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med hovedverneombud og formann
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niksen foran en av EDB-termina-

lene i Statskraftverkene.

(Foto: Sverre Skara)

Refleksjoner
Foranledningen til å be om å få bruke redaktørens plass er at jeg nå
har sittet som formann i bladstyret for Fossekallen i 2 /2 år og finner
det riktig å trekke meg tilbake. Vervet som medlem av bladstyret har
vært interessant og givende, og jeg føler trang til å gi uttrykk for noen
av de refleksjoner jeg sitter igjen med ved denne anledning.

Det er et savn at vi ikke har klart å få bedre kontakt med de mange
arbeidsplasser utenom Oslo. Formålsparagrafen i instruksen for Fosse-
kallen nevner spesielt samhørigheten mellom de ansatte, uavhengig av
arbeidsplassens geografiske beliggenhet.

Jeg tror det har stor betydning at Fossekallen ikke bare blir et
«Oslo-blad». Våre forsøk i bladstyret på å skaffe Fossekallen kontakt-
menn ved de store utekontorene har ikke lykkes. Andre veger må
forsøkes. De fem sjettedeler av NVE-familien som arbeider utenom
Oslo må komme mye sterkere med. Det er min appell til alle dere ute
og til det nye bladstyret.

Videre tror jeg at en aktuell og regelmessig informasjon fra NVE,
fra de fire direktorater og deres avdelinger, vil være av stor betydning.
Gjerne noen korte innlegg om aktuelle prosjekter/temaer, enten de
kommer fra ledelsen eller fra informasjonskontoret. Med 10 nummer
året vil det bli et viktig og aktuelt ledd i informasjonen til de ansatte.

Intervjuformen er etter hvert blitt mere alminnelig. Jeg mener den
bør brukes i enda større utstrekning, blant annet fordi det i mange
tilfeller er lettere å få stoff fra folk når de slipper å skrive selv.

En åpen debatt hører vel helst dagspressen til. Jeg synes imidlertid
at i visse saker hvor det er divergerende syn, bør dette gjerne komme til
uttrykk i Fossekallen.

La meg til slutt gi uttrykk for at vi har grunn til å være glad for at vi
har et blad som Fossekallen, hvor de ansatte i stor grad er med og
styrer virksomheten. De ansatte har som kjent 6 av de 9 medlemmer i
bladstyret.

Dette var, kjære leser, noen refleksjoner jeg gjerne ville dele med
dere. Jeg takker for oppmerksomheten og vil til slutt ønske det nye
bladstyret og redaktøren lykke til med arbeidet for en enda bedre
Fossekallen

Ragnar Johnsen



Hovedverneombudet i Middelthuns gate:

Foreløpig små problemer med
innføring av data-behandling

Avd.ing. Per Breistein, SBG (t.v.) er en flittig bruker av EDB bl.a. i forbindelse med
kraftøkonomiske beregninger. Han har ingen problemer å føre i marken i den sammen-
heng. Knut Rønniksen, hovedverneombud og formann i arbeidsmiljeutvalget har heller
ikke registrert nevneverdige klager. (Foto: S-e)

— Vi har hittil hatt forholdsvis små
arbeidsmiljøproblemer med inn-
føringen av EDB her i vassdragsvese-
net. Operatørene har ikke kommet
med alvorlige klager til oss. Noen pro-
blemer har vi selvsagt hatt, og det er
etter min mening helt forståelig. Verre
hadde det vært dersom vi fra ledelsens
side var blitt møtt med holdningen
«dette har ikke dere noe med». En noe
tilbakeholden ledelse har vi møtt, men
det har bedret seg etter hvert.

Det er Knut Rønniksen, hovedver-
neombud og formann i arbeidsmiljøut-
valget ved hovedadministrasjonen,
som uttaler dette. Den senere tid har
det vært en del debatt omkring proble-
mene med gjennomføring av EDB i of-
fentlige etater, og vi har tatt opp saken
med Rønniksen for å få hans karakte-
ristikk av situasjonen i NVE.

Hvilke småproblemer har dere
møtt, Rønniksen?

Noe å la Televerket har vi i hvert
fall ikke opplevd. Det vi har drøftet her
hos oss, er små problemer i forbindelse
med at det nye utstyret avgir en del
varme. Dessuten har støyproblemet
vært drøftet. Mye støy er det jo ikke
snakk om, men den kan være intens
nok.

Arbeidsmiljøutvalget har med
andre ord vært sterkt opptatt av
«EDB-saken»?

Ja, vi har drøftet denne saken i
flere møter. og det har blitt arrangert
egen datakonferanse. Den ble jo for-
øvrig omtalt i forrige utgave av Fosse-
kallen. Dataskjermene har kommet
inn gradvis i skrivetjenesten og i selve
databehandlingen. Vi har ikke satt oss
imot gjennomføringen av dette. Men
vi ønsker å ha kontroll med utvik-
lingen. Vi ønsker å vite hva vi er med
på.

Hvilke konkrete problemer har
dere vært mest opptatt av?

Det er som sagt først og fremst
dette at det nye utstyret avgir varme
som har skapt problemer. Særlig der-
som det også ellers er høy temperatur
kan dette skape ubehag. En løsning vi
har vært inne på, er å flytte sentralen-
heten og utskriftenheten til ett sted, 


mens bare skjermene beholdes på kon-
torene. Det har imidlertid vist seg å
være svært vanskelig å finne en løs-
ning på dette. Som kjent er det fra før
plassmangel her i Middelthuns gate, og
dette administrasjonsbygget er ikke
særlig godt egnet til formålet heller.

Vil det si at de ordninger man er
kommet fram til bare er foreløpige?

Ja. Inntil videre har vi gitt dis-
pensasjon fra arbeidsmiljøloven. I dag
benytter vi jo en del rom som langt fra
tilfredsstiller kravene til ventilasjon og
belysning. I slike tilfelle har vi gitt dis-
pensasjonen bare for ett år. Så vi er
nødt til å finne andre og mer perma-
nente løsninger forholdsis raskt.

Hvordan har det vært å jobbe i
arbeidsmiljøutvalget med slike saker?

Jeg har ikke oppfattet det slik at
det har vært de store motsetninger, i
alle fall. Enkelte forpostfektinger har 


vi imidlertid hatt. Det gjelder særlig
vårt krav om at vi hele tida skal være
fullt på høyde med utviklingen. Blant
annet skal vi være kontinuerlig orien-
tert, og vi skal ha rett til å uttale oss
ved innføring av nytt utstyr. I Admini-
strasjonsdirektoratet ble for eksempel
nytt utstyr bestilt uten at utvalget
hadde drøftet saken. Denne saken er
nå brakt ut av verden. Jeg tror mye av
forklaringen på slike episoder bunner i
at ledelsen ikke helt har vært klar over
hvilken prosedyre arbeidsmiljøloven
setter til slike saker.

Og nå vil dere ha egen data-tillits-
mann?

Ja, skal vi følge den nye data-lo-
ven, må vi ha det. Forholdene skal nå
først drøftes her i NVE. Det er tanken
at vi skal komme fram til en egen
overenskomst med den nye loven som
utgangspunkt.
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Sørfold og Hamarøys krav ved Kobbelvutbyggingen:

155 nye, faste arbeidsplasser,
E-6 rundt Leirfjorden og vei til
Kobbvassgrend
Samarbeid om verksteddrift, bruk av tippmasser
og kombinert messe 1 turistsenter i Sørfjorden
Sørfold og Hamarøy kommuner har
hovedtrekk godtatt utbyggingsplane-
ne 1 Kobbelvvassdraget, men de går
imot at Gjerdalsvatn skal tas med i
nedre utbygging. Man kan heller
bygge ut Reinoksevatn kraftstasjon,
mener kommunene.

— På bakgrunn av de verdier som
en utbygging vil innbringe for sam-
funnet har vi funnet det riktig å an-
befale utbyggingen. Vi lever i et di-
strikt som sist vinter direkte fikk føle
på kroppen hva det vil si å spare på
strømmen. Vi hadde streng rasjone-
ring, sa ordføreren i Hamarøy, Olav
Elsbak, på det åpne møtet NVE's
hovedstyre holdt i Leirfjorden skole i
Sørfold 1. juli i år. Men kommunene
har satt sine betingelser. Hovedkra-
vene er

at departementet og Regjeringen
legger forholdene til rette for etable-
ring av minst 120 nye arbeidsplasser
i Sørfold og 35 nye arbeidsplasser
Hamarøy, og

at utbyggingen vil realisere fram-
føringen av E-6 rundt Leirfjorden og

at det blir bygget vei til Kobb-
vassgrenda.

Mekanisk verksted
— Dersom det lykkes å få i stand et
godt samarbeid mellom Statskraftver-
kene og kommunene, vil Kobbelvut-
byggingen kunne føre til en rivende ut-
vikling i distriktet, sier varaordfører i
Sørfold, Cato Sjøgaard, til Fossekallens
medarbeider.

Et mekanisk verksted er interessert i
å etablere drift her i forbindelse med
utbyggingen dersom det kan regne
med å få oppdrag fra Statskraftver-
kene. Når byggetiden er over, vil verk-
stedet kunne fortsette virksomheten,
og det vil være skapt varige arbeids-
plasser. Det dreier seg nemlig om et
firma som har muligheter for å sikre

Varaordforer Cato Sjogaard (til venstre) og sekretæren i Kobbelv-utvalget, Gunnar Da-
nielsen, viser fram det arealet som tilbys som tomt for anleggssenteret. Bakenfor sees
Leirfjorden hvor man foreslår at det blir dumpet tippmasser for å skaffe ytterligere 70
mål til industriformål.
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seg nye kontrakter på det åpne mar-
ked. En mulighet for et samarbeid
med Salten Verk er til stede.

Anleggssenteret kan legges til Leirf-
jorden hvor vi kan tilby 45 mål tom-
tegrunn. Tippmasser fra tunnelspreng-
ningene vil selvsagt måtte brukes til
veibyggingen, men hvis en i tillegg fyl-
ler ut fjorden på steder som kommu-
nen har utsett til dette, vil vi kunne få
ytterligere 70 mål til industriområde. I
alt vil det være mulig å skaffe til veie
etpar hundre mål til industri i Leirf-
jord, og et kaiområde med en dybde på
20 meter ble utsprengt av tyskerne
under krigen.

Turistsenter i Sørfjorden
Det er planer om å bygge et turistsen-
ter i Sørfjorden, fortsetter Sjøgaard.
Når Europaveien blir bygget, regner vi
med en trafikk på over 200 000 biler i
året. Kommunen har kjøpt en tomt på
20 mål, det er dannet et aksjeselskap
der kommunen har vel 50 % og hvor
Distriktenes Utbyggingsfond og pri-
vate aksjonærer vil stå for resten. Tu-
ristkontoret for Indre Salten støtter
fullt opp om prosjektet, og finansie-
ringen vil ikke være noe problem. Men
det ville være en fordel om vi kunne få
i stand et samarbeid med Statskraftver-
kene.

Statskraftverkene har sagt at det er
behov for en messe med 15 — 20
senger i anleggstiden. Det vil utvilsomt
by på fordeler for begge parter om ut-




byggeren kunne dekke sitt messebehov
på turistsenteret mens senteret til en-
hver tid disponerte ledig kapasitet. Når
byggetiden er over og trafikken på den
nye Europaveien er på topp, vil sente-
ret overta NVE's plasser i turistsente-
ret. Vi vil ikke være avhengig av til-
skudd fra NVE til byggingen, men
hvis NVE skulle ønske å delta i fi-
nansieringen, vil det selvsagt bare
være en fordel.

Dette jeg her har nevnt, er pro-
sjekter som vil gi staten mulighet til å
vise at den er interessert i et nært sam-
arbeid som kan legge grunnlaget for
mange varige arbeidsplasser, fortsetter
Sjøgaard. Det er langt vanskeligere å
begynne å bygge opp noe nytt straks
anleggsfolkene pakker sammen og sier
adjø. Vi må komme fram til løsninger
som vil gi en myk overgang.

Fonds og konsesjonskraft
Sørfold og Hamarøy kommuner har
også en rekke krav når det gjelder kon-
sesjonsavgifter, næringsfond, isfond
og støttefond under anleggsperioden.
Støttefondet er det meningen skal bru-
kes til tiltak for lokal industri eller
andre næringsgrener som måtte bli
skadelidende i anleggsperioden og i en
overgangsperiode. Både når det gjelder
arbeidskraft og lønnsnivå er det jo
grunn til å frykte for at andre næringer
vil bli skadelidende når byggearbeidet
begynner.

Vi krever også at konsesjonskraften

i sin helhet skal tildeles de to kommu-
nene og vi motsetter oss at noe skal til-
falle fylket. Etter hvert som anlegget
nedskrives, må kommunene kunne ta
ut konsesjonskraft til selvkostende for
et normalt dimensjonert kraftverk,
men prisen skal ikke kunne settes høy-
ere enn statskraftpris i området minus
25 % .

Av andre ting som er tatt med i
kommunenes uttalelse, er at an-
leggsveier som senere skal tjene annen
trafikk, må bygges slik at de fyller kra-
vene til offentlig vei.

Regner med godt samarbeid
Sørfold kommune forhandler med
NVE om bl.a. overtagelse av perma-
nente boliger, verksted og administra-
sjonsbygg. Kommunen forutsetter
også at stedlig industri, handels- og
transportbedrifter gis fortrinnsrett der
disse er konkurransedyktige når det
gjelder pris, leveringstid og kvalitet.

Vi håper at en del av de verdier ut-
byggingsprosjektet representerer, vil
tilflyte lokalsamfunnet, og etter de sig-
naler som er konimet fra politiske
myndigheter, regner vi med et godt
samarbeid mellom de to kommuner og
Statskraftverkene, sier Sjøgaard.

Ordføreren i Sørfold, Frantz Petter-
sen, var på helikoterbefaring da inter-
vjuet ble gitt, men Sjøgaard understre-
ker at han og ordføreren er helt på
linje i denne saken og at det står et en-
stemmig kommunestyre bak kommu-
nens uttalelse om utbyggingsplanene.

Trolig Kobbelv-utbygging i 1981
NVE-Statskraftverkenes utbyg-
ging av Kobbelva og Sørfjor-
delva i Sørfold og Hamarøy
kommuner i Nordland fylke vil
trolig kunne starte høsten 1981.
Reguleringssøknaden vil sann-
synligvis bli lagt fram for NVE's
hovedstyre i høst, og med stor-
tingsbehandling på vårparten
1981 vil denne tidsrammen
kunne holde. Men da vil det ha
gått nesten 7 år siden Statskraft-
verkene kunngjorde at planleg-
gingen av denne utbyggingen
var begynt. For å være nøyak-
tig, så kom meddelelsen til Vass-
dragsdirektoratet 28. januar
1974, og den ble kunngjort 12.
februar samme år.

Under planleggingsfasen ble

det innhentet mer enn 50 rap-
porter og ekspertuttalelser om
mulige skader og ulemper i for-
bindelse med en utbygging.
Disse ble vurdert da Statskraft-
verkene utarbeidet søknaden om
å få fastsatt reguleringsbestem-
melser mv., og de følger også
søknaden som ble levert til
Vassdragsdirektoratet våren
1979 og som har vært til be-
handling i kommunene, fylket,
offentlige etater, organisasjoner
m.v.

Konsesjonsbehandlingen
nærmer seg nå avslutningen.
NVE's hovedstyre var i juli i år
på befaring i utbyggingsområdet
og holdt åpent møte i distriktet
der interesserte fikk uttale seg 


om utbyggingsplanen. Skriftlige
kommentarer er kommet inn i
Vassdragsdirektoratet, og i løpet
av høsten vil dette direktoratet
levere sin innstilling til NVE's
hovedstyre.

Hovedstyret avgir en uttalelse
som sammen med sakens doku-
menter sendes til Olje- og energi-
departementet som i sin tur ut-
arbeider en Stortingsproposi-
sjon. Utbyggingen vil — etter
søknaden — gi en total energip-
roduksjon på 800 millioner
kWh i året (800 GWh/år). Byg-
getiden er beregnet til 6 % år og
byggekostnadene til 1065 mill.
kroner etter prisnivået 1. okto-
ber 1978 og med 7 % kalkula-
sjonsrente.
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Et resultat av personell-problemene i Statskraftverkene:

Kobbelv bygges i egen regi
Alta-prosjektet på anbud

NVE-Statskraftverkene har etter en tids vurdering kom-
met til at hovedentreprisen for Alta-utbyggingen skal
settes ut på anbud. Kobbelv-prosjektet derimot, som
man håper det blir gitt konsesjon for neste år, vil man
eventuelt ta i egen regi. Det har en tid vært klart at
Statskraftverkene ikke ville kunne ta på seg begge pro-
sjektene selv. Ifølge kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær
vil man da satse på å utføre Kobbelv i egen regi fordi
dette er en type anlegg Statskraftverkene har lang erfa-
ring med.

I tillegg til dette kommer at man lenge har hatt pro-
blemer med å skaffe kvaliflsert anleggsledelse til NVE's
egne utbygginger. Det er de private som «stikker av»
med nøkkel-personene.

På direkte spørsmål fra Fossekallen nøler ikke Aale-
fjær med å trekke paralleller til de problemer man har
hatt i Oljedirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. Proble-
mene har vært drøftet ved flere anledninger, og Fosse-
kallen tok dem senest opp i en større reportasje i forrige
nummer. Vi bringer her et intervju med kraftverksdirek-
tøren, hvor han legger fram sitt syn på saken.

— Dere har tidligere sagt at Alta-ut-
byggingen skulle utføres i egen regi.
Nå har dere ombestemt dere og vil
sette bort Alta, men i stedet ta Kobbelv
selv. Hvorfor denne «kuvendingen»?

— La meg først slå fast at det ikke er
noe uvanlig at vi setter bort slike pro-
sjekter på oppdrag. Det gjorde vi med
Leirdøla i Luster og Kjela i Vinje.
Nordalen kraftverk i Skjomen og store
tunnel-arbeider på Ulla-Førre vil også
bli eller er satt ut på anbud. Når det
gjelder Alta, har vi hele tiden ment at
det er en type anlegg vi har liten erfa-
ring med. Til tross for dette fant vi av
hensyn til mulighetene for å holde på
en del av våre nøkkelfolk, å ville utføre
det selv. Nå ser det imidlertid ut til at
det allerede neste år kan bli gitt konse-
sjon for Kobbelv-utbyggingen. Det lig-
ger nærmere hjemstedet til de mange
trofaste medarbeiderne våre fra Rana-
tiden, og mange av disse håper vi vil 


ringen til ledende stillinger i anleggs-
driften. Har dette forhold medvirket til
at Alta nå settes ut på anbud?

— Ja. Vi er i en håpløs situasjon når

Kraftverksdirektor Sigurd Aalefjær:
— Kobbelv er et anlegg som ligger
mer i vår gate enn Alta-utbyggingen.

fortsette hos oss. Vi vet med sikkerhet
at de fleste av våre ansatte vil søke til
Kobbelv hvis de får valget mellom
dette prosjektet og Alta.

Hva er det som gjør Kobbelv til
et mer passende prosjekt for Statskraft-
verkene enn Alta-utbyggingen?

Vår styrke i anleggsdriften ligger
i omfattende tunnel- og fjell-spreng-
ningsarbeider og store fyllingsdam-
mer. Altas tunnellengder er beskjedne.
Dessuten er dammen en massiv be-
tongdam, et nytt element i vårt pro-
gram. Kobbelv ligger derimot mer i
vår gate. Dette prosjektet byr nettopp
på omfattende tunnel-, fjellspreng-
nings- og damarbeider som vi er fullt
fortrolige med.

Lønnsgap
— Dere har også flere ganger pekt på
problemene med den dårlige rekrutte-
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Har laks og ørret
gjort oss blinde for de andre
ferskvannsfiskene?
Av Erik Tøndevold
Innlandsfisker Paal Wendelbo utga «Kvitfiskrapporten» i januar 1979 i
samarbeid med DVF-Ø (Fiskerikonsulenten i Øst-Norge, Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk). Aftenposten hadde en helsides reportasje 16.8.

Fiskes det ikke tilstrekkelig, blir vannet snart overbefolket med små-
fisk, og folk mister interessen for å fiske der. Wendelbo påpeker at dette
er et vanlig problem i Norge. Et eksempel er Totak:

«Skal et fiske komme i gang att må verre ikke løst med dette. Det hjelper
det tas opp ca. 15 — 20 tonn pr. år. nemlig ikke å produsere mye høyver-
Dette er mulig i Arabygdi, der en dig protein i form av det folk hittil har
periodevis kan ta fra 100 til 1000 kg kalt ,'ugrasfisk», dersom ingen vil ha
pr. dag når kraftstasjonen går. For- den. Det må en mentalitetsforandring
søksfiske med not ga opp til 300 kg, til hos Ola Nordmann og det tror jeg er
dvs. ca. 6000 fisk i kastet. Forholda en treg prosess. Kanskje vi skulle la det
er slik at en med spesialbygd red- gå sport i det og forsøke å slå sven-
skap kunne ta hele stimen — kan- sken? Han spiser i hvert fall gjedde!
skje 10 000 kg på en ettermiddag.

Fisket er avhengig av at kraftsta-
sjonen går, og at fisken går inn i ka-
nalen. Et samarbeid ved Vassdrags-
vesenet og kraftstasjonen kunne
løse mange problemer og bidra til at
Totak ble et godt fiskevann igjen.»

Trolig bør vi tenke mer på hvitfisken i
vår vassdragsplanlegging. NVE's to
«fiskekarer» har følgende korte kom-
mentarer:

det gjelder å konkurrere om kvalifisert
anleggsledelse. Vi tør derfor ikke påta
oss både Alta og Kobbelv i egen regi.

For lave lønninger på statens re-
gulativ, med andre ord?

Forskjellen mellom de lønninger
vi kan betale og det de private entrep-
renører betaler er håpløst stor, ja.

Kan situasjonen for Statskraft-
verkene sammenlignes med de proble-
mer vi har sett beskrevet for Oljedirek-
toratets og Sjøfartsdirektoratets del?

Det tror jeg absolutt vi kan si. Jeg
kan jo nevne at vi nå praktisk talt ikke
har søkere utenfra til høyere anleggs-
stillinger.

Andre forhold gjør seg vel også
gjeldende? Synet på kraftutbygging er
endret i forhold til i 50- og 60-årene?

Det er sikkert riktig. Men jeg
skulle anta at dette gjør seg like sterkt
gjeldende for de private entreprenø-
rene.

Orientert
— Hva med de ansatte etter at Alta nå
skal settes ut på anbud?

Generelt sett er dette saker som
sladig er oppe til drøfting i samarbeids-
utvalget, hvor Norsk Arbeidsmands-
forbund er representert. Vi har for-
øvrig inntrykk av at også kommunene
ofte foretrekker at vi utfører arbeidet
selv. Vi holder selvsagt både kommu-
nene og de ansattes representanter ori-
entert om hva vi gjør i slike tilfelle. Det
er gjort også denne gangen. Nå er det
jo slik at vi allerede har ansatt noen få
ved Alta-anlegget. De vil fortsatt ha til-
bud om arbeid der, men under noe en-
drede forutsetninger.

Vil dette at Alta ikke skal utføres
i egen regi få noen innvirkning på ar-
beidsutførelsen?

Stort sett ikke. På samme måte
som Statskraftverkene må vise var-
somhet og sette så få spor etter seg som
mulig i byggeperioden, må også andre
gjøre det. Det vil forøvrig bli tatt med i
kontraktene.

Og prosjektet vil ikke bli ytterli-
gere forsinket på grunn av at arbeidet
skal utføres av private entreprenører?

Nei, det tror jeg ikke. 


Pål Mellquist,
Vassdragsdirektoratet
Det kan etter min mening herske liten
tvil om at «hvit-fiskene» på alle områ-
der ligger ufortjent i skyggen av sine
«edle» slektninger, — laksefiskene.
Det gjelder som sportsfisk, matfisk og
ikke minst «skjønnsfisk». Man skal
ikke langt utenfor landets grenser før
man oppdager hvor utrolig ensidige vi
nordmenn er. Sportsfisket rettes mot
3 — 4 arter og det er heller ikke mange
flere fiskeslag som havner på middags-
bordet. Ved vassdragsreguleringer er
det så og si utelukkende laks, røye og
ørret som blir vurdert. Dersom elver
eller vann inneholder bestander av
småfallen fisk fra de to sistnevnte arter
blir heller ikke disse ofret særlig opp-
merksomhet.

Det er liten tvil om at avkastningen
av fiskekjøtt kan økes betraktelig ved
en bedre forvaltning av våre vassdrag.
Regulantene kan sannsynligvis føre an
på dette felt i og med at man gjennom
manøvreringsreglementet har god
kontroll med vannføring, vannstand,
temperatur o.s.v. Problemet er dess-

Ove Johansen,
Statskraftverkene
Først er det vel riktig å ha klart for seg
hva navnet hvitfisk står for. Med hvit-
fisk mener vi all innlandsfisk som er
hvit i kjøttet. De mest kjente arter er
abbor, gjedde, lake, sik og flere karpe-
fisker. Når Tøndevold spesielt omtaler
Totak, bør han være klar over at prob-
lemene der gjelder overbefolkning av
røye og at røye ikke hører til gruppen
hvitfisk.

Statskraftverkene har heldigvis fått
vann i sine reguleringsområder der
hvitfisken har kommet inn. Disse pro-
blemene finner en helst i de sentrale
Østlandsområdene og er ikke særlig
utbredt i våre hegfjellsmagasiner.

Skal vi tenke på hvitfisken i vår
vassdragsplanlegging, spør Tøndevold.
Sjølsagt skal vi det. Enhver regulant
må ungå overføring av vann eller vass-
drag dersom en ved dette risikerer å
spre uønskede fiskearter.

Til slutt noen ord som Totak og
andre vann med lignende problemer
(for mye fisk): Grunneierne har i de
fleste tilfelle fått 100 erstatning for
tapt fiske. Når en så noen år etter regu-
leringen fikk en altfor stor bestand av
røye med dårlig vekst, burde grunnei-
erne effektivisert fisket  ved et åpent
garnfiske,  der ikke bare grunneierne
men også den vanlige sportsfisker
hadde fått anledning til å delta. For
meg står det helt klart at dette må for-
søkes først og før andre tiltak kommer
på tale.
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Har Venstre valgt veien
mot avgrunnen?

Skjåk Bræk har mer sjikane på lager
(«forfengelighet»), og han fortsetter å
forvirre leserne med tallmagi. Det er
ille at vår tidligere statsråd, banksje-
fen, som vet bedre, sammenlig-
ner tall som ikke er samMenlignbare på
grunn av inflasjonen. Jon Tveit og Arne
0. Fagerberg skrev om dette i Arbei-
derbladet 1117, og spesielt interesserte
kan få et fyldig notat ved å henvende
seg til NVE's informasjonskontor.

Hovedinnholdet i mitt innlegg i nr
617 var imidlertid noe helt annet enn
tall. Jeg sendte Skjåk Bræk et korrek-
turavtrykk i håp om at han ville kom-
mentere mine tanker omkring sjikane
og konstruktiv politikk. Han lurer ikke
engang seg selv når han hevder at han
ikke driver partipolitikk.

Det er alltid fruktbart å starte en de-
batt med å klarlegge hva man er enig
om. Jeg går ut fra at Skjåk Bræk, i lik-
het med ansatte i elforsyningen, ønsker
enda bedre vassdragsplaner enn i dag.

Gode planer krever gode fa,gfolk.
Konstruktive politikere bør konsentrere
seg om å sty rke de etater som har
for dårlig bemanning. Fremstående
venstrefolk prøver heller, bevisst eller
ubevisst, å svekke oss. Sjikane er
en medvirkende årsak til for liten rek-
ruttering i norsk elforsyning.

Jeg forstår godt Venstres behov for å
markere seg. Men hvorfor ikke i stedet
lage blest omkring positive saker?

Det er deprimerende å være lenge i
opposisjon. Imidlertid har Venstre vært
heldigere enn de fieste andre partier.
Selv etter at det var blitt et miniparti,
fikk det sjansen i 1972 — 73 takket
være EF-saken. Få mennesker får den
innflytelse som et statsrådembete gir.
Skjåk Bræk hadde denne muligheten,
og jeg siterer Tveit og Fagerberg:

«Skjåk Bræk konkluderer sine ut-
talelser med et ønske om å få sparket
«de såkalte ekspertene». Med hen-
visning til de faktiske forhold kan vi
ikke forstå annet enn at det er Skjåk
Bræk som fortjener et spark. Da
Skjåk Breek var industriminister,
var NVE underlagt Industrideparte-
mentet. Planleggingen ble da utført
på samme måte som i dag. Hvorfor

forlangte han ikke planleggingen
gjennomført på en annen måte da?»
I verdenshistoriens fotnoter finner vi

Romulus Augustus, Konstantin II og
Boabdil, som var de siste herskere i
henholdsvis det vestromerske (476),
østromerske (1453) og det mauriske ri-
ket (1492). Skal Skjåk Bræk bli kjent
som Venstres siste statsråd?

Erik Tondevold

Gode, gamle Venstre har klart å
markere seg som et grønt parti og
skulle tilsynelatende ha livets rett. Men
er man så arrogant at man ikke vil dis-
kutere hvorfor de fieste av den grønne
bølges sympatisører stemmer på andre
partier, forblir man et miniparti.

Heldigvis er det slik at sjikane ikke
er veien til regjeringsmakt i Norge. El-
ler for å si det med en lett omskrivning
av et ordtak:  «Veien til avgrunnen er
brolagt med ukonstruktive debattinn-
legg.»

Stortingets industrikornite har avgitt
innstilling om energimeldingen. Venst-
res medlem, partiformann Rossbach,
ønsker ikke å samarbeide med de
andre, men har en særuttalelse på hele
tolv tospaltede sider. Hvordan skal
man kunne ta et miniparti alvorlig når
det oppfører seg som om det hadde
flertall alene og ikke trengte å samar-
beide?

Den engelske historiker Edward
Gibbon skrev i sin tid «History of the
Decline and Fall of the Roman Empi-
re». Kanskje vil fremtidige historiestu-
denter skrive hovedfagoppgaver om
Venstres vei mot avgrunnen?

Erik Tøndevold

Befaring til betong-
dammer i Frankrike
og Spania
På Ulla-Førre skal Statskraftverkene
bygge en stor betong-hvelvdam, Førre-
vassdammen. En gruppe bestående av
Ingeniør Chr. F. Grøner A/S (Bør-
seth), Ulla-Førre-anleggene (Kielland,
Hotvedt, Sund og Sømme), SBA
(Brekke, Sæterbø, Kummeneje) og SBP
(Reite) var på befaring i Frankrike og
Spania i sommer. Interesserte kan få
låne rapport ved henvendelse til en av
befaringsdeltagerne. På Alta skal det
også bygges en slik dam.

Erik Tøndevold
ny bladstyreformann
Overingeniør Erik Tøndevold ved
Statskraftverkenes .kontor for gene-
ralplanlegging av vannkraft ble i blads-
tyremøte i Fossekallen den 2. septem-
ber valgt til ny styreformann etter
fagsjef Rolf R. Johnsen, som etter
drøye to års tjeneste i vervet ønsket å
trekke seg tilbake.

Erik Tøndevold som har sittet i
bladstyret og i redaksjonsutvalget også
i foregående periode, bør være godt
kjent av Fossekallens lesere gjennom
sine mange artikler og aktive skribent-
virksomhet de senere år. I ett år fram
til 1. juli 1981 skal han altså nå ta sete i
formannsstolen, og han hilses vel-
kommen dit.

Fagsjef Bård Andersen ble i samme
møte valgt til nestformann, og redaks-
jonsutvalget fikk denne sammenset-
ningen: Hovedstyresekretær Ole Dyr-
dahl (gjenvalgt), konsulent Thor Jo-
hansen (ny) og avd.ing. Ø. Wold (ny).
Anne Christophersen overtar som sek-
retær etter o.ing. Finn W. Gusdal.

Med unntak av E. Tøndevold og 0.
Dyrdahl ble alle de øvrige medlemmer
av bladstyret skiftet ut og består nå for-
uten de allerede nevnte av: S. Stak-
seng, K.A. Bursvik og S. Ranes. Vara-
menn til styret er: Bo Wingård, 0.
Dammerud, S. Christiansen, E. Moen,
R. Bråthen, Laila S. Rønnevig, 0.
Andreassen, H. Holen og B. Aamold.

Nye koster feier best, heter det.
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Ola Skjåk Bnek og
Orkla-utbyggingen

Min person er lite interessant i denne
sak. Spørsmålet om partipolitikk eksi-
sterer bare i Tøndevolds hjerne.

Jeg er glad for at det er blitt debatt
om saken. Men følgende spørsmål om
selve saken er det interessant å få svar
på:

1 . Er det riktig at utbyggingen
opprinnelig var kalkulert til å koste
ca. 700 mill. kr. Da konsesjon ble
gitt var kostnaden kommet opp i 1 ,3
milliarder  kr. Etter å ha bygget vel
et års tid er kostnaden anslått til å
bli ca. 2 ,3  milliarder  kr. Er dette
slutten eller vil vi også få se adskillig

høyere tall ved ferdigstillelsen i
1982 — 83?

2 . Hva blir strømprisen basert på
at byggesummen må lånes i utlandet
til en rente 10 — 12 % og med nedbe-
talingstid 10 — 12 år? Blir den
33 — 35 øre pr. kwh — ikke som
opprinnelig kalkulert av NVE 13 ,3
øre? 1 energimeldingen er strømpri-
sen anslått generelt til 11,5 øre for
kraftslukende industri og 25 øre for
sivilt bruk i midten av 1980 -årene.
Ligger den påregnelige strømpris for
Orkla-Grana over den røde strek
som NVE har trukket for forsvarlig
utbyggbare prosjekter?

3 . Hva ville strømprisen blitt om
Statskraftverkene hadde foretatt ut-
byggingen etter sitt finansierings-
mønster med 7 % rente og 40 års
amortisasjonstid?

4. Statskraftverkene har stats-
budsjettet bak seg og en betydelig
mengde billig byggede og nedskrevne
anlegg. Eierfylkene og Trondheim
kommune har budsjettproblemer på
forhånd, og en må spørre seg selv om
det mildt sagt er forfengelighet som
gjør at man skal levere fylker, kom-
muner og den lokale befolkning lan-
dets dyreste kraft. Hvis kraftslu-
kende industri i området vil etters-
pørre kraften til den pris de kan be-
tale ca. 5 øre pr. kwh. — , hvem vil og
kan subsidiere dette:

Ola Skjåk Bræk
(sign.)

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen,
Statskraftverkene, Oslo

Jeg har mottatt Deres brev av 27/6. d.å. fra hr. E. Tondevold og ber Dem innta
nedenstående i tilslutning til Deres artikkel om Orkla-Grana i «Fossekallen».

Svar på spørsmål i udatert brev fra Ola Skjåk
Bræk til NVE
Spørsmål 1
I ansøkning datert 6.1.1971 fra Trond-
heim Elektrisitetsverk om utbygging
av Granavassdraget er kostnadene for
den omsøkte utbygging anslått til 105
mill. kroner (1). Det fremgår at over-
slaget refererer seg til prisnivået pr.
januar 1971.

I  ansøkning datert 20.1. 1975 fra
Kraftverkene i Orkla om utbygging av
Orklavassdraget er kostnadene for
denne utbyggingen anslått til 536 mill.
kroner, prisnivå 1.1. 1974 (1).

Under behandlingen i NVE, Regje-
ringen og i Stortinget ble det foretatt
enkelte forandringer i de opprinnelige
planer. Dessuten ble kostnadsover-
slaget oppdatert for inflasjonen. Av (1)
og (2) fremgår at kostnad for den ut-




bygging som er vedtatt av Stortinget
er anslått til 1 020 mill. kroner, pris-
nivå 1.1. 1976.

Etter Stortingets behandling har
Kongen avgjort at Grana bygges ut
for utnyttelse i en stasjon i h.h.t. an-
søkning datert 13.3. 1978 fra Kraft-
verkene i Orkla. Med denne forand-
ringen lyder kostnadsoverslaget på
1 000 mill. kroner, prisnivå 1.1. 1976.
Av den opprinnelige konsesjonsan-
søkning fremgår at samtlige poster in-
kluderer renter i byggetiden med
10,5% . Uten renter i byggetiden blir
kostnadsoverslaget derfor 905 mill.
kroner.

For å komme frem til totalkostnad
prisnivå 1.1.1978 må det først korrigi-
eres for inflasjonen, dvs, fall i penge-
verdien, fra 1.1.1976 til 1.1.1978. Det 


er vanlig å ta konsumprisindeksens ut-
vikling som uttrykk for inflasjonen.
Av (6) fremgår at konsumprisindeksen
steg med 18.9% fra januar 1976 til ja-
nuar 1978. Det må videre korrigeres
for de forandringer i planene som er
kommet opp i forbindelse med konse-
sjonsbehandlingen i h.h.t. lov om elek-
triske anlegg av 1969. Disse forand-
ringene medfører en kostnadsøkning
på 130 mill. kroner, prisnivå 1.1.1978.
Ifølge (7) medfører arbeidsmiljøloven i
gjennomsnitt for vannf(raftverker en
kostnadsstigning på 13 % . Til slutt må
det regnes renter i byggetiden. Med
7 % kalkulasjonsrente og gjennom-
snittlig byggetid på 3 år, utgjør renter
i byggetiden 10.9 % . Total kostnad,
prisnivå 1.1.1978, fremkommer nå av
følgende oppstilling:
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nadsberegninger antas at vannkraft-
verker har en økonomisk levetid på 40
år. Med disse forutsetninger fås nett-
opp den forannevnte fastkraftkostnad
på 13.3 øre/kWh for Orkla/Grana-ut-
byggingen.

Til sammenligning har adm. dir.
Ragnar Myran i Trondheim Elektrisi-
tetsverk og adm. dir. Knut Skrindo i
Sør-Trøndelag Kraftselskap i et inter-
vju i Adresseavisen 30.5 d.å. opplyst
at total utbyggingskostnad i 1978-kro-
ner beløper seg til 1 500 mill. kroner.
Dette viser at kostnaden for
Orkla/Grana-utbyggingen ikke har ut-
viklet seg annerledes enn gjennomsnit-
tet av de varer og tjenester som utgjør
grunnlaget for konsumprisindeksen.
Det er derfor ikke grunnlag for å påstå
at Orkla/Grana-utbyggingen realøko-
nomisk sett er blitt dyrere enn opprin-
nelig forutsatt. Derimot er pengeenhe-
ten blitt mindre, men det er ikke NVEs
ansvarsområde.

En annen sak er at fortsatt synkende
pengeverdi fører til stort lånebehov, av
KVO anslått til 2 300 mill. kroner. Lå-
nebehovet og realkostnad er imidlertid
forskjellige størrelser som ikke må
blandes sammen. Dette har Skjåk
Bræk fått seg forklart tidligere. Det
skulle derfor ikke være nødvendig å
gjenta en slik selvfølgelighet her.

Spørsmål 2
Prisen på elektrisk energi blir fastsatt
av de enkelte kraftselskapenes styrer
som for selskaper i offentlig eie utgj-
øres av direkte eller indirekte folke-
valgte organer.  I  energimeldingen har
Regjeringen med visse forbehold
m.h.t. kraftintensiv industri og trefo-
redling foreslått at prisen på elektrisk
energi gradvis tilpasses samfunnsøko-
nomisk langtids grensekostnad.  I  ener-
gimeldingen er også anvist hvilke vir-
kemidler Regjeringen vil kunne ta i
bruk for å gjennomføre en slik prispo-
litikk. Se forøvrig svar til spørsmål 4.

905 mill. kroner
171 mill. kroner

1 076mill. kroner
130 mill. kroner

1 206 mill. kroner
157 mill. kroner

1 363 mill. kroner
149 mill. kroner

1 512 mill. kroner 


Derimot har Elektrisitetsdirektoratet
beregnet samfunnsøkonomisk kostnad
for fastkraften fra Orkla/Grana-ut-
byggingen til 13,3 øre/kWh, prisnivå
1.1.1980 og 7 % kalkulasjonsrente.
Dette er noe i overkant av gjennoms-
nittlig fastkraftkostnad for de vann-
kraftprosjekter som er vedtatt og kan
bli vedtatt utbygget i de nærmeste
årene fremover. Fastkraften fra
Orkla/Grana er likevel billigere enn
kostnaden ved å erstatte Orkla/Grana-
utbyggingen ved å forsere den påføl-
gende utbyggingsplan, inkl. varmek-
raft dersom slik forsering hadde vært
mulig. Eksempelvis er kostnaden for
1985 for en slik forsering 15.2
øre/ kW h, prisnivå  1.1.1980  og 7 %
kalkulasjonsrente.  I  1985 ligger altså
«den røde strek» ca. 2 øre/kWh høy-
ere enn kostnaden for Orkla/Grana.

Spørsmål 3
Statskraftverkene finansierer sine
kraftverksprosjekter med bevilgninger
over statsbudsjettet. Disse betales til-
bake efter annuitetsprinsippet over 25
år og efter en rentesats (nominell) som
gis av Finansdepartementet i de årlige
budsjettrundskrivene. For budsjettåret
1980 brukes 7.1% .

Elektrisitetsdirektoratet har bl.a.
som oppgave å medvirke til at elektri-
sitetsforsyningssystemet bygges ut på
samfunnsøkonomisk billigste måte.
Ved sammenligning av alternative løs-
ninger benytter Elektrisitetsdirektora-
tet for tiden en kalkulasjonsrente (real-
rente) på 7 % i h.h.t. rundskriv fra Fi-
nansdepartementet (4). Denne kalku-
lasjonsrenten benyttes også ved bereg-
ning av kostnad for videre utbygging
av forsyningssystemet.  I  slike kost-

Spørsmål 4
Utbygging av nye kraftproduksjonsan-
legg vil for de fleste kraftselskaper re-
presentere en betyde'lig likviditetsmes-
sig belastning. Dette er imidlertid ikke
det samme som at utbyggingen er dyr.
Tvert imot vil vannkraftutbygging be-
driftsøkonomisk sett generelt være me-
get gunstig. En av årsakene til dette er
inflasjonen som medfører at kraftsel-
skapene betaler en realrente nær null
for lån som opptas, spesielt interesserte
henvises til (5). En annen årsak er de
stigende oljepriser som medfører at ei-
ere av vannkraftverk vil nyde godt av
en betydelig grunnrente i tillegg til in-
flasjonen.

Hva angår pris på elektrisk energi til
kraftintensiv industri henvises til ener-
gimeldingens kap. 6.2 samt industriko-
miteens innstilling.

Ai.ne 0. Fagerberg
NVE-Elektrisitetsavdelingen

Referanser:
St. prp. nr. 86 (1977 — 78): «Kraft-
verkene i Orkla. Tillatelse til er-
verv og regulering av Orkla og
Grana.
Innst. S nr. 294 0977 — 78): «Inn-
stilling.fra industrikomit&n om til-
latelse for Kraftverkene i Orkla til
erverv og reguleringen av Orkla og
Grana.»

(3). «Indifferenskostnader for investe-
ringer i elektrisitetsforsyningssys-
temet i Syd-Norge.» Notat NVE-
EEE 13180, 17.3.1980.

(4): «Kalkulasjonsrente ved utarbei-
ding av programanalyse m.v.»
Rundskriv R-25178 fra Finansde-
partementet, datert 29.11.1978.

(5)..«En analyse av forholdet mellom
kalkulasjonsrente, lånerente og in-
flasjonsrate.»
Rapport NVE-EE 22179, datert
6 .11 .1979 .
Statistisk årbok 1979
Uttalelse fra Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen til Olje- og ener-
gidepartementet om Norges energi-
forsyning. Avgitt 1. november
1979.

Netto kostnad, før utvidelser, prisnivå 1.1. 1976:
Prisstigning 1.1. 1976 — 1.1. 1978, 18,9%
Netto kostnad, prisnivå 1.1.  1978
Div. utvidelser

Arbeidsmiljøloven 13 %

Renter i byggetiden 10.9 %

Total samfunnsøkonomisk kostnad, prisnivå 1.1. 1978
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Elektriske felt helserisiko?
Statskraftverkene har engasjert Statens institutt for
Strålehygiene til å samle tilgjengelig viten

Fiskerikonferanse
VinjeSpørsmålet om opphold i nærheten av som også omfatter muligheten for hel-



kraftledninger og i elektriske anlegg seskader på grunn av elektriske og
kan gi helseskader, dukker med mel-
lomrom opp i dagspressen, ukeblad og
andre publikasjoner. Fossekallen nr.
1 — 80 refererte således foreløpige re-
sultater fra en pågående svensk under-
søkelse som indikerer at faren for ska-
der ikke kan utelukkes. I forbindelse
med byggingen av 300 kV-ledningen
Vang-Minne ble spørsmålet brukt som
en del av grunnlaget for anke av byg-
getillatelse.

Prosjektgruppe
Kraftledninsavdelingen regner med at
spørsmålet vil bli reist stadig oftere og
føler behov for en sammenfattende
oversikt over den viten som foreligger.
Til å styre dette arbeidet, er det nedsatt
en prosjektgruppe bestående av K. Sta-
bell, SK, K. Olsen, SE, J. Ingvaldsen,
SD og I. Steine, EK.

Fra mange år tilbake foreligger en
meget omfattende litteratur over
undersøkelser og eksperimenter for å
konstatere eventuelle biologiske og
medisinske virkninger av elektriske og
magnetiske felter. Et hovedproblem i
denne forskningen er at eventuelle
virkninger fra felter av den størrelse
som forekommer nær kraftledninger
og elektriske anlegg, er så svake at det
kan være vanskelig å skille dem ut fra
andre miljøpåvirkninger og naturlige
variasjoner. Det kreves derfor under-
søkelser av ganske store forseksgrup-
per og tilsvarende kontrollgrupper
med statistiske analyser av resultatene.
Hyppige refererte russiske undersøkel-
ser, som angivelig påviste helseskade,
tilfredsstiller ikke kravene til statistisk
vitenskapelig forsøksmetodikk.

Fortsatt forskuing
En litteraturstudie er utarbeidet av
Elektrisitets Forsyningens Forsknings-
institutt (februar 1979). Den konklude-
rer med at svært små og forbigående
virkninger synes å være påvist, men
ingen varige patologiske (sykelige)
virkninger. Ifølge tidsskriftet Elektra
nr. 1 — 80 er Verdens Helseorganisa-
sjon i ferd med å utgi en publikasjon

magnetiske felter fra kraftledninger.
Ifølge ekspertene fra WHO utgjør sli-
ke felter fra kraftledninger for opp til
400 kV ingen fare for helsen, og det
samme antar de gjelder for spenninger
opp til 800 kV. De anser imidlertid
fortsatt forskning som ønskelig.

Prosjektgruppa har funnet det øns-
kelig at det utarbeides en oversikt på
norsk over tilgjengelig viten på områ-
det. Gruppa har sett det som viktig at
oversikten utarbeides av en institusjon
som er uten tilknytning til elektrisitets-
forsyningen og anerkjennes av publi-
kum som habil og nøytral.

SJS-rapport på trappene
Statens Institutt for Strålehygiene ar-
beider med nærbeslektede spørsmål og
har allerede fått henvendelser fra pub-
likum i anledning felter fra kraftled-
ninger. Instituttet har sagt seg interes-
sert og villig til å lage en oversikt og gi
en vurdering av den foreliggende litte-
ratur. En teknisk fysiker med studie-
retning medisinsk teknikk og biofysikk
er engasjert til arbeidet av SIS. Rap-
porten er forutsatt å foreligge innen
sommeren 1981. Interesserte kan få
nærmere opplysninger ved henven-
delse til prosjektgruppas medlemmer.

Kaare Olsen
Knut Stabell

Visste du
at 83 prosent av tommertransporten bet
til lands foregår med bil, ni prosent med
jernbane, fem i vassdrag og tre prosent på
annen måte, Leks. med traktor.

På initiativ av ordfører Versto er det
nylig avholdt en fiskerikonferanse i
Vinje, der NVE har anmodet om å
holde et innlegg om regulantenes for-
pliktelser og innsats på fiskesektoren.
Fiskerikonsulent Ove Johansen, Stats-
kraftverkene, var til stede på konferan-
sen og orienterte deltakerne om disse
forhold.

Av andre temaer som var oppe til
behandling kan nevnes: Ferskvannsfi-
ske i Vinje — hva finnes av muligheter
og hvor meget blir utnyttet?

Fiske som næringsveg — binæring
— suppelement til turistnæringen
rekreasjonsformål m.v.

Suldalsposten
og oss
Suldalsposten har i sin «Presse-
runden» bl.a. også vært ute og
hentet stoff i Fossekallen. Slik
lyder avisens skriverier i den
sammenheng:-

Så  skal vi over til Fossekallen,
nasjonalt meldingsblad for NVE.
Gå ut og gjer noko — er det nye
slagordet ,for institusjonens in-
,formasjonsverksemd, skal vi tru
overingeniør Erik Tøndevold.
Tøndevold gir ros til m.a. an-
leggsleiar Kielland ved Ulla-
Førre .for et godt tillwve til mas-
semedia, både distriktets aviser
og Oslopressa. Vi reknar med at
Kielland blir såpass inspirert av
rosen at han også skipar til eit
informasjonsmøte ,for lokalbe-

• olkningen som det vert ytre øns-
kje om.

I same blad gir Leif Larsen,
formann i Ulla-Førre A rbeids-
mannsforening og avdelingsleiar
Idolf Mceland i iniervju uttrykk
.for at mange på Ulla-Førre alt er
blitt rastlause. Gjennomtrekken
er stor på alle plan. Det rår ein
viss usikkerhet innan NVE når
det gjeld ,framtidige anlegg, etter
det vi forstår.
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Nordisk hydrologisk
konferanse 1980

Den 6. nordisk hydrologiske konferansen ble arrangert på gammelt
norsk territorium i Vemdalen i Hårjedalen. Norges spesielle forhold til
Hårjedalen ble forøvrig beæret med det norske flagget på hedersplassen
foran hotellet, og en av de danske deltakerne beklaget også under fest-
middagen danskenes ettergivenhet ved freden i Brømsebro.

Konferansen samlet hele 250 delta-
kere, hvorav ca. 50 var fra Norge.
Bortsett fra ulempene med at delta-
kerne var fordelt på to hoteller ca. 2
mil fra hverandre, gikk arrangementet
av konferansen knirkefritt.

Tema, seminarer
Hovedtemaet ved konferansen var
vannkraftutbygging og dens konse-
kvenser. I tillegg ble det tatt opp emner
som aktuell lovgivning, tilsigsprogno-
ser og optimering. Parallelt med fore-
drag under hovedtemaet ble det ar-
rangert seminarer over emnene trans-
port og dispersjon av substanser i sjøer
og elver, kartlegging av overflatevann,
modeller for grunnvannsbevegelse,
samspill mellom grunnvann og over-
flatevann, futundersøkelsesmetodikk
og — resultater, forsuring av vann
samt urban hydrologi.

Siden undertegnede fulgte foredra-
gene under hovedtemaet, er det hoved-
saklig disse som blir omtalt.

Foredragene som omhandlet konse-
kvenser av vannkraftutbygging, tok
for seg de fleste forhold som en vann-
kraftutbygging kan berøre i et vass-
drag. Imidlertid var det bare de fysiske
konsekvensene som ble omtalt, ikke de
samfunnsmessige. Fra NVE bidro
Øystein Aars, Arve Tvede og Syver
Roen med foredrag. Dessuten var Bo
Wingård, NVE, ordfører, og holdt en
utmerket innledning der emnet ble
strukturert. Som innvendig mot denne
foredragsserien kan en nevne at litt for
mange av foredragene var rent beskri-
vende. De fleste behandlet kun spesi-
elle konsekvenser av vannkraftutbyg-
ging, og det var lite nytenkning når det
gjelder metodeutvikling for en samlet
konsekvensanalyse.

Ellers bidro Norge ved Sira-Kvina
Kraftselskap, Arendal Vassdrags Brug-
seierforening, Glommens og Laagens

Brukseierforening, EFI og Trondheim
E-verk med interessante erfaringer
med tilsigprognose-modeller. Det er
faktisk bare i Norge at slike modeller
er i operativt bruk. For en NVE'er er
det naturlig å spørre seg: Når vil Stats-
kraftverkene også satse på dette?

Ironisk nok var det fra Danmark vi
fikk høre om erfaringer med modelle-
ring av bretilsig. Sverige er også i ferd
med å få ekspertise på dette området.
Her burde Norge henge seg på, for vi
mangler verken breer, dataserier eller
anvendelsesmuligheter.

Flomberegninger ble omtalt i Leif
Erik Lørums foredrag: «Påregnelig
maksimal flom, Norsk Standard.» Fra
NVE var det ytterligere et foredrag i
det Dan Lundquist omtalte et prosjekt 


for kartlegging av Norges Vannba-
lanse.

Som man ser av emnelisten, var det
et bredt spekter av hyrdologiske prob-
lemstillinger som ble tatt opp under
denne konferansen. Ulempen med
dette er at det ble lite fordypning innen
hvert emne og diskusjonene ble ofte
tamme. Til gjengjeld er det en ypperlig
anledning til å holde seg ajour med
hva som rører seg innen hydrologien i
Norden, og ikke minst kan man knytte
kontakter med en rekke fagfolk på
dette området.

Ekskursjoner
I forbindelse med konferansen ble det
arrangert ekskursjoner til de to vass-
dragene Ljusnan og Ljungan (se kart-
skisse). Begge vassdrag er sterkt ut-
bygd, og viser typiske eksempler på
svensk vannkraftutbygging.

I Ljusnan finnes i dag 25 kraftverk
innenfor et område der høydeforskjel-
len er 650 m. Vi besøkte de to øverste

Utløpskanalen ved Halvfari kraftverk sett nedstrøms. Vannstanden er her senket ca. 5
m i forhold til den tidligere elva som gikk helt til høyre på bildet. Middelvannføringen
på dette stedet er ca. 44 m3/ s og kraftverket er utbygget for maks. 120 m3/ s.
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Avd. ing. Marit L. Fossdal.
(Foto: S-e)

kraftverkene, Halvfari og Långå. Det
var særlig spesielle tiltak vedrørende
naturvern, erosjonsskader, deponering
av stein- og grusmasser m.m. som var
gjenstand for oppmerksomhet. For å få
til magasin og fallhøyde i Halvfari
kraftverk er det bygd en dam som
demmer opp 15 — 20 m, og nedstrøms
dammen er ca. 5 m fallhøyde innvun-
net ved en enorm kanalisering og
senkning av elveleiet. Selve kraftstasjo-
nen lå i fjell ved den ene enden av fyl-
lingsdammen (morenedam). Bortsett
fra noen erosjonsskader rundt maga-
sinet virket det som et vellykket an-
legg.

I Ljungan, som er utbygd i 14 kraft-
verk, var det mange av de samme pro-
blemene som i Ljusnan. Elvene renner 


med lite fall gjennom skog- og jord-
bruksområder, og dette begrenser mu-
lighetene for reguleringer, både m.h.t.
magasiner og kortidsregulering av
vann gjennom kraftstasjonene. I
Ljungan fikk vi bl.a. se en løsmasse-
grunndam, som kraftverkets folk var
meget stolte av.

Hensikten med grunndammen var å
utjevne vannstandsvariasjonene i en li-
ten sjø der avløpstunnelen fra et kraft-
verk med sterk døgnregulering mun-
net ut.

Valget av ekskursjonsobjekter stod
godt til konferansens hovedtema, og
forklarer til en viss grad hvorfor kon-
feransen ble lagt til et sted som er så
lite sentralt.

Marit L. Fossdal

Anbefalt
statsstønad
Hovedstyret har overfor Olje- og ener-
gidepartementet anbefalt at det gis
statsstønad til forsterking og utbygging
av elektrisitetsnettet til følgende elverk
(beløp i parentes):

Sigdal Elverk (1,3 millioner kroner),
Frogn kommunale Elverk (50 000 kro-
ner), Drangedal Elverk (600 000 kro-
ner).

Beløpene gjelder anbefalte bevilg-
ninger i 1980. Hovedstyret forutsetter
at man kommer tilbake til eventuelle
ytterligere bevilgninger over senere års
budsjett.
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Småkraftverk på Blefjell
Av avd. ing. Torodd Jensen

Litt historie
Asker og Bærum Kraftselskap (ABK)
bygde for 20 år siden kraftstasjonen
VRENGA i Flesberg kommune. Ut-
byggingen førte med seg at vannene
Fiskeløysa, Kyrkjevatnet og Hanavat-
net ble regulert, og avløpet ført mot

Hoppestadvatnet som er inntaksvann
for Vrenga, med en 1800 m lang tun-
nel. Overføringen førte til en kunstig
foss på 65 m. Fallet ble vurdert i for-
bindelse med byggingen av Vrenga,
men ble funnet ulønnsomt.

Det nye kraftverket
I  dag med høyere energipriser og en
mer bevisst satsing på småkraftverk,
har man kunnet bygge ut dette fallet.
HØLSETER Kraftstasjon vil gi ABK
en midlere årlig produksjon på 9
GW h/år for en investering på 10 mill.
kr. Dette gunstige resultat skyldes i
første rekke det faktum at regulerings-
magasiner på tilsammen 10 mill. m3
eksisterer, (dette gir en magasinprosent
på 12,5) og at et fall på 65 m kunne ut-
nyttes med et 300 m langt rør. Da re-
guleringene eksisterte var det ikke
nødvendig med annet enn elektrisk
konsesjon, og det tok derfor bare 2 år
fra utbyggingsmulighetene ble vurdert
på nytt, til man hadde anlegget ferdig.

Hølseter fjernstyres fra Vrenga slik

Holseter Kraftstasjon som utnytter fallet mellom
to av Vrengas magasiner, ble satt i drift i vår.

Data: 2 MW, 65 m fall, 300 m rør, 9 GWh
midlere årlig produksjon, utbyggingskostnad
10 mill. kr.
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Pos. nr. Navn

	

1 Ventlt

	

2 Turbin

	

3 Generator

	

4 Regulator

	

5 Apparatanlegg

	

6 HoVedtransformator

	

7 .Stasjonstransformator

	

8 Hbyspenttavler

Pumpekum

	

10 Mannhull til trafogrube

Lager

	

12 Vetferdsbygg

INSTALLASJON

	

1 aggregat . 2,0 MW

TURBINTYPE Horisontat Francisturbin

VANNFØRING: Qmax: 3,7 rrI3/s

FALLHØYDE: 65m

KRAFTPRODUKSJON. Total: 8,7 Gwh

LEVERANDØRER: 


Turbin: Sbrumsand Verk sted A.S

Generator: NEBB

Regutator: NEBB

Transformator NEBB / N I

KRAFTSTASJONSBYGNING: 


Vegger: Under Kt 582,3: PlasstOpt

Over KI-582,3: Murte Leca-vegger

Fasade: Teglstein/ Tre

Ve tferdsbygg: Tre

Tak Over maskinsal: Spenndekk takelement,

Tretak

øvrig tak: Leca taketementer,

Tretak

	

Ve tferdsbygg: Tretak



Fossefallet som nå er borte. Tunnelutløpet går tydelig fram.

Legging av GUP-rør. Hullet for stasjonen  ses  foran tjernet.

at bemanningen for stasjonene ikke vil
øke p.g.a. den nye kraftstasjonen.

Under ser en en skisse av stasjonen
med de viktiste data. Bygningsteknisk
konsulent var Chr. F. Grøner A/S.

Erfaringer fra anlegget
Avdeling for vassdragskraftundersø-
kelser (VU) i NVE besøkte kraftverket
kort etter åpningen. Av entreprenøren
T. Furuholmen A /S, representert ved
sivilingeniør B. Corneliussen og ma-
skinmester Halvor Sandok fra ABK
fikk man en rekke interessante opplys-
ninger.

Tilløpsror
Tilløpsrørene som er av typen GUP
og levert av VERA Fabrikker A /S er i
sin helhet nedgravd (se bildet). Grøften
går delvis i morene og fjell. Rørene
hadde en tendens til å bli ovale under
gjenfyllingen. Dette skyltes at man
ikke fikk pakket massene forskrifts-
messig. Ifølge entreprenøren vil man i
Norge ikke ha så gunstige forhold at
dette praktisk er mulig. Skulle man
følge forskriftene ville leggingen bli dy-
rere enn hva det ville koste leverandø-
ren å forsterke rørene for mer hard-
hendt behandling. Skjøtingen av rø-
rene skjer med muffer eller såkalte
Straub-koplinger. Erfaringer fra dette
anlegget viser at muffene er vanskelig
å få tette, samtidig som rørgata blir sti-
vere. Straub-kobling anbefales derfor
selv om dette blir dyrere.

Med slike problemer, hvorfor valgte
man da ikke stålrør eller duktile støpe-
jernsrør? Til det er å si at GUP-rørene
ble rimeligere og er lettere å håndtere
enn f.eks. duktile støpejernsrør. Stålrø-
rene falt utenfor da vannet i dette om-
rådet er meget surt, og i tilløpsrøret til
Vrenga har man store problemer med
vårfluelarver. Med GUP-rør har man
ingen problemer p.g.a. surt vann. 


(1977), og det med et resultat som er
nær identisk med dagens. Hølseter var
et lett prosjekt og resultatet er selvføl-
gelig blitt bra, men med fare for å bli
kalt pirkete er det imidlertid noe å sette
fingeren på. Installasjonen er noe lav.
Med en turbin med nominell ytelse på
2,5 MW ville man økt produksjonen
med ca. 2 GWh, muligens mer om
man valgte å kjøre med utpreget
stopp/start kjøring. Den viktigste årsa-
ken til valg av lavere ytelse var som det
går fram av ovennevnte at man da
ville få en vesentlig dyrere generator.

Noe av dette kunne imidlertid blitt
spart inn med rimeligere turbin (faste
ledeskovler) og enklere kraftstasjons-
hus. Når det gjelder huset har ABK
valgt å bruke ekstra midler for å til-
passe det til terrenget og til bekvemlig-
heter for driftspersonell. Når man ser
huset får man inntrykk av en fjellstue
av den koselige sorten. Mulige innspa-
ringer ville grovt vurdert redusert ut-
byggingsprisen med 5% (for 2 MW),
man ville imidlertid fått en mer bundet
drift, og klager fra arbeidere som be-
søkte stasjonen ville nok også fore-
kommet.

Avslutning
Asker og Bærum Kraftselskap har all
grunn til å være fornøyd med ny kraft
på nettet til en pris av 9,5 øre/kWh
(40 år levetid, 7 % p.a.). Selv om pro-
duksjonen i Holseter er 73 % av til-
løpet taper man bare 3,5 GWh. Verre
er det da i Vrenga der produksjonen
også er 73 % av tilløpet, men hvor
tapet er nærmere 25 GWh. Skal man
spå noe om framtiden må det være
at Vrenga før år 2000 er modernisert,
og kapasiteten økt for å innvinne noe
av dette.

Maskinteknisk
Turbin, generator og apparatanlegg er
en pakke fra Sørumsand Verksted og
NEBB. Det viser seg at norske firmaer
kan konkurrere med utenlandske pro-
dusenter prismessig, og at de ligger i
fremste rekke kvalitetsmessig. For
Francisturbinen spilte det i dette tilfel-
let en stor rolle at Sørumsand bruker
mer rustfritt stål i sine turbiner enn
konkurrentene. Turbinen har en no-
minell ytelse på 2 MW, men har fra
første stund blitt presset opp mot 2,5
MW. Generatoren er en synkrongene-
rator på 2.750 KVA v/600 o/min.
Den er tatt fra samlebåndet for seriep-
roduserte generatorer for skip, og med
mulighet for kjøring opp mot 3000
KVA representerer den øvre grense for
slike billige generatorer.

Vurdering av prosjektet
VU har de siste årene vært igjennom
fiere hundrede småkraftverkprosjek-



ter. I sin tid ble også HøIseter vurdert
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Det nye settefiskanlegget på Bjørka kom på
drøye 3 mill. kroner

Oppstartingen av det nye settefiskanlegget på Bjerke i Nordland fant sted
mai i år. Åtte av de i alt 36 karene var da i drift, og virksomheten dreiet seg
om startforing av yngel. I disse dager er man i ferd med å ta inn stamlaks som
skal beholdes til den er kjønnsmoden.

Settefiskanlegget på Bjerka er fullautomatisert og hypermoderne på alle
måter. Anlegget har kommet på godt og vel tre millioner kroner.

Settefiskanlegget her skal bidra
til å øke kapasiteten av laks og ørret.
Til nå har det vært for lite settefisk og
man har ikke klart å følge opp for-
pliktelsene, sier fiskeribiolog Ove Jo-
hansen \•Ted Statskraftverkene til Fos-
sekallen.

Rogna er strøken i stamlaksbas-
senget i Sjona. Det er yngel som går i
karene og vi driver med den såkalte
startforingen. Det er laksefor som blir
gitt, og det består av oppmalt fisk,
tilsatt vitaminer og proteiner. Det blir
også gitt oppmalt dyrelever 3 ganger
om dagen, forteller Ove Johansen.

Åtte kar har vært i drift på forsom-
meren med ca. 15 000 yngel i hvert.
Alt i alt står 36 kar til disposisjon, og
foreløpig er det bare laks som har
vært aktuell. Hittil må driften nær-




mest betraktes som en prøve, og til nå
har alt fungert bra.

Etter hvert som yngelen vokser,
skal den flyttes over i større kar. Me-
ningen er å ha fisken her i 2 år, før
den blir satt ut i elver som Rana,
Vefsna og Røssåga og eventuelt ved
andre fremtidige utbygginger i Nord-
lan d.

Yngelen går på ferskvann nå og
den tas fra dammen oppe i Bjerkaelva.
Senere skal den flyttes over på salt-
vann får vi opplyst. Kapasiteten ved
anlegget skal dekke 60 000 smolt
(laks) og 40 000 ørret (fjell- og sjø-
ørret). Da er kapasiteten fullt utnyttet.

På høsten vil det bli tatt inn
stamfisk fra Røssåga. Den skal stå i
storkarene til den blir kjønnsmoden.
Her skal den strykes og vi vil da ta oss
av melken og rogna. Deretter skal 


denne stamlaksen slippes ut i elva på
nytt, igjen etter å ha blit merket, fort-
setter Ove Johansen.

Vannsirkulasjonen og matingen
skjer automatisk. Og vi må være nøye
med temperaturene i startfasen.  I
mars neste år vil vi på nytt begynne
med startforing. Under startforingen
vil man gradvis øke temperaturen fra
6 grader til 14 grader. Vi har kun laks
inne nå i dette prøveåret. I høst skal vi
imidlertid starte fjell- og sjøørret.

Saltvannet skal vi ta inn gjen-
nom en 2 kilometer lang ledning, og
vi må ned på 15 meters dyp for å få
tak i vann som har tilstrekkelig salt-
innhold, slutter fiskerikonsulent Ove
Johansen og understreker at NVE har
fått et effektivt, moderne og sterkt
tiltrengt settefiskanlegg i landsdelen.

Det nye settefiskanlegget på Bjørka.
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I samme oyeblikk som vart blad går i trykken foreligger Ingenior-Nytt nr. 74180 med nedenstående artIkkel av Knut
Endresen, som vi tillater oss å gjengi I faksimge. Eventuelle kommentarer til artikkelen av “busets egne folk» er det av
tidsmessige grunner ikke mulig a bringe nå.

Red.

Kluss ikke mer med
Vassdragsvesenet!

Utbyggingen av vår vannkraft har
inntil for 10-15 år siden vært en
vel akseptert — og til dels beund-
ret — aktivitet. Nu er den blitt et
av de mest sentrale stridstemaer i
den offentlige debatt.

Behandling av alle vassdrags-
konsesjoner og utbygging av
statens egne .kraftprosjekter er to
av de viktigste ansvarsområder for
Norges vassdrags- og elektrisitets-
vesen. Det er derfor rimelig at
også NVE og dets oppgaver er
blitt trukket inn i debatten, selv
om det iblant kan være på en noe
underlig måte. Ofte synes baker-
for-smed-prinsippet å gjøre seg
gjeldende. Enkelte ganger er det
også vanskelig å finne likhets-
punkter mellom det bilde som
males av NVE og dets personell,
og den etat og de mennesker som
man selv mener å kjenne ganske
godt.

NVE er stadig blitt tilpasset
oppgavene efter hvert som de har
endret seg. Den siste omfattende
reorganisering fant sted i 1960, og
spesielt ble utskilling av kraft-
verksvirksomheten grundig be-
handlet. Stortinget og Regjeringen
ga da etaten den organisasjons-
form som den med små endringer
har i dag: Etaten skulle fortsatt
beholdes samlet. Den skulle ledes
av et tverrpolitisk sammensatt ho-
vedstyre med generaldirektøren
som formann, og for øvrig bestå
av fire direktorater: Statskraftver-
kene, Vassdrags-, Elektrisitets- og
Administrasjonsdirektoratet.

Efter få år kom det igjen spørs-
mål i Stortinget om å dele opp
NVE, og Industirdepartementet
tok i 1968 initiativ til en organisa-
sjonsundersøkelse med bistand
fra Rasjonaliseringsdirektoratet.

Efter en ytterligere behandling
åv saken i NVE avgå NVEs Ho-
vedstyre — som altså er tverrpoli-
tisk sammensatt — en enstemmig
uttalelse i 1975. Den konkluderte
bl.a. med at NVE fortsatt burde
opprettholdes samlet, alle forhold
tatt i betraktning.

Siden har saken vært til høring
og videre bearbeidelse i departe-
mentet, og i februar i år gikk så
Regjeringen ut med sitt stand-
punkt i Energimeldingen:

— NVE beholdes som én etat
under Olje- og energidepartemen-
tet.

Elektrisitetsdirektoratet ut-
yides til å bli et energidirektorat.

Vassdragsdirektoratet styr-
kes på området vannressursfor-
valtning.

Etatens instruks og interne
organisasjon gjennomgås.

Det har vært 12-14 anstreng-
ende år for NVE med utred-
ninger, uvisshet og venting. Men
nu skulle man omsider kunne få
begynne å planlegge virksomheten
på lengre sikt, — trodde man.
Inntil Industrikomitens innstil-
ling forelå i juni.

Industrikomitken delte seg om-
trent på midten i spørsmålet om
NVEs fremtidige organisasjons-
form:

Arbeiderpartiets fraksjon
støtter Regjeringens stand-
punkt.
Venstres representant vil at
NVE skal deles i tre: Stats-
kraftverkene, et Energidi-
rektorat, og Vassdragsdirek-
toratet som Venstre vil over-
føre til Miljøverndeparte-
mentet.
Senterpartiet og Kristelig
Folkeparti mener at departe-
mentet bør vurdere om det
er hensiktsmessig å skille
Statskraftverkene ut fra
NVE, slik at Stortinget se-
nere kan ta standpunkt til
saken.
Høyre mener prinsipielt at
NVE bør deles i tre: Stats-
kraftverkene, et Energidi-
rektorat, og Vassdragsdirek-
toratet, alle underlagt Olie-
og energidepartementet,
men vil ha ytterligere utred-
ninger før endelig avgjørelse
tas.

Vi har tidligere på lederplass
advart mot følgene av den hand-
lingslammelse som lenge har fått
spre seg i norsk energipolitikk, —
og vi har ikke vært alene om
denne engstelse. Vi hadde dog hå-
pet at Energimeldingen og dens
behandling i Stortinget skulle
bringe oss ut av uføret.

De sprikende standpunkter i
Industrikomitk'ens innstilling
svekker vår optimisme. Mest for-
stemmende er det at de tre store
opposisjonspartier ber om ytterli-
gere utredning av spørsmål som
har vært utredet omtrent kontinu-
erlig siden slutten av 1960-årene.
Det er i sannhet skuffende at poli-
tikerne ikke kan manne seg opp til
å ta et klart standpunkt om NVEs
fremtid. Dette er ikke politikk,
«det muliges kunst»,men unnfal-
lenhet.

Vår egen og bestemte oppfat-
ning er at man ikke bør dele opp
NVE. Som samlet etat har NVE
lojalt og dyktig utført de oppgaver
som myndighetene har pålagt
den. Vi skjønner derfor i og for
seg godt at krefter som ønsker å
motsette seg nærmest enhver form
for ki.aftutbygging, gjerne vil
splitte NVE i stumper og stykker.
Dette motiv tillegger vi dog ikke
f.eks. Høyre, hvis standpunkt i
Industrikomite'en derfor er spesi-
elt forbausende.

Høyre anbefaler nemlig i inn-
stillingen at nye kraftverk ferdig-
stilles i enda raskere takt enn Re-
gjeringen legger opp til. Er man
kommet så langt i politisk taktikk
at man av aprinssipielle grunner»
må ofre et organ som i praksis har
bevist sin funksjonsdugelighet?

Prinsippet dreier seg om at man
ikke må blande forretningsmes-
sige interesser med kontroll- og
forvaltningsvirksomhet. Det er
Statskraftverkene som i denne
forbindelse karakteriseres som
.ivaretageren av de forretnings-
rridssige interesser. Dette er efter
vår oppfatning spissfindig forma-
lisme.

Realiteten er heller at Stats-
kraftverkene er et redskap for å
realisere myndighetenes elektri-
sitetspolitikk. De forretningsmes-
sige interesser er lite fremtre-
dende, Statskraftverkene har intet
konkurransemessig forhold til
noen, og drifts- og inversterings-
midlene bevilges over statsbud-
sjettet. Stortinget bestemmer hva
som skal bygges ut, tidspunktet
for utbygging, fastsetter stats-
kraftprisene, og bestemmer forde-
lingen av kraft til kraftintensiv in-
dustri. Hensynet til Statskraftver-
kenes bedriftsøkonomiske balanse
har ikke vært tillagt noen av-
gjørende vekt i denne forbindelse.
For planlegging og drift av kraft-
systemet er det de samfunnSøko-
nomiske hensyn som overveier de
bedriftsøkonomiske. Og mange av
Statskraftverkenes tillagte oppga-
ver er klart bedriftsøkonomisk
ulønnsomme, f.eks. bygging og
drift av hovednettet, noe som
samfunnet som helhet ikke kan
klare seg uten.

Men slik som NVE nu er orga-
nisert, er «bukken satt til å passe
havresekken», sier noen: Stats-
kraftverkene søker om vassdrags-
konsesjoner, og Vassdragsdirek-
toratet behandler dem.

Nu er det dog slik at behand-
lingen av konsesjoner for vass-
dragsreguleringer foregår i mange
trinn. Det trekkes inn mange fag-
lige aspekter, mange institusjoner.
og offentligheten på flere behand-
lingsstadier. Og pressen levner
ingen mulighet for noen til å
synde i stillhet.

Nei, det er nok ikke mulig å fa-
vorisere Statskraftverkene. Ingen
har da heller seriøst påstått dette,
bare at det i prinsippet teoretisk
kan skje når Vassdragsdirektora-
tet som. konsesjonsbehandler er i
samme etat som Statskraftver-
kene. Sannsynligheten for dette er
nok mikroskopisk. Dertil kommer
at når NVEs hovedstyre har fer-
digbehandlet søknadene, foretas
den endelige avveining av Olje- og
energidepartementet, Regjeringen
og Stortinget, efter at berørte
kommuner og departementer har
uttalt seg.

Selvfølgelig kan man ri prin-
sipper, men det er i alle fall
lovlig sent. For ifølge Energimel-
dingen skal de siste statlige vann-
kra"prosjekter være konsesjons-
be: ,I,cilet i løpet av de nærmeste
få .

lv mener vi at prinsipprytteri
er t ulykke hvis man mister ter-
ren, av syne. I NVE er det gjen-
nom 60 år bygget opp et bredt
fagmiljø, som vi i et lite land som
Norge bør vokte oss vel for å bryte
opp. Under til dels meget vanske-
lige arbeidsforhold og på en ek-
semplarisk måte har NVE løst de
oppgaver som er pålagt av skif-
tende regjeringer og overveldende
stortingsflertall. De politikere som
er opptatt av praktiske resultater
til beste for land og folk, bør
tenke seg godt om før de åpner for
en årelang klussing og eksperi:
mentering med Vassdragsvesenet.

FOSSEKAI,LEN



Som kraftutbygger og medansvarlig
for at Nesjøen i Tydal er blitt skapt,
har jeg med interesse lest «Villmarks-
liv» nr. 6-1979. Dette organ ønsker
kanskje ikke å være forum for debatt
om vannkraftutbygging, men nå ble
det for fristende å be om spalteplass for
et par tilleggsbemerkninger, ikke minst
når Naturvernforbundets formann
smiler til oss innenfor de samme per-
mer som også omfatter de begeistrede
beretninger om Nesjøen.

Han har som kjent gjennom lang tid
engasjert seg selv og sin organisasjon
meget sterkt, spesielt mot vannkraftut-
bygging, og var også med på den tiden
Nesjøkonsesjonen ble behandlet, sam-
men med mange andre.

Nesjøen er nemlig et utpreget kraft-
verksmagasin, hvilket ikke fremgår
særlig tydelig for uinnvidde lesere av
«Villmarksliv». Nesjøen er i sin helhet
«kunstig», med en sjøflate på 38 km2
og sterk regulering. På den tid konse-
sjon ble gitt for 11 år siden, ble den av
mange karakterisert som det styggeste
naturinngrep i Norges historie, blant
annet fra Stortingets talerstol.

Ødeleggelse av flske, som før regule-
ringen eksisterte i elven og noen tjern,
var et av flere sterke argumenter mot
regulering.

Jeg vil bare trekke fram et par repre-
sentative eksempler hentet fra St. pr.
nr. 82 (1967 — 68):

Tydal Innlandsfiskenemnd:

for det er helt innlysende at all
naturlig fornyelse av flsk i et vann med
så stor reguleringshøyde som det er
søkt om på Nesjøen blir umuliggjort.

Selbu Jeger- og Fiskarlag:

Av erfaring med støtte i for-
kunnskaper vet en at slike oppdem-
ninger med påfølgende labile vann-
stander fører til forhold som fisken
ikke trives under.

Det bør for øvrig nevnes at Fiskeri-
konsulenten i Trøndelag satte fram
krav om tilskudd på kr. 15 000, — for
tilrettelegging av fiske i andre vann i
nærheten som kompensasjon for det
som ville bli ødelagt ved reguleringen.

Men ødelagt fiske var tross alt bare

en liten del av alle de skadene som
skulle komme. Representanter for na-
turvern og friluftsinteresser avskrev
hele området som ubrukelig for fri-
luftsliv og rekreasjon. Årsaken var
mange: Ulidelig stank fra råtnende er-
ganisk materiale, kilometerlange myr-
sumper, sandflukt med ørkenfenome-
ner, stygt utseende m.v., samt mørke-
brunt vann, det siste i følge en utred-
ning fra Norsk Institutt for Vannforsk-
ning (NIVA).

Naturvernforbundet framhevet spe-
sielt frafall av turister fra det øvrige
land og fra Sverige.

Vel, begeistringen hos Harald Kvit-
hyll gjelder sannsynligvis ikke bare det
at han får fyllt fryseboksen med god
mat. Han har sikkert funnet forhol-
dene brukbare på andre måter også
både på og rundt Nesjøen. Mange har
tydeligvis opplevd det samme. Til-
strømningen er nesten blitt et problem
for kommune, grunneiere og oppsyn.

Det skulle heller ikke forundre meg
om det blant de begeistrede naturven-
ner og fiskere ved Nesjøen også finnes
mange organiserte og innbitte mot-
standere av vannkraftutbygging.

Hva skal det så tjene til å minne om
en gammel debatt om en kontroversiell
sak som er avsluttet? Jo, fordi debatten
til stadighet gjentar seg med de samme
argumenter. Motstanderne ønsker
ikke å se det enorme gapet mellom
dystre spådommer og ferdig resultat.
Nesjøen er i så måte slett ikke noe sær-
syn. Mitt håp er at lesere av «Vill-
marksliv» vil granske sine erfaringer
fra andre områder i norsk natur og
tenke fordomsfritt over i hvilken grad
vannkraftutbyggingen har påvirket
deres muligheter og opplevelser.

Og selv om det rent naturmessige
regnskapet ikke alltid balanserer for
seg selv, så la oss ikke glemme hoved-
posten i helhetsregnskapet, som er
kraftproduksjonen. Den samfunns-
messige og miljøbevarende verdi av
vannkraften i Norge er i ferd med å bli
større enn den noen gang har vært.

(NB! «Villmarksliv»s redaksjon gjør
oppmerksom på at den er ansvarlig for
artikkelens tittel.)

Herr redaktør

Fossekallens
forside
Typografisk er forsiden fin, men plas-
seringen av den løpende «hesten» er i
strid med min heraldiske følelse. Hes-
ten er plassert s& nær papirkanten at
det kan synes som den stanger i veg-
gen eller løper utfor et stup. Det er ikke
harmoni i «luften» foran og over hes-
ten. Jeg har klipt ut og plassert «hea-
dingen» slik jeg mener den bør bære. 7
millimeters forskyvning mot høyre gir
en helt annen virkning. Muligens kan
den også heves 2 — 3 millimeter. Som
følge av denne plasseringen bør tek-
sten (rammen) nederst til høyre flyttes
litt mer til venstre så den kommer i
kant med headingen.

Det er riktignok fin typografisk
spenning i forsiden slik den nå er, men
pietetsfølelse overfor NVE's fine emb-
lemer må absolutt være utgangspunk-
tet for den typografiske utformingen.

Ja, dette var nå  min  oppfatning.
Hilsen «Pirken»

For det første må vi si det gleder vår
gamle bladmannssjel at Fossekallen
vies stor omtanke og oppmerksomhet.
Du skal ha takk for det!

For det andre er jeg enig i flere
av de synspunkter som kommer
fram i innlegget. Siden første gang
vi fikk mer alvorlig tilknytning til
Fossekallen, har «hestens» plasse-
ring «irritert». Vi synes nemlig og-
så den er på full fart ut i det
ukjente, men vårt bladstyre fant
ingen grunn til noen endring — i
sin tid. Ut fra den gamle typogra-
fiske/ journalistiske læreregel om
at ingen bevegelse (på bilder) skal
skje ut av avisen om dette med
rimelighet kan unngås, foreslo vi
riktignok å flytte «hesten» helt til
høyre for tittelen. Etter vår oppfat-
ning hadde man da oppnådd to
ting — a) at «hesten» ikke løper
utfor stupet — b) at «hest» og tittel
ikke trekker i hver sin retning og
derved forsøker å kløyve siden.

Det kan neppe tenkes at en kommer
på kant med heraldiske regler ved å
flytte emblemet og dermed også tittel-
hodet 7 millimeter til høyre, slik du fo-
reslår. Alle monner drar var det noen
som sa. Vi skal imidlertid ikke falle for
fristelsen å trekke dette med venstre-
eller andre fløyer inn i diskusjonen, og
de heraldiske regler skal respekteres.

Red.

Landets beste fiskevann
skapt av kraftutbyggerne!

Av adm. dir. Ragnar Myran,
Trondheim Elektrisitetsverk
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Alta-skjønnet på «dypt vann»

Skjønnet for Alta-Kautokeino reguleringen startet sitt arbeid 18. august i år. Før retten gikk løs på spørsmålet om stor-
tingsvedtakets gyldighet, var det lagt opp til 2 dagers oversiktsbefaring bl.a. med elvebåt. Hele 18 elvebåter var mobilisert
for å frakte skjønnsretten med følge den over 2 mil lange elvestrekningen fra Bollo til Elvebakk. Bildet viser en del av «flå-
ten» idet den gjør seg klar til å legge ut.

Søndagstur til småkraftverk Veg Oddatjørn —
lig. Vestre Bærum .full av gangl Skreivatnet— lystspill i tre akter

Lørdag aften 13 19: Aftenposten.for-
teller om Spikerbrukfallet kraftsta-
sjon i Lomma like nedehfor Bærums
Verk.
Søndag 1419: Fint vær. Prøv noe
uvanlig. Låner sykkelen til den
yngste og drar på sykkeltur.for.før-
ste gang på tjue år. Ikke lenger.far-

sykkelveier. Grundig befaring.

Mandag 1519: Ringer Bærum El-
verk. Overingeniør Rekkedal bek-
refter at hele greia bare vil koste 3
mill. kr. og gir 2 — 2,5 GWhl år. Im-
ponerende! Har vi andre noe å lære
av dette?

EXPLORER

For kort tid siden utlyste Ulla-Førre-
anleggene anbudsinnbydelse i forbin-
delse med bygging av den 7,2 km.
lange vegen Oddatjørn — Skreivatnet.
Anbudsbefaring ble avholdt den 18.
september.
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Traust arbeidskar slutter
Glomfjord

For en tid siden fylte spesialarbeider
Olaf Stormo 67 år og avsluttet tjenes-
ten 31.10 1979, etter å ha vært i fast
tjeneste fra 22.4.1960. I sin tjenestetid,
har Stormo vært benyttet som altmu-
ligmann på verket i bygg- og an-
leggssektoren. Videre har han tatt
mange slitsomme dagsverk i fjelltje-
nesten, hvor forholdene ikke alltid har
vært de beste. Når tunge tak og van-
skelige jobber har meldt seg, har det
alltid vært greit å henvende seg til
Stormo, og en har møtt velviljen hos
ham. Vedmodigheten søker oss hardt
når gamle arbeidskamerater takker for
seg og forlater arbeidsstedet, men tiden
leger alle sår, så også i dette tilfelle.
Samtlige arbeidskamerater takker for
samarbeidet og ønsker gode pensjo-
nistdager.

I den anledning duket Velferdssty-
ret til personalfest og avskjedsfest for

Olaf Stormo og frue ved det imponerende
gavebordet.

Olaf Stormo etter gammeldags godt
mønster for stil og festivitas i vårt
Velferdshus.

Fra festpyntet bord ble det inntatt en
deilig middag med tilbehør, avbrutt av
gaveutdeling og festtaler. Senere på
natta var det nattmat, kaffe og bløtka-
ker, og litt ekstra attåt.

Fra gavedrysset nevnes, et nydelig
tinnkrus fra NEKF. avd. 103, blom-
stervase med blomster fra NVE, samt
takkeadressen, og fra de ansatte ble det
overrakt tinn punsj/ suppebolle med
lokk og øse. Alle tingene hadde ins-
kripsjon med takk til Olaf Stormo.

Det ble sunget, pratet og fortalt alle
slags historier — deriblant fra arbeids-
dagene ved verket, og dansen gikk
trutt til langt uti de små timer.

Velferdsstyret summerer opp kvel-
den som meget vellykket, og takker
samtlige gjester for deres bidrag med
godt humør og spontan aktivitetsutfol-
delse.

Hans H. Hanssen

Kurs om
kraftforsyning
Kraftforsyninga — oppgåver og prob-
lem, var tittelen på kurset som NVE
arrangerte på Sand 23. til 25. septem-
ber. Pressefolk frå heile landet var in-
viterte med på kurset. Andre dagen
var deltakarane på synfaring til Kvill-
dal og Saurdal, og ordførarane i Hjel-
meland og Suldal orienterte om tilhø-
vet kraftutbygging — lokalsamfunn.
Tredje dagen var m.a. debatt om kva
massemediene ønskjer av informasjon
om elektrisitet og andre energispørs-
mål.

Fossekallen bringer nærare omtale
frå kurset i eit seinare nummer.

Minnesund
knutepunkt
for elkraft
På Minnesund nord for Eidsvoll er
Statskraftverkene i ferd med å inve-
stere ca. 55,5 millioner kroner i ny
transformatorstasjon. Det betyr at
stasjonen på Minnesund blir et av de
viktigste knutepunktene i overfo-
ringssystemet på Østlandet.

Fra før er det bygget nytt kontroll-
hus, og når man nå får nye transfor-
matorer blir det mulig å ta inn linjer
med spenning opptil 275 kilovolt. Fra
Minnesund blir det viktige forbindel-
ser til Frogner, Vang og Ringerike, i
tillegg til at Hedmark og Akershus
Elverk kan få dekket viktige funksjo-
ner over stasjonen.

De nye transformatorene" på Min-
nesund blir altså i stand til å ta imot
leveranser med spenning pæå 275 ki-
lovolt, bringe spenningen ned i 132
kilovolt, og fordele dette på nettet til
de forskjellige deler av Østlandet. Det
er meningen at stasjonen skal være
ferdig utbygget og i bruk i begynnel-
sen av desember neste år. Innen en
kommer så langt, skal det investeres
om lag 37 millioner kroner i såkalt
permanentutstyr, dvs. transformatorer
og apparater, samt henimot 20 millio-
ner kroner i bygge- og anleggsvirk-
somheten — i alt 55,5 millioner kro-
ner.

Norges storste
jernbanevogn
Norges Vassdrags- og Elektrisi-
tetsvesen har bestilt en 18 akslet
spesialvogn ved A/S Strøm-
mens Værksted. Det dreier seg
om en vogn som skal brukes til
transport av tunge komponen-
ter, spesielt store transformato-
rer. Vognen, som får en lengde
på 45 meter, blir den største
som til nå er bygget i Norge.
Den skal leveres i 1982, og byg-
gingen skjer i samarbeide mel-
lom det tyske selskapet MAN
og A/S Strømmens Værksted.
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Fin kvalitet over
fotokonkurransen

Til NVE og Samkjøringens fotokon-
kurranse ble det levert inn ialt 73
bilder fra 18 autorer. De fleste bilder
var som ventet dias, mens det til klas-
sene farge/papir og svart/ hvitt papir
kom henholdsvis 10 og. 11 bilder.
Kvaliteten var jevnt over høy, men
den rutinerte jury som besto av Jan
Baashuus-Jessen, Thorolf Karlsen og
Arne Ruud fra Oslo Kamera Klubb,
kom likevel fram til et rettferdig resul-
tat.

Bemerkelsesverdig var kanskje at
bare 4 av autorene ikke hører til ho-
vedkontoret her i Oslo. Fotoklubben
takker alle bidragsytere for deltakel-
sen, og vi håper på ennå større opp-
slutning neste gang.

Resultatet ble følgende:

Klasse dias:
pr. Leiv Gunnar Ruud, M29,

«Blått og kaldt»
pr. Per Finneide, Trondheim,

«Solnedgang»
pr. Torbjørn Bø, Eidfjord,

«Frostrøyk I»
Antatt: Tore Olav Sandnæs, Tronheim,

«Tilsløret overløp»

Leif Ernst Karlsen, M29,
«Miss Norway»

Torbjørn B. Eidfjord,
«Øya i Sognsvann»

Øystein Aars, Drammensvn. 230,
«Vårtapping Sitasjaure»

Øystein Aars, Drammensvn. 230,
«Strokkur-Island»

Bjarne Nicolaysen, M29,
«Foss»

Klasse fargepapir:
pr. Kjell Saksgård, M29,

«Dagens høydepunkt»
pr. Hans Kristian Eig, M29,

«Sommermorgen»
pr. Kjell Saksgård, M29,

«Fristelsen»

Antatt: Randi Pytte Asvall, M29,
«I farta»

Inger Djupvik, M29,
«Is-slott»

Klasse svart/ hvitt papir:
pr. Jan Kristiansen, M29

«Vordende»
pr. Jan Kristiansen, M29,

«Vøyenalleen»
pr. Jan Kristiansen, M29

«Vinterskog» Bjarne Nicolaysens bilde «Foss» ble  «an-
J.K.  tatt», som det heter. (Utsnitt.)

Med dette bilde oppnådde Per Fin neide, Trondheim, 2. premie i «diasklassen». Som vi skjønner heter det «Solnedgang».
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NEVF's nye styre

Etter årsmøtet i Norske Elektrisitetsverkers Forening i Tromsø i sommer, som var omtalt i forrige nummer, bringer vi
ovenstående bilde av det nyvalgte styret:
Fra venstre:
Driftsbestyrer Arne Østensen, Repvåg Kraftlag A /L, adm.direktør Fredrik Røsstad, Kristiansand Elektrisitetsverk,
driftssjef Thor Voldhaug, NVE-Statsverkene, adm.direktør Frithjof de Lange, Lyse Kraftverk, styreformann i Oslo Lys-
verker, siviling. Erik Tandberg, styreformann i Tafjord Kraftselskap, byveterinær Gustav Flisnes, elverksjef Torvald Bal-
lestad (formann), Gauldal Elverk, elverksjef Odd Legernes, Nordhordland Kraftlag, overing. Olav R. Odden, Tinfos Pa-
pirfabrik, driftsbestyrer Ola Haarseth, A/S Engerdal Kraftverk, styreformann i Hadsel komm. Kraftverk, økonomisjef
Elnar Bårdsen, (nestformann) styreformann i Drammen Elektrisitetsverk, avd.sjef Einar Mortensen. Adm.direktør
Anders Reutz, Troms Kraftforsyning, var ikke til stede da bildet ble tatt.

(FOTO: ELD

Bølgekraftverk utprøves i modell-tank
Det amerikanske energiforsknings-
instituttet (SERI) har nylig bevilget
600 000 dollar til utprøving av bøl-
gekraftverk av typen «Dam-atoll».

«Dam-atoll» ble for vel ett år siden
patentert av to forskere tilknyttet
Lockheed-fabrikken i California, efter
seks års utviklingsarbeider. Prosjektet
bygger på en kunstig, kuppelformet 


betongbøy, som flyter med toppen i
vannskorpen og bunnen på en dybde
hvor sjøen er rolig. Ved vannoverfla-
ten er det ledefinner som virker som
skovler, og bølger som nærmer seg
ledes inn mot atoll-kjernen, hvor det
dannes kraftige hvirvler. Disse driver
et turbinhjul forbundet med en genera-
tor.

En slik «kunstig øy» kan trekke til

seg ca. 100 ms' sjøvann i sekundet, ve-
sentlig fra overflaten, og vil i full stør-
relse (diameter 75 meter og dybde 18
m) kunne gi 1000 — 2000 kW.

I første omgang skal det nå bygges
en «Dam-atoll» i 1/50 størrelse, som
vil bli utprøvet i Lockheeds havforsk-
ningslaboratorium i San Diego, hvor
man kan lage bølger i en 100 meter
lang prøvetank.
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Kalles refleksjoner:

Fagsjefen skriver godt,
men vasker dårlig

Nytt reisebrev fra
herr Myhruldbraathen

Takk skal du ha,
Finn Gran, for inn-
legget «Politikere
— ta standpunkt!»

jeg kunne ikke
skrivi bedre sjøl!

Men fra ros til
ris! Ingen går til
fotografen uten å
vaske seg. Har du
glømt jobben som
kammerherre? (se
nr. 3/79).

Jeg kan ikke gå til fotografen, så der-
for kom fotografen til meg, og resulta-
tet «pryder» forsida i nr. 6 /7 med fug-
lemøkk både på hatten og høyre skul-
der.  Kalle

Ad Informasjon
Jeg vil gjerne støtte meg til E
Tøndevolds innlegg i nr. 6 /7 der
han spør om informasjonen
svikter.

Jeg vil ikke utdype selve in-
formasjonsmåten, men jeg vil
komme med en oppfordring til
de som har med  det  å gjøre om å
gjøre NOE.

Det er ikke noe gøy når du
treffer mennesker uansett kjønn
og alder og de snakker spy-
dig/nedsettende om ditt arbeids-
sted.

Det er jo også en kjent sak at
der hvor det ikke kommer infor-
masjon svirrer ryktene og som
regel blir en f.jær til 10 høns,
selv om du vet med deg selv at
de ryktene du hører ikke er san-
ne så er det jo ganske fortvilet
at slike rykter og løgner er ute
og går.

Så dere som har med infor-
masjon å gjøre, gå ut og presen-
ter oss, så vi som jobber her kan
si «jeg jobber i NVE» i stedet for
nå, så er det mange som sier «jeg
vet ikke riktig om jeg tør si det,
men jeg jobber i NVE» med en
unnskyldende latter.

Anne Halvorsen

Vår stadig omreisende medarbeider,
herr Myhruldbraathen, er nylig havnet
på Island, etter et langt og for ham
meget interessant opphold i Thailand.
Hans kortfattede rapport dersteds fra
sto som kjent å lese i en tidligere ut-
gave av Fossekallen.

Høist ærede Hr. Redacteur.
4.7.80

Jeg er nu ankommet et Land hvor der
findes baade store Bree og mange
præktige Fossefald. Electricitet produ-
ceres her kun ved at putte et stort Jern-
rør ned i Jorden og skru paa en Kran

Misnøye med NVE
Under debatten i kommunestyret i
Suldal om skattereknskapen for første
halvår var det eit par representantar
som meinte anlegget svikta når det
galdt å tinga varer og tenester innan
kommunen. Det var også etterlyst eit
orienteringsmøte for folk i Suldal.

Etter det Suldalsposten er blitt for-
talt arrangerte NVE eit ope møte på
Suldalsosen for nokre år sidan. Dette
var svært vellykka, og folk i Suldal ser
no fram til eit nytt slikt møte, skriver
Suldalsposten .

Vi finner ikke grunn til å komme
med nærmere kommentar til herr
Myhruldbraathens reisebrev fra Island
som gjengis i sin helhet:

og saa kommer der ud store Mængder
Vanddamp under voldsomt Tryk, der
driver Generatorer. Rætskrifningen
der bruges i dette Land er tillige enda
ældre end min egen.

Høyaktelsesfuldt
Herr Myhruldbraathen

Til ettertanke!
Vår gode  venn,  tidligere redak-
tør av Fossekallen og nybakt
pensjonist, Sigurd Nesdal, på
travel visitt i redaksjonen.

Hvordan liker du pensjonist-
tilværelsen?

Og, du veit eg saknar frilaur-
dagane, da.
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

Stoff til neste nummer av Fosse-
kallen, altså nr. 9 /80 og dermed
det nest siste i år, utloper i disse
dager. Det gjelder derfor å stå på,
som det heter, om det da skulle
være noen blant oss som sitter inne
med tanker, ideer, meninger m.v.
til glede og nytte for bladets lesere.
Her er ingen tid å miste.

Til desember-nummeret er inn-
leveringsfristen satt til fredag 7.
november — merk det!

NVE's personale
Endringer i juli og august 1980

Nytilsatte




Fratredelse med pensjon:




Bakkerud, Andreas Avd.ing. SEA Furu, Johannes Maskinist A ura-verkene
Berg, Einar Avd.ing. VN Hagen, Lars 0. Spesialarbeider Nore-verkene
Bergerøy, Roar P. Overing. EKS Hektoen, Ivar Fagarbeider A ura-verkene
Berntsen, Ove Ingeniør ESF Hjerpbakk, Jakob Spesialarbeider Rana-verkene
Bjørkelo, Tormod Ingeniør VH Lindstad, Per Førstesekretær AAØ
Bærhaugen, Øivind Oppsynsmannsass. SK-Lillesand





Eggum, Marit Adm.sekretær ESF





Engebretsen, Inger-Lise Ktr.ass. EA Fratredelse, annen:




Eriksen, Asbjørn Overing. SPU Amundsen, Odd Konsulent SKA
Fossli, Tormod Oppsynsmannsass. SK-Lillesand Bergum, Steinar Tegneass. SBG
Grønås, Kirsten Bugge Ktr.fullm. VHG Bjerke, Anne Ktr.ass. SAA
Hilde, Harald Ingeniør Ulla-Førre-anleggene Bøtun, Sigmund Ingeniør VHI
Høglund, Siw Ktr.ass. SAA Carlsen, Arne J. Overing. SPS
Kaasa, Anne Ktr.ass. Tokke-verkene Dimmen, Johan Maskinm.ass. Vestlands-verkene
Lunde, Jostein Maskinm.ass. Halden trafostasjon Eig, Hans Kristian Avd.ing. SBP
Midthus, Ove S. Ingeniør SBM Evensen, Tormod Ktr.fullm. SAI
Refsalen, Per Olaf Førstesekretær AJ Fjellvang, Frode Betjent AAA
Reuterdahl, Bengt E. Avd.ing. ESO Grobæk, Helge Førstekonsulent Ulla-Førre-anleggene
Rydningen, Ulf Ingeniør VHI Gundersen, Johnny Ingeniør VHI
Strøm-Olsen, Sissel Ktr.ass. ET 5 Halle, Per Avd.ing. VN
Sørensen, Kristoffer Avd.ing. SEL Heggenhougen, Åvar Overing. Leirdøla kraftanleu
Tidemand-Fossum, Petter Ingeniør SDT Heiberg, Venke Ktr.ass. Kjela-anlegget
Wilhelmsen, Leif Montasjeleder Innset-verkene Hjertvik, Elsa Ktr.ass. ET 5





Hølaas, Torbjørn Førstesekretær Eidfjord-anleggene
Avansement og opprykk:




Johannesen, Elisabeth Ktr.ass. Eidfjord-anleggene
Berg, Arnulf Reimer Overing. SBM Kasa, Johannes Avd.ing. ET 4
Femsteinevik, Arne Overing. Ulla-Førre-anleggene Kjos, Bjørn Konsulent AJ
Furu, Thor Montasjeleder Aura-verkene Knutsen, Trygve Avd.ing. Ulla-Førre-anleggene
Gaska, Svein Avd.ing. ESS Magnussen, Arthur Opps.mannsass. Eidfjord-anleggene
Grimelind, Tormod Maskinm.ass. Flesaker trafostasjon Mjølhus, Kari Konsulent AJ
Homme, Bjug Opps.mann Sk-Lillesand Nicolaisen, Stein Maskinist Glomfjord kraftverk
Mellemsæter, Ingebrigt Montasjeleder Aura-verkene Odden, Oddvar Fagarbeider Område 3
Myren, Lorentz Fagarbeider Aura-verkene Olimstad, Berit Ktr.ass. SK-Lillesand
Nielsen, Lars Bache Avd.ing. SDR Ruud, Jan Kr. Maskinm.ass. Follo trafostasjon
Nilsen, Jan Lyder Montasjeleder Hasle trafostasjon Saga, Arne Spesialarbeider Hakavik kraftverk
Opheim, Kjell Avd.ing. Leirdøla kraftanlegg Svea, Per Ingeniør SEA
Rogstad, Svein A. Opps.mann Vestlands-verkene Tjelde, Torvald Avd.ing. Ulla-Førre-anleggene
Sæle, Bjørn M. Avd.ing. Vestlands-verkene Underhaug, Finn Avd.ing. Ulla-Førre-anleggene
Treldal, Knut K. Opps.'mann Sk-Lillesand Wahl, Ellen Breder Tegner SEA

Trykk: Haakon Arnesen AIS, Oslo


