «hovedbølet». De mest realistiske planer for
en større utvidelse av kontorkapasiteten knytter seg nå til Smestad-området. Det kan komme på tale med et
samarbeid med Samkjøringen om et
påbygg på Samkjøringens driftsbygg.
Som en kortsiktig løsning overveier vi
også å reise en midlertidig kontorbrakke med plass til 70-80 personer.
Men helst ønsker vi et nybygg med
plass til 4-500
personer i samme
område.
Vi kan neppe noen gang regne med
å få flytte sammen igien. Det burde
likevel være mulig å begrense delingen til to steder.
Det var en tid mye snakk om å
flytte hovedadministrasjonen eller deler av den ut av Oslo-området?
Ja, men det ser nå ut til at dette
med utflytting av statsinstitusjoner
ikke lenger har noen hast. Saken er
imidlertid ikke skrinlagt av myndighetene. Jeg regner likevel ikke med at
det kan bli aktuelt å flytte ut NVE's
hovedkontor. Men mindre enheter
kan det nok komme på tale å flytte.
Kommer oppdelingen av Industrideparteemntet til å sette fart i en organisasjonsmessig avklaring for NVE
også?
Jeg tror ikke det er noen direkte
sammenheng her. På den annen side
er det jo et ønske her i huset å få en
avklaring før det ytterligere har gått
lang tid.
Hvordan er personalsituasjonen for
tiden?
Ved hovedkontoret er det er gap
mellom våre ønsker både med hensyn
til antall stillinger og de lønnsvilkår vi
kan tilby, og det vi klarer å vinne
fram med overfor de bevilgende myndigheter. Vi presses inn i svært snevre
stillingsrammer både innen den forvaltningsmessige del av virksomheten
og innen Statskraftverkene sentralt. I
noen grad har vi dog anledning til å

knytte til oss tilleggskompetanse ved
engasj ementer.
Ved driften og anleggene ute har vi
ikke de budsejttmessige begrensninger
når det gjelder antallet. Der er det
opp til Hovedstyret å godkjenne forslag om stillingsopprettelser.
Både sentralt og i vår ytre virksomhet har vi rekrutteringsproblemer, noe
varierende fra den ene stillingsgruppe
til den annen.
Stabiliteten blant funksjonærene er
noe større ved hovedkontoret og ved
driften enn ved kraftanleggene. Særlig
for det tekniske personalet ved anleggene ser det ut til at vi har vanskelig for å tilby konkurransedyktige
lønninger. Her er det sikkert også
andre faktorer som påvirker tilgang
og stabilitet.
På arbeidersiden ved anleggene er
situasjonen en helt annen. Det har
alltid vært brukt akkordlønn for disse
gruppene, og en har da mulighet for å
avbalansere lønnsnivået med nivået i
annen, likeartet virksomhet.
Men det er vel bestrebelser i gang
med sikte på å få også anleggsarbeiderne over på fastlønn?
Ja, vi har en avtale med Norsk Arbeidsmandsforbund om å se nærmere
på muligheten for en overgang fra det
nåværende akkordlønnsystemet til en
ordning med fastlønn, fastlønn kombinert med bonus eller andre varianter. En gruppe med representanter
for etaten og arbeidstagerne har arbeidet med saken. Den vil overlevere
FOSSEKALLEN
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Mer vidtfavnendeoppgavestillinger
for E-direktoratet
I året 1977 har tendensene til stadig mer vidtfavnendeoppgavestillingerinnen
Elektrisitetsdirektoratets
saksområderfortsatt, sier direktør Gunnar Vatt e n til Fossekallenforan årsskiftet.
Dette har sin bakgrunni det stigende omfang i de utrednnigervi tidligere
har vært tillagt når det gjelder å framskaffe bakgrunnsmaterialefor planleggingen av hvordan kraftbehoveneskal kunne dekkes på den samfunnsmessig
beste måte og når det gjelder gjennomføringenav utbyggingstiltakene.
Hertil blir direktoratetstjenestemennstadig mer engasjert,direkte eller indirekte, i forsknings- og utviklingsvirksomhetpå nær sagt alle felter som har
med produksjon,distribusjonog bruk av elektriskenergi å gjøre.
Vi har hatt en viss styrking av personaletved direktorateti løpet av året,
men oppgavemengdenhar økt raskere.
Det har for øvrig vært en viss uklarhetangåendeorganisasjons-og ansvarsforhold for energiutredningsarbeidet
siden Energirådetble oppløst for noen
år siden. Vi så gjerne klare retningslinjerfor hvor dette ansvarettil sjuende og
sist skal ligge.
Kan en avklaring ventes i løpet av
1978, med den bebudede dannelse av
et Olje- og energidepartement?

Fra Elektrisitetsdirektoratets side
har vi den tro at nettopp etableringen
av dette departementet vil kunne føre
sin rapport til NVE og Arbeidsmandsforbundet i løpet av året.
Prestasjonslønnssystemet har ellers
fått søkelyset spesielt rettet mot seg
ved gjennomføringen av arbeidsmiljøloven. Den retter en advarende pekefinger mot uheldige sider ved disse systemene.
Arbeidsmiljøloven har vi allerede
omtalt ganske mye her i Fossekallen
i forbindelse med dirft og anlegg. Får
den noen betydning for kontorarbeidet?

De aller fleste steder må vel sies å
ha et godt arbeidsmiljø i betydningen
gode lokaler, godt utstyr og gode omgivelser. Men loven legger stor vekt
på også andre sider ved arbeidssituasjonen, som psykososiale forhold, beskjeftigelse av delvis arbeidsføre osv.
Mange av disse spørsmålene kan det
være atskillig vanskelige å finne løsninger på enn de rent fysiske, om
problemer oppstår. De vil stille særs
store krav ikke bare til arbeidsmiljøutvalgene og deres medlemmer, men
også i høy grad til forståelse og kollegial holdning fra arbeidskamerater.
Når får vi lov om medbestemmelse
i statens virksomhet.

Behandlingen av Holler-komiteens
innstilling og Stortingsmeldingen om
medbestemmelse ble av forrige Storting vedtatt utsatt. Nå håper vi saken
kan komme opp våren 1978.
Nytt i saken er det at Forbrukerog administrasjonsdepartementet har
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til den klarhet vi har savnet. Om man
ønsker at Elektrisitetsdirektoratet skal
fortsette sitt sterke engasjement innen
hele dette vide spekter, så vil en slik
organisatorisk klarlegging forhåpentligvis føre til den oppbygging av disendt ut en melding hvor de peker på
viktigheten av medbestemmelse og at
man allerede før stortingsbehandlingen bør overveie å sette i verk tiltak
som prøveordning i den retning innen
den enkelte institusjon.
Jeg regner med at slike foreløpige
ordninger også vil bli forsøkt her i
etaten. Gjennom vår instruks har vi
riktignok i en årrekke hatt representasjon fra de ansatte under Hovedstyrets behandling av personalsaker. I tilligg til de instruksfestede rettigheter
har personalrepresentantene i de siste
årene også deltatt i behandlingen av
andre hovedstyresaker der de ansatte
har interesser.

for større grad av selvrealisering og
innflytelse over egen arbeidssituasjon.
Har det vært oppe noen store juridiske saker dette året?
Det har vært flere, men la meg
bare nevne to.
Juristene har arbeidet med spørsmål om hjemfall av kraftverk og reguleringsanlegg til staten, og vi håper
å kunne sende saken til Hovedstyret
innen årets utgang.
Dessuten har Norsk Hydros tilbakekjøp av Statskraftverkenes andel
i Røldal-Suldal vært en omfattende
sak for Juridisk avdeling.
Har du så til slutt noe å si om etatens informasjonsvirksomhet?

Det er jo en meget viktig faktor for
økt forståelse for våre aktiviteter. Vi
ser i den forbindelse fram til en øking
av ressursene for Fossekallen med reI de offentlige dokumenter jeg
daktør i heldagsstilling og flere numnevnte er også samarbeidsutvalgene
mer
pr. år. Fossekallen er, slik jeg
ofret stor oppmerksomhet. Slik forslaser det, først og fremst et internt orgene foreligger er det åpenbart at
gan, men den dekker også eksterne
disse vil bli viktige faktorer i bestreinformasjonsoppgaver.
belsene mot større medbestemmelse.
EllerS er det mitt inntrykk at NVE's
Samarbeidsutvalgene vil etter dette ledelse er fullt oppmerksom på viktigfå avgjørende myndighet innenfor et heten av å nå ut til publikum med
større område enn i dag og innen nøktern, saklig informasjon. Dette er
andre saksområder får de forslags- og imidlertid en aktivitet som stiller store
uttalerett.
krav til form og faglig innhold.
Men hva med medbestemmelse i
Når det ellers gjelder intern inforden daglige arbeidssituasfon på grunnmasjon, så vil jeg si at samarbeidsutplanet?
valgene har et betydelig ansvar, ved
Saken inneholder også synspunkter siden av de administrative enheter
på å legge forholdene praktisk til rette som tar seg av informasjonsarbeidet.
Vurderes det andre former for
medbestemmelse enn representasjon i
Hovedstyret?

rektoratet en slik aktivitet nødvendiggjør.
Er det ellers grunn til å vente problemer med å få fastlagt arbeidsfordelingen mellom det nye departement
og direktoratet?
Med den nære kontakt direktoratet
har med de enkelte elverk og med
den koorinering mellom planinstanser
i fylker og landsdeler direktoratet har
initiert, finner jeg det riktig at det
personale som gjennom år har abeidet
med disse spørsmål og som har en
stor erfaringsmessig og faglig bakgrunn, fortsatt vil få sentrale oppgaver når det gjelder vurderingen av
spørsmål som prognoser, alternative
dekningsmåter, finansiering, rasjonalisering etc. Jeg forutsetter likevel at
de intime og gode samarbeidsforhold
med departementet ikke bare blir
opprettholdt, men styrket ved denne
endring i departementsstrukturen.
Hvilke spørsmål har ellers særlig
opptatt direktoratet siste år?
Kraftsituasjonen på kort og på
lengre sikt. Vi er bekyffiret for den
ubalanse som etter hvert er kommet
fram mellom forbruksutviklingen og
tilgangen på elektrisk energi. Det syntes tidligere i år som om vi allerede
vinteren 1978 ville komme i store
kraftdekningsmessige vansker. Men
heldigvis endret nedbørsituasjonen
seg siste høst, slik at det ikke har vært
funnet nødvendig å iverksette tiltak
for en uønsket begrensning av forbruket.
Men det faktum at våre reserver
etter hvert er utnyttet, slik at forbruket i dag har nærmet seg den produksjon en kan forvente fra systemet i et
medianår, gir grunn for uro når det
gjelder kraftdekningen i årene framover.
Arene 1979 og 80 kan, om de meteorologiske forhold blir ugunstige,
aktualisere til dels drastiske tiltak for
å begrense forbruket.
I alle tilfelle må landets elverk være
økonomisk forberedt på betydelig økning i vår import av kraft fra nabolandene når nedbøren kommer under
mediane forhold. Da denne kraften
nødvendigvis blir relativt dyr, vil dette
sette store krav til verkenes økonomiske bæreevne. Det synes i den forbindelse viktig at verkene ved sin
prissetting søker å skaffe seg det økonomiske fundament for å dekke de
kostnader en slik import kan medføre.
I denne forbindelse bør det understrekes at man ved planleggingen av
det nordiske system og i våre kraftbalanser har regnet med at det enkelte
år vil måtte skje slik import.

Opprusting av fordelingsnettet er god
energiøkonomisering.
Våre forbindelser utad har da også
allerede bevist sin store eksistensberettigelse, idet vi i år med gode nedbørsforhold har kunnet eksportere
overskuddskraft til våre naboland i
stedet for å la vannet gå på sjøen.
Mens vi på den annen side i år med
vanskelig dekning, eksempelvis 1977,
ved import har kunnet styrke situasjonen innenlands.
Hvilke beslutninger haster det ellers
å få fram i denne situasjonen?
På bakgrunn av den vanskeligere
dekningssituasjon vi har fått innenlands, synes det å være to felter det
bør satses på: Dels en raskere beslutning når det gjelder igangsetting av
nye produksjonsverk i vårt system.
Dels iverksettelse av tiltak når det
gjelder energiøkonomisering.
For å ta det siste først, så synes det
ønskelig at vi også i vårt land av flere
grunner øker vår innsats når det gjelder å økonomisere med energien.
Jeg legger her vekt på ordet energien, idet det så altfor ofte i samband
med energiøkonomisering kun har
vært tale om å økonomisere med elektrisitet. Direktoratet vil delta aktivt
når det gjelder tiltak for å fremme
energiøkonomisering, og har alt iverksatt tiltak innenfor elsektoren som har
til siktemål å komme fram til bedre
utnyttelse av våre vannressurser og reduksjon av tapene ved fordeling av
elektrisitet.
Likevel må det i denne forbindelse
framheves at en rekke av de tiltak
som vil bli søkt gjennomført, er av

langsiktig karakter — dvs, at en kan
ikke vente resultater over natten. —
De vil ikke kunne sees som erstatning
for gjennomføringen av nye utbyggingsoppgaver innen el-sektorens produksjonsapparat.
Det synes uforsvarlig å basere utbyggingen av dette produksjonsapparat på ønskemål eller målsettinger, før
en har sett resultatene av andre tiltak
som gjennomføres, ja sogar før de er
satt i verk.
Det er derfor min oppfatning at det
snarest bør fattes besltning om utbygging av nye produksjonsverk innen
vårt elsystem. Det gjelder hovedsakelig nye vannkraftkilder, men det vil
som situasjonen har utviklet seg også
gjelde varmekraftverk og utvidelse av
våre forbindelser til nabolandene.
Vi finner det nødvendig at en rekke
av disse sakene blir avklart seinest i
samband med Stortingets behandling
av den nye energimelding våren 1979.
— Arbeidet med grunnlagsstoff for
denne meldingen ble allerede påbegynt innen direktoratet sist høst og
forutsettes
ferdigbehandlet
våren
1978.
Bør noe kanskje komme med allerede i den meldingen om energiøkonomisering m. v. som er bebudet i
begynnelsen av 1978?
Ja, det bør det uten tvil. Vi er nemlig allerede i den situasjon at en del
av de forutsetninger som var trukket
opp av Stortinget i samband med behandlingen av den forrige energimeldingen våren 1975, ikke lenger er realistiske. Jeg tenker bl. a. på det forhold at en i den forrige energimeldingen hadde forutsatt en økning av
den kraftintensive industriens tilgang
på kraft til 31 TWh i 1980 og 34 TWh
i 1985. Slik kraftbalansen nå ser ut,
kan det bli vanskelig å imøtekomme
en slik økt krafttildeling til denne industrien. Det bør vel Regjering og
Storting få signal om snarest. Det er
også fra Industridepartementets side
uttrykt ønske om at NVE utarbeider
en oversikt over kraftsituasjonen i 80årene, slik den kan bedømmes i dag.
Vi er i gang med dette og vil ut fra
de data som foreligger søke å gi en
oversikt over utviklingen i kommende
tiårsperiode. I denne «minimeldingen», som den er kalt, vil vi vesentlig
konsentrere oss om den forbruksvekst som man ut fra dagens forhold
kan skjønne at man vil stå overfor, og
vi vil konsentrere oss om de konvensjonelle alternativ vi i dag har når det
gjelder dekningen.
Dere ser ikke på ukonvensionelle
kraftkilder under dette tidsperspektivet?
FOSSEKALLEN
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Nei, de ukonvensjonelle kraftkilder stor viktighet. I fleng kan det nevnes
vil komme til å bli nærmere omtalt i priser, tariffer, konsesjonsbehandling
den energimelding som det tidligere av elektriske anlegg og av krafttiler referert til og som skal komme i delinger. Likevel tror jeg at jeg denne
1979. Vi vil i denne redegjøre for alle gang vil trekke fram spørsmål som
de alternativ som har vært omtalt, har tilknytning til tilsynets oppgaver.
Tilsynets område er etter hvert blitt
bl.a. i massemedia. Vi vil da søke å
til ikke bare å omfatte anlegg
utvidet
legge fram alt materiale som er for
hånden innen våren/sommeren 1978, på land, men også på skip og ikke
med bakgrunn i forskning og utvik- minst på plattformer som skal nyttes
ling ikke bare hos oss selv, men også ved den stadig økende virksomhet på
vår kontinentalsokkel. De sikkerhetsi andre land.
messige oppgaver i tilkyntning til den
Vil ikke den nye situasjon i elforoljeindustrien i vårt land setter
nye
syningen stille økte krav til alle de
store krav til det personale som skal
organer som virker innen bransjen,
ikke bare NVE men også de øvrige behandle disse saker. Vi mener å ha
et så vidt godt kvalifisert personale på
enhetene?
Jo, uten tvil. Og dette bringer oss dette felt at vi kan løse disse oppover på et spørsmål som til dels har gavene på tilfredsstillende måte.
Imidlertid har vi i den senere tid
vært ganske følelsesladet — de organisasjonsmessige forhold innen elfor- stått overfor et spørsmål som har oppsyningen. For å ha det klart så har tatt oss sterkt. Slik som ansvarsforholenhetene innen elforsyningen gjort et dene har vært trukket opp, har Eltilutmerket arbeid i den tiden som har synet hatt hele tilsynet med boreplattgått. Det kan nevnes at mens det i formene og vært ansvarlig for inspek1945 var 700 000 uforsynte i vårt sjon av produksjonsplattformene unland, er tallet i dag 450-500. Riktig- der bygging og slep, og Oljedirektoranok er det ca. 350 som bare er for- tet har hatt ansvaret for de sikkerhetssynt fra dieselaggregater. Samtidig messige forhold under produksjon ute
omsettes det mer elektrisk energi pr. på feltet. Det har hele tiden vært et
innbygger i Norge en i noe annet godt samarbeid mellom Oljedirektoraland og til en pris som er lavere enn i tet og Eltilsynet. Men samarbeidsfornoe sammenlignbart land. De etab- mene har vel til nå ikke vært tilstreklerte organisasjoner har altså gjort en kelig formalisert. Dette er nå ved å
utmerket jobb. Men vi står i dag over- finne sin løsning. Det synes å gå i retfor krav som klart viser at organisa- ning av at Oljedirektoratet ovetar ansjonsstrukturen etter hvert er uhen- svaret for sikkerheten ved de elektrisiktsmessig.Planleggingen er blitt mer ske anlegg på produksjonsplattformekomplisert, likeledes driften av an- ne fra bygge- og utrustningsfasen,
leggene. Nye oppgaver som dukker under slep og i produksjon på feltet.
opp, stiller stadig større krav til en- De mobile boreplattformene blir forthetenes finansieringsevne. Vi har i de satt en del av Eltilsynets arbeidsomsenere år registrert økende vansker på råde, på samme måte som skip.
I stedet for å omtale enda flere
den personalmessige side innen elforsyningen, med hensyn til rekruttering, saksområder, vil jeg til slutt trekke
utdannelse osv. Den nye arbeidsmiljø- fram de enkelte som arbeider i direkloven har ikke lettet på dette forhold, toratet, sier Vatten til slutt. Til tross
for økt arbeidspress og til tross for
snarere tvert imot.
Disse og andre forhold har klart omflytting og sammenklemming av
indikert nødvendigheten av at vi sna- mange kontorer, har de vært lojale og
rest må få dannet større og mer slag- bevart sitt gode humør. Jeg vil takke
kraftige enheter innen landets elforsy- dem for den fine måten de har taklet
ning — men dog fortsatt basert på alle sakene på i året som har gått.
en fordelt beslutningsprosess. HovedJeg håper de alle får en god høytid
styret har da også våren 1975 lagt
med sine familier og ønsker
sammen
har
klart
det
hvor
innstilling
en
fram
gitt til kjenne sitt syn på dette felt. Vi dem alle et fremgangsrikt nytt år!
håper at denne innstilling i samband
med en melding om organisasjonsforholdene snarlig ville komme opp til
realitetsbehandling i Stortinget. Vi håper at en klarlegging av departementsstrukturen vil bidra til dette.
Er det andre sider ved direktoratets
virke du ønsker å trekke fram?

Det kunne være fristende å dra
fram en hel rekke felter jeg anser av
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Opplæring i
arbeidsmiljølova
rett over nyttår
Det er ein del tilsette i etaten som
synest det har gått seint med å kome
i gang med opplæringa i tilknytning
med denne nye lova. Dei private har
vori langt raskare ute, vert det hevda,
og det er nok i mange tilfelle rett.
Dessverre er det lite etaten vår
har kunne gjere då vi har kjent oss
forplikta til å fylgje opplegget som
staten og hovudsamaslutningane har
vorti enige om, og som Sentralrådet
for samarbeidsutvala i staten har planlagt og skal gjennomføre. Ein viss
føremun har det vel vori at ein har
legi etter og lært av dei røynsler ein
har hausta av LO/NAF-opplegget.
Det skulle no vere godt kjent at
opplæringa er delt opp i 3 steg, og at
fyrste steget, opplæring av lærarer, er
gjennomført. NVE har fått utdanna 5
lærarar. Desse skal så i sin tur (steg 2)
utdanne studieleiararne som skal stå
for opplæringa lokalt (steg 3). Etaten
hadde opphavleg fått tildelt 28 studieleiarar, eit tal vi fann altfor lite både
i høve til talet på tilsette, og med
tanke på dei mange, spreidde arbeidsplassane etaten har over heile landet.
Det skal no utdannast i alt 48 studieleiarar i etaten, fordelt på 2 studieleiarkurs. Det fyrste kurset skal haldast på Nesbyen i tidsromet 12.-16.
desember i år. Her vil det delta framtidige studieleiarar frå anlegga, anleggssentra (SK), Forbygningsavdelinga og hovudkontoret i Oslo. Det andre kurset som skal haldast i Kristiansand 9.-13. januar neste år vert eit
kurs for studieleiarar frå driftsavdelinga. Ein har valt denne delinga fordi
arbeidssituasjonen er nokså ulik for
dei to hovudgruppene i etaten, driftsog anleggspersonale.
Utpå nyåret vil så opplæringa på
dei enkelte arbeidsplassane ta til.
Minst 40 timar er det tenkt at opplæringa av studiegruppene vil ta. Studieaktiviteten vil truleg stort sett gå
føre seg i arbeidstida. I dei tilfelle
der ein må leggje studiearbeidet utanom arbeidstida vil ein få kompensasjon for dette.
Opplæringa vir i fyrste rekkje omfatte verneombod, arbeidsleiarar,
medlemer av arbeidsmiljø- og samarbeidsutval, helse- og sosialpersonell
og teknisk personell.
Olav Åkre

i V-direktoratet
og småkraftkilder
Verneplan
Det er ytterst sjelden en kan få både i pose og sekk. Direktør Hans Sperstad
i Vassdragsdirektoratetkom med et slående eksempel på det under Fossekallens samtalemed ham uå tamnenav det gamle året:
Det har vært reist mye kritikk gjennom årene over hvor stygt det er rundt
Bygdin p.g.a. nedtappet magasin i lange perioder. Og denne reguleringenfra
begynnelsenav 20-tallet er ikke noe for øyet, sier Sperstad,særlig er det ille
østendenav vannet.
Da så planleggingsarbeidetmed sikte på utbyggingi Jotunheimentok til, ba
daværendegeneraldirektørRoald om at en samtidig måtte se på mulighetene
for å forbedreforholdenei tilgrensendeområder,f. eks. Bygdin.
Den beste måten å gjøre dette på ville være å overføre Storåa til Bygdin.
Den renner naturlig over til Gjende. Men så ble Sjoa-vassdragetmed Gjende
vernet — og dermedfalt denne mulighetenfor å gjøre det penere rundtBygdin
bort.
Nå finnes det andre muligheter også som Vassdragsdirektoratet skal se
på.
En kan pumpe vann fra Vinsteren
til Bygdin. Men Vinsteren er allerede
hardt regulert. Så den måtte i sin tur
få vann fra Heimdalsvatn.
Mens vi er på de trakter: Du har
gått inn for å få fram planene for de
vestlige deler av Jotunheimen, Breheimprosjektet, til behandling snarest.
Mange mener dette bør ses i sammenheng med de østlige prosjekter i Ottavassdraget hvor en må avvente resultatene av undersøkelser i Lågen og
Mjøsa.

Det er for øvrig Industridepartementet som har ønsket å få fram en
del større utbyggingsprosjekter før
1979, slik at de kan ses i samband
med energimeldingen som skal komme da. De prosjekter som kan komme
på tale i den forbindelse er Breheimen, Gaular, Svartisen/Saltfjellet,
Alta, Dagali og Veig.
Otta-prosjektet kan også komme
med om en velger i første omgang å
se bort fra alle reguleringer og basere
seg på rene elveverk. Vassdraget nedenfor skulle da ikke bli influert. Det
er Oppland Fylkesting som har anmodet om at denne muligheten blir vurdert.

for enkelte vassdrag som også har
vært foreslått medtatt i verneplanen.
Det gjelder f. eks. Feragen og Rien
i Nord-Østerdal.
Hva skjer med de midlertidig vernede vassdrag?

La meg først få rette en vidt utspredt misforståelse om de midlertidig
Hvor står Verneplan II for øyeblikvernede vassdrag.
ket?
I verneplan I foreslo vi midlertidig
Hovedstyret gjør seg ferdig med vern av en del vassdrag der vi ikke
den i løpet av året, og den bør der- syntes vi hadde tilstrekkelige utredfor kunne komme opp for Stortinget ninger, men der vi antok at det endetil våren.
lige resultat ville bli varig vern.
Saken har tatt ganske lang tid fordi
En del andre vassdrag tok vi i det
det har foreligget konsesjonssØknad hele ikke standpunkt til. De ble utsatt.
I verneplan II er så disse behandlet.
De vassdrag som i denne planen er
foreslått midlertidig vernet har vi ikke
antydet noe om den endelige skjebnen
til.
Stortinget sa imidlertid under behandlingen av verneplanen i 1973 at
det ville stå fritt ved utløpet av 10
års perioden.
En bør derfor ikke slå sammen vernede og foreslått vernede, varige og
midlertidige, i en sekk.
Om de vassdrag som ble gitt midlertidig vern i 1973 er ellers å si at det
mest har foregått forpostfektninger
hittil.
Verneinteressene har hatt vanskelig
for å definere og kvantifisere de hensyn de ønsker tilgodesett. Vi håper
likevel å få fram et materiale som kan
gi et godt beslutningsunderlag, men
det kan bli aktuelt å foreslå midlertidigheten forlenget fra 1983 til 1985.
Småkraftkilder registreres nå av V-direktoratet.

Vi har allerede vurdert hele dette
området under ett, i forbindelse med
Verneplanen som Stortinget vedtok i
1973. I den ble det foretatt en helhetsvurdering både for regioner og
for hele landet.
Jeg synes derfor ikke det er grunnlag for å kople disse to prosjektene
sammen en gang til.
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Statskraftverkeneopptatt av kraftdekning
og kostnadsutvikling
Statskraftverkeneser ingen mulighet for å dekke ytterligere kraftbehov hos
den kraftkrevendeindustri, utover det Stortingetallerede har tildelt, før Stortinget gir oss konsesjon på atskillige nye kraftverk, sier kraftverksdirektør
Sigurd Aalefjær i en samtale med Fossekallen før årsskiftet. Det kan f. eks.
gjelde prosjektersom Breheimen,Veig, Alta og Otta. Måltallet i Regjeringens
langtidsprogramom en økning til 34 TWh for denne industrigren1 1985, mot
kontraktfestetuttak nå ca. 28 TWh fra 1978, kan således bli ytterst problematiskå oppfylle.
Hva mere er, Aalefjær kan fortelle at etter en foreløpig oversikt vil Statskraftverkenebare kunne dekke snautt halvpartenav de bestillingerav statskraft til den alminnelige forsyning som kom inn pr. 1. november i år. Det
gjelder tildelingerfor tidsrommet1.7.1980-1.7.82.
Når det nå blir knapt også på denne
sektor, må de bestilte kvanta reduseres i forhold til ønskene på en slik
måte at alle statskraftavtagere ender
opp med omtrent samme dekningssikkerhet. Tildelingene må i så fall
vurderes i samråd med Elektrisitetsdirektoratet og Samkjøringen.
Ellers forteller Aalefjær at framdriften ved anleggene stort sett har
fulgt de oppsatte programmer i året
som har gått.

I Eidfjord ligger vi litt etter med
dammene, men godt framme ved tunnelene. Ulla-Førre har vært plaget av
usedvanlig dårlig fjell, mye dårligere
en forundersøkelsene ga grunnlag for
å regne med. Forsinkelsene på grunn
av dette fjellet skulle vi likevel ha
greidd å ta inn igjen, dersom vi hadde
fått de dispensasjoner for nattarbeid
vi søkte om. Men samtlige disse søknadene ble altså avslått.

Dere driver registrering av mindre
kraftkilder for tiden. Hvilket omfang
har egentlig disse på landsbasis?
Det er det for tidlig å si noe om
enda. Vi har hittil fått inn for få opplysninger. Det er ellers alltid farlig å
gi ut tall, hva enten det gjelder småkraftkilder eller landets totale vannkraftpotensiale. Disse tallene forandres jo etter hvert som vi arbeider videre.
Blant småkraftkildene er det mange
som blir dyre å bygge ut. Hvis vi ikke
skal gå til høyere utbyggingskostnader
enn grensekostnaden for de større
prosjektene, blir det ikke særlig mye
av det. Men standardisering og automatisering av maskineriet kan selvsagt
presse kostnadene noe nedover.
Har Roppa-uhellet fått konsekvenser av noe slag for damtilsynet?
Det førte vel, sammen med inntrykkene fra uhellene i Nordsjøen, til
at vi fikk innvilget et par stillinger til
i damtilsynet. Vi har i det hele omfattende planer på dette området, men
det står på arbeidskraft.
Ellers var det jo allerede før Roppahendelsen nedsatt et utvalg som skal
utarbeide forslag til retningslinjer for
dambygging og damtilsyn. Utvalget
har representanter for NVE, kraftutbyggere, konsulenterog geoteknikere.

Deres innstilling ventes om et års tid.
Slike retningslinjer vil bli en god
støtte for damtilsynets folk når det
gjelder å hevde tilsynets autoritet.
De farligste dammene er forresten
slike som bygges privat — gjerne som
fiskedammer — og som ikke er underlagt tilsyn. Ikke sjelden ryker de
under første flom. Vi lager nå retningslinjer for slike smådammer i
form av en liten bok. Vi tenker også
å foreslå lovhjemmel for tilsyn med
slike smådammer. Det bør i tilfelle
utøves av kommunenes tekniske etater. Ved noe større anlegg bør vi
komme inn.
Har det skjedd noe av almen interesse blant hydrologene siste år?
Der går vi lysere tider i møte med
hensyn til bemanningen. Hydrologisk
avdeling har jo mange betalte oppdrag. Midler fra disse oppdragene har
vi nå fått anledning til å disponere til
engasjementer.
Hydrologenes oppdragsgivere er
først og fremst Statskraftverkene og
andre kraftutbyggere.
Når et nytt prosjekt skal planlegges, er det behov for mer detaljert
hydrologisk underlagsmateriale enn
det som foreligger fra de faste vannmerker. Nye merker må derfor opp-
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rettes.

Enkelte prosjekter har en del av tilsiget fra isbreer. Brekontoret kommer da inn.
Iskontoret blir engasjert for å se på
mulige forandringer av isleggingsforholdene som følge av påtenkte reguleringer.
Interessen for grunnvassforhold er
stigende, og her forskes det mye for
tiden.
Et utvalg med representanter for
Hydrologisk avdeling, StatskraftverReguleringsforeningenes
og
kene
landssammenslutning arbeider for
tiden med tilsigsprognoser. Bidraget
fra grunnvannsmagasinene er da av
stor betydning.
La oss da til slutt få hØre hvordan
det går på forbygningssektoren.
Der er det bare problemer. Bevilgningsrammene har blitt mindre, mens
behovet for forbygninger stadig er
stort. Tidligere fikk vi ofte tilleggsbevilgninger etter skadeflommer. Nå må
vi utbedre også slike skader over det
vanlige budsjettet.
Men departementet er oppmerksom
på forholdene. Vi er bedt om å lage
en melding om forbygningsvirksomheten. Den går nå snart til departementet. Vi håper den vil åpne øynene
på de bevilgende myndigheter, sier
Sperstad.

På kraftledningssektoren ligger vi
et par måneder etter planen på ledningen Tunnsjødal—Namsos. På den
annen side har det gått gledelig
raskt på ledningen Sima—Dagali, bl.a.
takket være den fine høsten. Vi kom
som kjent seint i gang i marka fordi
fastleggingen av traceen var ekstra
konfliktfylt og tidkrevende.
Pengeforbruket på anleggene har
vært noe mindre enn budsjettert i
1977, dels på grunn av noen mindre
forsinkelser i pågående arbeider, som
nevnt, dels fordi igangsettingen av et
par større arbeidssteder er blitt utsatt.
Vi håper at en del av det reduserte
pengeforbruket i forhold til budsjettet
også kan føres tilbake til at kostnadsstigningen er blitt noe avdempet. Den
har ligget på rundt 15 % årlig i det
siste. En slik stigning innebærer f. eks.
at overslaget for de gjenstående arly-ider ved Ulla-Førre har steget med
30-40 millioner kroner hver måned!
Hvordan

blir driftsresultatet

i år?

Mens vi i 1974-76 hadde årlige
overskudd på rundt 150 millioner kroner, venter vi i år et underskudd på
270 millioner. I de tidligere årene
hadde vi selv overskudd i magasinene,
og vi kjøpte billig overskuddskraft fra
andre verker. Dette solgte vi til Sverige til gode priser. I år importerer vi.
Men situasjonen er ikke verre for oss
enn at vi skal greie å oppfylle alle
våre leveranseforpliktelser kommende
vinter.
Disse store nedbørsvariasjonene
skaffer oss for øvrig visse budsjetteringsproblemer.
Vi må stille opp våre budsjettall ca.
1,5 år i forveien og kan vanskelig
regne med noe annet enn midlere tilsigsforhold. Men om det nå blir et
vått år, øker inntekten med inntil 200
millioner i forhold til budsjettet. Får
vi et tørt år, blir det inntil 400 millioner lavere. Slingringsmonnet er altså
600 millioner av et driftsbudsjett på
ca. 1100 millioner. Det er ikke å undres at Stortingets industrikomite har
bedt oss søke å komme fram til et sikrere budsjetteringsgrunnlag.
Hvilke
med?

nye

planer

arbeider

dere

La meg svare med å vise Fossekallens lesere en tabell over Statskraftverkenes vannkraftmuligheter pr.
1.1.77 jeg presenterte på et presseseminar i Trondheim forleden:

I drift
Under utførelse
Planer

Transformatortransport

til Sylling.

Midtre linje forteller hva som er
under bygging.
Legg merke til den høye effekten
og den lave produksjonen sammenlignet med det vi alt har i drift. Vi har
gått til disse høye maskininstallasjonene fordi vi er kommet i nær kontakt med varmekraftverkene i Sverige
og Danmark. Vi har jo også skjelet
litt til eventuelle framtidige varmekraftverk her i landet.
I Ulla-Førre og Eidfjord lå jo ellers
forholdene svært godt til rette for
disse installasjonene.
De prosjektene som vi planlegger,
har som det ses, en mer normal produksjon i forhold til effekten. Noen
av disse søker vi utbyggingstillatelse
for i løpet av vinteren. Det gjelder
f. eks. Kobbelv og Svartisen/Saltfjellprosjektet.
De viktigste overføringsanlegg vi
planlegger nå er stamledningen fra
Skjomen til Rana og fra Skjomen videre nordover. Den vil danne en ryggrad for hele Nord-Norge.

Nytt av året er at Regjeringen har
foreslått bevilgningen til oss under
forutsetning av de kostnadsøkninger
den regnet med under budsjettarbeidet. Stiger prisene sterkere, er Regjeringen innstilt på å foreslå ekstrabevilgning, slik at pengemangel ikke
skal sinke arbeidet. Denne ordningen
var det opprinnelige vi som foreslo
og Hovedstyret fulgte opp. Men det
fantastiske er jo at også Industridepartementet og Finansdepartementet
har gjort det.
Vi har allerede vært inne på forbindelsene
til Sverige og Danmark.
Hvordan
går samarbeidet
med våre
naboer?

Jeg synes det går aldeles utmerket.
At kraften skulle gå fra Danmark
til oss første sesong de to Skagerrakkablene er i drift, bekrefter vår forutsetning om at de skulle hjelpe oss i
et knipetak. Egentlig er det ganske
artig. Vi opplevde nøyaktig det samme første vinteren etter at Nea-forbindelsen til Sverige kom i drift på
slutten av 50-tallet og vinteren etter
Hvor stort blir investeringsbudsjetat vi hadde fått den første forbindeltet for 1978?
Det blir på 1783 millioner, mot sen mellom Østlandet og Sverige litt
1820 mill. i år. Altså en reell nedgang, ut på 60-tallet. Kraften fløt til Norge.
særlig når vi tar kostnadsstigningen Det var jo mange den gang som var
på 10-15 % i betraktning. Vi har motstandere av disse forbindelsene.
fått tilstrekkelig med midler til å gå De ville ikke eksportere god norsk
videre med de igangværende anleg- vannkraft.
Med Sverige har vi en avtale som
gene, men det blir ikke oppstarting av
gir oss rett til å importere kraft utennoen nye.
om topplasttimene, den såkalte «sperrekraftavtalen». Den kan sies opp pr.
Effekt
Midl. prod.evne 1. juli hvert år med 6 års frist. 6 år
MW
GWh
var da vi inngikk avtalen den tid vi
4800
mente det ville ta å skaffe fram annen
23 500
kraft. Svenskene overveide i sommer
3500
7 700
å si opp avtalen på grunn av uklar3700
13 800
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Hovedstyretpå befaringi Glomfjord
Hovedstyret var i midten av august
på befaring i Nord-Norge, bl. a. ble
det gjennomført en orienterende befaring av Stor-Gomfjord utbyggingen.
Befaringen foregikk dels med helikopter og dels med Norsk Hydros båt
«Hydrogutten». Det er ikke «Hydrogutten» vi ser på bildet, men i Holandsfjord ble det nødvendig for hovedstyrets medlemmer å gå i lettbåt
for å ta den prosjekterte stasjonsplassering i øyensyn.
Denne gangen tok også hovedstyret
seg rikelig tid til å studere forholdene
ved NVE's lokale driftsenhet, nemlig
Gomfjord kraftverk. En hel formiddag gikk med til orientering, befaring
og lunsj sammen med kraftverkets
ansatte. Det meste av driftsvannet for
Glomfjord kraftverk vil bli overført
til det nye kraftverket, og det er klart

at de to kraftstasjoinene vil utgjøre et
nytt driftsområde sammen med eventuelle andre utbyggingsprosjekter i distriktet. De ansatte er derfor svært
opptatt av at det allerede i planleg-

gingsfasen legges opp til gode og rasjonelle driftsforhold. Vi tror at hovedstyrets medlemmer fikk et levende
inntrykk av nettopp dette.

heten med den svenske kjernekraften,
men de gjorde det ikke.
Vi håper nå på en avklaring i Sverige i løpet av vinteren eller våren.
Samtidig ønsker vi en utvidelse av
oppsigelsestiden til 8 år. Det går ikke
lenger å få fram nye kraftprosjekter
på 6 år.
Så har vi inngått en avtale med
Vattenfall om bygging av en ledning
mellom Halden og Trollhktan-området og en mellom Ritsem i NordSverige og Skjomen. Vi skulle selge
kraft til Sverige i sør og kjøpe igjen i
nord for å bidra til kraftdekningen i
Nord-Norge.
Byggingen av ledningen fra Halden
er i full gang, men i nord er det ikke
gitt konsesjon på svensk side. Traceen
går gjennom en nasjonalpark, og saken er stoppet opp i den svenske regjeringen. Ledningen skulle etter avtalen vært i drift høsten 1979. Hvis
byggingen kommer i gang til våren på
svensk side, får vi den inn i 1980.
Hvis ikke sitter vi hardt i det i NordNorge.
Hva gjør dere da?
Da må vi forsere ledningsbygging
fra Skjomen sørover til Kobbelv og få
den inn på det nord-norske nettet.
Samtidig må de lokale kraftselskaper
søke å få i gang en del mindre utbygginger så fort som mulig.
Hva med Alta da?
Hvis vi får bygge ut Alta, vil det
hjelpe godt om en del år. Men disse
planer er også omstridt. Alternativet
til Alta blir et kullfyrt kraftverk.

Dere ligger i forhandlinger med
Sovjet også?
Ja, vi har en importavtale med Sovjet som vi har megen glede av. Russerne vil nå revidere avtalen. De ønsker noe høyere pris og ellers strammere leveringsbetingelser. Vi er beredt til å gå noe opp med prisen, men
blir det for dyrt, er gassturbiner vårt
alternativ. Noen økning av importen
fra Sovjet er ikke aktuelt.
Hvordan er Varmekraftavdelingens
arbeidssituasjon?
Etter mange år har de enda ikke
fått et håndfast prosjekt å bygge.
For detaljer må jeg vise til varmekraftsjefen.
Personlig vil jeg bare si at jeg er
imponert over den glød og spirit varmekraftkarene våre legger for dagen.
Har termin- og ressursplanene blitt
et nyttig redskap for Statskraftverkene?
Hittil er de ikke blitt det vi hadde
håpet. Det er nå ganske mange år
siden vi følte behovet for en slik plan,
bl.a. for å kunne fortelle våre ansatte
hvilke oppgaver de kunne forvente.
Det ble så laget en plan, der vi
mellom annet puttet inn en rekke
konkrete vannkraftanlegg. Vi forutsatte at en slik plan måtte være nyttig
for Hovedstyret og departementet også. Men Hovedstyret fikk vansker
p.g.a. en av sine andre funksjoner,
nemlig som konsesjonsbehandlende
instans. De fant det vanskelig å sende
ut et dokument som inneholdt anlegg
det ikke var søkt konsesjon på. Der-

for stoppet vår første termin- og ressursplan i Hovedstyret. I høst har så
vår sist reviderte termin- og ressursplan vært behandlet i Hovedstyret.
Hovedstyret var enig i at vi hadde
lagt 60 TWh til alminnelig forsyning
i 1985 tiil grunn for planen. De ville
imidlertid ha den komplettert med et
alternativ som legger NVE's middelprognose, 68 TWh, til grunn. Denne
skal legges fram for Hovedstyret i
februar. Derpå går planen til departementet.
Vi vet at Industridepartementet og
Finansdepartementet gjerne ser en
slik plan som vedlegg til budsjettforslagene våre.
Hva med langtidsplanleggingen for
øvrig, LTP, som den kort er blitt kalt?
Vi fant det veldig givende og interessant den gang vi startet denne virksomheten og skulle forsøke i fellesskap å bli enige om vårt idegrunnlag,
våre oppgaver og mål. Vi trodde på
forhånd vi visste hva vi sto for.
Men da vi skulle få det ned på papiret, utkrystalliserte det seg forskjellige syn. Men vi drøftet oss fram til
enighet. Det var veldig nyttig.
Siden ble LTP-virksomheten utvidet til å omfatte hele NVE. Det hele
ble etter hvert noe stort, innfløkt og
tungrodd. Men jeg hålier nå at saken
snart skal komme fram i form av et
dokument fra Hovedstyret til departementet, sier Aalefjær til slutt.
Og dermed vil også han takke alle
medarbeiderne for en godt utført jobb
i året som har gått!
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og i Eidfjord
6. og 7. september var Hovedstyret
på befaring i Eidfjord. Hensikten med
turen var å vurdere lokale forhold i
forbindelse med de siste, reviderte utbyggingplaner for Veig, og bli orientert om arbeidsforhold og fremdrift
ved Eidfjordanleggene. I programmet
inngikk et ordinært hovedstyremøte
og personalrepresentantene var invitert med på hele opplegget.
Første dag ble benyttet til helikopterbefaring av de områder som vil bli
berørt ved Veig-utbygging etter de
planer som nå skal konsesjonsbehandles. SB-karene med Smith og Mæhlum
i spissen, godt sekundert av ordfører
Sæbø, var dyktige guider. Turen endte
på Sysendammen der L. Moger redegjorde for de problem dambyggerne
møter. Om kvelden var vi Eidfjord
Ulvik kommune ga middag om
kommunes gjester ved en middag i
Vøringsfossen hotell, der ordfører og kvelden, og kommunens representanformannskapsmedlemmer uttrykte til- ter fremhevet det gode samarbeid
fredshet med den pågående utbyg- med NVE, «personifisert» ved SB og
ging. De ga samtidig kraftige vitnes- anleggsledelsen i Eidfjord.
Vi rakk så vidt tilbake til Eidfjordbyrd på lokalsamfunnets ønske om en
messa tidsnok til å se høydepunktene
separatutbygging av Veig.
Etter en omvisning i den fremtidige i festforestillingen på Ullevål, der
maskinsal for Sima kraftstasjon, der Norge hadde beseiret Sverige med
turbinmonteringen så vidt har startet, 2-1 i kvalifiseringskamp til fotballgikk ferden den andre dag til Ulvik VM.
Hovedinntrykket etter befaringen er
kommune. Fra Osa fører i dag en
prektig vei til fjells, og områder av at de imponerende anleggsarbeider
vidda, som før var vanskelig tilgjenge- som pågår utføres med solid ansvar
lig, er nå åpne for fjellvandrere. Ola og med tanke på å holde skadelige
Brekke, T. Johansen og 0. Vestrheim naturinngrep på et minimum. Ulemorienterte om de dambygginger og pene ved en eventuell Veigutbygging,
tunnelarbeider som foregår i dette etter det alternativ som nå diskuteres,
synes også beskjedne.
området (Lang-Sima-reguleringen).

Det er dessuten oppmuntrende å
registrere den godvilje lokalsamfunnet
møter NVE med.
Etatens administrasjon bør merke
seg de synspunkter og råd anleggslederne ga for å redusere «gjennomtrekken» blant ingeniørene ved anlegg. Spesielt bør forslaget om å styre
anleggsvirksomheten fra mer permanente distriktskontor diskuteres alvorlig. Etatens ledelse oppfordres samtidig til å sørge for at noen anleggsbrakker bevares etter anleggsperioden
og så stilles til disposisjon for de ansatte. Dette vil være et attraktivt velferdsgode for etatens mange fjellfolk.
Personalrepresentantene takker for
deltagelsen på en meget lærerik befaring.
S. Kroken

over den lange og dystre Gammelseterdalen. Villmark og ulende preger
hele landskapet. Framme ved Kårvatten kommer Niåa og Nauståa med
siti friske brevatten for at slå følge. I
godt samspill og med forenede krefter
flyter jeg lik en å i rolig tempo fremover det flate lende fram til Vassåsen. Der framme blir utløpet i trangeste laget. Kan til sine tider bli temmelig stor, høst og vår. Overmodig og
yr av glede danner jeg et lite hav her
oppe. Fra nå av setter jeg farten opp,
og det blir fosser og stryk på min
videre ferd fram til selve «storfossen», Talgåfossen. Der går det utfor
med vill dans og fosserøyk. Nå har
jeg vasket meg rein og fin. Lik et
buktende sølvbånd snor jeg meg fram
gjennom breibygda og fram til sjøen.
Som alle ting i naturen har også jeg
hatt et oppdrag å ivareta. Jeg virker
som en naturlig trekk-kanal og frem-

bringer en musikk som er særpreget
for denne vakre dalen. Virker livgivende for all vokster. Den fargerike,
frodige vegetasjon langs mitt leie gjør
hele dalen levende. Har i tidens løp
båret mangen malmen furustokk villig
på min rygg. Laksen finner veien til
mine fine kulper og stryk, til stor
glede for de mange som søker ro og
avkobling fra hverdagens åk. De
mange tilreisende ser seg om med
glede og fryder seg over mine fosser
og stryk.
Kast ikke rusk og rask i min veg,
men hold det reint og blåst langs mine
bredder, og jeg skal fortsatt gjøre mitt
beste. Tar dere meg bort og leder meg
i rør og tunnel, vil hele dalen bli et
trist skue. Fossekallen vil miste sitt
domene og dalens egen symfoni
kverve bort. Et ut-tørret elveleie er et
trist skue, virker nedbrytende på
kropp og sinn.

Toåenstale
Ole M. Talgø, Todalen,
er NVE's
mangeårige
vannstandsobservatør ved vannmerke
973, Talløyfoss på Nordmøre.
Her har han ikke
bare observert vannstandens
forandringer gjennom årene, men også sveivet i land mang en storlaks. Ikke mindre enn 38 otere har han fanget, samt
et ukjent antall rev og mink. Han
har gjennom årene kommet i en sceregen kontakt
med elva Toåen. Det
har avfødt følgende innlegg til Fossekallen:

Frå Arilds tider har jeg hatt mitt
utspring frå Tovattna. Derfra strømmer jeg utover langs den vakre Stangelia i behagelig tempo. Lengre fremme går det raskere utfor bratte stup,
over svaberg, mellom trange juv, ned-
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Glimt fra Ulla-Førre-anleggene
Først en liten repetisjonfor dem som måtte trenge det:
Ulla-Førre-anleggene,beliggende i Suldal, Hjelmeland og Bykle kommuner
med administrasjonsstedSand. Ulla-Førre, landets hittil største kraftutbyggingsprosjekt med den største kraftstasjonen (Kvilldal på 1200 MW), den
største pumpekraftstasjonen(Saurdal 640 MW), den største fyllingsdammen
(Storvannsdammenmed ca. 9 mill. m3 masse) og den største tippen (Saurdal,
nær 3 mill. m3 masse). 10 mil tunneler,10 mil veger, over hundreboliger. Anleggstid nærmere15 år med topp arbeidsstyrkepå 1500 mann først i 80-åra.
Kalkulert utbyggingskostnadi 76-kroner, 4,1 milliarder.Og mye, mye mer,
både stort og smått.

kere såvel som arbeidsledere, at vi
slipper å arbeide om natten. På den
annen side håper jeg man forstår at
det nødvendigvis må ta lenger tid når
tilgjengelig arbeidstid reduseres med
1/3. Når imidlertid samfunnet har tatt
denne beslutning, må det også være
villig til å ta konsekvensen av den.
PERSONELLSITUASJONEN
— Din kollega ved Eidfjordanleggene,
anleggsleder Nummedal, har ved flere
anledninger gitt uttrykk for bekymring når det gjelder personellsituasjonen på funksjonærsiden, dvs, de regulativlønte. Deler du denne bekymring?

LEDELSEN HAR ORDET
AnleggslederJacob Kielland
— Først Kielland, er utbyggingen i
rute?

— Pr. dags dato har vi stort sett
klart å holde timeplanen, selv om det
på enkelte områder røyner på. Fremdriftsplanen har imidlertid ikke vært
like enkel i de 3 årene vi nå har holdt
på, og bare ekstra tiltak underveis har
muliggjort at vi fortsatt er rimelig i
rute. Jeg tenker da på aksjoner som
veibygging basert på helikopterforsyninger, ekstra tverrslag for å forkorte
tunnellengder, traktorveg for å omgå
vegtunnel der fjellet har vist seg fra
sin vanskeligste side, osv.
Men det at nattskiftet blir forbudt
fra nyttår av, vil nok komme til å
forrykke våre planer, og det kan neppe være tvil om at dette vil få følger
for tidspunktet for ferdigstillelse av
enkelte anleggsdeler.
Vi er jo alle glade for, arbeidsta-
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Selv om problemene i så måte
ennå ikke her ved Ulla-Førre har antatt slike dimensjoner som vi har inntrykk av er tilfellet i Eidfjord, merker
vi tydelig tendensen også her. Og med
tanke på at vi står foran en betydelig
opptrapping i forbindelse med de
forestående damarbeider, er vi redde
for at nettopp dette spørsmål vil være
av avgjørende betydning for hvorvidt
det skal lykkes oss å løse disse oppgaver på en tilfredsstillende måte
eller ei.
Synes du at anlegget finner forståelse for disse problemene på sentralt hold?

Det synes som om det hele står
og faller med lønnspolitikken. Det er
tydelig at det ikke lenger er så attraktivt å tilbringe større eller mindre
deler av sitt liv på stadig flyttefot fra
anlegg til anlegg, uten å få anledning
til å slå rot noe sted. Og den lønnsforskjell som tidligere eksisterte og
som var en erkjennelse av dette forhold, den er i dag redusert til nærmest
et symbol.
Jeg har absolutt inntrykk av at man
på sentra1t hold forstår våre problemer, og årsakene til dem, men jeg har
inntrykk av at de som forstår dem

Tekst og fotos i Ulla-Førre :
Knut Svendheim

ikke har mandat til å gjøre noe med
det.
— Hvordan er bemanningssituasjonen når de gjelder de timelønte?

Også for timelønte har situasjonen tilspisset seg, spesielt i det siste
halvår. På dette område er vi imidlertid ikke bundet av lønnsregulativer og
kjemper på like fot med entreprenørene om den tilgjengelige arbeidskraft.
Arbeidsmarkedet er for tiden meget stramt innen anleggsbransjen, og
en faretruende lønnsglidning er blitt
følgen. Og denne situasjonen blir neppe enklere når vi om 1 år eller 2 skal
rekruttere 3-400 mann for sesongarbeide i høyfjellet.
KVINNER PA STUFF?
Det er etter hvert blitt mer og
mer alminnelig å se kvinner i tidligere
mannsdominerte yrker. Her ved anlegget og vel innen kraftutbyggingssektoren generelt, har en hittil sett få
tegn som tyder på en lignende utvikling. Hva tror du dette først og fremst
interesse fra
skyldes? Manglende
kvinnenes side eller tilbakeholdenhet
fra anleggenes side? Hva tror du personlig om f. eks. kvinner på stuffen?

For å svare på det siste først må
jeg si at nettopp på stuff var ikke akkurat det første stedet jeg ville forsøke å introdusere kvinner. Dette fordi jeg tror at miljøet der er for barskt,
for ukvinnelig, både fysisk og psykisk.
Men jeg for min del kunne godt ha
tenkt meg kvinner i andre oppdrag,
som borsliping, krankjøring, truckkjøring eller liknende gjøremål, og
kan for øvrig opplyse at vi for kort
tid siden ansatte vår første kvinnelige
sjåfør.
Jeg skulle gjerne ha sett at omfanget ble utvidet, og imøteser gjerne et
sterkere initiativ fra kvinnesiden.

BYRAKRATISERING
Samfunnet blir stadig mer byråkratisert, hevdes det. Hvordan opplever du som anleggsmann denne utvikling? Er det svært mye annerledes
og vanskeligere å lede en storutbygging i dag enn det var for 10 år
siden?

meg å registrere at folk flest, etter å
ha snust på andre muligheter, etter
hvert synes å ha kommet tiI den erkjennelse at vannkraft tross alt er
solenergi på sitt beste, ren og evigvarende.

Spørsmålet må ubetinget besvares med et høyt og tydelig Ja, dersom
du med vanskelig mener mer tungrodd og tidkrevende. Det er nesten
ikke ende på de instanser og institusjoner som skal forespørres før et tiltak kan settes i gang. Du kan faktisk
ikke sette opp en utedo noe sted før
du har innhentet tillatelse til dette fra
en eller flere instanser.
Man skulle i grunnen tro, og vente,
at i og med at Stortinget har besluttet
at en utbygging som Ulla-Førre skal
settes i verk, og reguleringstillatelse
foreligger, ville den instans som blir
betrodd denne oppgave ha den tillit
at den fikk anledning til å foreta de
inngrep som nødvendigvis må til, uten
i hvert enkelt tilfelle å måtte gå med
hatten i hånden og spørre om tillatelse hos alle og enhver.

ARBEIDSMILJØLOVEN
Den nye arbeidsmiljøloven er et
uunngåelig tema i disse dager. Hva vil
loven få å si for framdriften av anleggsarbeidene?

Er det forhold eller hendelser
som har gledet eller skuffet deg spesielt i den tiden du har ledet UllaFørre-utbyggingen?

Skuffelsen knytter seg først og
fremst til det faktum at det innen distriktet eksisterer en minoritet som
benytter enhver anledning til å stikke
kjepper i hjulene for vår fremdrift.
Årsaken er tydeligvis et motsetningsforhold innen kommunen som eksisterte lenge før Ulla-Førre prosjektet
kom på tale, og som nå har fått nytt
liv ved at majoriteten er tilhenger av
utbygging.
Jeg hadde håpet, og trodd, at vi
hadde kommet lenger om vi alle, innfødte så vel om innflyttere, hadde
konsentrert våre an.strengelserom det
å tilføre distriktet det maksimale utbytte, istedenfor å spiltte vår krefter.

EKSPANSJON
Til tross for dette er det som gleder
meg mest å observere det liv og den
virksomhet som etter hvert begynner
å gjøre seg gjeldende i et distrikt hvis
befolkning tidligere stadig avtok, å
være vitne til den opprustning som
finner sted i skole- og helsesektoren,
elektrisitetsforsyning og kommunikasjoner, kort sagt alle de goder som
svært ofte har være reservert de tettbygde strøk.
I tillegg har det, som vannkraftutbygger det meste av mitt liv, gledet

Flottene, Osane og Oddatjern, mens
vi har en rekke mindre entreprenører
som har tatt seg av boligbygging, linjebygging og vegbygging. Mostøloverføringen er lyst ut på anbud, mens vi
regner med å ta driften fra Lauvastøl
selv. For 0 ddatjern regner vi med å
være «hovedentreprenør», men vil
nok bruke en del underentreprenører.

Overingeniør Hallvard Holen, leder
for utevirksomheten
— Hvilke

oppgaver

står på arbeids-

programmet neste år, Holen?

Hovedarbeidsstedene blir også i
kommende år Hylen-Kvilldal og Saurdal. Hittil har jo sprengingsarbeidene
dominert, men i Kvilldal og Hylen
blir det en gradvis overgang til betong- og montasjearbeider. Dessuten
kommer det til å bli en betydelig opptrapping av virksomheten på Oddatjønndammen selv om selve damfyllingen først vil starte for fullt i 1979.
Dessuten vil arbeidene med Mostøloverføringen starte opp.
BEMANNING
Hvor stor arbeidsstyrke vil dette
kreve?

Arbeidsstyrken ligger i dag på
vel 700 personer, men vi regner med
at vi må trappe opp til ca. 900 i løpet
av 78.
Skal mye av arbeidet settes bort
til private entreprenører?

Vi har til nå ligget på ca. 1/3av
bemanningen på entreprenører og
denne tendensen vil nok holde seg
også i kommende år. Av store entreprenører har vi Furuholmen i gang på

Virkningene totalt av den nye
loven tror jeg knapt noen fullt ut har
klart for seg. Det som hittil har opptatt oss mest, og som får størst virkning, er at nattskiftet faller bort. Denne bestemmelsen kom jo ikke helt
som julekvelden på kjerringa, slik at
vi før loven ble vedtatt var i full gang
mer 2 nye angrepspunkter for tilløpet til Kvilldal; et ved Sandsavatn
(Osane) og et i Saurdal. Tross dette
er det et meget anstrengt program å
få vannet fram til Kvilldal til fastsatt
tid, og vi søkte derfor om midlertidig
dispensasjon, men fikk avslag. Oppstarten av Kvilldal høsten 81 henger
derfor i en meget tynn tråd. Også for
Hylen stasjon er programmet anstrengt.
De øvrige arbeidsdeler ligger noe
fram i tid slik at vi ved å starte tidligere enn før antatt kan holde sluttdatoene forutsatt nok penger og
mannskaper. For dammene er det
nok på det rene at det vil føre til forsinkelser, men her er ikke dispensasjonssøknaden endelig behandlet.
MEKANISERING
Mekaniseringen innen anleggssektoren øker stadig. Ondsinnede tunger påstår at snart vet ikke en anleggsarbeider opp ned på en spade.
Selv om dette er satt noe på spissen,
så er det vel en viss fare forbundet

med denne utviklingen. Har du merket eller Øyner du noen problemer i
så henseende?

Vi har fortsatt mange dyktige
fagfolk, men rekrutteringen til anleggsfagene er ikke god og kan gi
grunn til bekymring.
Tradisjonelt har anleggsarbeiderne
kommet fra utkant-Norge, og det har
i stor grad vært folk som har vært
vant til å greie seg selv i de fleste
situasjoner. Denne kilden ser langt på
vei ut til å være tømt. Det er heller
ikke noe utbygd opplæringstilbud, så
det er nok på personellsiden vi kommer til å få de største problemer.
FOSSEKALLEN

Pendlere fra Nord-Norge :

Mange venterpå utbyggingi nord
Ordet pendler er et kjent begrep.
Likeså uttrykkene dagpendlere og
ukependlere. På Ulla-Førre har en
imidlertid i tillegg til disse også en
gruppe arbeidere som kanskje best
kan karakteriseres som ferie-pendlere. Fra Skjomenanleggene har en
nemlig fått tilført arbeidere som har
hus og hjem i Nord-Norge. Den lange
avstanden gjør at det normalt bare
ganger i året,
blir hjemreise 3-4
nemlig i sommerferien, til jul og påske samt en mai-ferie.

Fossekallen har slått av en liten
prat med en av disse, tunnelarbeider
Olav Karlsen, som arbeider og bor i
Kvilldal.
Karlsen forteller at han er vel 60
år. Har arbeidet i NVE i 28 år. Først
Rana-anlegegne, Aura, Innset, Skjomen og nå Ulla-Førre. Han er bosatt
i Saltdalen, er gift og har to voksne
sønner.

For meg personlig betyr det
ikke så mye, jeg vil nok ikke flytte
noe på meg nå, men mange andre fra
Nord-Norge venter nok på dette.
Ellers noe på hjertet?
Vil gjerne benytte anledningen

til å sende en hilsen til alle de arbeidskameratene som jeg har hatt
gjennom disse årene i NVE.

Ja, det er klart. Alle vi fra
Nord-Norge venter på en utbygging
der oppe. Kommer det noe der, vil
nok de aller fleste av oss søke oss
nordover straks.

Suldal Bridgeklubb
utfordrer

En annen tunnelarbeider som Fossekallen snakket med i Kvilldal, Alf
Rasch fra Narvik, kan fortelle at han
har tatt konsekvensen av den lange
avstanden til hjemstedet og derfor fått
flyttet familien sydover.
Hvor bor dere nå, Rasch?

— Kona og to barn bor nå i Ølensvåg, ca. 2 timers reise herfra, der vi
har fått leid en sokkelleilighet. Så nå

Dypå og Vestad ved bridgebordet.
Suldal har et rikt utvalg på fritidstilbud.
Suldal Bridgeklubb er et av de
mange tilbud.
Hvor mange medlemmer har
dere, og hvor ofte spilles det, formann

Arvid Dypå?
Antallet varierer noe, men vi
ligger normalt et sted mellom fire og
seks bord. Hver tirsdagskveld samles
vi til edel dyst.
er jeg ukependler i stedet for feriependler.
Hva har fått deg til å ta arbeid
så langt hjemmefra, Karlsen?

Alderen. Den lange tjenestetiden
i staten gjør at jeg kan gå av om
11/2år.
Hvordan fungerer familielivet
med så sjeldne hjemreiser?

Jeg for min del har pendlet
siden jeg giftet meg i 1947, så vi
kjenner i grunnen ikke til noe annen
form for familieliv.
Får dere noe støtte til disse
lange og dyre hjemreisene?

Ja, anlegget dekker fire hjemreiser i året. Men dekningen gjelder
billigste reisemåte, dvs. tog. P.g.a.
reisetiden bruker de fleste fly, og ergo
så må en betale en god del selv, omtrent 700 kroner pr. reise.
Håper du på en snarlig storutbygging i nord?
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Om dere hadde fått noe her i
Suldal, så hadde dere kanskje foretrukket det?

—Ja, klart. I det hele tatt synes jeg
at NVE og kommunen i fellesskap
burde ha ordnet med familieboliger
også for oss arbeidere

her på anleg-

get. Hvorfor ikke sette opp både brakker og pionerboliger i disse leirene
slik at de som ville ha familien med,
hadde anledning til det. Dette har
f. eks. svenskene gjort ved Ritsemutbyggingen. Det å måtte bo på en
brakke når en har familie, er et forferdelig liv.
— Har du vært inne på tanken om
å bygge egen bolig?

Ja, men ikke her. Vi vil nordover igjen.
Også du venter altså på at noe
skal skje i Nord-Norge.

Er det bare anleggsfolk som
spiller — eller har du fått med noen
bygdefolk?

Gledeligvis så har vi etter hvert
fått med en del utenom etaten.
Hvordan er standarden?

— Høy — utrolig høy.
Tror du at dere vil kunne banke
Eldfjordingene?
Utvilsomt.

Enn hovedkontoret?

Så desidert.
— Er dette en utfordring?

— Ja, gjerne. Vi utfordrer hvem
som helst, når som helst. Vi har intet
å frykte — til det er vi for gode.
Hvordan skulle en slik dyst kunne la seg ordne rent praktisk?

— Har vi ikke et Velferdskontor
da? Et slikt arrangement måtte da
være en oppgave midt i blinken for
dette.
En ny utfordring?

Ja, ubetinget.

Mange NVE-folk bygger eget hus i Suldal
Flere takker nei til tjenestebolig
En rekke av dem som arbeider ved
Ulla-Førre-anleggene er i ferd med å
bygge seg egne boliger i Suldalsdalføret. Dette gjelder både arbeidere og
regulativtilsatte, og det gjelder folk
både med og uten tidligere tilknytning
til kommunen.
Det er også kjent at mange står
som søkere på framtidige boligfelt.

Dette gjelder spesielt Sand som er
kommunens hovedsete og hvor både
Ulla-Førre-anleggene og kommunen
har sine administrasjoner.
For å få vite litt mer om bakgrunnen for et så vidt alvorlig skritt har
Fossekallen slått av en prat med et
par av dem som var aller først ute.

så ut til Ulla-Førre i 1973 som en av
de aller første her ved anlegget.
Kva fekk dykk til å byggja eige
hus på Sand, Mceland?

Vi har no i meir enn ein ti års
periode flakka rundt frå anlegg til anlegg. Dei pengane som ein burde ha
sett av til husformål, forsvann berre
mellom fingrane.
Ikkje vert ein yngre med åra heller.
Vi fann i alle fall ut at skulle vi nokonsinne byggja, så måtte det skje no.
Kva når Ulla-Førre er sluttført?

— Tida får syna kva vi då gjer. Vi
har i alle fall mange moglege utvegar.
Vi kan til dømes flytta med NVE til
andre anlegg og ha denne bustaden
ståande tom eller leiga han ut til vi
vert pensjonistar. Eg kan ha huslyden
buande her og pendla. Eller vi kan
selja huset her og kjøpa eller byggja
eit nytt ein annen plass. Sjølv om det
sikkert vert ein heller laber husmarknad i Suldal når anlegget trappar ned
og kommunen skal finna kjøparar til
meir enn 50 anleggsbustader som dei
GUSTAV MERKESDAL
IDOLF MÆLAND
skal
taka over, så reknar eg no med
Kranfører Gustav Merkesdal var
Den første av funksjonærstaben
den aller første av de tilflyttedeNVE- som har bygget eget hus i Suldal og at vi i alle fall får ein viss startkapital
ere som bygget seg egen bolig i Sul- dermed takket nei til tjenesteboliger ut av dette.
dal. Sammen med familien, kone og avdelingslederIdolf Mæland.Sammen
— Du nemner ikkje moglegheita av
tre voksne barn flyttet han for snart med kone og tre barn flyttet han for å bu her og ha arbeid i kommunen.
21/2 år siden inn i nytt hus i et kom- vel et år siden inn i eget hus i det Tyder det at du ikkje trur på noko liv
munalt boligfelt, Maleniusåsen på kommunale byggefeltet i Preståsen. etter Ulla-Førre for Suldal?
Sand.
— Eg trur i alle fall ikkje at det vil
Og der sitter de nå i et egenartetfem— Kor kom de ifrå Merkesdal?
planshus og skuer ut over Sand og verta kvalifisert arbeid for min ka— Ifrå Mauranger, dvs. Folgefonn- Sandsfjorden.
tegori.
anlegga. Og før det var det TrollheiDu har høgare husleige no enn
men, Svorka og Aura. Eg starta opp
Mæland er ca. 10 år gammel i eta- då du budde i anlegget sitt hus?
i NVE i 1954.
ten. Tok til på Vikanleggene i 1967,
Ja, det er klårt, men vi ser på
— Har de noko tidligera tilknyting
flyttet derfra til Grytten i 1971 og dette mest som ei tvangssparing. Heltil distriktet her?

Nei, inga.
Kva var grunnen til at de no
satsa på husbygging på Sand? UllaFørre-anlegga vil ikkje vara evig, veit
du?

Trongen etter å få noe fast og
noko eige. I løpet av dei 23 åra eg har
arbeidd i etaten har vi budd i 10 forskjellige leiligheiter rundt omkring i
landet. Her på Sand likte vi oss med
ein gong, så her vil vi slå oss ned for
godt. Det får då heller stå sin prøve
om eg må pendla for å få arbeid etter
at Ulla-Førre er ferdig om ein 10 års
tid.
Trur du på eit skikkeleg arbeidsmarked her i Suldal etter Ulla-Førre?

Nei, eigentleg ikkje. Men ein
kan no vona på det.
FOSSEKALLEN

To blomstertil kraftutbyggerne
Det er ikke lenger så ofte de som steller med kraftutbyggingen får blomster
— vi ser da bort fra kaktuser og tistler. Men her kan vi presentere hele to

blomster uten torner.
Kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær
fikk forleden en telefonoppringning
fra tidligere generalsekretær Toralf
Lyng, Den Norske Turistforening.
Lyng hadde gått i Skjomenfjellene i
sommer og ønsket å gi uttrykk for at
kraftutbyggingen der i området var
pent og skikkelig utført. Han fant

intet å sette fingeren på. Selv om det
nødvendigvis må bli noen sår i terrenget etter et så stort anlegg, mente
Lyng at tiden ville lege også disse
sårene.
Fra bladet «HallingdØlen» for 18.
oktober i år har vi tillatt oss å satse
nedenstående:

Det var noko ofsing ei tid over
desse steintippane som vart under dei
store kraftutbyggingane i Hallingdal.
Dei skjemde i terrenget. Oslo Lysverker tok til å eksperimentere med å
så til på desse tippane og å plante
skog. Og med gjødsel og vatn var det

snart grønt, og trea har vakse. Det
var or, bjørk og furu, stort sett. Nå
står skogen tett, etter berre nokre år.
Vi var oppe på tippen ovanfor Kleivi
i Hol, for å ta eit utsynsbilde, og fann
nesten ikkje fram i småskogen. Det
rann oss i minnet at vi var på same
staden for nokre år sidan, og då var
tippen utan eit grønt strå.
Men tippmasse er gjevt til knusing,
og med tid og stund vil vel mykje av
dei om lag 5 millionar kubikkmeter
steinmasse bli knust til støypearbeid
og mykje har gått og går til vegfyllingar. Det er vel snart så vi må protestere mot dette. Det er ein fare for at
steintippane kan bli borte! For nå har
dei vorte eit kjendt trekk i landskapsbiletet. Så dette med naturen kan vel
og vera eit tøyeleg begrep.

Tippvegetasjon i Skjomen.

ler ikkje tykkjer eg at husleiga i anleggsbustadene er så låge. I alle fall
ikkje når ein tek omsyn til at denne
ikkje inneber noko form for oppsparing. På mange måtar er det pengar
rett ut av vindauga.
Tykkjer du at NVE-sentralt gjer
nok for dei anleggstilsette som vil
skaffe seg eigen bustad?

Nei, det skal vera visst. NVE
burde både ha skote pengar til og
elles lagt tilhøva til rette for dei som
ønskjer å byggja seg pensjonistbustader. Det at dei som «har rett på»
tenestebustader gjev avkall på denne
ved å byggja sitt eige, sparer staten
for store summar.
No tapar ein på det på fleire måtar.
Ta til dømes det med straumen. Dette
med rimeleg straum har vore ein av
dei få godene anleggsfolka har hatt.
Byggjer du eige, må du over på den
kommunale tariffen. Dette inneber
her i kommunen ekstrautgifter på
fleire tusen i året. Eg tykkjer dette er
urettvist. Det med rimeleg straum
burde fylgja tilsetjinga og ikkje bustadene. Dei som satsar på å få sitt
eige, burde ikkje straffast på denne
måten.
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Foto: P. Breiehagen.

Terskelprosjektetøkologiskforskning
i Vassdragsdirektoratets
regi
Cand. real. Pål Mellquist, VN
Om man stiller et tilfeldig utvalg
NVE'ere spørsmålet: «Hva er Terskelprosjektet», ville man høyst sannsynlig få varierte svar. En foreslo på
dette spørsmål at det var en offentlig
oppnevnt komite som skulle vurdere
dørtersklenes betydning sett i sammenheng med bruken av moderne
rengjøringsmaskiner. Det er feil. Men
før vi går inn på hva terskelprosjektet
er, må vi nesten ofre noen ord på hva
en terskel er i denne sammenheng.
Ved vassdragsreguleringer blir ofte
en del elvestrekninger mer eller mindre tørrlagt. For å rette på noen av de
skader og ulemper dette medfører,
har man i de senere år bygget små
lave dammer på tvers av elveleiene.
Disse tersklene, eller grunndammene
som de ofte ble kalt tidligere, hever
vannstanden i elven til et nivå som tilsvarer den mangedobbelte vannføring
under uregulerte forhold. Hittil er det
bygget ca. 400 slike terskler i Norge
i forbindelse med kraftutbyggingen.
Det er Industridepartementet som pålegger regulanten å utføre arbeidet,
men saksbehandlingen foregår i Vassdragsdirektoratet ved Natur- og landskapsavdelingen. Forbygningsavdelingen er også sterkt inne i bildet med
sine tekniske vurderinger av terskelenes konstruksjon og plassering.
Det er ganske åpenbart at synsinntrykket blir bedret vesentlig ved terskelbygging selv om vannføringen er
sterkt redusert. Terskelbassengene kan
også være store nok magasiner til
vannforsyning,
jordbruksvanning,
brannslukking, badeplasser osv. Der
terrengforholdene er slik at grunnvannstanden er påvirket av vannstanden i elven vil tersklene også kunne
ha en positiv effekt på avling, brønner osv.
Tidligere antok mange mer eller
mindre automatisk, at terskelbygging
også var gunstig for fisk og andre
vannlevende organismer siden det da
ble vann i elveleiet. Det er riktig nok
at vann er en nødvendig forutsetning
for bl. a. fisk, men det er på ingen
måte den eneste forutsetning som må
oppfylles. Ved Natur- og landskapsavdelingen har vi for så vidt hele
tiden vært klar over at forholdene på
dette området ikke er fullt så enkle
som de kan se ut til ved første øyekast. Vanskeligheten var at det er
FOSSEKALLEN

forsket relativt lite i rennende vann
generelt og enda mindre på problemstilligen vi sto overfor:
Hvilken virkning har vannføringsreduksjonene og byggingen av terskler
på de forskjellige livsformene i elven?
Det viste seg raskt at det også i utlandet var minst like store huller i
kunnskapene om rennende vanns
økologi som i lille Norge. (Økologi
læren om den gjensidige påvirkning
mellom de forskjellige livsformer og
mellom livsformene og deres miljø).
Grunnen til at så lite er gjort og at
de undersøkelser man kjenner til gir
få eller ingen svar, er rett og slett at
det er meget vanskelig å arbeide i en
elv. Mesteparten av det vitenskapelige
utstyret som er konstruert for bruk i
vann, er laget for innsjøer og derfor
omtrent ubrukelig i elver. Vannhastighet, vannstand og vannføring varierer
kolossalt over korte tidsrom, og dette
gjør det vanskelig å konstruere utstyr
som virker tilfredsstillende. I tillegg
til de mange praktiske problemer har
man også problemer på det teoretiske
plan. En elv er i meget større grad
enn en innsjø det vi kaller et åpent
økologisk system. Denne betegnelsen
betyr at stoffer og organismer transporteres inn og ut av det området vi
har gitt oss til å studere. Dette gjør
det vanskelig å holde den totaloversikten som er nødvendig. Et annet
problem er at det man måler på et
punkt i en elv, det er resultatet av
prosesser som har skjedd lengre opp
i elven og ikke der vi måler.
Reduksjon av vannføringen vil i seg
selv kunne endre miljøet i og omkring

et vassdrag, og man har dermed muligheten for at balansen mellom de
plante- og dyrearter som inngår i dette miljøet forrykkes. Ved beskjedne
endringer i miljøet kan det være vanskelig å registrere de varige forandringer som vannføringsreduksjonene forårsaker, ved mer hardhendte reguleringer er de som regel ganske åpenbare og forandringene vises relativt
raskt.
Svært ofte er det imidertid nødvendig med observasjonsserier over flere
år for å klarlegge de varige endringer
i økosystemet. Dette skyldes hovedsakelig det forhold at økosystemene
er ustabile i kortere eller lengre perioder etter inngrepene. Videre varierer
bestandsstørrelsen av de forskjellige
planter og dyr av naturlige årsaker
ganske mye fra år til annet.
Ved bygging av terskler innfører
man et nytt miljøendrende element i
tillegg til de endringer som skyldes
vannføringsreduksjonene. Det ligger i
tersklenes konstruksjon at vannhastigheten reduseres og sedimentasjonen
øker i terskelbassenget. Begroingen
kan øke som et resultat av dette og
sammen med det organiske materialet
som hoper seg opp kan vannets kjemiske sammensetning endres. Elvemiljøet forandres og blir mer likt det
vi finner i grunne innsjøer med relativt rask gjennomstrømming av
vann. I ekstreme tilfelle kan forholdene i terskelbassengene bli helt like
de man finner i innsjøer og tjern. Den
spesielle elveflora og fauna kan fortrenges til fordel for arter som er
bedre tilpasset de nye forhold og en
ny likevekt innstiller seg.
Denne nye likevekten kan ut fra et
økologisk synspunkt være like «god»
som den tidligere, men det er ikke alltid sikkert at denne likevekten er den
gunstigste ut fra den bruk man har
tiltenkt vassdraget. Det vil derfor ofte
være snakk om å forsøke å påvirke
utviklingen i et regulert vassdrag i en
ønsket retning ved hjelp av tiltak. For
å bruke virkemidlene riktig, er det
nødvendig å kjenne til hvorledes de
viktigste komponentene i økosystemene reagerer på de aktuelle påvirkninger.
Hvilke organismer har så tilknytning til ferskvannsmiljøet? Om vi holder oss til dyrearter og ser bort fra

Undersøkelsesområdet i Eksingedalen. Terskelen kan skimtes som et grått bånd langt
oppe i elva.

de enkleste og minste dyregruppene
får vi en ganske omfattende liste.
Vi har for det første alle de dyreartene som lever i vann hele livet. Det
er fisk, krepsdyr, fåbørstemark, igler
og bløtdyr (snegler og muslinger). Så
har vi en rekke arter som lever i vann
i større eller mindre deler av sitt liv.
Det er døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, mudderfluer, enkelte sommerfugler, fjærmygg, mygg, knott, enkelte stankelbein, vannkalver, vannkjær, virvlere, buksvømmere, ryggsvømmere og skomakere. Videre har
vi noen arter ferskvanns-snegler (som
kan forlate vannmiljøet og klare seg
i fuktige omgivelser), padder, frosk
og salamandere. En god del av de
dyreartene som er nevnt her, tjener i
stor utstrekning som føde også for
landdyr av forskjellig slag.
Mange pattedyr og fugl er også avhengig av vann utover behovet for
drikkevann. Ut fra deres avhengighet
av elver, innsjøer, dammer og myrer
som produksjonsområde for næring
og som miljø kan man sette opp en
liste på 88 arter her i Norge, i global
sammenheng blir listen selvfølgelig
mye større.
For ikke å gjøre en meget lang historie enda lenger skal vi her bare
konstatere at vi måtte lage et «skreddersydd» forskningsprosjekt som gikk
rett på sak for å få svar på om tersklene burde vært bygget annerledes
eller ikke i det hele tatt. Vi kunne
selvsagt fortsette å bygge tersklene
som før uten å tenke spesielt på de
vannlevende organismene, men da
ville vi ikke vite hvorfor det et sted
ble en biologisk suksess og et annet
sted en tilsvarende fiasko.

Etter flere runder med diskusjoner
og argumentering for et slikt prosjekt
ga myndighetene sitt klarsignal i januar 1975. Pengene kommer fra Konsesjonsavgiftsfondet og prosjektets varighet er 5 år.
Terskelprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for vilt
og ferskvannsfisk (DVF), Zoologisk
museum, Universitetet i Bergen
(ZMB), Zoologisk museum, Universitetet i Oslo (ZMO) og Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE).
Styringen av prosjektet ligger i Vassdragsdirektoratets Natur- og landskapsavdeling som har prosjektlederen. Prosjektet har også en faglig
sterk styringsgruppe som for tiden består av 9 personer fra de medvirkende

institusjoner. Ideen med å la forskerne selv delta i styringen har så langt
vist seg å være meget gunstig. Vi kan
allerede nå slå fast at dette samarbeidet på tvers av fag- og institusjonsgrensene har løst langt flere problemer enn det ble spådd å ville skape.
Det er også grunn til å nevne at både
prosjektlederens og styringsgruppens
arbeide er ulønnet og at det inngår
som en del av de deltagende institusjoners betydelige egeninnsats.
Totalt er det engasjert 8 personer
på heltid. I tillegg kommer en rekke
personer som er knyttet til prosjektet
i kortere eller lengre tid. I 1976 var
det i den mest hektiske sesongen
snaue 40 personer i aktivitet rundt om
i landet. Tilskuddet fra Konsesjonsavgiftsfondet er nå oppe i 800-900 000
pr. år.
De undersøkelser som er igangsatt
i Terskelprosjektets regi er spredt utover hele landet. Pr. i dag arbeider vi
i Eksingedalselva (nord-øst for Bergen), i Hallingsdalselva (ved Gol), i
Mørkedøla (side-elv til Lærdalselva),
i Numedalslågen (mellom Rødberg og
Norefjorden), i Nea (ved Heggsetfoss)
og i Skjoma (ved Narvik). Denne
spredningen, — som vi for øvrig gjerne skulle ha sett var større, er nødvendig for å få et tilstrekkelig nyansert bilde av forholdene. En geografisk fordeling av undersøkelseslokalitetene har også til hensikt å gi oss
holdepunkter for å rekonstruere en
«før — under — etter»-undersøkelse
av tersklenes effekter. Skulle en slik
fullstendig undersøkelse gjøres på et
sted måtte man holde på i ca. 10-15
år, og så lang tid har ikke de bevil-

gende myndigheter vært villige til å gi

En spesialkonstruert not benyttes til fiske i Eksingedalen. Utstyret har vist seg meget
effektivt, og til nå er over 10 000 fisk merket.
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oss. Vi ville da også bare ha data fra
dette ene stedet, og begrensede muligheter til å benytte resultatene i
andre regioner av landet.
Nå satses det ikke like intenst på
alle områder overalt. Hovedområdet
for undersøkelsen er Eksingedalen.
Dette stedet ble valgt som sentralt
undersøkelsesområde fordi vi her
hadde en god del data fra tidligere
som kunne brukes direkte. Disse dataene ble i sin tid samlet inn av Zoologisk museum i Bergen i forbindelse
med Bergenshalvøens kommunale
kraftselskaps konsesjonssøknad for
Evanger kraftverk og gir en god beskrivelse av forholdene i vassdraget
før reguleringsinngrepene. Nå måles
vannføring, vannhastighet, temperatur, vannets kjemiske sammensetning,
bunnfelling, tilførsel av oragnisk ma- For å samle inn prøver av planter og dyr som lever på bunnen, har vi konstruert
teriale (blad, gress, kvist, landinsek- denne spesielle prøvetageren. Et rør stikkes ned gjennom et hull i flåten og avgrenser
ter osv.) fra land og ovenforliggende en bestemt flate av bunnen. En vakuumpumpe sørger for undertrykk i en metallbeholder som er forbundet med et «sugerør». Sugerøret stikkes ned i avgreningselv, utbredelse av vannplanter, tetthet røret,
man roter rundt og bunnmaterialet suges opp i beholderen. Tiden for innog sammensetning av bunndyr, tett- samling, siling og konservering av en prøve er på denne måten brakt helt ned i 8
het, kondisjon, vandring og dødlighet minutter.
hos fisk, nedbryting av organisk ma- De pyramideformede gjenstandene som flyter på vannet er klekke-f eller som forteller
oss hvor store mengder insekter som klekker og flyr vekk fra elven pr. tidsenhet.
teriale osv.
Til å utføre arbeidet i Eksingedalen
har vi engasjert to vitenskapelige assistenter og en fiskeritekniker. I til- legg arbeider en av museets forskere esse å se om tersklene virker fremomtrent på heltid med prosjektet og mende eller hindrende på disse «uønfor tiden har vi også 4-5 studenter skede» artene.
I Mørkedøla, Nea og Skjomen har
som tar sine hovedfagsoppgaver på
problemstillinger i tilknytning til Ter- vi nå undersøkt fiskebestanden før
tersklene ble bygget. Flesteparten av
skelprosjektet.
Ut fra de data som tidligere er tersklene i disse vassdragene vil forsamlet inn og de som nå bearbeides, håpentligvis være ferdigbygget i 1978,
skal vi forsøke å få en oversikt over og vi vil da umiddelbart følge opp
hvorledes endringene har påvirket med kontroll av hva som skjer. De
planter og dyr i elva og hvorledes vi resultatene vi her får, vil så bli sameventuelt kan styre utviklingen f. eks. menholdt med resultatene fra Eksini retning av mere fiskekjøtt dersom gedalen.
I Hallingdal har vi satt i gang den
dette er målet.
Selv om vi etter forholdene har sat- første bruker-undersøkelsen i landet
set stort i Eksingedalen så vil vi ikke hva fritidsfiske i regulert elv angår. I
få svar på alle spørsmål her. I Nume- et stort opplegg med intervju av
dalslågen ser vi spesielt på hvilke sportsfiskere, registrering av redskapsdyregrupper som koloniserer ned- valg, fiskeinnsats, fangst, fiskested
strømssiden på tersklene og mengde- osv, har vi fått opplysninger om folks
forholdene mellom disse. Det er nem- bruk av terskelbassengene til denne
lig flere dyr som er spesielt tilpasset type fritidsaktvitet. Ved merking av
til å filtrere næringspartikler ut fra fisk har vi også fått visse indikasjoner
vannstrømmen som de oppholder seg på om utsatt fisk flytter seg langt fra
i. Disse dyrene slår en av praktiske det stedet den ble satt ut, hva den har
hensyn ofte sammen i en gruppe tatt til seg av næring, om den har
under betegnelsen «filter-feeders». samlet seg i terskelbassengene eller de
Ved å studere denne gruppen vil man mellomliggende strykene osv. Rapport
bl. a. få en formening om hva terskel- om disse interessante spørsmål venter
Der vi ikke kan benytte not, brukes et
transportabelt elektrisk fiskeapparat som
bassengene betyr som «matvareprodu- vi ferdig i første halvdel av 1978.
vist på bildet. Snoren som henger ned i
Siden vi bare er vel halvvegs i prosent» for de nedenforliggende elvevannet bak operatøren er en kobbereleksjektet
er det selvsagt for tidlig å trekstrekninger.
En
av
de
sentrale
insekttrode. Metallbøylen som skimtes i vannet
familiene som finnes i store mengder ke noe særlige konklusjoner ut av det
foran hoven er den andre polen. Når
strømmen settes på, oppstår en spenningsblant «filter-feederne» på tersklen er materialet vi hittil har samlet inn.
forskjell mellom hode og hale på de fisknottene. Flere av artene er blodsu- Fisk og andre vannlevende organiskene som er innenfor virkningsfeltet. De
gere på mennesker og dyr (Tuneflua i mers mulighet til å overleve vinteren
svimer av, flyter opp og blir samlet i
Østfold), så det er selvagt av inter- (og andre perioder med lav vannføhoven.
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Aura-verkenesnybygg for kontor,
driftssentral,verkstedog lager
Tekst: S. Ranes
Foto: Ole I. Steen

Aura-verkenes nybygg på Sjølseng
begynner nå å ta form. Bygget skal gi
plass til kontor, driftssentral, verksteder, lager og garasjer. Når det står
ferdig i mars/april 1978, vil alle Auraverkenes ansatte på Sunndalsøra få
plass under ett tak.
I byggets midtparti blir det hövedinngang med plass til resepsjon med
sentralbordbetjening. Vest for hovedinngangen ligger selve verksted/lagerbygget. Her skal ledningspersonalet
ved område 8 ha sitt hovedlager og
verksted. Vedlikeholdsfolkene ved
Aura/Osbu får sitt elektroverksted,
Bygget sett fra sør. Til venstre inngangsmekanisk verksted og sveiseplass, og parti og lager/verksted. Til høyre driftsdet blir plass for reparasjon av kjøre- sentral og kontorfløy.
tøyer og for bygningsavdelingens akParallelt med verkstedbygget, på
tiviteter. I denne del av bygget blir
det også et svakstrømsverksted, lager nordsiden, er det ført opp et isolert
og garderobeanlegg. Maksinmester, bygg for lager og garasjer.
ledningsmester, oppsynsmann, montaDet er forholdsvis mange aktivitesjeledere og lagermann får sine kon- ter som skal ha plass i nybygget, og
John Nastad, Aksel Nes, Svend Eklund
tor her, i tilknytning til verkstedene dette har naturligvis krevet et bygg av
og Asbjørn Furu legger kabel til nybygget.
og lagrene.
en viss størrelse. Selv om plassen for
Øst for hovedinngangen får bygget hver enkelt avdeling ikke er særlig
2 etasjer. I 1. etasje blir det spiserom stor, vil en likevel tro at bygget er
og driftssentral. Driftssentralen blir hensiktsmessig, idet det er laget spering) synes imidlertid å ha en klar områdesentral for Aura-området. Den sielt til dette formålet.
Området omkring bygget vil bli besammenheng med terskelbassengene. skal ha direkte styring av stasjonene i
Møre
og
Romsdal
og
skal
ha
den
arbeidet,
og det vil bli laget veger,
Ved sammenligning med det materiale som ble samlet inn før regulerin- overordnede styring av stasjonene i parkeringsplasser og beplantninger,
gene i Eksingedalen startet, synes det Trøndelagsnettet, via gruppesentralen slik at det hele også skal få et noenallerede nå klart at fisken har øket i Trondheim. Områdesentralen ventes lunde bra utseende.
En ser nå med forventning og glede
sin veksthastighet og er i bedre kondi- tidligst å komme i drift i 1979.
I
2.
etasje
blir
det
kontor
for
driftsfram
til den dagen nybygget kan tas
sjon. Om denne tendensen vil fortsette
administrasjonen.
i
bruk.
for så å stabilisere seg på et høyere
nivå enn tidligere er det imidlertid
ennå for tidlig å uttale seg om.
Terskelprosjektet utgir en rapportserie som heter «Informasjon fra Terskelprosjektet». Hittil har vi utgitt 5 I bladet Fremtiden har vi funnet denne:
hefter. Det første er en orientering
om selve prosjektet, nr. 2 og 3 er undersøkelser av fuglefaunaen i h.h.v.
Hallingdal og Eksingedal hvor forholdet terskler/fugl blir berørt, nr. 4 en
rapport om fiskebestanden i Mørkedøla før terskelbygging, og nr, 5 en
tilsvarende om fiskebestanden i Skjoma. I tillegg til de som er ferdige, regner vi med å sende ut 3-4 rapporter
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen har gått til innkjøp av
til i løpet av vinteren/våren.
èt monument av billedhugger Ottar Espeland, kalt «Rallaren
Kalle». Dette er plassert i Oslo, men kulturstyret i Nore og Uvdal
Disse rapportene sendes til alle som
mener at dette ikke hører hjemme i hovedstaden.
er interessert, og vi vil anbefale de
I stedet burde det være en fin gave til Nore og Uvdal kommune i
som ønsker å få en bredere orienteanledning Norevekenes 50 års jubileum neste år, mener styret. Det
ring om prosjektet enn vi kan gi her i
har nå sendt et forslag til generaldirektøreni NVE om dette.
Fossekallen å henvende seg til Naturog landskapsavdelingen (VN).

Kalle er en populær herre

Rallar-monument
børtil Nore
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Med Elektrisitetstilsyneti felten
Elektrisitetstilsynet er av de avdelinger innen NVE som det har vært
lite blest om i den offentlige debatt.
For det finnes vel ingen — uansett
hvilket syn en ellers har på kraftutbygging og elektrisitetsforsyning —
som ikke finner tilsynets virke høyst
samfunnsnyttig.
Stort sett figurerer
Eltilsynets navn bare i avisene når det
har hendt en ulykke i forbindelse med
elektrisiltet. Og det er hos oss heldigvis relativt sjeldent.
I Norge omkommer årligårs gjennomsnittlig 9 mennesker på grunn
av elektrisitetsulykker, forteller Paal
Mangor-Jensen,
overingeniør
ved
Elektrisitetstilsynets
3. distrikt med
sete i Kristiansand. Sett i forhold til
folketall og bruken av elektrisitet er
dette et meget lavt tall. Grunnen kan
uten tvil henføres til den kontroll tilsynet utfører og den standardforbedring av anleggene som er et resultat
av denne kontroll. Norge er dessuten
det eneste land som har offentlig elektrisitetstilsyn like inn i husene til folk.
Når det gjelder brannstatistikken, er
vår posisjon noe mer usikker. Her teller det i negativ retning at Norge har
relativt stor trebebyggelse. Dessuten
er det jo en tendens til å gi de elektriske anleggene skylda, når en ikke
kan finne på noe annet.

Mangor-Jensen noterer i svarteboka. Det
ble ikke så mye å trekke for. Stavanger
Elverk holder en god standard.

til høyspenningsanlegg og i nøkkelsystemer for de samme.
Stavanger Elektrisitetsverk er et
studium verdt når det gjelder spenningssystemer.
Mens vi i Norge for øvrig stort
sett opererer med et treledersystem
med 220 V, finner vi i den gamle bykjernen i Stavanger ennå et fireleder
220/130 V-system. 130 V blir brukt
for belysning. Ute i de tidligere omegnskommuner har de derimot gått
den andre veien. Der har de et fireleder 380 V-system.
Dersom noen ved neste besøk i
Stavangerområdet skulle stusse over
at det ikke er 3, men 5 tråder på stolpene bortover, kan det herved opplyses at det foruten de 3 fasetråder
dreier seg om en null-leder og en
jordledning.
Ettermiddagen ble tilbrakt hos overingeniør Alf Rasmussen som bl. a. har
det stedlige tilsyn i forsyningsområdet. Det vil si at han ved hjelp av sine
installasjonskontrollører, og etter bemyndigelse fra Eltilsynet foretar regelmessige inspeksjoner av alle lavspenningsinstallasjoner. Boliger skal
inspiseres minst hvert 9. år. De fleste
andre typer av anlegg hvert 3. år. Ca.
20 000 kort har kontrollavdelingen i
sitt kartotek. Magnor-Jensens stikk-

Fossekallen slo følge med MangorJensen en dag på besiktigelse i felten,
I løpet av formiddagen besiktiget
nærmere bestemt hos Stavanger Elekhan etter stikkprøveprinsippet en
trisitetsverk.
Verket er for tiden oppe i en vold- håndfull kiosker av forskjellig årgang.
som utbygging av fordelingsnettet, Adkomsten til kioskene i et byfordeikke minst p.g.a. oljevirksomheten i lingsanlegg er ikke alltid like enkel.
Den kan gå gjennom halvferdige forområdet.
Elverket i Stavanger er en sammen- retningsbygg med travle bygningsfolk
slutning av det tidligere byelverket og alle vegne, inn i butikker, bak disken
elverkene i de nabokommunene som og inn på lagret, forbi ansamlinger av
ble slått sammen med byen for noen parkerte biler, ofte helt inn til kioskdøra, eller mellom stabler av halvferår siden, Hetland og Madla.
I løpet av de siste 10 årene har dige kopper og krus i en steintøyfaoveringeniør Stein Hognestad, som brikk. Hognestad fant fram overalt.
Fossekallen kunne notere en meget
viste rundt i byen, arbeidet med omlegging av høyspenningskabelnettet vennlig og kollegial tone mellom verfra 6 til 10 kV, for å øke overførings- kets og tilsynets mann. Dette er den
evnen. Dette har de kunnet gjøre med vanlige holdning når vi er rundt, sier
bibehold av de gamle kablene. Isola- Mangor-Jensen. Vi respekterer gjensisjonen var sterk nok. Men alle trans- dig hverandres roller. Verkenes folk
formatorer måtte selvsagt skiftes ut. er flinkere enn oss til å bygge og drive
Samtidig var det gjennomført en tek- elektriske anlegg, men vi kjenner Fornisk og sikkerhetsmessig opprustning skriftene bedre enn de gjør.
Det var ellers ikke bare den rent
av kioskene i nettet. Det har vært direkte foranlediget av et pålegg fra El- tekniske utførelse av anleggene tiltilsynet. Av elverkets drøyt 500 kios- synets mann tok opp. Skilting og merker sto nå bare ca. 30 tilbake, og king ble inspisert. Likeså måtte Hogav provisorisk kiosk for forMangor-Jensen var meget fornøyd nestad gjennomgå en eksaminasjon i Besiktigelse
syning av plattformbyggingen. Overingemed resultatet så langt.
verkets rutiner for adgangstillatelser niør Hognestad avventende til høyre.
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Fjernkontrollav Mårs magasiner
Ved å skru på en knapp og trykke
på en annen kan maskinmesterassistent Hans Øverland ved Mår nå stå i
kontrollrommet
på kraftverket og
kjøre lukene i Strengedammen, et par
mil inne på Hardangervidda, opp og
ned.
Etter ganske lang tids- prøvedrift av
fjernkontrollutstyret
for reguleringsanlegget kunne damvoktertjenesten
ved Strengen i over 1100 meters høyde innstilles i november. Damvokteren ved Strengen var ansatt av ØstTelemark
Brukseierforening,
ØTB,
hvor Statskraftverkene er en av hovedinteressentene.
Egentlig var Mår kraftverk utrustet
med fjernavlesning av vannstander og
fjernstyring av lukene allerede fra
oppstartingen av i 1948. Men dette
utstyret viste seg så lite driftssikkert
at driften ikke kunne baseres på det.
Signalene ble dengang overført gjennom en kabel som lå i en ganske
grunn grøft innover vidda. Ved tordenvær i fjellet — og det forekommer
flere ganger hver sommer — oppsto
det overspenninger i denne kabelen.
Det førte til at instrumentviserne i
kontrollrommet
krøllet seg omtrent

prøver avslørte ingen alvorlige uoverensstemmelser mellom de innsendte
rapporter om at verket var å jour med
inspeksjonen og tingenes faktiske tilstand.
Ellers diskuterte karene problemer
i forbindelse med å kontrollere at alle
norske og utenlandske arbeidstagere
som settes til elektromontasje i oljeinstallasjonene til sjøs og til lands har
de forskriftsmessige kvalifikasjoner.
På vei tilbake til flyplassen ble Fossekallen tatt med på en kombinert
sight-seeing og besiktigelsestur forbi
kjente navn fra helt ny og riktig gammel tid som Dusavika, Hafrsfjord og
Risavika.
Mangor-Jensen hadde stadig et våkent øye til de ledninger vi passerte.
Spesielt kunne det observeres mange
husinntak der isolasjonen på trådene
nærmest husveggen var delvis ødelagt.
Dette skjer nok ekstra raskt under
saltholdige vinterstormer på Jæren,
men ellers finner en det over hele
landet.
I tidligere tider var det overhode
ikke påbudt med isolerte tråder nærmest husveggen, bortsett fra hvis det
var et vindu nær inntaket. Det vil nå
snart komme en forskrift som påbyr

som speedometernålene til «Il Tempo
Gigante», og alt som fantes av sikringer sprang.
I dag overføres signalene ved hjelp
av en høyfrekvensforbindelse på 10
kV ledningen fra kraftverket innover
til dammene. Det er sifferavlesning av
alle vannstander og som nevnt til å
begynne med, knappestyring av lukeposisjoner.

Samtklig med at damvoktertjenesten opphører, overtar Mår kraftverk
også alt vedlikeholdsarbeid i området.
Det omfattet fire større betongdammer, en del små, diverse bekkeinntak
og ca. 70 km grusvei, forteller maskinmester Håkon Sandvik. Kraftverket har i den anledning fått utlyst en
ledig stilling som oppsynsmann og en
som fagarbeider.
Die

Passiar med overingeniør Rasmussen.

overgang til isolerte ledninger også
for eksisterende ledninger. Dette vil
nok i framtiden spare livet til en og
annen som skal male huset sitt utvendig.
Besiktigelsesarbeid foregår ikke alltid som denne dagen i bymessige

strøk. Dagen etter skulle Mangor-Jensen se på Stavangers gamle 50 kV
ledninger og kraftverker innover i
Lysefjorden. Da ville de bli både båtfart og fjellklatring.
Men det ble ikke Fossekallen med
på.
Die
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det blir redusert produksjon første
driftsår da overføringen av Demmevatn blir forsinket.
I Ulla-Førre blir igangsettingen av
Kraftverk ikke påvirket. Men
Hylen
I nr. 4 av Fossekallen hadde vi en relativt bred omtale av den nye arbeidsKraftverk blir forsinket, og
Kvildal
virkom
anleggshold
fra
sagt
ble
miljøloven. Vi vil følge opp det som der
i 1981-82 er anslått
produksjonstapet
ningen på framdrift og kostnader og oppsøker i den anledning bygningssjef
TWh.
2,4
til
P. T. Smith i StatskraftverkenesBygningsavdelingog sekretær Har ald
Kostnadsøkningene får vi først en
øv era as i Norsk Arbeidsmandsforbund.
viss oversikt over ved årsskiftet, men
det er klart at de kan bli meget beI utgangspunktet ønsker Smith å
tydelige, slutter P. T. Smith.
slå fast at den nye loven utvilsomt er

Anleggeneog arbeidsmiljøloven

nødvendig. Forholdene er nok ikke
som de kan og bør være rundt på
mange arbeidsplasser. Han mener
likevel å kunne si at loven ikke er
kommet på grunn av forholdene ved
Statskraftverkenes anlegg. I likhet
med de som tidligere har uttalt seg til
Fossekallen våger han å påstå at
Statskraftverkene har ligget langt
framme i vernesektoren.
Nå dreier ikke loven seg bare om
vernetiltak, og de totale virkninger
mener Smith det er for tidlig å si noe
om.
Loven åpner muligheter for utvikling både i positiv og i negativ retning. Jeg tror vi har et godt samarbeid på arbeidsplassene, og hvis vi
også kan oppnå dette i utvalgene,
burde resultatet bli bra.
Men enda sitter vi altså med en del
uvisshet, sier Smith. Loven inneholder
en del absolutte krav, f. eks. krav om
fullt forsvarlige arbeidsplasser. I det
praktiske liv kan ingen slike krav bli
oppfylt 100 %. Vi må finne fram til
praktiske måter å innrette arbeidet på.
Vi får et nytt organ, arbeidsmiljøutvalget, med like mange representanter for arbeidstagere og ledelse. Formannsvervet skal alternere, og ved
stemmelikhet i utvalget avgjør fungerende formanns dobbeltstemme. Arbeidsmiljøutvalget er tillagt omfattende oppgaver, men loven sier intet
om utvalgets ansvar.
Loven stiller større krav til initiativ
fra ledelsen. Den forutsetter at arbeidsmiljøet stadig skal forbedres. Vi
må altså til enhver tid ha en plan for
videreutvikling — og det er i og for
seg ingen dårlig ting.
Det har vært uttrykt bekymring i
anledning av at adgangen til å arbeide
nattskift ved anleggene faller vekk
fra nyttår. Reformen vil føre til forsinket idriftssetting, produksjonstap
og kostnadsøkning blir det påpekt.

Nattskift på anlegg har hittil vært
tillatt som et unntak. Ingen anlegg,
hverken skiftarbeiderne selv eller ledelsen, har vært begeistret for nattarbeidet. Så reformen må egentlig hilses
med glede.
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Byningssjef

P.T. Smith.

Tidstapet må vi forsøke å redusere
ved å opprette fiere arbeidssteder innen anleggsområdene. Ved Ulla-Førre
har vi allerede satt i gang med to nye
tunneltverrslag. Ellers har vi søkt Arbeidstilsynet om dispensasjon til å
drive to stuffer ved Ulla-Førre fortsatt med 3 skift. Det er for øvrig våre
to eneste dispensasjonssøknader for
tunnelarbeid.
Blir det mange oppsigelser når et
skift faller vekk.

Ved Ulla-Førre blir det ingen hvis
våre søknader imøtekommes. Ved
Eidfjord må ca. 50 mann slutte.
Hva med damarbeidene
let?

i høyfjel-

Sekretær Harald øveraas.

Øveraas mener loven manifesterer
en holdningsendring i arbeidslivet som
lenge har vært underveis og den vil
kunne bli et nyttig instrument for den
videre utvikling.
Vi er nå kommet så langt her i
landet at vi har fått råd til å tenke
mer på arbeidstagernes helse sammenholdt med økonomiske hensyn. Arbeidssituasjonen er ikke lenger ensidig
preget av ledelse og av å bli ledet.
Alle parter er nå interessert i aktiv
medvirkning, i gode og sikre arbeidsplasser. Dette har satt sitt preg også
på situasjonen utenfor det rene arbeidsforhold, på hele omgangstonen
i anleggsmiljøene.

Dammene ved Eidfjord og UllaFørre ligger i 900-1200 meters høyLoven ble vel likevel ikke helt som
de. Derfor blir det kort arbeidssesong,
ca. 4 måneder, og vi har hittil utnyttet dere i Arbeidsmandsforbundet hadde
tiden ved å drive med tre skift. Det ønsket?
En får vel sjelden sine ønsker gjendreier seg dessuten her om fyllingsdammer, der det er av betydning å nomført 100 To. Vi fikk f. eks, ikke
ha en kontinuerlig arbeidsprosess, gjennomslag for vårt syn om omvendt
spesielt når det arbeides under ned- bevisbyrde i forbindelse med arbeidsbørsforhold som nærmer seg grensen ulykker. Men arbeidsgiverens plikter
og ansvar er betydelig innskjerpet i
av det som kan tillates.
Vi har søkt dispensasjon for fort- den nye loven i forhold til den tidsatt bruk av nattskift ved disse dam- ligere arbeidervernloven. Likeså hadde
mene. Men jeg vil understreke at be- vi gjerne sett at reglene om adgang til
grunnelsen for søknadene er at vi skal overtidsarbeid hadde vært mer reunngå tap i kraftproduksjonen, og striktive.
Men nå er vi innstilt på å se hvorikke at vi skal hindre kostnadsøknindan loven og dens forskrifter vil virke
ger.
i praksis i tida framover.
Hva blir så resultatet om disse søkVi vil også engasjere oss i opplænadene innvilges?
Ved Eidfjord blir det i så fall ingen ring av folkene, og ikke bare arbeidsforsinkelse med idriftssettingen, men miljøutvalgene og verneombudene,

Hovedstyretsvirksomhet
Hovedstyret har siden forrige oversikt — se Fossekallen nr. 3/1977, side
20 — avviklet sju møter, og i skrivende stund gjenstår det to, om intet
uforutsett inntreffer.
Sommerperioden samt høstsesjonen
har som vanlig vært preget av stor
reisevirksomhet. Det samme kan sies
hva angår antall saker fremlagt for
hovedstyrebehandling. Tidkrevende
saker har ikke vært av samme omfang
som i de senere år.
Oversikt over en del spesielle enkeltsaker gjengis som følger:
Dispensasjon fra manøvreringsreglementet vedrørende Storvatn i
Arnevikelv.
Regulering av Rotvatn og Strindvatn i Hamarøy.
Ervervskons. på fall i Vestfossen.
Ekspropriasjon for utbygging av
Strandfossen i Glomma.
Erverv av bruksrett til fall i øvre
del av Sundsfjordvassdraget.
Forhåndstiltredelse vedrørende:
anleggsvei ved Lauastølsvatn
utvidelse av fylkesveien Helganes
—Kjetilstad
morenetak Haugastøl ved Sandsavatn
en del forberedende anleggsarbeide i Gautingsdalsvassdraget
parkeringsplass i Kvilldal
Planering vedrørende Amelavassdraget.
Forlengelse av tidsfrist for byggestart i Flåmselva.
Spørsmål om frafall av reguleringstillatelse for Torbuvatn.
Erverv og videreoverdragelse av
aksjer i A/S Eidefoss.
Spørsmål om hjemfall og overdragelse av statens andel i Eidefoss kraftverk.

Spørsmål om konsesjon på erverv
av aksjer i A/S Union.
Bortleie av statens fallretter i Skibottselv.
En del større arbeider vedrørende
flomsikring, herunder senking, kanalisering og tørrelgging av områder langs
vassdrag.
Utkast til stortingsmelding om forbyggings-, senkings- og flomskadetiltak i NVE.
Utkast til innhold i 1979-meldingen
om Norges energiforsyning.
Innstilling om verneplan for vassdrag (på det nærmeste sluttført).
Bestilling av innbyttemaskin til
gassturbinanlegget på Røst.
Øket driftsstønad til områder uten
strøm fra vannkraftverk.
Tildeling av statskraft til Haugesund Elektrisitetsverk, Sør-Trøndelag
Kraftselskap og Hedmark Kraftverk,
samt inngåelse av kraftutbytteavtale
med Sør-Trøndelag Kraftselskap.
Midlertidig fastkraftlevering til ELKEM-Spigerverket A/S PEA.
Sentralnettsordningen 1976-77.
Påbegynt behandling av Statskraftverkenes Termin- og ressursplan 1977
—1991.

om loven og dens intensjoner. Vi venter ingen revolusjon over natta, men
som sagt, loven er blitt et godt instrument.

nattarbeid. Dette har forbundet stilt
som tariffkrav gjennom mange år,
uten å nå fram med det. Nå er det
gjennomført lovveien.
Selv om en godt kan forstå at NVE
føler ansvaret for å skaffe fram kraft,
er det et hensyn lovgiverne hele tiden
har vært oppmerksom på, sier Øveraas. Forbundet ser derfor fram til at
alt nattarbeid blir avviklet så snart
som mulig.
Die

Mye interesse og en del bekymring
er knyttet til opphevelsen av nattarbeidet fra 1. januar. Ser Arbeidsmandsforbundet forskjellig på nattarbeid under dagen og i det fri?

Rent umiddelbart virker jo nattarbeid ute for kortere perioder i den
lyse årstid å være noe annet enn permanent nattarbeid i fjell. Dette er
sagt uten at vi har tatt stilling til noe
konkret tilfelle, sier Øveraas. Men
rent generelt vil han understreke forbundets tilfredshet med regelen mot

Hovedstyret er ellers blitt løpende
orientert om dagsaktuelle spørsmål,
som arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og mulige konsekvenser
for fremdriften ved våre kraftanlegg,
om forbruksutviklingen og kraftsituasjonen på kort sikt og om muligheten
for kraftoppdekning på lengre sikt,
om driftsresultatet, om varmekraftverk, utviklingen hva angår Skagerrakkabelen og ellers om spørsmål av
betydning for hovedstyrets fremtidige
virke.

P.S. Etter at disse intervjuene fant
sted er det blitt avgjort av Arbeidstilsynet at det ikke blir noe nattarbeid i
Statens anlegg etter 1.1.78. Denne avgjørels'en er imidlertid anket.

Hva reiser angår, har hovedstyret
gjennomført disse i perioden:
Befaring av Øgderen og besøk ved
IFA, Haldenreaktoren (7. juni).
Befaring av utbyggingsprosjekter i
Nord-Trøndelag og som inngår i
SperstadutvaIgets rapport nr. 2
(28. og 29. juni).
Befaring med åpne møter vedrørende Sildvikvassdraget, Narvik
(16. august) og Laksåsvassdraget,
Nordfjord (17. juni).
Orienterende befaring av utbyggingsprosjekter i Kobbelv og i
Svartisen (Storglomfjord og Melfjord) (17. og 19. august), herunder besøk ved Glomfjord kraftverk og Glomfjord fabrikker (19.
august).
Grienterende befaring av Veigprosjektet (6. september) og besøk
ved Eidfjord-anlegget (6. og 7.
september).
Nevnte befaringer og besøk er delvis omtalt på annet sted i denne og
foregående utgaver av Fossekallen.
Tilbake gjenstår så å nevne studiebesøket hos ELSAM i Jylland dagene
18.-20. oktober d. å. Foruten hovedstyret deltok her personalrepresentantene, kraftverksdirektøren og varmekraftsjefen.
Formålet med denne reisen var i
første rekke å orientere seg om de
problemer som er forbundet med bygging og drift av kombinerte kull/
oljefyrte kraftverker. Besøk med omvisning og bred orientering om Studsrup kraftverk (nord for Aarhus) og
om Enstedverket (et eldre verk med
en større nybygging, ved Aabenraa)
var således lagt inn med dette for øye.
Hovedstyret fikk videre del i ELSAM's erfaringer på dette området
under orienteringer og samtaler med
dets ledelse ved hovedkontoret i Skærbæk og senere uformelle samtaler
med representanter for ELSAM's
styre og direksjon. Programmet for
turen var som vanlig tettpakket. Allikevel ble det anledning til et kortvarig besøk på Tjele (endestasjonen
for Skagerrakkabelen i Danmark) og
på ELSAM-NVE's stand ved en fiskeriutstilling i Aalborg.
Studiebesøket i Danmark var i faglig henseende meget vellykket, og det
ga verdifulle impulser for hovedstyrets arbeid med slike problemer i
fremtiden. Den, imidlertid, som hadde håpet å få se Jylland og dens særegne landskap og preg for øvrig, ble
skuffet. I tre døgn bilte vi i Jylland
fra nord til syd og retur i hele dens
lengde, og vi så bare skodde hele
tiden.
Ole Dyrdahl
FOSSEKALLEN
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og tunneler
Om energiøkonomisering
Sjefsingeniør J. Sørensen, SO
Generaldirektøren lister i sin artikkel i Fossekallen nr. 4/77 opp en
rekke muligheter. Økonomiseringsmulighetene går dels på å minske forbruksstigningen ved å rasjonalisere utnyttelsen, dels effektivisere utnyttelsen av selve naturgrunnlaget for energiproduksjonen. Blant de muligheter
generaldirektøren nevner er «effektivisering av eldre kraftverk» særlig interessant.
Vannkraften er en eksklusiv energikilde uten parallell når det gjelder
driftssikkerhet og økonomi. Videre er
vannkraften en ressurs som stadig
fornyes i likhet med jord, skog og
fiskeririkdommene i havet. I motsetning til vannkraften er oljen en kortvarig episode i vår energihusholdning
sett i historisk perspektiv. Det er tre
begrunnelser for å sørge for en særlig
effektiv utnyttelse av den utbygde
vannkraft:
De utbygde vannkraftverk er landets permanente energikilder. De
totale tap ved ikke å sørge for riktig teknisk/økonomisk dimensjonering til enhver tid blir store.
Tap i forbindelse med den teknisk/
økonomiske dimensjonering av
vannkraftverkene vil i framtiden
slå ut i et tilsvarende behov for
kraftproduksjon fra naturressurs
som ikke fornyes, eksempelvis fra
olje.
De samme tapene kan også føre
til en noe større utbygning av ny
vannkraft og derved unødvendig
beslagleggelse av vår fine og særpregede natur.
Jeg skal ikke slutte meg til skaren
av «energiprofeter» som lever opp til
den Peer Gyntske tradisjon — der utgangspunktet er galest, blir lett resul-

tatet originalest — men som vannkraftingeniør gi en vurdering av en
spesiell mulighet som hittil har vært
lite omtalt.
Så godt som samtlige større vannkraftverk i drift er for snaut dimensjonert når det gjelder deres tilløpssystem. Tilløpssystemet kan bestå av
rene overføringstunneler som fører
vann til kraftverket uten at fallhøyden i kraftverket påvirkes direkte av tunneldimensjonene.
kraftverkets egentlige tilløpstunnel
fra inntak (ev. inntakene) til fordelingsbasseng som direkte influerer kraftverkets nettofallhøyde.
høytrykksdelen av tilløpssystemet,
dvs. trykksjakt eller rør fta fordelingsbasseng ned til stasjonen,
som også direkte påvirker kraftverkets nettofallhøyde.
Produksjonstapene vil ofte bli for
Av disse tre ledd i tilløpssystemet store til at prosjektene kan settes i
er det tilløpstunnelene som kan ligge verk. Men for flere kraftverk med
til rette for en ombygging med sikte liten eller ingen produksjon i sompå å minske falltapet og dermed øke mertiden, kan arbeidene utføres uten
nettofallhøyden og energiproduksjo- nevneverdige produksjonstap. Men
nen. Jeg kommer tilbake til dette, også for kraftverk der produksjonsmen vil først presentere et anslag over tapene ved driftsstansen blir uakseptable i første omgang, bør det tas
mulige produksjonsgevinster:
Som eksempel har jeg tatt for meg sikte på før eller siden å foreta en
fire større kraftverk satt i drift i tiden opprustning av tilløpssystemene. Dels
1958-1969 av forskjellige kraftut- vil dette kunne kombineres med andre
byggere. Ved å utvide tilløpstunnelen store ombyggings- eller vedlikeholdskan fallhøyden økes med fra 5 til arbeider, dels kunne det utarbeides
1,4 %. Den samlede produksjonsøk- en landsomfattende plan der vi på
ning blir ca. 150 GWh eller ca. 4 % systematisk, samkjørt måte tok verav en samlet midlere årsproduksjon kene ut i tur og orden. Dette vil sannpå ca. 5800 GWh for alle fire verk. synligvispresse seg fram.
Utbygningsprisene varierer fra ca. 60
Hvor stor kunne produksjonsgevinst
til 160 øre/kWh. Dette er vesentlig som følge av redusert falltap tenkes
billigere eller i alle fall ikke dyrere å bli i alt. Vanskelig å anslå. De beenn utbygning av varmekraft. Produk- regninger som er referert foran kan
sjonstap ved driftsstans i forbindelse gi en antydning om størrelsesorden,
med tunnelarbeidene er ikke medreg- kanskje 1 % av den totale produksjon? Selvfølgeligen utillatelig ekstranet.

ØKT FALL

-5
INNTAK
OVERFØRINGSTUNNEL
TILLØPSTUNNEL

KRAFTSTASJONU-TUNNEL

Typisk lengdeprofil av kraftverk.
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Sangen om den røde turbin
Men vi trengermye mer,

Får vi ikke konsesjcin

regulerer alt vi ser
fra Vesterhav til Kjølens rygg.
Ingen elv kan være trygg,
og om et par-tre budsjettår
er Jotunheimen vår.

lager vi revolusjon.
Når vår styreform blir kjent
får nullvekstfolka som fortjent,
en vassdragsregulerings-

Hr. redaktør.
Gjennom Norges fagre land
renner det en masse vann.
Renner alle hus forbi,
sløseri med energi!
Men nå skal det bli slutt på det,
nå kommer NVE.

Jotunheimen er litt treg,
blir drenert i austerveg.
Vannet renner sykt og slapt,
masse energi går tapt.
Det vil nok tjene folket best
om det blir sendt mot vest.

Mye vann forsvinner fort
tenk på alt som damper bort.
Men når vi får styringsmakt,
bygger vi en kjempetrakt
vi samler opp fra nord til sør
og sender alt i rør.

Bjorei, Veig og Dagali
skal gå i rør til evig tid.
Ingen grunn til å bli sur,
vi vil verne norsk natur.
Lar Vøringsfossen gå om da'n
med vår naturvernkran.

Vågåbønder sier nei,
vi mister bruk
og næringsvei.
Men hvem bryr seg vel om det?
Ser vi på prognosene
skal de snart bo i Hobøl by
og eie hver sitt fly.

Det er NVE som skal skaffe mere kraft,
selve grunnlaget for
vår velstand, ære og makt.
Gutta fra NVE
vil der ingen andre tør,
å nei, de gutta gir seg ikke før
alt vannet går i rør.

Om vi etter å ha lest s. 16 skulle ha
blitt noe sjølgode, helles herved litt kaldt
vann i blodet:

ingeniørsom president.

als Rovkraft

og Brødrene Vext & Vext

3 9m2

:1110:1190Ehm
Tilløpstunnel
sing.

Songa. Forslag til utstros-

polasjon. Det dreier seg dog utvilsomt
om relativt store kraftmengder. Den
store vanskelighet for flertallet av verkene er å ta dem ut av drift lenge
nok.
I første omgang bør detaljerte undersøkelser inklusive detaljert anleggsplanleggingkonsentreres om verker med liten eller ingen sommerproduksjon. I forbindelse med slike anlegg burde vi i løpet av relativt få år
kunne gjennomføre de nødvendige utvidelser av tilløpstunnelenes tverrsnitt,
eksempelvis som bunnstross. Den
samlede kraftgevinst kunne tenkes å
bli i størrelsesorden 100 GWh forsiktig vurdert.
De tunneler som er under spregning ved nye anlegg er sikkert riktig
dimensjonert i samsvar med dagens
kraftsituasjon. Men jeg stiller spørsmål om det legges nok vekt på en
annen side av falltapsforholdene. Legges det nok vekt på fin sprengning i
tunnelomkretsen, dvs, jevne pene flater. Det er god kraftøkonomi å legge
mer arbeid i dette.
Forslag: Sett opp en raus premie til
det tunnellag som presterer
den fineste tunnelspregning
i 1978!

Tilløpstunnel Tokke, 75 m2. Legg merke til den fine spregningen. Den relativt glatte
overflaten gir små falltap.
FOSSEKALLEN

27

Fjernvarmefra kullfyrte varmekraftverk
Overing. Ivar Devold og overing. Bjørn W. Jensen
Statskraftverkenes Varmekraftavdeling
Som følge av de sterkt økende energipriserog en mer ressursbevisstholdning,
har det I utlandet vokset frem interesse for å bygge varmekraftverkenesom
kombinerteelektrisitets-og fjernvarmeverk.En slik kombinasjonkalles kraftvarmeverk.Ved denne kombinasjonutnyttes brenslet betydelig bedre enn i et
varmekraftverk.Ved kombinertel- og varmeproduksjoni kullfyrteverk vil en
kunne oppnå en nettovirkningsgradover 80 %, beroende på hvor stor varmeandel som tilknyttes. Den kombinerteprosess medfører imidlertid at el-produksjonenblir noe lavere enn om verket kun produserteelektrisitet.Dette er
vist i fig. 1. Kraftvarmeverker noe dyrere å oppføre enn et kraftverksom
kun produsererelektrisitet.I tillegg kommer kostnadenefor å distribueredet
varme vannet fra kraftstasjonentil forbrukerneog tilbake til stasjonen.
I Norge har det hittil vært begrenset
interesse for fjernvarme. Det såkalte
Skånlandutvalget konkluderte i sin
innstilling (NOU-1975.49) med at de
økonomiske forhold for noen aktuelle
utbygningsområder burde belyses. For
tiden arbeider Oslo Lysverker med en
utredning for oppvarming av Søndre
Nordstrand med fjernvarme. Bortsett
fra dette prosjekt har det ikke blitt
tatt flere initiativ siden innstillingen
ble offentliggjort.
Arsaken til den lave interessen i
Norge må først og fremst tilskrives
det faktum at vi hittil har hatt rikelig
med billig elektrisitet til oppvarmings- lensen og Devold.
formål. Det er i dag mye som tyder
på at fremtiden kan bli annerledes og Virkemåte
Den vanligste måte for å skaffe
at fjernvarme også kan bli interessant
fjernvarme fra store varmekraftverk
i vårt land.
er å tappe av den nødvendige mengde
damp fra turbinen ved en temperatur
på ca. 130°C. Deretter ledes dampen
Begrensendefaktorer
Varmeenergi fra kraftvarmeverk til varmevekslere og avgir der sin varforeligger vanligvis i form av varmt me til fjernvarmenettet. Vanlig temvann. Energi i denne form er kostbar peratur ut til forbrukerne er 90°—
å transportere og fordele. Lønnsom- 120°C med returtemperatur rundt
heten i å fordele slik energi avhenger 60°C. Prinsippet er vist i fig. 2. Heli stor grad av lokale forhold. Forhold trukne linjer i denne figuren illustresom bidrar til å redusere transport- rer prinsippet for en ren varmekraftkostnadene er begrenset geografisk ut- stasjon, mens stiplete linjer illustrerer
strekning, stort varmebehov innen tilleggsutrustningen som er nødvendig
området, gunstig topografi og gode for fjernvarmen.
markforhold. I praksis betyr dette at
mulighetene for lønnsom utbygging Miljøpåvirkning
Om en går ut fra et kullfyrt aggreav kraftvarmeverk er begrenset i
gat med en termisk effekt på ca.
Norge.
Utbygging av fjernvaresystem ba- 1.500 MW som skal levere ca. 600
sert på kraftvarmeverk forutsetter en MW elektrisk ved ren el.produksjon
langsiktig og overordnet planlegging og uten røykgassrenseutstyr, så vil
på kommunalt, interkommunalt og dette resultere i følgende avfallsmengder pr. år:
høyere plan.
Arlig driftstid
Slagg og aske
Svoveldioksyd
Nitrøse gasser
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350 timer
70 000 tonn
14 000 tonn
5 600 tonn

7000 timer
140 000 tonn
28 000 tonn
11 200 tonn

Med moderne renseutstyr kan svoveldioksydutslippet reduseres til 1400
tonn/år, respektive 2800 tonn/år. Slagget og asken blir samlet opp i filtere
og blir enten solgt eller ført videre til
en deponeringsplass. Avfallsmengdene
vil variere med kullkvaliteten. Den
kan variere sterkt fra grube til grube
og også innen samme grube. Tallene i
tabellen er basert på data fra Sveakull. Om det arrangeres fjernvarmetilkopling på kraftverket vil avfallsmengdene være de samme, men spillvarmen som føres bort med kjølevannet reduseres.
Kostnader
Om en skal beregne kostnadene for
varme levert fra et kraftvarmeverk,
må en gå ut fra en viss kraftverksstørrelse, varmebehov, transportstrekning og geografisk beliggenhet etc.
I det følgende er det tatt utgangspunkt i et kraftverk av den typen som
kan være aktuell fdr Oslofjord-området m.a.o. et aggregat på ca. 600
MW elektrisk effekt. Om det videre
antas at varmebehovet er 300 MW
varmeeffekt, som er et relativt høyt
anslag for norske forhold, kan en beregne hvor langt dette vannet kan

transporteres før det når samme kostnadsnivå som varmtvann levert fra en
lettoljefyrt kjele sentralt plassert i forbruksområdet. For et varmeuttak på
ca. 300 MW varmeeffekt vil elproduksjonen kun synke med ca. 60 MW
elektrisk effekt. Tapet i elproduksjon
regnes som en ekstra kostnad som belastes kostnadene for varmtvannsproduksjonen. I tillegg kommer kostnadene for distribusjon. Foretatte beregninger viser at det er mulig å transportere varmt vann fra et kullfyrt anlegg 30-50 km før varmeprisen kommer opp på nivå med kostnadene fra
en oljefyrt hetvannssentral plassert i
forbruksområdet. Denne kostnad er
beregnet til ca. 9 øre/kWh varme.
Den motsvarende elpris fra kullkraftstasjonen er beregnet til 14 øre/kWh,
levert ved kraftstasjonsvegg.
Det understrekes at i de ovenfor
angitte priser for varmeleveransene er
ikke
lokaldistribusjonskostnadene
medregnet. Kostnadene for lokaldistribusjon av fjernvarme kan ikke
beregnes nøyaktig før utbyggingsområde og varmebehov er bestemt. Disse
kan ifølge svenske utredninger variere
mellom 2 og 5 øre pr. kWh varme.
Det vil si at det kan være mulig å
levere fjernvarme til den enkelte forbruker for ca. 14 øre/kWh. Til sammenligning kan nevnes at gjennomsnittspris på landsbasis for elektrisitet
levert til husholdningsforbruk ventes i
1978 å bli ca. 11,5 øre/kWh.
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Videreutvikling
duksjonssystem avhenger av i hvilken
varmebehov kan
grad konsentrert
etableres. Bortsett. fra enkelte bydeler
i Oslo er det få større sammenhen-

Med dagens elektrisitetspriser er
fjernvarme fra varmekraftverk ikke

konkurransedyktig. Når varmekraft
introduseres vil forholdet derimot

gende områder som har et ensartet
oppvarmingssystem som kan være eg-

være et annet.
Foretatte beregninger viser at det
kan være vel verdt å vurdere elektrisii kombinasjon med
tetsproduksjon
fjernvarme selv om kull-kraftverket
blir plassert relativt langt fra forbrukssentret.
Andelen av kraft-varmekombinasjon i vårt fremtidige elektrisitetsprd-

net for tilknytning til fjernvarmenett.
Varmegrunnlaget må derfor hovedsakelig bygges opp i fremtidige utbyggingsområder. Størrelsesorden av slike
varmegrunnlag de nærmeste 20 år
fremover bør kartlegges .så snart som
mulig.
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Hyggelig sammenkomstpå Mår igjen
Det begynner å bli tradisjon over
festene på Mårvang nå.
Siste høstfest, som gikk av stabelen
fredag 4. november, lå fullt på høyde
med tidligere arrangementer vi har
overvært.
Igjen hadde velferdskomiteen, ypperlig assistert av et fremragende
kjøkkengjeng lagt forholdene godt til
rette — og deltagerne fulgte pent opp
utover kvelden.
Etter noen feiende åpningsmelodier
av det lokale orkester og et bedre
måltid mat ble scenen, d.v.s. den ene
enden av salen, ryddet for aftenens
store gjesteopptreden: Telemark Teaters framsyning av tre historier av den
argentinske forfatter Osvaldo Dragim.
I en tragisk-humoristisk stil omhandlet disse historiene foreteelser
som fattigdom, rasediskriminering, utbytting og klassemotsetninger. De
diktatoriske herskere i forfatterens
hjemland hadde åpenbart fattet pointene i historiene. Dragun lever nå i
eksil.
Svein Lien med datter Agot utgjør
alltid et populært irmslag på Mårfestene. Denne gang ga de oss tre
stykker på hardingfele og piano. Det
ene var en slått etter Myllarguten. På
vei hjem fra Vestlandet hadde han en
gang stoppet ved Urdbøl overfor
hjemstedet Arabygdi — der Songa
Kraftverk nå ligger. Der hadde han
sett en fossekall leike i fossen. Dette
inspirerte ham til slåtten, som naturligvis fikk navnet Fossekallen!

Svein Lien og datteren Agot.
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Hedersgjesten

Arnstein

Hornnes.

Kveldens æresgjest var Arnstein
som nå gikk av for oppnådd
aldersgrense etter 27 års tjeneste i
etaten, hele tiden ved Mår Kraftverk.
Hornnes var før den tid gruvearbeider
i mange år. Han har da også ved Mår
hatt nied stein, jord og dynamitt å
gjøre. Dessuten har han deltatt i
mangen strabasiøs befaring langs 10
kV-ledningen innover på fjellet.
Hornnes ble prist i ord og toner for
sin innsats i arbeidet, for sitt alltid
lyse humør og sitt gode kameratskap.
Agot Langraff framførte et dikt til
Hornnes skrevet av Erling Hbvde,
Thor Haugli Nielsen overrakte Statskraftverkenes offisielle takk med diplom og en lang pakke. Klubbformannen Per Saugerud takket Hornnes
Hornnes

for langt og interessert medlemskap i
fagbevegelsen,mens velferdskomitens
formann, Paul Flern, overrakte arbeidskameratenes gave, ei firkantet
pakke. De to pakkene viste seg siden
å inneholde ei fiskestang og ei snelle.
Hornnes er nemlig også en pasjonert
fisker. Nils Ole Lien hadde laget en
sang til Hornnes på en av tidens fengende visemelodier. Denne framførte
han til egen gitar og dro hele forsamlingen med seg i refrenget.
Det har vært tradisjon å invitere til
Mår-festene folk fra Oslokontoret,
som behandler Mår-saker.
Denne gangen var turen kommet til
Emilie Sørlie på Lønningskontoret. I
10 år har hun hatt lønningsarbeidet
for Mår. Hun kunne navnene på alle
Mårs ansatte utenat i alfabetisk rekkefølge, men hadde aldri truffet noen
av dem før. Nå sørget Håkon Sandvik for at hun ble presentert for alle
sammen i tur og orden.
Hele programmet ble holdt sammen av den gamle gode Mår-gutten
Ivar Sørensen, innkalt for anledningen fra Hamang der han nå jobber,
slik bare Sørensen kan finne på å
gjøre det!
Og etterpå var det dans.
Die

Toastmaster

Ivar Sørensen.

Heltids redaktøri Fossekallen fra årsskiftet
I siste nummer av Fossekallen kunne vi fortelle at bladet fra 1. januar
får sin første redaktør på heltid, nåværende redaksjonssekretær Sverre
Skara i Norges Statsbaners blad V årt
Yrke.

Jobben i Statsbanene, som også
omfatter annen intern informasjon,
har Skara innehatt i 5 år. Før den tid
har han arbeidet som journalist i flere
aviser: Østlendingen, Christianssands
Tidende, Eidsvolds Blad og Nytt fra
Norge — ukeavisen som sendes pr.
flypost til nordmenn over hele verden.
Fra krigen sluttet var han i mange
år i Forsvaret. Men skrivelysten tok
overhånd. Den har han egentlig hatt i
alle år, forteller Skara, når vi besøker
ham i hans hule i NSB's hovedkvarter
i Storgata 33 i Oslo. Like fra guttedagene sendte han småstubber til Østlendingen fra Grue i Solør, der han
vokste opp.
Og ikke bare har han lyst til å skrive. Han kan det og. Det konstaterer
en raskt ved å bla litt i de siste årgangen av Vårt Yrke, — og, regner
vi med, ved å følge med i kommende
årganger av Fossekallen! Bl. a. har
hans faste spalte «Mennesket bak
uniformen», skrevet under merket
«Sofus», slått meget godt an blant
jernbanefolkene.

Jeg har sett Fossekallen sporadisk
gjennom årene og synes den har gitt
et fordelaktig inntrykk. Det jeg likevel kunne tenke meg er å sette mennesket mere i sentrum, gjennom intervjuer og på annen måte. Jeg ønsker
å trekke inn ansatte på alle plan. Ellers må det jo også satses på fagfolk
som kan presentere de rent tekniske
nyheter i NVE.
Jeg finner det også viktig å få god
kontakt med organisasjonene, med
samarbeidsutvalgene og med alle de
foreninger som organiserer fritidsvirksomhet i etaten — blant annet
den fysiske fostring. Dette mener jeg
Hvilke tanker gjør du deg, Skara, i
bladet bør stimulere.
anledning
at du skal ta over FosseEllers håper jeg å komme i personkallen fra nyttår?
Det kan være flere. F. eks. at jeg lig kontakt med flest mulig rundt om
ikke på noen måte er fagmann i tek- i landet.
Etaten er jo så geografisk spredt,
niske spørsmål som dere tumler med
at det er sterkt ønskelig å få et nett
i NVE. Jeg er bare pressemann.
(Nåværende redaktør lurer i sitt av lokale korrespondenter til bladet. I
stille sinn på om ikke det bare er en NSB har vi arrangert kurs for slike
korrespondenter. Det kunne jeg ønske
fordel.)
Jeg blir nødt til å spørre elemen- å få til også i NVE.
Og dermed skulle Sverre Skara
tært, fortsetter Skara, og lære meg en
masse faguttrykk. Men jeg håper nå være presentert for Fossekallens leraskest mulig å knytte kontakter sere.
Ta vel imot ham når han dukker
rundt om i etaten. Så skal det vel gå
opp med blokk, blyant og kamera.
etter hvert.
Har du
bladet?

noen

spesielle

planer

for

Klubbmesterskapet i friidrett 1977
Klubbmesterskapet
i friidrett ble holdt
på Frogner Stadion 12., 19. og 24. oktober. Dette var så seint at resultatene
ikke kom med i «Idrettsnytt», derfor
noen ord og resultater i «Fossekallen».
Deltakelsen var heller liten, bortsett
fra på 5000 m. Dette må vel kanskje det
sene tidspunkt ta skylda for. Oktoberregn og -kulde frister vel ikke særlig.
Men været ble nå såpass bra at stevnet
kunne avvikles.
5000 meter løpet samlet som vanlig
størst interesse. Mange fryktet lignende
vær- og føreforhold som i fjor. Da var
det snøvær, kaldt og slapseføre. Vi ble
imidlertid enig med værgudene slik at
det iallfall ble oppholdsvær og ikke særlig kaldt heller.

Det store feltet på 25 mann ble raskt
spredd over hele bana. Arne Lium og
Eivind Torsethaugen dro opp tempoet,
og ingen andre klarte helt å holde følge
med disse to. Noen ble tatt igjen flere
ganger, og dette førte til en vanskelig
jobb for tellemannskapene.
Men nesten
alle fikk riktig antall runder tilslutt.
Lium vant løpet på en så god tid som
16.14.4, og dette er ny klubbrekord.
Andre gode resultater ble også oppnådd, både på 5000 meter og i de andre
øvelsene. Spesielt gjorde Gunnar Hammervik det bra ved å bli klubbmester i
flere øvelser.
Vi gratulerer klubbmesterne
og alle
andre som deltok og sier takk for innsatsen til dem som hjalp med arrangementet.

Die

Interimsredaktøren
takker for seg
Og med dette
redaktør

hadde

å bli det
objekter,

undertegnede

leserne, alle skrivende

tograferende
som

takker

bidragsytere,
de beste

intensjoner

alle beredvillige
trykkeriet,

og fo-

— samt de
om

intervju-

bladstyret,

admi-

nistrasjonen,

de som har maskinskre-

vet manuser

og distribuert

len for godt

samarbeid

Fossekal-

i interimspe-

rioden — året 1977.
Takk

for meg.
Erling

FOSSEKALLEN

Diesen
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Fossekallen,

Postboks

5091,

Maj.,

Oslo 3

er aldri blitt markert på noe norsk
frimerke.
NVE's
50 års jubileum
i
1971 var ikke engang grunn god nok.
Intet under 100 års-jubileer feires på
norske frimerker.
Men i en rekke andre land — i øst
og i vest — har frimerkeutgiverne
hentet motiver fra elektrisitetsforsyningen.
Fossekallen har fått titte i Oddbjørn
Jonstads frimerkesamling
og har valgt
ut noen merker fra Island, Sverige,
Sovjet-Samveldet,
Tsjekkoslovakia,
Sveits, østerrike,
Frankrike og Belgia
Her vil man finne såvel den rene elektroteknikk,
som vasskraften,
varmekraften, kjernekraften
og kraftledningene representert.
Samt et ubPro>rt
fossefall fra Island!

Nytilsatte:

Berg, Unni
Breder, Ellen
Brevik, Kjell L.
Bøhle, Tormod
Hagen, Tore M.
Hysvær, Greta
Jensen, Kåre
Johansen, Jorunn
Klausen, Eva
Lian, Lars
Nordlund, Ellen
Olsen, Else
Pedersen, Britt-Anne
Riise, Dag
Saksgård, Kjell
Sørgjerd, John Ole
Vedhus, Ole
Ziener, Waldo
østby, Anne Berit
Avansement

SAA
SEA
Ulla-Førre-anl.
SKA
VHG
SAA
Innset-verkene
AAØ
SAA
Nore-verkene
AAØ
EA
Innset-verkene
SBV
SBS
SDT
Nore-verkene
SBM
AAØ

Maskinm.ass.
Overing.
Avd.ing.
Overing.
Spesialarbeider
Avd.ing.
Overing.
Avd.ing.
Overing.
Avd.ing.
Overing.
Avd.ing.

Rana-verkene
SDS
SOS
Ulla-Førre-anl.
Smestad traf ost.
SEA
EEP
SK-Hokksund
SDR
EEP
SDR
Eidfjord-anleggene

og opprykk:

Angermo, Kåre
Berntsen, Tor-Odd
Bjerkholt, Hans J.
Bjordal, Roar
Bratteng, Thor
Brunmark, Svein-Erik
Carlsen, Trond H.
Colliander, Alfred
Elgstøen, Asbjørn
Fosser, Lars
Gjerde, Ole
Helle, Atle
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Ktr.fullm.
Tegneass.
Avd.ing.
Tekniker
Tekniker
Ktr.ass.
Fiskeoppdretter
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Driftsarbeider
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Overing.
Avd.ing.
Ingeniør
Driftsarbeider
Tegneass.
Ktr.ass.

Henriksen,'Per Inge
Karlson, Alf
Kasa, Johannes
Klingen, Kjartan
Langseth, Helge
Olsen, Rolv
Strand, Gjert
Wold, Øivind
Aass, Tor Syvert
Fratredelse

Fratredelse,

Haakon

SBG
Hakavik kraftverk
ET 4
SDR
Vågåmo trafost.
Ulla-Førre-anl.
Vestlands-verkene
SDT
SPV

Driftsarbeider
Fagarbeider
Oppsynsmann

Rana-verkene
Aura-verkene
VF

Ktr.ass.
Førstesekretær
Montasjeleder
Avd.ing.
Adm.sekretær
Førstesekretær
Ktr.ass.
Overing.
Tegneass.
Ingeniør
Ktr.ass.
Overing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Overing.

SK-Bjerkvik
SAA
Innset-verkene
ET 1
AI
AAØ
AE
Eidfjord-anleggene
SBG
Innset-verkene
Grytten-anlegget
Eidfjord-anleggene
SOD
EKS
SPV

Overing.

SET

pensjon:

Bjørnstad, Per
Tøvik, Sverre
Wiger, Johan
annen:

Andreassen, Randi R.
Bjørnstad, Odd
BrærLna,Tor
Bull-Njaa, Geir
Dyrdahl, Tore
Helstad, Erik
Jarhus, Elisabeth
Johansen, Trond
Johnsen, Heidi
Larsen, Olaf A.
Lysgård, Ingunn
Moger, Leif Jørgen
Olberg, Odd J.
Rånes, Oddmund
Ødegaard, Helge A.
Dødsfall:

Schøyen, Kai Hiorth

FOSSEKALLEN
Trykk:

med

Avd.ing.
Maskinm.ass.
Avd.ing.
Avd.ing.
Maskinmester
Førstesekretær
Fiskeoppdretter
Avd.ing.
Avd.ing.

Arnesen

A.s,

Oslo

