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Tegn. Bård Braskerud

Taubane
et positivt trekk
Naturvernhensyn ligger bak, når Statskraftverkene nå har
søkt om konsesjon for en taubane ved Kobbelvanlegget.
Alternativet ville ha vært en anleggsveg, men planer om en
slik er altså «droppet» av grunner som nevnt. Taubanen ved
Kobbelvanlegget vil bli eneste adkomst til 2 —3 arbeidssteder
øvre del av reguleringsområdet, som ligger ca. 600 m.o.h.
Taubanen er planlagt for 3 tonn nyttelast eller 15 personer i lukket kabin. Banens lengde er beregnet til ca. 9,3 km
og høydeforskjellen vil bli ca. 400 meter. Hele banen ligger
på Statens grunn.
Avhengig av innvilgelsen av konsesjonssøknaden er det
tanken at arbeidet i marken skal ta til allerede i sommer, og
banen er beregnet driftsklar senest 1. september 1983.
Dette kommer eventuelt til å bli Statskraftverkenes hittil
lengste taubane. Ved Eidfjord-anleggene var den inntil i dag
lengste bane ca. 7,5 km, men denne er nå revet.
Forhåndskontrakt for byggingen av den nye banen ved
Kobbelv er sluttet med Hordaland Mek. Verkstad A/ S,
Voss, som for øvrig har levert de fieste taubaner hittil på
Statskraftverkenes anlegg. Kontraktsummen er på 13,5 mill.
kr. ekskl. merverdiavgift. I tillegg kommer anleggets egne
kostnader på ca. 3,2 mill. kr.
Taubanen vil ikke sette varige spor etter seg i naturen, slik
en anleggsveg nødvendigvis måtte ha gjort. Når utbyggingen
er ferdig blir den kanskje demontert, og alt er som før.
Det blir ansett som positivt.
Siden sist vi utkom, er skrittet tatt over i et nytt år, og vi
knytter forhåpninger og gode ønsker til det. La oss håpe at
også året 1982 blir positivt — for etaten og for den enkelte!
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Økt statskraft
i 80- og
90 -årene

I

1 '

Statskraftverkene sendte før jul ut melding om hvordan
statskrafttil alminnelig forsyning ville bli fordelt i 1984.
I sammenheng med dette kan det ha interesse å se hva
vi kan få av ny statskraft i 80- og 90-årene. Jeg skal
derfor prøve å gi en oversikt.
Jeg tar som utgangspunkt at det ikke
vil bli bygd noe større varmekraftverk
i vårt land som kan gi strøm på nettet
innen år 2000.
Når det gjelder ny vannkraft, har
Statskraftverkene under anlegg UllaFørre i Rogaland, Kobbelv i Nordland
og Alta i Finnmark. Innen utgangen
av 80-årene vil alle disse kraftverk
være i drift.
Det er satt opp en kraftbalanse for
Statskraftverkene under følgende forutsetninger:
All fastkraft fra egne verk som kan
komme på nettet innen 1990 er
med
Statskraftverkene
foredler 3700
GWh/år tilfeldig kraft til fastkraft
gir nødved at importmulighetene
vendig sikkerhet i tørrår
Fastkraft til alminnelig forsyning er
beholdt lik 1982-nivå
Det er tatt med den andel som
faller på Statskraftverkene ved økning av den kraftintensive industris
fastkraftkvantum til 31 TWh/år innen 1985
Konsesjonskraft fra eldre kraftverk
leveres i samme utstrekning som i
dag, mens det fra nyere verk er
regnet 10 %
Medeierskap er ikke tatt med for
andre fylker enn Finnmark med
40 % i Alta
Denne kraftbalanse viser at Statskraftverkene får en underbalanse på
7 —800 GWh/år fastkraft fram til og
med 1985. Fra da av vil det bli et
mindre overskudd, stigende til ca.
1500 GWh/år i 1990.
Dersom konsesjonskraft blir tatt ut
med 10 % også fra alle eldre anlegg,
blir balansen svekket med ca. 1200
GWh. Det blir da ikke noe overskudd
igjen på Statskraftverkenes hånd i 80årene.

Men kraftbalansen kan bli ytterligere svekket. Hvor mye, avhenger av
hvordan spørsmålet om medeiendomsrett for fylker i nye statskraftutbygginger blir løst. Det gjelder eventuell medeiendomsrett i Ulla-Førre,
Sima og Kobbelv. Disse tre kraftverk
får til sammen en årlig fastkraftproduksjon som øker fra 4270 GWh i
1982 til 6740 GWh innen 1990.
Som det vil framgå, får Statskraftverkene liten eller ingen mulighet til å
hjelpe kunder med ny fastkraft fra
egne anlegg i 80-årene. Det ligger
imidlertid en viss reserve i det forbehold hovedstyret har tatt om å justere statskraftkvantum for avtakere/
distrikter som får økt sin krafttilgang
ved konsesjonskraftlevering eller medeierskap i statens anlegg. Hva resultatet kan bli av dette, vet vi ikke ennå.
Hva kan så Statskraftverkene levere
i tillegg i 90-årene?
Staten har følgende prosjekter som
kan komme i drift etter 1990:
I Nordland:
Svartisen / Saltflellet (Storglomfjord,
Melfjord, Nord-Rana, Saltdal og
Beiarn), Hellemo, Vefsna og Krutåga
I Sogn og Fjordane:
Breheimen (Jostedalen og Stryn)
Når det gjelder Øvre Otta, er det

foreløpigforslagom en andel for sta
ten på 20 % . Da det er usikkert hva
det kan bli til med dette prosjektet,
holder jeg det utenfor i denne oversikt.
De nevnte prosjekter, som ennå ikke har fått konsesjon, vil ved full
utbygging etter foreliggende søknader /planer kunne gi en samlet årlig
fastkraftproduksjon på ca. 8260 GWh,
fordelt med ca. 5700 GWh på prosjektene i Nordland fylke og ca. 2560
GWh på prosjektene i Sogn og Fjordane.

Men nå er det urealistisk å tenke seg
at det blir tillatt full utbygging av
hvert prosjekt. Hvis den holdning som
er i dag til natur /miljøvern holder seg
eller forsterkes, kan ett eller flere bli
nektet konsesjon, andre kan bli mer
eller mindre beskåret. I tilleg vil det bli
10 % reduksjon p.g.a. konsesjonskraft.
og det kan bli en reduksjon som følge
av eventuell medeiendomsrett til fylkene. Å si noe om hva som etter dette
blir igjen av ny kraft på Statskraftverkenes hånd i 90-årene, ville bli ren
gjetning.
De nevnte anlegg i Nordland og
Sogn og Fjordane, med et eventuelt
beskjedent tilskudd fra Øvre Otta, er
alt det staten har igjen av ny vannkraft. Kraft fra disse anlegg vil kunne
komme på nettet nokså jevnt fra 1991
utover til år 2000.
Denne oversikt viser at Statskraftverkene i 80- og 90-årene får små
muligheter til å hjelpe kunder med
fastkraft fra egen produksjon. For om
mulig å rette noe på dette, er det at
Statskraftverkene

i sitt rundskriv

av

23.12.81 tilbyr seg å stå som oppkjøper av eventuell ledig fastkraft, og å
formidle denne videre til avtakere,
mot dekning av utgifter. Det samme
gjelder for fastkraft fra Sverige.
NVE's hovedstyre har drøftet den
situasjon vi står overfor og henstiller
til dem som har mulighet for å bygge
ut egne ressurser eller sikre seg rettigheter hos andre, om ikke å vente med
det i håp om å få kjøpt mer statskraft.
Skal vi lykkes i å få fram tilstrekkelig kraft i årene framover, og å utnytte
denne optimalt, blir det nødvendig
med et nært samarbeid innen elforsyningen. Det blir spesielt viktig at de
fylker som har overskudd av vannkraftressurser, stiller seg positivt til å
hjelpe andre mot en rimelig økonomisk kompensasjon. Ved vurderingen
av et slikt samarbeid er det naturlig å
legge vekt på den store økonomiske
fordel det er på lengre sikt å eie et
nedskrevet kraftverk.
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Stortinget har talt:

Forbyggingsarbeidetopprioriteres
«Komi&en vil foreslå en økning under dette
kapittel med 3 millioner kroner . KomWen
ber også om at departementet søker å opprioritere dette programområdet senere.»
Ovennevnte sitat dreier seg om
1982-bevilgningene til NVE's forbyggingsvirksomhet og er hentet fra
merknadene til Stortingets energi- og
industrikomW. Stortingets behandling av denne saken i fjor høst k a n
med andre ord tyde på at vi nå er
kommet til et slags vendepunkt, slik at
utviklingen med stadig synkende bevilgninger til dette formålet blir stanset.
Det er i så fall på tide. Statistikken
viser nemlig at bevilgningene til forbyggings-, senkings- og flomskadetil-

Flomsikring i Tunna ved Tynset
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tak ikke har fulgt med i prisstigningen.
Dette gjelder særlig for perioden fra
1968 og fram til i dag. Målt i priser pr.
1. januar 1980 er det nå et gap på
omkring 135 millioner kroner mellom
bevilgninger og «forpliktelser», det vil
si summen av restarbeider på igangværende anlegg og anlegg det er vedtatt å sette i gang. Det tilsvarer 5 —6
års bevilgninger!
Store problemer
Årsaken til den stadig vanskeligere
situasjonen er altså at bevilgningene

har blitt mindre år for år. På 1980budsjettet ble det avsatt omlag 22 millioner kroner til aenne virksomheten.
Skulle man holdt samme aktivitetsnivå
som i 1970, måtte man ha hatt nærmere det dobbelte.
Forbygningsavdelingen har selv i en
rapport pekt på konsekvensene av
denne utviklingen:
Ventetiden for vedtatte arbeider
blir stadig lengre. Planlagte tiltak blir
forsinket og fordyret.
Skadene blir større ved nye
flommer, og sikringstiltakene må bli
mer omfattende.
Statens Naturskadefond må dekke nye skader som følge av manglende
sikring.
Søknader om nye tiltak må avslås i stadig større grad. Dette fører til
dårligere arealanvendelse langs vassdragene, nedbygging av dyrka mark
og fordyrelse av nødvendige prosjek-

ter. Samarbeidsavtaler med andre offentlige etater blir skadelidende.
— Forbygningsavdelingens
anleggsapparat blir skadelidende. Antall
arbeidstakere er blitt vesentlig redusert
de senere år, og maskinparken er blitt
dårligere utnyttet. Avdelingens ekspertise vil etter hvert bli redusert og anleggene fordyret.

Enkel, men effektiv
«ledningsforsterkning»

Nå kan det altså hende at man
kommer noe bedre ut av det etter at
Stortinget har plusset på Regjeringens
budsjettforslag med tre millioner. Og
enda viktigere på noe lengre sikt: Stortinget har bedt Olje- og energidepartementet om å opprioritere dette arbeidet senere.
Lokale initiativ
Så kan man selvsagt spørre hva et er
som har fått våre folkevalgte til å
reagere så positivt denne gang.
Den direkte årsak var nok lokale
initiativ. Ordføreren i Gjemnes i Møre
og Romsdal reagerte nemlig kraftig
offentlig på at det er så vanskelig å få
avsatt midler til lokale forbyggingstiltak. Han gikk ut i pressen, tok kontakt
med distriktets stortingsrepresentanter
og reiste på «frier-ferd» til Oslo. Han
fikk dessuten støtte fra flere andre,
blant annet ordføreren i Surnadal.
Slikt er noe som gjør sterkere inntrykk
på både departement og Storting enn
om tjenestemenn i ytre etater «roper
om hjelp».
Men æren må selvsagt også tilfalle
Forbygningsavdelingen. For det første
fordi den lager mye god PR for seg
selv. Og sist, men ikke minst; avdelingen gjør et meget godt arbeid. Få vil
være uenig i at forbyggings-, senkingsog flomskadetiltakene er udelt positive. Generelt kan en si at nytten omfatter sikring av jordbruks- og boligområder, bebyggelse, veger o.l. mot utgraving, ras og oversvømmelser. Eller
på en annen måte: De siste 20 år er det
i årlig gjennomsnitt innvunnet og sikret omkring 10 000 mål dyrka og
dyrkbar jord. Og dette er bare en del
av det arbeidet Forbygningsavdelingen
utfører.
Etter noen vanskelige år ser det nå
ut til at dette arbeidet igjen skal få
høyere prioritet også hos de bevilgende myndigheter. Og vi på vår side må
være påpasselige med å minne politikere og sentraladministrasjonen
om
det som nå står svart på hvitt i stortingsdokumentene . . .
Tia

Hver av de tre spolene er plassert på fire isolatorsoyler.

Den 17. november 1981
ble en teknisk nyskapning
satt i drift ved Aura-verkene, bestående av en reaktansspole i hver av fasene
på en av 132 kV-Iedningene mellom Aura og
Brandhol.
Problemet besto i at det i tunglastperioder ble flaskehalsproblemer på de
to 132 kV-Iedningene mellom Aura
og Brandhol.
Forholdet
mellom
tverrsnittene, eller ledningsevnen, på
de to ledningene er omtrent som 1 til
2,5. Til sammenlikning: Hadde det
vært vannledninger, ville vannstrømmen i de to ledningene, grovt sett, ha
fordelt seg i forholdet 1 til 2,5, om de
sto parallellkoblet under samme trykk.
Men med vekselstrøm i kraftledninger
er det annerledes, og det førte her til
at når den tynneste ledningen ble fullastet så var det fremdeles ledig plass
til ca. 50 MW på den største.
Under et vanlig ukentlig driftsmøte,
hvor
driftsproblemene
diskuteres,
foreslo avd. ing. Ole I. Steen at ved å
montere reaktansspoler på den tynneste ledningen, kunne vi, ved passende
dimensjonering, få lasten til å fordele

seg på de to ledningene i ønsket forhold. Å gjøre slike koblinger under
laboratorieforhold var så vidt kurant
og kjent nok, men å gjøre det på en
kraftledning hørtes noe uvant ut for de
fleste. Og hva med tapene, ville ikke
de bli store? Det mest nærliggende å
tenke på ved løsning av et slikt problem ville være seriekondensatorer,
men anleggskostnadene ved en slik
løsning ville bli det mangedobbelte.
Men Steen regnet videre, og fant at
tapene på overføringen, under tunglast, totalt ville bli mindre med reaktansspoler på den tynneste ledningen.
Slike problemer må også kjøres på
datamaskin, må vite, og NVE's store
elektronhjerne viste samme resultat.
Prosjektet ble nå anbefalt i det ene
forum etter det andre, og penger kom
på budsjettet.
Ved anbudsåpningen viste det seg at
Spezieelektra i Østerrike kunne levere
ekstra billige spoler.
For en investering på ca. kr.
250 000 oppnådde en å øke overføringsevnen mellom Aura og Brandhol
med ca. 50 MW og samtidig minske
tapene ved tunglast.
Etter idriftsettelsen kunne Steen
nøkternt konstatere: «Så vidt jeg kan
se fordeler lasten seg slik at både linje
1 og 2 blir fullt utnyttet».
S. Ranes
FOSSEKALLEN

Stor norskinteressefor neste
damkongress
Av OddJ. Larsen,VVT, sekretaxi NCOLD
(NorskkomW for store dammer).
Neste damkongress som holdes i Rio
de Janeiro i Brasil i tiden 3. —7. mai
1982 har foreløpig samlet stor interesse i Norge.

Som kjent blir det under hver kongress drøftet forskjellige på forhånd
bestemte emner og problemer Bidragene som kommer inn til disse emnene trykkes i bokform, 5 bind, og utgis
i forbindelse med hver kongress.
Under selve kongressene holdes et
resymé av bidragene til hvert enkelt
emne samt at det er forberedte innlegg
fra salen, gjerne med lysbilder eller
«overheads» og diskusjoner.
Emnene som skal drøftes i Rio er
følgende:
«Safety of dams in operation.»
«Influence of geology and geotechnics on the design of
dams.»
«Reservoir sedimentation and
slope stability. Technical and
environmental effects.»
«Materials and Construction
methods for embankment and
cofferdams.»

Spørsmålene ble av NCOLD også
denne gangen bekjentgjort i Teknisk
Ukeblad, men i tillegg gikk vi direkte
ut til enkeltpersoner og firmaer/ institusjoner med forespørsel om bidrag.
Dette bar frukter og det er således
antatt 4 «papers» til Q 52, 1 til Q 53
og 1 til Q 55.
Det er videre 2 norske «papers» til
de såkalte «communications», dvs.
mer generelle emner og det kan også
her være «papers» som er kommet for
sent inn til å være med under de
egentlige spørsmålene. Fra NCOLD er
det dessuten levert en «General Report» som omhandler dambyggingen i
Norge i løpet av de siste årene i store
trekk.
Vassdragsvesenet er også representert blant forfatterne til ovenfor nevnte
papers i og med at o.ing. K. Y. Nilsen
har levert et bidrag til Q 52 og undertegnede har på vegne av NCOLD skrevet «General Report».
Videre kan sies at det forberedes
innlegg fra salen og det vil også muli-
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gens bli vist en film. Disse vil omhandle store og intgessante anlegg
som for tiden er under arbeid her i
Norge.
Den første bulletinen med generelle
opplysninger om kongressen er blitt
sendt ut til ca. 35 firmaer og institusjoner og foreløpig tyder det på at det blir
ganske mange norske som vil ta turen
til Brasil i mai. I denne forbindelse kan
det nevnes at det under siste kongress i
India i 1979 var 30 deltagere samt 19
ledsagere fra Norge.

Det er også denne gangen flere
valgmuligheter m.h.t. studieturer etter
selve kongressen. De kan deles inn i 2
hovedgrupper, en gruppe vil besøke
anlegg nord for Rio og en besøker
anlegg i sør. Detaljene om disse studieturene vil ikke vites før «Final Bulletin» er mottatt.
Man må anta at i et land som Brasil
vil alle studieturene være meget interessante ikke bare fra et anleggsteknisk
synspunkt, men også rent turistmessig.

Minneord
På kort tid har Forbygningsavdelingens Vestlandskontormistato av
sine eldste tenestemenn, oppsynsmennene Johan Wiger og Martin
Sandal.
Johan Wiger vart tilsett ved
NVE Auraanleggene straks etter
krigen, og arbeidde her som oppsynsmann fram til 1958 då han vart
tilsett ved Forbygningsavdelingens
Vestlandskontor i Førde med arbeidsdistriktSogn og Fjordanefylke. Her fekk han arbeidsoppgåver
av eit heilt anna slag enn tidlegare,
men ikkje mindre krevjande.Men
den omstillingasom måttetil verka
utfordrande på ein sjølvstendig
mann som Wiger. Han trivdest tydeleg med dette arbeidet,noko som
vel berre prova at han gjorde ein
god jobb.
Alt frå ung alder var Wiger ivrig
med i organisasjonsarbeidog ein
mykje nytta mann i så måte. I flere
år var han m.a. formann i Forbygningsavdelingensoppsynsmannsforening.
Ei tragiskbilulukkei 1976 gjorde
diverreein brå slutt på hans yrkesaktive liv. Dei siste 5 åra hans vart
ikkje lett korkje for han sjølv eller
hans familie. Døden kom vel difor
som ein befriar då han stille sovna
inn ved olsoktider i år, nær 65 år
gamal.
———
Martin Sandal vart tilsett som
oppsynsmann ved Forbygningsav-

delingen alt i ung alder, med Sunnmøre og Romsdal som sitt arbeidsdistrikt. Sjølv om han ikkje var

meir enn 60 år gamaldå han døydde, fekk han likevel ein lang arbeidsperiodei NVE. Han fekk oppleva heile den sterke omstillinga i
Forbygningsavdelingensi arbeidsform, frå enkel, manuell og slitsam
arbeidsdrifttil fulll maskinell drift.
Han opparbeiddeseg etter kvartein
posisjonsom berrestor, fagleg dugleik og gode personlegeeigenskapar
kan gje. Ei tid var han også medlem
av kommunestyreti Sykkylven.
Ei bilulukkei sluttenav oktoberi
år gjorde diverre ein brå slutt på
hans liv og virke. Det kjendestsårt
for oss andre i etaten og for die
mange som kjende han, at denne
staute,humørfylteog omgjengelege
mannenikkjeer mellom oss meir.
Johan Wiger og Martin Sandal
var tenestemenn i dette ordet si
beste og vidaste meining, ikkje berre for den etaten dei var knytte til,
men i høg grad for det distriktetog
for dei mange interessentarog ulike
interesser dei skulle tena. Dei
mange reaksjonane frå distrikta
over den bråe bortgangensom dei
båe fekk, sannar dette betre enn
mange ord. Det gode etter mæle
som dei har i sine distrikt, vil og
kome den etat tilgode som dei tente
gjennomså mange år.
Erik Bjorbæk

Pressenyttfra NVE
Kvilldal satt i drift

Gruppestudier
leiing og
administrasjon(GILA)
— eit svært vellukka NIF-kurs
Av Jan Alne, Vestlands-verkene

«NVE-Statskraftverkene har nå satt i drift Norges største francisturbin i Kvilldal kraftstasjon i Ulle-Førre-utbyggingen. Aggregatet
har en avgitt effekt på 310 MW 310 000 kilowatt).
Turbinen er levert av Kværner Brug A I S mens generatoren er
levert av Norsk Elektrisk & Brown Boveri (NEBB)
I begynnelsen av februar neste år vil aggregat nr. 2, som er like
stort, bli satt i drift.
Kvilldal kraftstasjon vil få en samlet installasjon på 1240 MW.
Den skal etter planen være ferdig utbygd i 1986, og vil da være
Norges største kraftstasjon».
Denne pressemeldingen vakte ikke
den helt store oppmerksomhet i aviser
og i massemedia for øvrig. Såvidt jeg
har bragt på det rene ble den ikke
inntatt i Oslo-avisene, og den dukket
heller ikke opp i Dagsrevyen i TV. Det
kan således godt hende at en stor del
av NVE's egne folk ikke er klar over
oppstartingen av første maskin i Kvilldal. Men igangsettingen av den kraftstasjon som om noen år er Norges
største, bør ikke gå helt upåtalt hen.
Eh tydeligere markering vil som kjent
finne sted senere i år.
Ulla-Førre-anleggene
startet virksomheten i 1974 og skal etter foreliggende planer være avsluttet i 1988, og
vi kan således sies å være halvveis i
løpet.
Den nederste stasjonen i utbyggingen, Hylen, er med sine 2 aggregater a 80 MW i full drift. Nå var det
altså Kvilldals tur, og den første maskinen er i kommersiell drift fra 18.
desember, ca. 21/2 mnd. senere enn
forutsatt etter den terminplan som ble
satt opp i 1974. En beskjeden forsinkelse sett i forhold til en meget stor og
meget komplisert utbygging. Problemer har vi selvfølgelig hatt vår tilmålte del av, men problemer er en del av
jobben og ofte en spore til øket innsats. En kunne vel uffe seg litt over en
masse, — etter vårt syn unødvendige,
— oppgaver som enhyer kraftutbygging idag synes å måtte føre med seg,
men det er glemt «på seierens dag».
Den første igangkjøring av et stort
kraftverk er alltid spennende, det er så

mange ting som skal klaffe, så mange
elementer som skal funksjonere riktig,
og samtidig. Ekstra hektisk blir det når
begivenheten som i dette tilfelle finner
sted like oppunder jul. Ved Kvilldal
har vi dessuten et ekstra «spenningsgivende» element: Her har vi, i stedet
for den vanlige (og nærmest «idiotsikre») svingesjakt valgt — vesentlig av
økonomiske grunner — et såkalt luftputekammer til å ta seg av svingningene i tilløpssystemet. Denne løsning er
også anvendt i noen få tilfeller tidligere (Driva, Jukla, Sima), men med langt
andre dimensjoner. Alt ved Kvilldal er
stort, så også «puta»:
Utsprengt volum er ca. 120 000 m3.
Den må kunne holde maks trykk på
42 atmosfærer, og spenningen knyttet
seg til om den virkelig gjorde det. Selv
om plasseringen av kammeret er gjort
etter særdeles omhyggelige undersøkelser, er det lett når det kritiske øyeblikk nærmer seg, å bli litt urolig. Vi
gikk noen dager litt på tå da vi fikk
resultatet som kunne tyde på lekkasjer
i «puta». Feilen lå imidlertid i kompressorsiden, den ble rettet, og vi pustet lettet ut.
Kvilldal leverer nå til samkjøringsnettet sine drøye 300 MW, noe som i
denne fimbulvinteren sikkert kommer
godt med.
«En ny provins er til landet lagt».
En takk til alle — ingen nevnt og
ingen glemt — som har bidratt til vel
utført jobb.

P. T. Smith

Inspirert av siste nr. av «Fossekallen»
og artikkelen «NVE i gang med lederutvikling over nyttår», vil eg gjerne
komme med ein del tankar og refleksjonar etter eit GILA-kurs som eg var
med på hausten -81.
Dette kurset gjekk over 5 samlingar
(tilsamen 13 dagar) og var meint som
eit fagleg og personleg utviklingsprogram for yngre sivilingeniørar i Rogaland. Tilsvarande kurs er blitt kjørt i
Oslo og Bergen, og tilsaman 152 personar har deltatt.
Vi var innom følgjande emne:
Psykologi i leiar-rollen
Problemløysing i prosjektarbeid
Tidsplanleggjing
Møteleiing og saksframstilling
Personalpolitkk og personaladministrasjon
Prosjektorganisasjon
Økonomi
Bedriftsøkonomisk
føretaksspel
(edb-simulator)
Dette var etter mi meining eit fint
kurs av to grunnar:
interessante emne og gode forelesarar
gjennom gruppearbeid måtte deltakarane sjølv aktivisere seg og
læreprosessen kom igong ved at
vi opplevde noko, vi fekk ei betre
forståing av samspelet mellom
menneske, om problem og konfliktar og korleis desse kan løysast.
Eg trur at det innanfor leiing og
administrasjon, med organisasjonsutvikling, rekruttering, opplæring og
oppfølgjing vi i NVE vil møte dei
største utfordringane i åra som kjem.
Vi har eit godt miljø og interessante, spennande arbeidsoppgåver. Og vi
er teknisk leiande på mange område.
Men all den nye teknikken til tross;
personalet vil framleis vera den viktigaste ressursen vi har!
Derfor er det så viktig å få igong ein
prosess med utvikling av individ og
organisasjon som styrer mot den målsetjinga vi har.
Til arbeidsutvalet for leiarutvikling i
NVE vil eg gjerne seie: lukke til!
FOSSEKALLEN
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Norsk hydrologisk
komEW
(NIIK)

Norsk
hydrologisk
komW har nå fått
permanent status. Hva
er egentlig dette for en
komit0 Hvilken nytte
har vi av den? Du kan
kanskje få svar på noe
av dette ved å lese
denne korte redegjørelsen.
Dekadeperioden 1965 —74
Den I. januar 1965 startet et stort
internasjonalt hydrologisk utviklingsprosjekt som fikk betegnelsen «Den internasjonale hydrologiske dekade».
(IHD). Sekretariatet ble lagt til UNESCO's hovedkontor i Paris, og det ble
bestemt at de medlemsland som ville
delta i prosjektet skulle gjøre dette
gjennom nasjonale komit&r som måtte opprettes for formålet.
I St. prp. nr. 54, 1965 —66, ble det
tilrådd at Norge skulle delta i IHD, og
at bevilgningene skulle gis ved tilskott
fra Konsesjonsavgiftsfondet. Vi fikk
en «Dekadekomit» på 16 medlemmer
oppnevnt i 1966, og komit&ns sekretariat ble etter tilråingen lagt til NVE.
Internasjonale program etter IHD
Ved Dekadens slutt fant medlemslandene ut at det internasjonale samarbeidet måtte fortsette. Vitenskapen om
vann kjenner ingen nasjonale grenser,
og det ble besluttet å etablere et permanent apparat. Dette fikk betegnelsen
«Det internasjonale hydrologiske program» (IHP), og det skulle fortsatt adininistreres av UNESCO. Vi fikk også
en annen permanent internasjonal aktivitet, som ble kalt «Det operative
hydrologiske program» (OHP). Dette
ble lagt til Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO) i Geneve.

UNESCO's17. generalforsamlingi
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1972 anmodet medlemslandene om å
opprettholde de nasjonale komit&ne,
og «Norsk hydrologisk komites» (NHK)
fikk etter dette en ny sammensetning
og ble oppnevnt for 6. årsperioden
1975 —80. Den sittende komité har 24
medlemmer som er oppnevnt for perioden 1981 —83. De skal minst møtes
én gang pr. år. Et arbeidsutvalg på 7
medlemmer har hyppigere møter og
skal med hjelp av sekretariatet ta seg
av de løpende saker.

3. Permanent norsk komW
Siden IHP har fått permanent status
fant man det riktig å arbeide for å få
en permanent norsk hydrologisk komit& Arbeidet med dette er nå fullført
og ved kongelig resolusjon av 20. november 1981 ble det etter tilråing fra
Olje- og energidepartementet bifalt at:
«1) Norsk hydrologisk komité opprettes på permanent basis med det

formål å virke som et faglig koordinerende, rådgivende og informerende organ for hydrologiske
spørsmål.
2 Komit&ns mandat og sammensetning fastsettes i overensstemmelse med det forslag som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 20. november
1981.
3) Olje- og energidepartementet gis
fullmakt til å godkjenne mindre
vesentlige endringer i komitens
mandat og sammensetning».
)

Komit&n har fått følgende mandat:
1) Komiten skal være rådgivende for
myndighetene i hydrologiske spørsmål, særlig spørsmål som vedrører
flere institusjoner. Den skal i denne
forbindelse kunne uttale seg om de
hydrologiske spørsmål utfra et ressursmessig synspunkt.

NHK-sekretariatets betjening i dag. Fra venstre oyeringeniør Egil Skofteland og
kontorfullmektig Lisbet Andreassen. Til høyre fagsjef, professor Bo Wingård, som er
komitèens formann.
Foto: Henrik Svedahl

Komit(Sen skal søke å fremme hensiktsmessig samarbeid og arbeidsdeling mellom norske institusjoner
med arbeidsoppgaver innen hydrologi.
Komiten skal foreta en kontinuerlig langtidsvurdering av norsk hydrologisk virksomhet.
Komiten skal koordinere og ta initiativ til hydrologisk forskning i
samarbeid med berørte forskningsråd og institusjoner.
Komiten skal søke å fremme undervisning i hydrologi på alle nivåer.
Komiten
skal koordinere norsk
deltakelse i nordiske og andre internasjonale hydrologiske programmer og kan lede gjennomføringen
av den norske nasjonale del av slike
programmer.
Komiten skal drive informasjonsvirksomhet for å spre kunnskap om
hydrologi og praktisk anvendelse
av hydrologiske metoder.
Komitens
NVE.

sekretariat

er lagt til

4 ,Departementetsbemerkninger
Departementet viser til de mange ulike
interesser som er knyttet til vann som
naturressurs og forskningsobjekt. Et
vesentlig arbeidsområde for komiten
vil derfor være å koordinere de faglige
hydrologiske utredninger og prosjekter som er en nødvendig forutsetning
for en ønsket vannressursforvaltning.
Med den bredde i faglig sammensetning som tilrås, vil komitk.en også
fremstå som et nyttig høringsorgan for
de institusjoner som forvalter vannressursene.
Departementet har forstått det slik
at gjennomføringen av konkrete forskningsprosjekter og utredninger i størst
mulig utstrekning skal utføres ved de
etablerte faginstitusjoner. Komitens
rolle vil være å ta initiativ til eller
anbefale forskningsaktiviteter.
Størst
vekt skal legges på prosjekter som
krever samarbeid mellom institusjoner.
Komitten vil ta silde på å dekke
utgifter ved prosjektutredninger, gjennomføring av forprosjekter samt delfinansiering ved gjennomføringen av

høyt prioriterte prosjekter. Alle prosjekter som mottar støtte fra komitl:!en
skal ha rapporteringsplikt til komitten,
og komit&n skal norma1t være representert i styringsgrupper el.l. Institusjonens egeninnsats skal alltid dokumenteres og inntas i budsjett og regnskap.
En sentral arbeidsoppgave for komit&n vil være å sørge for at det
arrangeres faglige møter, f.eks. diskusjonsmøter, seminarer og symposier.
Den skal også om nødvendig ta initiativ til at det arrangeres kurs innen
komitens arbeidsområde.
Komit(';en skal videre koordinere
nødvendig møtevirksomhet i forbindelse med internasjonalt samarbeid.
Det norske engasjement i internasjonalt hydrologisk samarbeid vil bli
koordinert gjennom komiten når det
kreves nasjonal innsats. Derved sikres
best mulig norsk representasjon og
innsats. Dette vil også gjøre det mulig
å spre informasjon om internasjonale
aktiviteter og om resultatene av disse.
Departementet peker på nødvendigheten av åpen og nær kontakt mellom
alle de faginstitusjoner som arbeider
med hydrologiske spørsmål, brukere
av hydrologiske data, berørte forskningsråd, samt de statlige organer som
er ansvarlige for vannressursforvaltningen.
Når det gjelder forholdet til forskningsrådene, er det viktig at rådenes
bevilgninger til vannorientert forskning og komit&ns støtte til hydrologiske undersøkelser skjer uten overlapping og på en planmessig måte. En
god koordinering vil bli ivaretatt ved
sekretariatskontakt samt ved at forskningsrådene er direkte representert i
komitt"en.
Komit&n vil i den forbindelse kunne få en viktig funksjon ved initiering,
formidling eller anbefaling av søknader til forskningsrådene om støtte til
forskningsprosjekter. Komiten vil her
representere tverrfaglige interesser, ofte med tilknytingtil flere institusjoner

innenfor faget hydrologi i stor grad
ukjent med hverandres arbeid. En
koordinerende komité viste seg å være
et nødvendig og også et populært foretagende, og den internasjonale tilknyting til UNESCO åpnet store mulighe-

vurdering på et tidlig trinn i planleggingen.

J. Otnes

ter for å bringe faget adskillige skritt
framover. IHD-periodenble da også
både nasjonalt og internasjonalt en
periode med stor aktivitet.Vi fikk etablert et nordisk samarbeid,som viste
seg å gi frukter.De hydrologiskeproblemene er i stor grad like for de nordiske land, og vi fikk en større kapasitet til å angripe dem når vi gikk sammen om oppgavene.
Det ble både nasjonalt, nordisk og
internasjonalt forøvrig laget forskningsprosjekter,arrangert møter og
symposier,og det ble framforalt laget
en lang rekke faglige publikasjoner.
Selv om vi i dag kan være etterpåkloke og kritisereenkelte trekkved IHD,
så er det i alle fall stor enighet om at
dette tiåret tilførte oss en god del ny
faglig viten, som vi neppe ville ha fått
uten denne felles innsats.
Det er med en viss tilfredshetat vi
nå kan se tilbakepå den fagligeutvikling i Norge i disse 16 årene. Nå skal
man være forsiktig med å hevde at
denne framgangen skyldes komiti.arbeidet alene. Ingen vil kunne påstå
det. Dertilhar de økonomiskebidragene, som komitè.eni henhold til bevilgninger har vært i stand til å gi, ikke
vært store nok. Men vi mener at disse
små tilskuddene har vært et incitament for de deltagendeinstitusjonertil
å arbeide med problemene. Det har

også vist seg at ved en rekke faglige
prosjekter har vi oppnådd bedre resultater ved at vi løfter i flokk. Komiten
har hatt stor betydning der hvor den
faglige ekspertise er spredt, og hvor
det er nødvendig med institusjonelt
samarbeid.
Vi er sikre på at Norsk hydrologisk
komitc; vil bli et nyttig redskap for de
deltagende institusjoner og for landet
og vil kunne bidra med en helhetlig som helhet også i fremtiden.

5. Hva har NHK gitt oss?
Da vi startet vårt komitarbeid i 1966
var de norske institusjoner som virket
FOSSEKALLEN
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Orienteringgitt av generaldirektørenunder
møte den 15.12. 1981 med representanter
i NVE
fra arbeidstakerorganisasjonene
Kort orientering om vår
virksomhet
Det kan være naturlig nå ved slutten
av året å summere kort opp noen
inntrykk fra NVE's virksomhet i
1981.
Når det gjelder vår omverden, har
jeg inntrykk av at det i 1981 har vært
roligere omkring oss enn i tidligere år.
Vi har ikke i samme grad som før
vært i sentrum for massemedias interesse. Det kan skyldes flere forhold.
Blant annet at vi fikk en energimelding som det var bred politisk enighet
om, og som bekreftet den linje NVE
har stått for innen elsektoren. Det at
enkelte fylker begynner å føle knapphet på fastkraft, har nok også gjort sitt
til å legge en demper på de mest
aggressive.
Vi har i 1981 fått gjennomført de
arbeider vi hadde planlagt innenfor
Arbeidene har
gitt budsjettramme.
hatt tilfredsstillende framdrift, bortsett
fra Alta, hvor situasjonen fortsatt er
unormal. Vi har grunn til å være
takknemlig mot de av våre folk som
arbeider med Alta-saken for at de ikke
for lengst har gitt opp. Vi kom heldigvis i gang med anleggsarbeid i Kobbelv i høst, selv om innsatsen både i år
og neste år blir beskjeden. Derved har
vi greidd å beskjeftige en del av de
fagfolk som ble ledige i Eidfjord.
Saksbehandlingen ved de nye prosjekter i Svartisen/Saltfjellet og Breheimen tar lengre tid enn vi tidligere
regnet med, og det er nå tvilsomt om
Stortinget kan ta stilling til disse planene før i 1984. Vi har imidlertid ikke
gitt opp håpet om å få Breheimen opp
til avgjørelse i 1983.
Ellers har vårt arbeid også i dette
året vært en del preget av at NVE's
organisasjon er under vurdering. Det
har ikke vært tilfredsstillende søkergrunnlag til ledige sivifingeniørstilfinger.
Det knyttet seg naturlig nok en viss
spenning til skifte av regjering i høst,
selv om Arbeiderpartiet og Høyre har
ført stort sett samme politikk innen
vår sektor i de senere år. Det førte da
også til at regjeringen Willoch ikke
10
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foreslo noen forandring i NVE's budsjett for 1982 i forislaget fra regjeringen Brundtland. Ellers bør det være
en fordel for NVE at vi har fått en
olje-og energiminister som kjenner vår
etat og som har inngående kjennskap
til landets elforsyning.
NVE's ledelse har også i år lagt vekt
på informasjon, bl.a. gjennom Fossekallen, ved artikler i massemedia, ved
foredrag og ved presseseminarer. I
forbindelse med NVE's sekstiårsdag
ga vi ut en brosjyre om vannkraft i
Norge som vi har fått mange positive
reaksjoner på.

Vårt hovedstyre har igjen hatt et
travelt arbeidsår. Hovedstyret har i
1981 hatt 13 møtedager og 15 befaringsdager, og har behandlet ca. 650
saker.
Vi er i det siste kommet opp i en
konfliktsituasjon i forbindelse med arbeidet med en samlet plan for gjenværende vassdrag som er aktuelle for
kraftutbygging. Det gjelder tidsrammen for arbeidet og hvilke prosjekter
som skal holdes utenfor Samlet Plan.
Vi har krevd tid nok til å kunne gjøre
en faglig forsvarlig jobb, og vi har
bedt om å få holde så mange prosjek-

Det sees med spenning fram til NVE-utvalgets innstilling, som ventes å foreligge ut på
sommeren. Fra v.: Rasjonaliseringsdirektor Leif Skare, elektriker John Erik Eriksen,
sorenskriver Bodil Aakre og utvalgets formann, fylkesmann Lars Leiro. Stortingsrepresentant Haldis Havroy var ikke til stede da bildet ble tatt.

ter utenfor Samlet Plan at vi sikrer
kraftdekningen omkring 1990.
Ellers kan jeg nevne at våre utenlandsoppdrag fortsetter i omlag samme omfang som hittil. Selv om innsatsen er relativt beskjeden, merkes den i
de avdelinger som må avgi personell.
Vi har ingen planer om å øke denne
innsatsen.
Kontorspørsmålet i Oslo er foreløpig løst ved at vi har fått overta vel 20
kontorplasser i Furuholmens nybygg.
Elektrisitetsdirektoratet har fått disponere disse kontorplassene.
Hvordan våre arbeidsvilkår vil bli i
1982, er det vanskelig å si noe sikkert
om. Det budsjett som nå blir vedtatt
for kommende år, vil gi en rimelig
ramme for vår virksomhet. Vi har
grunn til å være fornøyd med budsjettet sett på bakgrunn av den stramme
økonomiske ramme for all statlig virksomhet i 1982. Nå har Finansdepartementet varslet at den økonomiske
vekst i 1982 vil bli 1 % lavere enn før
regnet med, og det er usikkert om
dette vil resultere i nye innstramninger
kommende år.
Vi ser ellers med spenning fram til
NVE-utvalgets innstilling, som ventes
å foreligge ut på sommeren. En spesielt hyggelig ting er at vi den 3. juni
kommende år kan innvie Norges
største kraftstasjon, Kvilldal i UllaFørre. Vi håper at Kongen vil foreta
den offisielle åpning.
Fra nyttår endrer Elektrisitetsdirektoratet navn til Energidirektoratet. Det
blir interessant å se hvordan overgangen til energidirektorat vil utvikle
seg.

NVE's budsjett for 1982
Jeg skal ikke her hefte meg så meget
ved tall og enkeltposter, men holde
meg mer til hovedtrekk i selve budsjettbehandlingen.
St.prp. nr. 1 for Olje- og energidepartementet for budsjetterminen 1982
ga for NVE's vedkommende noe reduserte tall i forhold til det NVE søkte
om, men ikke verre enn at det er til å
leve med. Energi- og industrikomiteens behandling resulterte i år bl.a. i
at Forbygningsavdelingen fikk et tillegg til sitt budsjett på 3 mill. kroner.
Statskraftverkenes inntektsanslag ble
forhøyet med 70 mill. kroner. En enstemmig komite henstiller til departementet å komme tilbake til Stortinget
for tilleggsbevilgninger i løpet av året
dersom det viser seg nødvendig for en
rasjonell framdrift av statskraftverkenes igangværende anlegg.
En viktig og interessant ting, som

følger med industrikomiteens og Stortingets behandling av budsjettet, er
den omtale av, og de direktiver som
blir gitt, for bl.a. Oed's og NVE's
virksomhet.
Komiteinnstillingen var spesiell i år
ved at den var enstemmig. Komiteen
peker bl.a. på:
Betydningen av å framskaffe tilstrekkelig ny kraft i årene framover
for
At saksbehandlingssystemet
klargjøring av nye prosjekter blir
vurdert med sikte på å kutte ned
på behandlingstiden
At programområdet Forbygningsvirksomhet bør bli opprioritert i
senere budsjettår
At kraftsituasjonen synes å bli meget vanskelig etter 1985. Komiteen
understreker på denne bakgrunn
betydningen av at tilstrekkelig ny
kraft kan framskaffes så raskt som
mulig
At det arbeid som blir gjort omkring elforsyningens økonomi, priser og tariffer, er viktige sider ved
kraftforsyningen. Komiteen ber i
forbindelse med neste budsjett om
en orientering om de retningslinjer
det her arbeides etter
At komiteen tar til etterretning
NVE's arbeid for å redusere antall
organisatoriske enheter innen elforsyningen og har merket seg de virkemidler NVE benytter i dette arbeid
At posten «Tilskudd til elforsyningen» er redusert for 1982 i forhold til 1981. Komiteen regner med
at innsatsen her kan økes igjen i
senere år
At komiteen aksepterer en økning
av statskraftprisen med 30 % fra 1.
juli 1982, slik at prisen da går opp
fra 8,56 øre til 11,13 øre pr. kWh
At komiteen ikke har merknader til
at sperrekraftavtalen med Sverige
ikke blir fornyet fra 1.7. 1984
At arbeidet med klargjøring av nye
prosjekter utvikler seg i tråd med
de forutsetninger som er lagt til
grunn i energimeldingen og i innstillingen til denne
Stortingets behandling av budsjettet
i plenum fulgte opp komiteens innstilling.
Et annet interessant trekk i Stortingets budsjettbehandling er olje- og
energiministerens hovedinnlegg i debatten. Også her kan det bli gitt politiske signaler med betydning for
NVE's virksomhet.
Statsråd Hveding brukte det meste
av sitt innlegg på vårt saksområde.

Han kommenterte og klarla hovedretningslinjer for deler av vår virksomhet
og bekrefter på en positiv måte det
arbeid som pågår.

Lonns- og personalsporsmål
I likhet med andre statsetater har NVE
i lengre tid hatt vansker med å rekruttere nøkkelpersonell. Dette problemet
har forsterket seg i den senere tid. Vi
har ved flere anledninger tatt spørsmålet opp med Olje- og energidepartementet og med Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Bl.a. har hovedstyret sendt en henstilling om at
NVE må få anledning til å ta i bruk
ekstraordinære virkemidler. Midlertidig, inntil NVE's organisasjon er endelig fastlagt, har vi i tillegg til visse
oppnormeringer bedt om anledning til
å benytte kontraktlønn og at hovedstyret får fullmakt til å ta i bruk tilleggslønnstabellen som et generelt ledd i
etatens lønnsarbeid. En løsning med
kontraktlønn er først og fremst aktuell
ved Statskraftverkenes anlegg, og vil
gjelde kontrakter med nøkkelpersonell
for den enkelte anleggsperiode.

0 mforming av Elektrisitetsdirektoratet til Energidirektorat
Som en følge bl.a. av at fylker og
kommuner i stigende antall er begynt
å omdanne elektrisitetsverk til energiverk, har det meldt seg behov for en
sentral forvaltningsetat som tar seg av
generelle energispørsmål.
Etter tilråding fra Elektrisitetsdirektoratet ga NVE ved brev til Oed i april
i år uttrykk for at E snarest burde
omdannes til energidirektorat. Samtidig pekte vi på at en overtakelse av de
økte arbeidsoppgaver dette ville medføre måtte kompenseres ved økte personellressurser.
I St.prp. nr. 1, for budsjetterminen
1982, uttalte Olje- og energidepartementet at det ble tatt sikte på å foreta
den formelle omdannelse til energidirektorat fra 1. januar 1982. Departementet vil komme tilbake til bemanningssituasjonen i kommende budsjetter. Først når NVE-utvalgets innstilling om NVE's organisasjon foreligger, vil departementet ha tilstrekkelig
grunnlag for å vurdere organisasjon
og personell i et energidirektorat.
Hovedstyret behandlet saken i møte
den 14. desember, og sa seg enig i at
Elektrisitetsdirektoratet blir omdannet
til Energidirektorat fra den 1. januar
1982. Som en foreløpig styrking av
direktoratet anbefalte hovedstyret å
overføre tre ubesatte stillinger fra SV.
FOSSEKALLEN
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Askerelvprosjektet en fulltreffer
Av Egil Skofteland, Norsk hydrologisk komW (NHK)

Askerelvprosjektet ble avsluttet etter planen høstén 1981.
Resultatene er publisert (i regi av NHK) som en hovedrapport, en naturvitenskapelig fagrapport, og en fagrapport over
samfunnsmessige emner. Det er en imponerende innsats som
har vært utført innen knappe tidsrammer (1,5 år) og med
begrensede økonomiske midler. Den arbeidsiver og entusiasme som har vært vist av prosjektets medarbeidere har nok i
vesentlig grad bidradd til det gode resultatet.
Bakgrunn og målsetting
Det var noen ansatte i Vassdragsdirektoratet som fikk i&en til prosjektet. På
et årsmøte i Asker natur- og miljøvern
i mars 1980 ble det påpekt at kommuen hadde små muligheter til å foreta
undersøkelser med henblikk på å få
klarlagt Askerelvas forskjellige problemer og muligheter. Ansatte i Vassdragsdirektoratet fikk dermed i&en til
det som senere skulle bli Askerelvprosjektet.
Ansatt i Vassdragsdirektoratet/bosatt i Asker var utvilsomt en fruktbar
kombinasjon. Den ukritiske lokalpatriotiske innstilling disse personer daglig møter sine kolleger med kan til
tider være plagsom når man faktisk
trives bra i en nabokommune! Det kan
i denne forbindelse også nevnes at det
i regi av prosjektet er laget prolog til
Askers kulturuke 1981 samt laget en
vise om Askerelva som stadig blir
avsunget av henførte askerbøringer.
Hydrologi er nok mye mer enn det
engang var.
Prosjektets faglige målsetting var ellers grei. I løpet av det hydrologiske
år, 1. sept. 1980 til 31. aug. 1981,
ønsket man å samle inn og bearbeide
så mange opplysninger om Askerelva
som mulig. Dermed skulle man komme med forslag overfor kommunen
om hvordan vassdraget best kunne
disponeres til beste for rettighetshavere og bygdas innbyggere.
Organisering og ressursbruk
Asker kommune og Norsk hydrologisk komité har vært de formelle
oppdragsgivere og har bidratt med
henholdsvis kr. 50 000, — og kr.
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10 000, — til prosjektet. Et prosjektutvalg, ledet av prosjektlederen
Bo
Wingård, har hatt ansvaret for arbeidsopplegget og har koordinert arbeidet i
tre arbeidsgrupper.

En hydrologisk arbeidsgruppe, ledet
av Dan Lundquist har hatt ansvaret
for de hydrologiske og hydrokjemiske
observasjoner og analyser.
En biologisk arbeidsgruppe, ledet av
Einar Ramsfjell, har undersøkt dyreog plantelivet i og langs elva. Det er
bl.a. utarbeidet en oversikt over fiskeslagene i vassdraget.
Den samfunnsmessige grtippen, ledet av Halvdan Bufiod, har undersøkt
den økonomiske og sosiale betydningen vassdraget har. Dette har omfattet spørsmål i tilknytning til planlegging og landskapspleie, registrering av
bruks- og eierinteresser og drøfting av
mål for bruken av vassdraget.
Ca. 100 arbeidsuker — mer enn to
års arbeidsinnsats — er medgått til
prosjektet. Forsiktig anslått betyr det
at arbeidet kommer opp i en sum av
nær % mill. kroner. Med bare kr.
60 000, — i bevilgninger er det klart at
en stor del av arbeidet er utført uten
betaling av de engasjerte personer, organisasjoner og institusjoner. Gratis
fritidsinnsats av enkeltpersoner er en
ikke ubetydelig del av dette.
Et samarbeidsprosjekt

Askerelvprosjektet er en utpreget
tverrvitenskapelig
vassdragsundersøkelse. Det er utført som et samarbeidsprosjekt mellom sentrale forskningsinstitusjoner, lokale interesseorganisasjoner, kommunale myndigheter og skoler. Følgende oppstilling viser hvilke institusjoner som har bidratt:
Asker kommune — Helserådet,
Ingeniørvesenet,
Innlandsfiskenemnda,
Skolestyrekontoret
Asker natur- og miljøvern
Askerskolene
Asker videregående skole,
Borgen ungdomsskole,
Risenga ungdomsskole,
Solvang ungdomsskole,

Her er beviset! Sensasjon I Asker sentrum. (Foto fra hovedrapporten.)

NVE, Vassdragsdirektoratet
Hydrologisk avdeling
Avdeling for natur- og landskapspleie

In memorian

Askerkaller,Asker kommunesvaremerke.(Foto fra hovedrapporten.)
Avdeling for vasskraftundersøkelser
Norsk inst. for by og regional forskning.
Norsk hydrologisk komiW
Vassdragsregulantenes forening.
Univ. i Oslo
Inst. for marin biologi og limnologi
Laboratoriet for ferskvannsøkologi
innlandsfisk.

og

Det sier seg selv at med så mange
institusjoner og personer som på en
eller annen måte var engasjert i prosjektarbeidet, vil resultatene være meget avhengig av at samarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det viste seg at
samarbeidet på de fleste områder var
godt fordi det var ressurser tilstede
både i organiseringen og gjennomføringen av arbeidet. På enkelte områder
undervurderte man arbeidets omfang,
men erfaringer ble høstet som kan
komme til nytte ved eventuelle andre
liknende prosjekter.
Prosjektets nytteverdi
Askerelva er et lite vassdrag, mindre
enn 40 km2. Det utgjør likevel
30 —40 % av kommunens areal og
spiller en viktig rolle som rekreasjonsog friluftsområde, samt som en miljøskapende faktor. En fornuftig fremtidig disponering av vassdraget betinger
at en rekke opplysninger ligger på bordet. Jeg våger å påstå at Asker kommune gjennom
Askerelvprosjektet
nesten gratis har fått et enestående
materiale å bygge videre på. Vi finner
i rapportene detaljerte utredninger om
meteorologi, hydrologi og vannkvalitet, ferskvannsfauna, bruksformer og
brukskonflikter og meget annet. Til og
med et geologisk kart er utarbeidet (av
H. C. Olsen, Hydrologisk avd.).

Som i så mange andre vassdrag er
det tegn på at også Askerelva holder
på å bli ødelagt eller forringet flere
steder. I prosjektets hovedrapport er
det derfor foreslått en rekke tiltak for å
snu denne utviklingen med relativt
rimelige midler. Dette er kanskje det
viktigste resultat av prosjektet. Tiltakene er gruppert som
generelle tiltak
vannforsyning
og jordbruksvanning
forurensning
fiske
forbygging, naturvern, kulturvesen, friluftsliv
vannkraft
Til å føre tiltakene ut i livet foreslås
kommunale instanser, skoler, velforeninger,
interesseorganisasjoner
og
grunneiere.
Er det smittsomt?
Da NHK første gang bevilget penger
til Askerelvprosjektet ble det lagt vekt
på at man anså prosjektet som et
eksperiment. Idag bør vi kunne fastslå
at eksperimentet var vellykket. Det er
derfor å håpe at smitteeffekten gjør seg
gjeldende slik at liknende prosjekter
kan settes igang også i andre vassdrag.
Med de erfaringer vi nå sitter inne
med vil NHK derfor oppmuntre til at
kommende instanser, skoler, interesseorganisasjoner o.a. går sammen for
å beskrive vassdrag og lage planer for
skjøtsel og fremtidig bruk. Det er lærerikt og øker forståelsen for vassdrag
som en naturressurs både i lokalmiljøet og i større sammenheng.
Men slike utredninger er ressurs- og
tidkrevende. I Askerelvprosjektet ble
det gitt bidrag fra en rekke eksperter
på mange områder innen temaet vann.
Andre prosjekter behøver nødvendigvis ikke dekke alle disse områdene så
detaljert som i Askerelvprosjektet.

Tidligere kontorsjef ved Ranaanleggene, J. M. Dahl, døde 15.
november. Dermed er igjen en
av de gamle medarbeidere gått
bort.
Dahl begynte ved Røssåga
Kraftanlegg som kasserer sommeren 1949 og var således
blandt de tidligst ansatte ved
dette anlegget. Han ble kontorsjef i 1957 og fulgte vår utbygging i distriktet, — Reinsfossen
Nedre Røssåga — Øvre Røssåga — Langvatn — Rana, til
anleggsperiodens avslutning, da
han gikk over til Rana-verkene.
Dahl var til det ytterste pliktoppfyllende,
samvittighetsfull
og nøyaktig i sitt arbeide. I hans
kasserertid hadde arbeidstakerne krav på utlønning i kontante
penger. Med den bemanning vi
ofte hadde, opptil 1000 timelønte arbeidere, var lønningsdagen
litt av en påkjenning. Det var et
voldsomt arbeide å telle, kontrolltelle og legge i lønningsposene, beløpene pr. ansatt varierte jo etter hvor mange timer de
hadde i vedkommende
lønningsperiode. Folk er aldri så
utå1modige som når de venter
på lønningen, tidsplanen måtte
holdes. I kontantutlønningens
tid var derfor lønningsdagen et
uhyre press på kassereren og
hans medhjelpere, og der måtte
ytes full innsats. Senere ble jo
lønningsrutinene
adskillig forenklet, og idag skjer jo all utlønning over sjekk-konto.
Også i sitt virke som kontorsjef ved et stort kraftanlegg ytet
Dahl en betydelig innsats, og det
var en betryggende følelse for
anleggsledelsen å ha Dahl i medarbeiderstaben.
Dahl var en godviljens mann
og godt likt av alle som kom i
berøring med ham. Han og
hans kone hadde et enestående
gjestfritt hjem, og mange er de
som med glede ser tilbake på
tallrike hyggelige sammenkomster hos Kristine og J. M. Dahl.
Jeg takker for samværet gjennom mange år, med tallrike gode minner.
P. T. Smith
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Her er vi like foran tunnelåpningen i Middagsfjellet. Den går i dag 300 meter inn i f.jellet og må nå strosses
ut for å oppfylle dagens krav til bredde og høyde. Også lokalbefolkningen får tilgang på nye arbeidsplasser;
og her ser vi far og sønn Steinar (t.v.) og Trygve Lund. Begge har fått arbeid på anlegget.

Vil gi en anleggstopp
på 400 500 mann
Kobbelv-reportasje:
Werner Wilh. Dallawara

For vel 5 måneder siden startet de
første anleggsarbeiderne med forberedelsene til den gigantiske Kobbelvutbyggingen ved anleggene i Elvkroken
nordre Sørfold. Kobbelv-utbyggingen
som er beregnet å ta mellom 6,5 til 7
år er kostnadsregnet til ca. 1,7 mil14
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liarder kroner og det er ventet at anlegget vil nå en topp med mellom 400
og 500 personer sysselsatt i fremdriftsarbeidene. Utbyggingen

vil etter be-

regninger totalt gi ca. 700 GWh pr. år
(midlere årsproduksjon) og dermed
også være et meget vesentlig tilskudd
til kraftproduksjonen her i landet. Anleggslederen ved Kobbelvutbyggingen,
Ola Brekke, sier at før man kan begynne selve anleggsdriften i Kobbelvvassdraget, må NVE bygge en 2 km
lang tunnel for å komme frem til
anleggsområdet.

I forbindelse med anleggsdriften må
som nevnt NVE bygge en 2 km lang
tunnel for å komme opp til Kobbvassgrenda som dermed får veiutløsnin g .
Dermed får man en ny E6-tras
som også må sees i sammenheng med
Sørfold og Hamarøys krav om bygging av en ny E6 rundt Leirfjorden.
Det er meningen at NVE selv skal
stå for utbyggingen av Kobbelv-vassdraget, mens Furuholmen skal oppføre
hovedadministrasjonsbygg
og
verksted/lagerbygg. Endel andre oppgaver som bygging av kai, messe og
boligenheter vil gå ut på entrepriser.
Her er det for øvrig meningen at en
rekke av de nevnte anlegg skal overtas
av Sørfold kommune når anleggsarbeidene er sluttført. Kommunen har
også krevd å få overta kontor og lagerbygg, mens man mener et lokalt firma
med fordel burde kunne overta verkstedet senere.
Dessuten vil den nye kaien kunne
bli overtatt av kommunen til bruk for
lokalbefolkningen og de virksomlleter
som har behov for sjøtransport.

Reell anleggsstart
Ser vi på mulighetene

for når NVE

kan komme i gang med den egentlige
anleggsperioden ved Kobbvassgrenda,
regner man med at dette først kan skje
i 1983. Anleggsleder Brekke sier ellers
at grunnet bevilgningsspørsmål har
man med utgangspunkt i de midler
som er oppført i Statsbudsjettet bare
fått tilført midler nok til en moderat
oppstart av anlegget.
Det er ventet at anleggsarbeidere fra
såvel Eidfjordanlegget som fra UllaFørreutbyggingen vil reise nordover til
Kobbelv etter hvert som de nevnte
anleggene lenger sør blir fullført.
Mange av NVE's faste anleggsfolk er
også fra Nordland fylke, og vil nå mer
enn gjerne få seg et mangeårig fast
arbeid under Kobbelvutbyggingen.
Om alt går bra håper Brekke at selve
tunnelen skal stå ferdig rundt årsskiftet til neste år. Tunneldriften startet for
øvrig først i november i fjor.

Tyskbygd
«Nordlandsbanetunnel»
Den tunnelen man skal gå i gang med,
er alt bygget 300 meter inn i fjellet, og

det var tyskerne som stod for dette
prosjektet under Den annen verdenskrig. Meningen var nemlig å føre
Nordlandsbanen videre nordover til
Elvkroken, og til å utføre dette arbeidet brukte man russiske krigsfanger.
Det sies at så mange som 800 mann
omkom som følge av utmattelse, slit,
sykdom og lite mat under de tøffe arbeidsforhold som en slik tunnelfremdrift må ha vært i 40-årene.
I første rekke må tunnelhøyden
strosses ut slik at man når dagens krav
til 45 kvadratmeter tunnelåpning.

Vinterkraftverk
Kobbelvutbyggingen betegnes som et
vinterkraftverk med 300 prosent magasinfylling, det vil si at man får en
meget stor kraftreserve å ty til under
tørre somre i nord. Planløsningen går
ellers kort fortalt ut på at dette vil bli
et trykktunnelsanlegg med tapping av
flere vann i Kobbelvvassdraget.
Kobbelvkraften blir særlig verdifull
grunnet sine store magasiner i fjellet
og maskininstallasjoner i kraftverket.

Anleggsleder Ola Brekke: — Bare en moderat start på Kobbelvutbyggingen foreløpig. (Foto: Arnfinn
Rognmo.)
FOSSEKALLEN

Gir muligheterfor
det lokale næringsliv

NVE's hovedkvarter i Serfjordmo hvor også Leirf,jorden ender opp.

Kobbelvutbyggingenvil naturlig nok
gi det lokale næringslivetbåde i Sørfold og Hamarøy store muligheter.
Normalt regner man med at mellom
10 og 15 prosent av de nødvendige
innkjøpene til en slik utbygging kan
skje lokalt. Etter konsesjonsbetingelsene skal også NVE i den grad dette
faller naturlig og under hensyn til
anbudspriserm.m., gjøre sine innkjøp
i lokalsamfunnene.Likevel er det en
rekke varer og tjenestersom må hentes utenfra. I fjor høst bevilget fylkesutvalgeti Nordland350 000 kronertil
Hamarøy kommune som skulle brukes til å opprette et samarbeids- og
serviceorgani Hamarøymed utgangspunkti Kobbelvutbyggingen.
Fra første skikkeligedrift i 1983 til
den nye kraftstasjonenstår ferdigreg-
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ner man med at det vil gå 5 år. Fra
anleggsstarteni fjor og frem til 1988,
er det regnet ut at de totale innkjøpene
for anlegget vil beløpe seg til mellom
900 og 950 millioner kroner. Det er
her et service- og samarbeidsorganmå
se sin store oppgave å få så mange
tjenesterog ytelser som mulig lagt til
Hamarøy og Sørfold kommuner. Det
er også en målsetting at utbyggingen
får varige positive virkningerfor sysselsettingen i området.Det kreves derfor at forholdene blir lagt til rette for
at kommunene blir tilført et 150 talls
nye arbeidsplasser.
Ved siden av selve kraftutbyggingen, vil anleggene i Elvkroken, vei,
boligbyggingog turistsenter,gi muligheter for interessanteog varierte arbeidsplasserfor folk i Sørfold og Ha-

marøy. En viktig oppgave i Sørfold
blir også å styrke bosettingenog livsgrunnlaget i nordre del av kommunen. Særligviktig er det å motvirkeen
skjev aldersfordeling,samt skape nye
arbeidsplasserfor kvinner. Dette er
også bakgrunnen for tanken om å
skape et turistsenteri Sørfjorden.Planen faller godt sammen med NVE's
behov for overnattingog messe i anleggstiden.En ny E6 trasé gir muligheter for lønnsom drift også etter anleggsslutt.
Og andre aktiviteter er aktuelle i
tilknytningtil turistsenteret.Særligaktuell er bygging av et samfunnshus
som kan dekke Leirfjordbefolkningens
og utbyggernes behov for et samlingssted.

Oppnormeringav stillinger.
Offentliggjøring i «Fossekallen».

I «Fossekallen» nr. 6 —81 har «Nysgjerrig» stilt noen konkrete spørsmål
til Personalavdelingen vedrørende offentliggjøring av oppnormerte
stillinger. Til de forhold som spørsmålene
berører skal AP gi følgende redegjørelse:
Av forskjellige årsaker, bl.a. at vi
måtte ha avklaring på en del prinsipielle spørsmål, ble normeringsforhandlingene pr. 1. mai 1980 ikke sluttført før i februar 1981. Resultatet ble
for størstedelen iverksatt i mars og
april, noen også senere, men alle med
tilbakevirkende kraft fra virkningstidspunktet. Alt i alt omfattet justerings- /
normeringsoppgjøret
et stort antall
stillinger i NVE.
Som kjent skjer justeringer /normeringer på grunnlag av forhandlinger

med de interesserte arbeidstakerorganisasjoner. På denne måten er de ansattes interesser ivaretatt. Når det står
begrensede pengemidler til disposisjon
ved slike oppgjør, er det selvfølgelig
ikke mulig å imøtekomme alle de
krav/forslag som blir reist.
De endringer i personalia (tilsetting
og avansement) som tas inn i «Fossekallen», har sammenheng med tilsettings- eller avansementssak behandlet i
hovedstyret. I samsvar med praksis
hittil har derfor ikke forhandlingsresultater og følgelig heller ikke resultatet av de foran nevnte justerings- / normeringsoppgjør
blitt tatt inn i
«Fossekallens» personaliaspalte. Det
skal ellers bemerkes at det er vanlig
praksis at partene hver for seg kommuniserer et forhandlingsresultat.

SivilingeniørErik Finne
døde 28.9. 1981 og minnestund
ved gravferden fant sted på Vestre
Gravlund 5.10. med stor deltagelse
av familie, venner og kolleger.
Erik Finne var født 25.2.1888
og ble således nesten 94 år gammel.
Finne var utdannet ved Skiensfjordens mek. fagskole (mek. og el.tekn. linjer) og ved Den tekniske
høyskole i Karlsruhe. Han arbeidet
som ingeniør ved elektrisitets-aksjeselskapet AEG, Norsk Motor- og
Dynamofabrikk, Orkla Grube —
Aktiebolag og Westinghouse, anleggsavdelingen. Til NVE kom Finne i 1921 og fikk der sitt virke til
han gikk av, eller kunne gått av,
etter oppnådd aldersgrense i 1958.
Han hadde da vært knyttet til vår
etat i ca. 37 år, hvorav mange år
som overingeniør og leder av Konsesjonskontoret, som da tilhørte
den gamle Elektrisitetsavdelingen.
Men Finne var ikke den som likte å
gå uvirksom i pensjonsalderen og
motta lønn uten å arbeide. Frisk og
energisk som han var fikk han fortsette i sitt arbeid i etaten til han var
langt opp imot 80 år.

Protokollene fra forhandlingene vil
for øvrig være tilgjengelige enten i
vedkommende
arbeidstakerorganisasjon eller i AP.
Benevnelsene avdelingsingeniør II
og I og overingeniør II og I ble tatt ut
som offisielle stillingsbenevnelser ved
innføringen av det nye lønnssystem i
1975. Fra samme tidspunkt ble det
innført kodenummer for hver enkelt
stilling på den enkelte lønnsplan. Av
praktiske grunner er det i personaliaspalten hittil ikke tatt med kodenummer. Vi vil imidlertid overveie
om vi heretter ved kodeangivelse skal
oppgi hvilken kategori avdelings- eller
overingeniørstilling det dreier seg om i
forbindelse med personalopplysninger
i «Fossekallen».

Sterke saker i Hol:

Demonstranter
somterskler?

Erik Finne
Dem av Oss som opplevet Finne
som kollega husker ham som en
travelt opptatt saksbearbeider. Han
virket kanskje i første omgang litt
brysk for unge medarbeidere, men
kom man han litt nærmere inn på
livet avslørte han seg som et varmt,
humørfylt og i alle måter omgjengelig menneske, rettlinjet og
redelig i all sin ferd.
Det ble satt stor pris på hans
faglige dyktighet, og etaten utnyttet
ham da også langt ut over hva som
er vanlig.

— Skulle det komme noen demonstranter til Dagali for å protestere mot kraftutbyggingen,
kommer de til å bli slått rett
ned. Så kan vi bruke dem til å
bygge terskler for vannføringen,
om de har aldri så mye hår,
skjegg og ryggsekker. Denne
advarselen overfor eventuelle
demonstranter mot den p;anlagte vannkraftutbyggingen
ved
Dagali, kom fra Ola Gretteberg
(H) i Hol kommunestyre da de
folkevalgte for en tid siden fikk
en orientering om de forskjellige
alternativene i Dagali. (Fremtiden)

H.H.
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Informasjon om vasskraftprosjekt
BKK først med brosjyre.

Under denne overskrifta, har Erik Tøndevold ein omtale av BKK si
informasjonsbrosjyre for Myster Kraftverk, i Fossekallen nr. 10181.
Hans karakteriserar brosjyra som «nier i første prøveskudd», og om
brosjyra ikkje akkurat skal danna mønster, så kan ho «gje verdfulle
tips til alle brosjyremakere». Sett frå utbyggjarane si side, er sikkert
karakteristikken rett nok. Men korleis oppfattar bygdefolket I lokalsamfunnet dette nye informasjons-tiltaket? Er dette ein rein sakleg
informasjon om sjølve utbygginga og om verknaden på lokalsamfunnet, slik intensjonane er i presentasjonen ved adm. direktør?
Eller er det ei uheldig samanblanding av faktisk informasjon,
utelatelser og bagatellisering, og aldri så lite propaganda på toppen?
Diverre—så er vel det siste tilfelle,
sjølv om det kanskje ikkje er tilsikta.
Typisk var vel reaksjonenfrå ein møtedeltakarpå eit ålmannamøteom utbygginga no i desember:«Hadde me

og til må dei stoppa for at det skal
samla seg vatn i Nesevatn» Og ein
setning i samband med laksefiske:
«Det normale vil nok vera ein litt
avkortafiskesesongpå grunn av rykkvis drift av stasjonen ut i fiskesesongen».Ingen ting om at denne rykkvise kjøringat.d. i 1980 ville startaalt
i juni, og sidan vore regelen resten av
året(utanomflaumperiodar).
Utelatingar: Kva fylgjer total turrleggjing av nedre Eksingedalen, og
den rykkvise kjøringa, vil få for klimaet i dalen og fjorden, er ikkje
nemnt i det heile. Ikkjeeit ord. For oss
som bur her, og vil bu her også etter
utbyggingaom ho kjem, er dette interessantå få vite noko om.
Dette får vera nok. Mogeleg at
mange som les dette, vil kalle det for
negativt og flisespikkeri.Frå vår side
er det meint som ein del reelle motforestillingertil eit nytt informasjonstiltak som er kome litt skeivt ut. Skal
denne brosjyra bli eit mønster for
framtidig «informasjon», så vil det
verka som eit nytt overgrep for å
presse fram bestemte løysingar. Når
slik glansbilde-informasjonvert framstillt som den heile og fulle sanninga,
og dertil kopla saman med snarlege
løysingarpå vanlege kommunaleoppgåver i området,(som bru, veg, samfunnshus o.1.), så er slaget tapt for
lokalsamfunnet,alt før utbyggingaer
vedteken.
I innlegget til Tøndevold er det
nemnt at ein etterprøveprosjektet,bør
vurdera å oppheva ordninga med at
Vassdragsdirektoratetskal godkjenna
innhaldet.
Eg trur faktiskat dette vil vera ein
føremon. Då misser informasjonstiltaket litt av den falske tryggleiks-kjensla
av at dette er sant, nøkternt,sakleg og
godkjendtav eit off. organ. Lat tiltaket
stå for det det har vist seg å vera;

på den tid, så desse er det ingen som
har kunna uttala seg om tidlegare.
Planane no medfører full turrleggjing
av nedre Eksingedalen,sterkt rykkvis
kjøyringmed tilsvarandereguleringar,
hatt råd å laga ei like fin brosjyre
nærasttotaløydeleggjingav laksefiske,
utfrå bygda sine premisser, så hadde
reduksjonav jordbruksarealm.m.
aldri denne nye utbygginga blitt noko
For det tredje: Kva har ein slik
av».
opplysning, sjølv om den skulle vera
(No er vel ikkje ei slik motbrosjyre sann, med fagleg sakleg informasjonå
noko enkel løysing, sjølv om det skul- gjera? Om eit anna parti hadde gått
le bli gjeve grønt ljos for finansiering. mot utbygging, ville det blitt slått like
Kven skal representera bygdefolket, stortopp?
kven skal stå for fagleg hjelp til layout
Når det gjeld resten av brosjyra,så
osv.)
går skilnaden mellom propagandaog
Men —den løysinga som no er valt, sakleg informasjonmeir på nyansar i
nemleg å la utbyggjarenåleine lage ei framstillinga. Døme: Bagatellisering
nøktern, sakleg informasjonsbrosjyre,
av turrleggjinga,sitat:«Nedover elveutan å leggje til eller trekkje frå, er vel leiet kjem bekker til. T.d. ved Høvik
alt i utgangspunktetdømt til å misluk- vert elva aldri heilt tørr. Minstevassføkast? Sjølv om Vassdragsdirektoratet ringa her vert alltid over 30 liter pr.
skal godkjenne innhaldet, så har det sek.». Ikkje så fårleg med andre ord,
vel litt for mykje preg av bukken og ikkje alle vil kunna førestillaseg kor
havresekken. Korleis kunne elles lite 301pr. sek. er i eit stortelvefar.
Vassdragsdirektoratet
godkjenne
Eit døme til: Det er planlagteit stort
punktet om at partiet Venstre i sitt
siste Stortingsvalprogramgår inn for aggregat(min. 15 m3pr. sek.) at verket
i store deler av året, må køyrast rykkat Mysterkraftanleggkan byggjast?
vis, nokre få timar om gongen, og
For det første så er dette ikkje sant. med opptil fleire dagar oppsamling.
Dette står ikkjei Venstresitt Stortings- Dette er viktige ting å få opplysningar
valprogram for siste periode. Det er om for dei som bur langs elva; kor
der vist til Venstre sin vassdragsplan, lang oppsamlingstid kan ein maks.
der det heller ikkje står. (Venstre i rekne med, korleis er sikringa tenkt informasjon frå utbyggjarane, og på
Hordalandopplyserat Mysterkraftan- for t.d. bom langs elva (brått full deira premissar.
legg/Eksingedalselva var med på eit vassføring etter ei veke turr elv med
Då vert det alle fall meir reinsleg,og
førsteutkasttil plan, men at det vart fine badehyljar i aug-sept) o.s.v. Alt eg trur ikkje informasjonen ville bli
teke ut på grunn av nye opplysningar). brosjyrafortel om dette, er: «Dette vil serleg mindre «nøktern» enn i den
For det andreså var ikkjedei utbyg- føre til rykkvis driftnår vasstandener brosjyrame no har sett.
gingsplanane som no føreligg kjende liten. Av og til vil maskinenegå, og av
Aage Lavik
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«To inform or not to inform,

that is the Question»

Man kan ta Aage Laviks innlegg i
beste mening og anta at han er fornøyd med alt det han ikke kritiserer i
brosjyren. Imidlertid tror jeg han har
rett i at mange lesere vil kalle innlegget for «negativt og flisespikkeri».
Venstres valgprogram
Det er nokså uinteressant hva et miniparti sier eller ikke sier i sitt valgprogram.
I brosjyren kunne BKK i stedet fortalt
at i Energimeldingen ble konfliktene
med andre brukerinteresser karakteri-.
sert som «middels» (skala: meget sterke, sterke, middels og små), og Myster
kom på listen over prosjekter som
kunne komme i drift innen 1985. (I
sin tolv siders dissens i Industrikomitens
innstilling plasserte Venstres
medlem Myster på en liste over prosjekter som kunne konsesjonsbehandles).
Prosjektets hovedtrekk er ikke endret siden Energimeldingen ble skrevet.
I dag, tre måneder etter at brosjyren
ble utgitt, vet vi at Regjeringen har
delt de konsesjonsøkte prosjekter i to
grupper, og Myster kom på A-listen.
Dette innebærer at Myster kan bli
konsesjonsbehandlet uten å vente på
«Samlet Plan.»
Etter min mening hører det med i
«fagleg, sakleg informasjon» å fortelle
hvordan prosjektet prioriteres når hele
Norge ses under ett.

•

Om å informere med tall
Lavik har rett i at ikke alle kan forestille seg hva tallene innebærer. Infofolk er imidlertid oppmerksom på dette problemet. Men en ting er å oppdage et problem, noe ganske annet er å
løse det.
Sammenligninger kan lett bli banale
(eksempel: tre ganger så høy som Oslo
rådhus) eller de kan forvirre mer enn
de forklarer. Selv har jeg ofte brukt en
sammenligning som journalister har
grepet med begjær. Anvendt på Mysters 300 GWh/år kan man si at prosjektet dekker behovet til 12 000 boliger (pr. bolig: 25 000 kWh/ år, full
elektrisk
oppvarming.
medregnet

overføringstap). For ordens skyld tilføyes at Myster må «snylte» på magasiner andre steder for at produksjonen
skal få den ønskete fordeling over året.
Rykkvis drift (skvalpekjoring)
Bortsett fra et lite inntaksmagasin er
Myster uregulert. Av økonomiske årsaker foreslår BKK å installere bare ett
aggregat. Dette aggregatet kan ikke
drives med liten vannføring, og derfor
må man «skvalpekjøre» når tilløpene
er små. Dermed blir det pendlinger i
Ekso nedstrøms kraftsatsjonen.

Lavik burde nevnt at skadene og

ulempenekan reduseres dersom man
tar merkostnaden med å dele installasjonen i et stort og et lite aggregat.
Dette står tydelig i brosjyren under
overskriften
«Interessemotsetnader.»
Merkostnaden er angitt til minst 6 —7
mill. kr.
Fortsatt mener jeg at BKK fikk nier
i første prøveskudd og at brosjyren gir
verdifulle tips til fremtidige brosjyremakere.
Erik Tondevold

Oversiktligbok om Alta-saken
Endelig! Endelig en framstilling av
Alta-saken, der forfatteren har forsøkt
å stille seg på sidelinja som nøytral
iakttaker og finne fram til de forskjellige årsakene til denne spesielle konflikten i norsk samfunnsliv.
Forfatteren bør være kjent for de
fleste lesere av dette bladet. Kjell Køber var nemlig i en årrekke ansatt i
NVE som overingeniør og kontorleder i Elektrisitetsdirektoratet.
Han
hadde svært mye med Alta-saken å
gjøre. Det må derfor ha vært vanskelig
for ham å stille seg på sidelinja for å
skape en balansert framstilling av saken. (Boka har fått tittelen «Alta-utbyggingen har mange sider»). Men
han har etter undertegnedes mening
klart det. Framstillingen er meget nøktern. Jeg vil tro at svært få som ikke
kjenner forfatteren, vil kunne gjette at
han var en av dem i NVE som hadde
mest med denne saken å gjøre.
Kjell Køber har påtatt seg en meget
stor oppgave i denne framstillingen.
Han orienterer om de generelle sider
ved saken ved å ta for seg interessene
som er knyttet til vassdraget, myndighetenes vurdering, hva folk flest sier
om den, sakens gang osv. Videre tar
han for seg de tekniske planene som
har vært lagt fram siden de første

tankene om utbygging av vassdraget
ble lansert så tidlig som i 1922. Og
sist, men ikke minst, tar forfatteren for
seg de samfunnsmessige sider ved saken ved å knytte forbindelseslinjer til
tema som sivil ulydighet, anarkisme,
revolusjonære
ideer, demokratiske
idealer, angst for framtida osv.
Personlig mener Køber at det er de
minst konkrete forhold som har hatt
størst betydning for folks oppfatning
av Alta-saken.
Han peker på spørsmål som samenes ære og den generelle mistilliten til
myndighetene. Andre stikkord: Mellommenneskelige forhold, synet på
menneskets plass i naturen og på vårt
demokrati, angsten for framtida, revolusjonsiver hos noen.
Undertegnede synes imidlertid det
er særlig grunn til å trekke fram to
punkt i Købers forklaring på hvorfor
konflikten i nettopp dette tilfellet er
blitt så stor. Forfatteren selv har satt
opp en liste på 8 punkt. De to viktigste
årsakene er etter undertegnedes mening den uheldige starten saken fikk
(jfr. debatten om den såkalte plan for
neddemming av Masi), og for lite og

Forts. side 21
FOSSEKALLEN

Konsekvensanalyser jakter vi på spurver
med kanoner eller elefanter med sprettert?
Av Pål Mellquist

I Fossekallen, nr. 10 —1981 trekkes
mitt navn og noen av mine tidligere
utsagn inn i debatten om konsekvensanalyser i forbindelse med vassdragsreguleringer. Dette har jeg for såvidt
ikke noe imot, for jeg vedstår det jeg
har sagt. Men jeg reagerer på bruk av
deler av sitater som er tatt ut av sin
sammenheng.
I mitt foredrag på Leangkollen i
desember 1976, som ble arrangert av
det samme Kontaktutvalg som Halvorsen, Faugli og Moss er ansatt ved,
sa jeg at Vassdragsdirektoratet
ikke
bare besto av bygningsingeniører som
mange later til å tro, og ramset opp de
yrkesgrupper som da var representert.
Det jeg imidlertid også sa var at
Vassdragsdirektoratet ikke hadde, og
heller ikke kunne ha, ekspertise på alle
fagområder og at vi i vårt arbeide var
avhengige av råd fra en rekke fagfolk
og institusjoner. Man vil sannsynligvis
også huske at nettopp dette forhold
var en av hovedgrunnene for opprettelsen av Kontaktutvalget i sin tid.
Når det gjelder min andre uttalelse
på seminaret om biologisk oppdragsforskning, så vil jeg gjerne sitere hele
det avsnittet hvor de tre tillegger meg
meget bastante meninger og funksjon
som «sannhetsvitne», — hva nå enn
det måtte være i denne sammenheng.
Jeg sa:
«Det hevdes det satses for lite på
utredninger og at konsekvensanalysene følgelig blir for dårlige. Tvert
imot vil jeg hevde at vi på mange
områder utreder oss til døde. Det
utføres i dag en hel rekke utmerkede undersøkelser av høy kvalitet og
som er helt nødvendige for en kon-
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sesjonsbehandling. Men det skal ikke legges skjul på at det også produseres altfor mange «vitenskapelige»
avhandlinger uten at beslutningsgrunnlaget blir verken sikrere eller
bedre».
Dette får være nok om meg og min
person i denne sammenheng.
Jeg tror ikke det er nødvendig å gi
min støtteerklæring til Rikard Solheim
(Fossekallen 6 —81) og Ulf Riise (Fossekallen 8 —81), for begge tåler både
med- og motvind. Det kan imidlertid
være mer fruktbart å se på hvorfor
man i visse kretser er såpass i harnisk
over deres utspill. Jeg vil for ordens
skyld presisere at jeg i det etterfølgende ikke sikter til Kontaktutvalget, frien
betrakter saken fra en generell synsvinkel.
Hva som er «nødvendig» av konsekvensanalyser (spesielt på ikke-tekniske områder), har endret seg dramatisk i de siste 10 år hva vassdragsreguleringen angår. Jeg har for min del
ikke følelsen av at alle konsesjonssøkere fullt ut har erkjent dette ennå, men
de er i siget og mange kommer med
stormskritt. Men denne «nye generasjon» av konsesjonssøkere har også en
annen holdning til ikke-teknologiske
forskere enn sine forgjengere. Fra å
være noe i nærheten av «avlatskjøpere» som før stort sett bare diskuterte
pris og leveringstidspunkt med oppdragsforskerne, — har konsesjonssøkerne nå blitt kritiske oppdragsgivere
som også interesserer seg for resultatene og kvaliteten av undersøkelsene.
Mange forskere har på sin side også
hatt en gunstig utvikling på dette felt,
så jeg vil så sterkt jeg kan protestere
mot dem som vil skjære alle over en

kam. Men jeg føler meg samtidig også
overbevist om at mange forskere ikke
helt har absorbert og fordøyet denne
nye rolle utbyggerne nå er kommet i.
Man vil, spisst formulert, kort og godt
ha seg frabedt at en skarve teknokrat
tillater seg å stille spørsmål til en vitenskapsmanns arbeide!
Her tror jeg vi er ved kjernen av
dagens debatt. Forskerne bør holde på
sin rett og plikt til å se ubundet og
kritisk på de konsekvenser av vassdragsreguleringene som de blir bedt
om å undersøke. Men de må samtidig
finne seg i at deres arbeide blir kritisk
vurdert, og at det settes krav om kvalitet og anvendlighet. Det er vanskelig
både for forskere og utbyggere å se
helt objektivt på egen sektor i forhold
til totalbildet, men her kreves det anstrengelser fra begge parter om man
skal komme videre.
Halvorsen, Faugli og Moss stiller
seg i sin artikkel spørsmålet om
Vassdragsdirektoratet ikke er seg sitt
ansvar bevisst når det gjelder å forhindre at unødvendige utredninger
blir pålagt. Det skulle da være tilstrekkelig å snu flisa rundt og spørre: «Er
forskerne sitt ansvar bevisst?»
Det er forøvrig ganske symptomatisk
at mange forskere mener at de selv er
moderate i sine krav til undersøkelser,
mens de anser sine kolleger for å være
mindre måteholdne og vice versa. Det
er her avhengig av øynene som ser.
Man kan ikke si annet enn at forskerne
selv må ta del i denne prosessen, —
selv stille seg kritiske spørsmål om det
han gjør er med på å forbedre beslutningsgrunnlaget for myndigheter og
politikere. Dersom det ikke er helt
påkrevet, ønsker ikke Vassdragsdirektoratet å trekke begrensninger og standarder ned over hodet på forskerne.
Vi er fullt klar over at små virkninger
ikke alltid er ensbetydende med uvesentlige virkninger. Liten tue kan som
kjent fortsatt velte stort lass.
Tilslutt vil jeg ta fatt i det Halvorsen, Faugli og Moss skriver om for
dårlig erfaringsgrunnlag. Jeg er i store
trekk enig, men mener at dette er en
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NTL
30 år

Avd. 2-22

Norsk Tjenestemannslag, Avd. 2-22
som organiserer NTL's medlemmer
ved NVE's sentraladministrasjon
og
lokaladministrasjoner med unntak av
anleggene hadde 30-års jubileum i november 1981.
Avdelingen ble stiftet 14. november
1951 og jubileet ble feiret med fest for
medlemmene 13. november. Vel 100
stykker hadde funnet veien til NVE's
kantine hvor jubileumsfesten
ble
holdt.
I sin jubileumstale gjorde avdelingens leder, Geir Taaje, noen tilbakeblikk og tok for seg en del morsomme episoder gjennom årene. Han var
også fornøyd med medlemsutviklingen, fra 7 medlemmer ved starten i
1951, via ca. 70 i 1966 til dagens 220
medlemmer. Når det gjaldt de spørsmål en er stilt overfor i dag, sa han at
avdelingen hadde et godt samarbeid
med ledelsen, noe han håpet ville fortsette og styrkes også i årene framover.

Avdelingens leder, Geir Taaje, minnet
bl.a. om muntre episoder fra avdelingens
barndomsår i sin jubileumstale.

Anna Ulen mottar NTL's nål for 25 års
medlemskap av Ola Finnseth fra forbundskontoret.

Direktør Nybø gratulerte på vegne
av NVE og håpet på et godt samarbeid også i fremtiden.
Fra NTL sentralt
møtte Brit
Renngård og Ola Finnseth. De markerte jubileet ved å overrekke en dirigentklubbe til avdelingens formann.
Samtidig overrakte de forbundets
nål for 25 års medlemskap til Anna
Ulen som også fikk blomster fra avd.
2-22.
Til slutt avsluttet Sigurd Nesdal den
«formelle» delen av arrangementet
med en kort og frisk takk for matentale. Deretter ble det dans og hyggelig
samvær resten av kvelden.
Alt i alt var det et verdig og velykket jubileumsarrangement som alle så
ut til å sette pris på.

Elektrisitetsdirektoratet
blir energidirektoratet

Fra nyttår har Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen (NVE) fått utvidet
sitt arbeidsområde, slik at etaten i tillegg til dagens oppgaver også får ansvar for energisaker generelt. Dette
skjer ved at Elektrisitetsdirektoratet fra
årsskiftet er gått over til å virke som
Energidirektorat.
Denne omdanningen er i tråd med
de retningslinjer Stortinget trakk opp
under behandlingen av Energimeldingen, og det er i tråd med utviklingen
på dette feltet. Stadig flere elektrisitetsverk omdannes til energiverk, forskningsinstitusjoner utvider sin kompetanse og konsulenter etablerer seg på
dette feltet. Energidirektoratet
skal
fortsatt arbeide med spørsmål i tilknytning til elektrisitetsforsyningen. I tillegg kommer oppgaver i forbindelse
med annen forsyning av ledningsført
energi foruten stasjonært energibruk
og energispørsmål generelt. Omdanningen skjer for å tilfredsstille behovet
for et statlig organ som kan yte faglig
bistand overfor så vel brukere av energi som energiforsyningen, gi råd til
sentrale myndigheter og ta seg av forvaltningsoppgaver på energiområdet.
Internt i Energidirektoratet vil omdannelsen i første omgang vesentlig
skje ved at hver av de tre avdelingene
får utvidet arbeidsfelt slik at direktoratet samlet dekker de nye oppgavene.
Direktoratets interne organisasjon vil
bli noe endret. Dette vil også bli fulgt
opp når NVE-utvalget, som skal se
nærmere på NVEs fremtidige organisasjon, har lagt frem sin innstilling.

Bøker — oversiktlig bok . . .
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dårlig informasjon i startfasen, da det
var mest behov for det.
La det være sagt til slutt at Køber
ikke bare har laget en nøktern og
balansert framstilling av denne utbyggingssaken og striden omkring den.
Han har også gjort det hele svært
oversiktlig. Boka har da også fått ros
fra en så kjent Alta-motstander som
professor Arne Næss. Boka anbefales.
Den er til å få forstand av.

tjo.-
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Hovedstyretsbefaringlangs
Tovdalselva

I NVE's husorgan Fossekallen nr. 7 utbygging i eget vassdrag, 2 ved overskrev generaldirektør Larsen på le- føring til nabodal. De samme kommuderplass om sin befaring langs Toy- nene har krevet neer 100 faste arbeidsplasser av kraftverket, som på sin
dalselva:
«Gjennom en omfattende befaring side har antydet 49 til 2 av dem. (Hvor
og gjennom fire åpne møter som varte skal de tas fra om ikke fra en «ubeopp til tre timer, fikk vi et klart inn- rørt» kommune, Lillesand.) En komtrykk av nærmest full enighet mellom mune har nektet å uttale seg fordi den
bygdefolk og politikere om at søkna- ikke har fått tilfresstillende løfter fra
den om regulering og utbygging måtte kraftverket.
imøtekommes. —Særlig naturvernsiArbeiderpartiet nedsatte et eget
den følger en kompromissløs linje. energiutvalg i fylket. Det kom enstemInnleggene (på de åpne møtene) er mig (her var det virkelig enstemmiggjerne bygget opp omkring følgende het, Larsen) til at man ikke trenger å
tre påstander: 1) Vi har ikke bruk for bestemme seg for utbyggingen på 10
kraften. 2) Planene er ufullstendig ut- år. Allikevel ble det et lite flertall for
redet. 3) Grunneiere og politikere utbyggingen på fylkeslagetsårsmøte. I
mangler sans for natur og miljø, de det samlede fylkesting ble det 33 for
tenker bare på økonomi og materielle utbygging, 12 mot. Stadig full enighet
verdier. — De ville vinne større ge- mellom bygdefolk og politikere?
hør ved å droppe grunnløse beskyldDen kompromissløse linjen? Trenger
ninger mot myndighetsorganer om vi kraften? Energiutvalget til Arbeilovbrudd og uforsvarlig saksbehand- derpartiet er nevnt. Tall fra OED i
ling og ved ikke å frikjenne andre en- oktober viser at vi alt nå har sikret oss
nok fastkraft til 1986. Med bedre tørrhver sans for naturverdier.»
Vi lurer på om det virkelig er befa- årsikring, kan vi klare oss helt til
ringen langs Tovdalselva Larsen skri- 1990, og det vil være nasjonaløkonover om?
misk riktigere enn å bygge videre ut
Full enighet? I øverste bebodde byg- bare vannkraft. Trenger vi Austda, Tovdal, har 92 protestert mot ut- Agders siste elv og siste 17%?
Ufullstendige utredninger? Grunnbyggingen. Det er nær halve befolkningen. I Froland, midt i elvas lengde, løse beskyldninger mot myndighetsorvar stemmetallet 18 for utbygging, 7 ganer? Hvis Høyesterett opprettholder
mot. I Birkenes nærmer den lokale bare en del av Skjønnsrettens kritikk i
verngruppa seg hundre medlemmer, i Alta-saken, vil Larsen få endelig dom
en bygd med vel to tusen innbyggere. på hvor lite grunnløse de er. Og da bør
(Larsen opplevde selv at godt over han studere søknaden om Tovdalsuthalvparten av de 150 fremmøtte på byggingen bedre enn hittil. For den er
ikke et grann bedre enn Altas, såvidt
møtet hans i Birkeland klappet for
vern.) Ved Boen og i Tveit stiller svært våre jurister bedømmer det. To ganger
mange oppsittere seg tvilende, for å si har man måttet stoppe Alta-utbyggingen fordi Larsens etat ikke hadde
det mildt.
Men om man passer på å ha bare fulgt norske lover. Det er en gang mer
ordførerne med seg på befaringene enn demonstrantene har klart. Stor(medlemmer av konsesjonsøkerens tinget kan ikke i det uendelige skjule
representantskap), treffe grunneiere NVE's lov- og regel-brudd, Larsen.
som er lovet gull og veier av kraftverSansen for naturverdier? Larsen utket, og holder møter når ungestell og fordres til selv å dokumentere den
fjøs-stell må gjøres, kan man saktens med eksempler der natur og miljøverfå inntrykk av enighet. Si meg hvem dier er prioritert foran kilowatt-timer,
du omgås, så skal jeg si deg hvem du annet enn når han og etaten var under
er!
tvang? Gull og veier setter tette skyUtover dette, har kommunene satt lapper på flere enn de grunneiere som
til dels helt motstridende betingelser. utsettes for kraftselskapenes løfter, så
Av de 4 hardest utbygde vil 2 ha det trenger ikke bortforklaringer. Men
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har Larsen tenkt på om slik løftepolitikk er i henhold til landets lover? Og
har grunneierne tenkt på at slike underhånden løfter svært ofte er blitt
borte under utbyggingens hårde økonomiske realiteter og skjønnsrettenes
behandlinger?
Til avslutning kan sies at omtalte
leder følger opp tre tradisjoner i NVE.
For det første er den skremmende
ensidig for sjefen til en etat som stadig
hevder å skulle avveie alle verdiene i
vassdragsnaturen upartisk mot hverandre. (I motsetning til NVE har Naturvernforbundet som oppgave å være
«ensidig» forsvarer for naturen.)
For det andre avslører lederen bedreviten. Den forteller flere hundretusen organiserte naturvernere og friluftsmennesker at de bør gjøre og mene noe annet enn de gjør.
Og for det tredje bruker Larsen den
gamle taktikken å ta mannen i stedet
for ballen. Den dagen NVE vil diskutere sak med oss, står vi til disposisjon,
kanskje mindre ensidige enn vår oppgave er.
Tovdalsutvalget

46 73 33, julegaven
til dem i annekset
Kjære Kalle!
For 106 år siden
oppfant min oldefar telefonen, og
senere har visst
noen utviklet den
videre. Dristige optimister sier til og
med at det er mulig å forbinde Furuholmenbygget
med NVE's sentralbord.
Men de tjue fra E-direktoratet med
fagsjef Alf Johansen og overingeniør
Eyolf Dahl i spissen ønsket seg eget
telefonnummer til jul, og det fikk de.
Det er ikke så farlig om det blir komplisert for folk å ringe til NVE.
Graham Bell d.a.y.

Ulla/ Førre-området
et landskap med grunnleggende
natur- og kulturhistoriskeverdier
Kommentartil anleggslederJacob Kiellands uttalelse i intervju
«Fossekallen»nr. 9 / 1981.
I et intervju i Fossekallennr. 9/1981
sier anleggslederen for Ulla/ Førreanleggene, Jacob Kielland, bl.a.:
«Vasskrafthar alltidfasinertmeg. Her
skaper ein noko av ingenting—null
forbruk—og gjer verkeleg noko nyttig».
Vi kan bare tolke Kiellandsuttalelse
slik at han mener at intet tapes ved
Ulla/ Førre-utbyggingen, og at det
landskapetsom berøresbare har verdi
i den grad det kan utbygges til vasskraftproduksjon.
Kiellanduttrykkervel i intervjuetet
personlig syn. Men han er en representant for vassdragsutbyggingenpå
høyt nivå, og en kunne frykte for at
hans oppfatninghar større utbredelse
enn godt er i kretser med ansvar for
vasskraftutbygginger. Som forskergruppefor en kulturhistoriskundersøkelse i Ulla/ Førre-området,vil vi i det
følgende begrunne dette nærmere,
samtidig som vi spesielt vil presisere
Ulla/ Førre-områdetsverdi for oss alle
som kulturlandskap.
Geografisk berører Ulla/Førre anleggene dal-, støls- og høyfjellsområdene mellom Ryfylkefjordene og
Øvre Setesdal, i alt et område på ca.
2000 km2. Dette landskapet var før
utbyggingenstarteti 1974/75 et svakt
påvirketkulturlandskap,der de enkelte fornminner og spor etter tidligere
menneskelig aktivitet var bevart i en
naturligsammenheng.
Blant fornminnenei høyfiellet, finner vi f.eks. 7 —8000 år gamle spor
etter en jaktkulturknyttet til datidens
viltressurseri høyfjellet.Det er spor i
form av boplasser med pilespisser,
steinredskaperog flintavslag.I høyljellet fins også en rekke dyregraverav
foreløpigukjentalder.
I dal- og støls-områdenefinner vi
hustufterfra forhistorisktid og middelalder som vitner om jordbruk, beite,
fiske og fangst. Stølshus, som enda
står, vitner om intensiv utnytting av
fjellbeitenei forrige århundre og seinere.
Med sine kulturminnerlå landskapet der som et tilnærmetinntaktarkiv
med data om vår kulturhistorie.Heri
ligger kulturlandskapetsverdi for oss
-

Av statsmeteorolog
Erik Wishman, for
Ulla/ Forreundersøkelsene,
Arkeologisk museumi
Stavanger

alle: Den muligheten fornminnene
har, når de ligger i tilnærmet urørte
omgivelser, til å rekonstruerevår egen
kulturhistorie.
Vår oppgave som kulturhistorikere
er jo å nå fram til en fyldigst mulig
forståelse av hvorledes våre forfedre
levde, hva de livnærteseg av, hvorledes de organiserte seg i familie og
samfunn. Dette målet kan bare oppnåes når alle tilgjengelige kilder og
data utnyttes. Grunnleggendei denne
forbindelseer kjennskaptil det opprinnelige naturmiljøet som fornminnet
ble etterlatti. F. eks.: De nevnte sporene i høyfjellet, 7 —8000 år gamle, er
spennende nok i seg sjøl, men full
forståelse av levesett og livsbergingsmulighetertil de menneskenesom etterlot sporene får vi først når vi kjenner datidensart og utbredelseav skog
og vegetasjon, det klimaet som rådet
og det tilhørendedyrelivet.
Det opprinneligenaturmiljøetkan i
store trekk rekonstrueresbl.a. ved å
studere sammensetningen og lagdelingen av planteresteri snitt gjennom
sedimentene i .myrer og tjern. Slike
snitt avslørercm for cm omgivelsenes
vegetasjonsutvikling.Planterestenelar
seg datere,slik at utviklingenkan settes i kronologiskordenog vegetasjonshistorienbeskrives.
At rekonstruksjonenav vegetasjonshistorien er av grunnleggendebetydning for forståelsenav klimahistorien
er en meget viktig side fordi den gir
innsikt i natur- og omfang av de klimasvingningene som har opptrådt i
forhistorisk og historisk tid. Denne
kunnskapenhar i høy grad framtidsrettetverdi fordi den gir grunnlag for
å vurdere de muligheter og begrens-

ninger som klimaetvil kunne by våre
etterkommere.
Bådedisse «naturhistoriensarkiver»
og fornminnene finnes oftest nær
vassdrageneog vatna som utsettes for
regulering. Vide områder av betydning for forståelsenav vår landskapsog kulturhistoriegår derfor tapt for
alltid ved Ulla/ Førre-utbyggingen.
Det gjelder f.eks. omtrent samtlige
steinalderboplasser i høyfjellet. De
druknes i Blåsjømagasinet.Også de
fleste dyregravergår tapt her. De mest
sentralestølsområdenei Suldalberøres
sterkteller ødeleggesav reguleringene.
Det gjelder f.eks. Haugastøl, Sandsa
og Lauvastøl-områdetder morener,
markog myr ødelegges.
Som nasjon trengervi å kjenne vår
forhistorie for å forstå vår situasjon
idag og i framtida.Vår historiebygger
på lokalhistorie.Vi må derfor ta vare
på kildene for vår kulturhistorie,dvs.
søke å bevare helheten i kulturlandskapetogså i Ulla/ Førre-området.Verdien av dette må ikke nedvurderes.En
likegyldigholdningtil de lokalhistoriske verdierville føre til en rask undergraving av våre samlede kultur- og
naturhistoriskeminner og bidra til å
bryte forbindelsenemed vår forhistorie. En slik utviklingville ende med at
vi ble et historieløst folk uten den
følelse av tilhørighettil landet som er
en styrke og nødvendighetfor enhver
nasjon. At vi har behov for å kjenne
vår historie, opplever vi ikke minst i
vår tid hos den oppvoksende slekt.
Dette gir tross alt håp om økt respekt
for våre kultur- og naturminner i
framtida.

Tyssedal
I nr. 10/81 antydet vi en artikkeli et
senere nummer. For tiden skjer det
imidlertidstadig noe nytt i denne saken, og med vår lange trykketidrisikerer vi å bringenoe som er uaktueltnår
bladetleses. Vi fmnerdet såledesriktig
å vente med en artikkeltil regjeringen
har fremlagtsin stortingsproposisjon.
FOSSEKALLEN
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VU-tur 1981 med elvekraftverk og
småkraftverk på programmet
Av Torodd Jensen

VU's årlige miljotur gikk
denne gang med full deltagelse
til
elvekraftverket
Strandfossen i Glomma ved
Elverum og småkraftverket
i Huntonfallet i Hunnselv
ved Gjøvik.
Tur skaper miljø

VU-turene sveiser avdelingen sammen
og bidrar til at alle er på du-form. De
gir også den delen av avdelingen som
sliter med skrivemaskiner og tegnepenner anledning til å se resultatene av
det vi holder på med. Det jo greit å
vite hvordan et elvekraftverk kan se
ut, når ordet skrives. Turen i år ble en
rundtur på Østlandet der Strandfossen
og kraftverkene i Hunnselva skulle gi
oss det faglige utbyttet. Høydepunktet
på turen var nok allikevel et stilig
lunsjbord ved Einavatnet. Enhver avdeling med respekt for seg selv bør ha
hvit duk, og god vin til maten når
lunsjen tas i det fri. (Brus var det også
til de som ikke drakk vin, en måtte jo
kjøre). Sladder skal vi ikke fare med,
men tungene slenger lett i godt selskap. Det var i alle fall en livat gjeng

Deler av VU-avdelingen i det fri.
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Kanalen ved Strandfossen.

som satte kurs for Oslo da kylling,
brød og vin var borte.
Strandfossen

Kraftverket er prosjektert av Norsk
Vandbygningskontor og drives av Hamar, Vang og Furnes komm. kraftsel-

skap. Midlere årlig kraftproduksjon er.

140 GWh og turbinen er på 22,5 MW.
På flere punkter skiller kraftverket seg
fra vanlige norske elvekraftverk. For å
utnytte fallet i Strandfossen (langstrakt
stryk) ble det bygd en kanal på over 1
km. Dimensjonene er imponerende,
men av VU's tropp var det ikke alle
som likte det visuelle inntrykket kanalen ga. Driftsfolkene var imidlertid
fornøyd, men de ville gjerne hatt lavere vannhastighet for å bedre isleggingsforholdene. Hastigheten i kanalen i dag er ca. 1 m/s. Med 0,5 m/s
ville isleggingen ikke vært noe problem. Noe stort problem er det ikke.
Noen timers stopp får isen til å legge
seg i streng kulde.
Dammen over Glomma er et kapittel for seg. Ved hjelp av klappeluker
ble overvannet hevet ca. 0,75 m. Dette
ga 6,4 GWh i merproduksjon. Under
flom ligger lukene helt nede. Dette
arbeidet ble utført etter at dammen var
ferdig. Lukene krevde tilleggskonsesjon og merkostnaden ble 6,5 mill. kr.
1980.
Som de fleste nyere kraftverk har

en også i Strandfossen krav om minstevannslipping. Gjennom dammen
skal det minst gå 5 m3/s hele året. I

tillegg skal det gå 25 m3/ s om sommeren. Dette kjøres over lukene, og gir
en fin sløreffekt. Damhøyden gir en
fallhøyde på ca. 3,0 m. Det var derfor
nærliggende å tenke på å få ut noe
energi av dette. Ved såpass lave fall er
rørturbiner de mest aktuelle. Det var
imidlertid lite tilfredsstillende med løsninger basert på kjente turbintyper.
Med hjelp fra staten, Hamar, Vang og
Furnes komm. kraftselskap og ikke
minst seg selv fikk Sørumsand Verksted A/S utviklet en turbin der skovlene er faste og selve turbinhuset går
rundt. Ved hjelp av en rem overføres
kraften til generatoren som med denne
løsningen kan settes på tørt nivå. Turbinen er i dag satt inn i dammen i
Strandfossen og vil produsere ca. 1
GWh årlig med en effekt på 140 kW.
Turbintypen kan anslagsvis leveres i
effektområdene 50 —1000 kW.
Vi vet at det er og vil bli bygd flere
dammer der denne løsningen er interessant, så brytningsarbeidet i Strandfossen bør absolutt følges opp. Med
tanke på framtiden er det gjort plass til
enda et minikraftverk i dammen og et
kraftverk der en i dag finner tømmerfløtningsluke. Strandfossen er derfor
et anlegg med mange godbiter og vel
verdt et besøk.
Huntonfallet (Gjøvik Kraftverk)
I kjølvannet av interessen for småkraftverk har det dukket opp flere nye
konsulenter
og entreprenørfirmaer
som gjerne vil inn på dette markedet.
Trygve Elind A/S er en av disse. I
1978 ble dette fallet vurdert av VU til
å gi 9,4 GWh med en installasjon på

Fossen i Huntonfallet som blir tørr. Til
venstre den gamle kraftstasjonen, som
planlegges brukt til museum.

Sveising av trykkrørene ved Huntonfallet. I midten trappa som vil bli den framtidige
adkomst til stasjonen.

2,3 MW. Utbyggingskostnaden ble stipulert til ca. 17 mill. kr. (1.1.78). Da
Gjøvik elektrisitetsverk fikk konsesjon
på utbygging av fallet hadde T. Elind
gitt et total entreprise på ca. 10 mill.
kr. (1978 kr.). Som de fleste regnet VU
med at dette var for lavt, og under
byggeperioden ventet vi bare på å
høre om de uforutsette kostnadene
som ville drive prisen i været. Når vi
idag kan konstatere at stasjonen snart
er ferdig med 2 turbiner på tilsammen
2,3 MW og en årlig produksjon på 9
GWh til en pris av 1,40 kr/kWh
(1981 kr), må vi bare innrømme at T.
Elind har bygd ut fallet for en lavere
pris enn hva som er vanlig.
Et billig anlegg — hva er årsaken?
Anlegget er et fjellanlegg der fallet
nyttes konsentrert fra inntaksdammen.
Oversikt over kraftstasjonsrommet
med aggregatene er vist i tegningen
under. En 415 m lang tunnel fører
vannet i kanalstrømning ut i elva igjen.
Fjellkvaliteten var kjent fra bergrom i
nærheten. Avløpet i Hunnselva har
vært regulert i mange år og 40 mill.
m3 i magasin (tilsvarer 26 % av årsavløpet) medførte ingen utgift for kraftanlegget. Det elektriske anlegget med
generator etc. er adskillig billigere enn
annet utstyr på det norske markedet.
Turbinene produseres av T. Elind selv
gjennom mindre mekaniske verksteder. Også her er prisen lavere enn hva
man ellers finner. T. Elind er med
dette over den første bøygen — nå
gjenstår det bare å se om utstyret
holder mål i årene som kommer. Da
først kan en få et svar på om anlegget
er dyrt eller billig.
Andre energiressurser i Hunnselva
Huntonfallet er nevnt, med sine 2,3

MW og 9 GWh i midlere produksjon
vil kraftstasjonen være den største i
elva. Stasjon nr. 2 fra Gjøvik er Toten
Cellulose som produserer ca. 8 GWh
med en installasjon på 1 MW. Denne
bør kunne økes med 2,5 MW til 3,5
MW. Produksjonen vil ligge i underkant av 14 GWh med en slik øking.
Lenger opp i elva ligger Breiskallen.
Fallet her på 19 m kan gi en stasjon på
1 MW. Produksjon på 4,6 GWh vil
komme på ca. 2,17 kr/kWh (1.1.81).
Reiser man opp fra Breiskallen mot
Skumsjøen finner man et fall på 140
m som kan nyttes med en rørgate på
3200 m. En installasjon på 1,1 MW
gir en produksjon på 4,8 GWh til en
kostnad av 2,40 kr/KWh ( 1. 1.8 1).
Vestbakken Kraftstasjon er den siste
av betydning. Denne ligger nedenfor
Einavatn og produserer i dag 4 GWh
med en installasjon på 700 kW. Stasjonen er falleferdig, og en opprusting
av kraftverket er nært forestående. En
ny turbin på 1,2 MW kan gi 6,2 GWh
i midlere årlig produksjon til en pris av
2 kr/kWh (1.1.81). (2 kr/kWh er et
VU overslag. T. Elind har påtatt seg å
bygge det ut for 1,35 kr/kWh). Av
øvrige fall kan nevnes fall ved Rensvold bruk og Raufoss ammunisjonsfabrikker. Disse gir i dag henholdsvis
115 kW og 440 kW. Installasjonen
kan økes i begge.
Samlet vil Hunnselva kanskje en
gang i fremtiden produsere nærmere
45 GWh årlig. Stasjonene Huntonfallet, Toten cellulose. Raufoss ammunisjonsfabrikker, Breiskallen og Kongelstad (Skumsjøen) ligger i Gjøvik elektrisitetsverks område og kan produsere
ca. 12 % av forbruket i dag. Vestbakken og Rensvold bruk ligger i Vestre
Toten kommune •
POSSEKALLEN
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NVE's personale
Endringer i oktober 1981
Nytilsatte:
Auestad, Vidar
Barsgård, Helge
Bjorni, Elsa
Eidissen, Reinholdt
Elvertrø, Lennart
Grindahaug, Arthur
He&n, Hege
Hellstrand, Helge
Ingebrigtsen, Ole M.
Johansen, Bodil
Kleven, Tore
Lervik, Kjell Magne
Lofthus, Gunnleiv
Rognsaa, Jan
Rugland, Geir A.
Schjerven, Mette
Solheim, Ole
Vandvik, Richard
Wiersen, Askild
Utne, Annfinn

Maskinist
Maskinist
Ktr.ass.
Avd.ing.
Maskinm.ass.
Konsulent
Ktr.fullm.
Maskinist
Maskinm.ass.
Driftsarbeider
Fagarbeider
Ingeniør
Driftsarbeider
Maskinm.ass.
Spesialarbeider
Ktr.fullm.
Maskinist
Maskinist
Avd.ing.
Maskinist

Avansement og oppry kk:
Botten, Erling
0032
Bruun, Geir
0032
Fagereng, Jakob
0991
Fossum, Even
0991
Gunnes, Jon
0032
Hanem, Tørris
0032

Avd.ing.
Avd. ing .
Fagarbeider
Fagarbeider
Avd. ing.
Avd.ing.

Vestlands-verkene
Tokke-verkene
SAA
Innset-verkene
Aura-verkene
SOE
AAA
Tokke-verkene
Innset-verkene
Rana-verkene
Vang trafostasjon
SKL
Vestlands-verkene
Innset-verkene
Område 3
AAØ
Aura-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene

Aura-verkene
SKL
Rana-verkene
Rana-verkene
SPV
Aura-verkene

Haugan, Bjarne
Krokstrand, Sverre
Larsen, Anders
Lesteberg, Elling
Lillebrygfell, Sverre
Madsen, Harald
Olsen, Norvald
Røsset, Trygve
Stefanovic, Kosta

0034
0991
0034
0038
0991
0991
0991
0991
0033

Overing.
Fagarbeider
Overing.
Tekniker
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Avd.ing.

Innset-verkene
Rana-verkene
SD-Landssentral
Nore-verkene
Rana-verkene
Hakavik kraftverk
Rana-verkene
Vang trafostasjon
SPV

Fratredelse med pens jon:
Messebestyrer
Bjørstad, Agnes
Velferdsjef
Graatrud, Harald
Fagarbeider
Larsen, Lars
Olafsen, Olaf
Maskinmester
Støren, Gerd
Tegner

Tokke-verkene
AV
Rana-verkene
Porsgrunn trafostasjon
EEM

Fratredelse, annen:
Andresen, Johan
Bertelsen, Geir
Hansen, Svein Ivar
Jørgensen, Rune
Larsen, Thorbjørn
Nybakk, Harald
Refsalen, Per 0.

Montasjeleder
Overing.
Montasjeleder
Avd.ing.
Materialforvalter
Konsulent
Konsulent

Frogner trafostasjon
Ulla-Førre-anleggene
Innset-verkene
SEU
Nore-verkene
AJ
AJ

Dødsfall:
Bergstad, Eigil
Stenberg, Ingeborg

Maskinm.ass.
Messebestyrer

Mår kraftverk
Nore-verkene

0034
3240
0034
0009
0991
0991
0009
0991
0986
0995
0991
0033
0011

ET 3
EE
Alta-anlegget
SK-Lillesand
Nore-verkene
Nore-verkene
SK-Hokksund
Nore-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
Nore-verkene
SDT
Kobbelv-anlegget

Endringer november1981
Nytilsatte:
Aune, Rolf Jakob
Opps.mann
Berge, Bjørn
Spesialarbeider
Blix, Hans Otto
Ingeniør
Engesvik, Kåre J.
Spesialarbeider
Furuseth, Trond
Driftsarbeider
Hansen, Dagfinn
Fagarbeider
Hustveit, Gunvor
Ktr.ass.
Johnsen, Kirstine K. Ktr.ass.
Limoseth, Terje
Montasjeleder
Linn, Kjell Thore
Ingeniør
Nærheim, Jon
Maskinm.ass.
Ohnstad, Trond MagneIngeniør
Oskasin, Torgeir
Driftsarbeider
Sæd, Eivind
Maskinm.ass.
Vikane, Leif
Maskinist
Zakariassen, Morten
Ingeniør

SK-Melhus
Smestad trafostasjon
SEL
Glomfjord kraftverk
Gjøvik trafostasjon
Rana-verkene
Vestlancis-verkene
VHG
Område 4
SEA
Vestlands-verkene
SEU
Flesaker trafostasjon
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
SDR

Avansement og opprykk:
0009
Bakkebø, Roald
Berget, Anne Karin
0009
0033
Engebrethsen, Tron
0995
Erstad, Torbjørn
0979
Fjellby, Jonas
0991
Flaata, Olav
0032
Larsen, Svein
0009
Mediaa, Agnes

SK-Bjerkvik
Ulla-Førre-anleggene
SD
Aura-verkene
SK-Hokksund
Nore-verkene
SDT
SK-Melhus
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Adm.sekr.
Adm. sekr.
Avd.ing.
Mask.m.ass.
Opps. mann
Fagarbeider
Avd. ing.
Adm. sekr.

Myrann, Kjell
Nordby, Martin
Opheim, Kjell
Røyneland, Olav
Solheimjordet, Ole
Sørli, Brynjulf
Vassbø, Birgit
Vedhus, Ole
Veium, Bjørn
Vollan, Hågen
Wetterhus, Nils
Wold, Øivind
Øxning, Per

Overing.
Overing.
Overing.
Adm. sekr.
Fagarbeider
Fagarbeider
Adm. sekr.
Fagarbeider
Fagarbeider
Mask.m.ass.
Fagarbeider
Avd. ing.
Konsulent

Fratredelse med pensjon:
Andersen, Aasmund
Vaktmester
Hansen, Jens L.
Fagarbeider

AAA
Rana-verkene

Fratredelse, annen:
Bakken, Kari Bente
Bruvoll, Anne
Tveit, Oddny

Ktr.fullm.
Ktr. fullm.
Ktr. ass.

AAA
AAA
Ulla-Førre-anleggene

Dødsfall:
Sandal, Martin

Opps.mann

VFV

Takk til pensjonister
ved Rana-verkene

Ved en tilstelning der arbeidskamerater og representanter for ledelsen var
til stede, ble tre ansatte ved Ranaverkene for kort tid siden takket av
ved overgang til pensjonistenes rekker.
Det var linjemontør Petter Straum,
snekker Lars Larsen og snekker Jens
Hansen som ble overrakt gaver og i
velmente ordelag takket for lang og
fortjenstfull virksomhet i NVE. Også
NEKF avd. 90 var representert under
tilstelningen og takket de tre «nyslåtte»
pensjonister for gavnlig innsats.
Petter Straum som sluttet den 1. ok7
tober i fjor, har arbeidet ved fjernledningsområde 10 med virkeområde fra
Saltfjellet i nord til Trøndelag grense i
syd. De to andre, Lars Larsen og Jens
Hansen, som sluttet 1. desember, arbeidet ved Rana-verkenes bygningsavdeling i Korgen. Begge var i sin tid
ansatt ved anleggsvirksomheten, men
gikk over til driften. Lars Larsen var
for øvrig bygningsavdelingens første
og eneste ansatte da han gikk over, og
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det var mange og forskjellige oppgaver han da måtte ta hånd om. I dag
teller avdelingen 18 ansatte som behersker forskjellige arbeidsområder.
Akk ja, tidene har forandret seg, som
det heter.

Velkommen
hjem!
Grunnvannskontoret
i Vassdragsdirektoratet,
med overingeniør Øystein Aars i spissen,
har vendt tilbake til hovedbølet
etter sin «landsforvisning» til
Drammensveien 230.

mangel som også forskerne må være
med å ta ansvaret for. Utbyggerne er
ikke uvillige til å flnansiere undersøkelser og betaler i en ikke ubetydelig
utstrekning også ren forskning. Hva
jeg og mange andre finner urimelig, er
at man også forventer at utbyggerne
skal dekke basisforsking som går langt
utover den enkelte vassdragsregulerings område. Dette er samfunnsoppgaver som må dekkes opp også fra
annet hold. Jeg for min del ser dette
som en klar fellesoppgave for flere
departementer, inkl, det nyopprettede
departement for kultur og vitenskap.
Det er nemlig mange typer inngrep
som foretas i naturen som fordrer
eksakt den samme basisviten som
vassdragsreguleringer.
For å runde av med overskriften i
mitt innlegg, så er det etter min mening fortsatt en litt for stor tendens til
at spurver skytes med kanoner, dvs, at
proporsjonene er noe gale i forholdet
sak — innsats. Samtidig satses det for

lite på en rekke områder hva basisviten angår og ikke minst med å hente
viten fra tidligere inngrep. Det skjer
ting, men etter mitt syn for sakte. Det
nytter lite å sitte i hvert sitt hull og
hoje på at noen må gjøre noe. La oss i
1982 krabbe opp av skyttergravene og
ta diskusjonen på flatmark!
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

Årets musikalske begivenhet
Vassdragsdirektoratetsj ulekantate
Fellesarrangementer er det ikke mange
av på hovedkontoret, men de to siste
årene har dog samtlige avdelinger i V
vært samlet rundt ett julebord.
Den store begivenheten ved disse
har vært fagsjefenes årsberetning. I år
ble den oppført unisont av det nystiftede sangkor «Fossekallene»:

Vassdragsdirektoratets
potpouri
(Mel.: 7 små dverger)
VH — VH — de måler vannet å,
med snø og is
som renner ned
i Å, i
der limnigraf kan stå
og minne alle på
at vannet blir
til lys og strøm,
skru på, skru på.
(Mel.: Fagert er landet)
Fagert er landskapet du oss gav
med grønne tippar som blømar.
Vatnet det renner i tunnlar og rør,
men VN ordnar med tersklar,
fisken den sprett i blanke vatn
isen den ligg der før det rann
vatnet det kommer til nytte.

(Mel.: Millom bakkar og berg)
Millom bakkar og berg alle stadar,
finner VU eit småkraftprosjekt,
reknar fallet i kW-timar
og litt fierbruk med padling og slekt.

(Mel.: Flaumen går)
Flaumen går og arbeid vi får
når vatnet stig i dalom.
Forbygningen, bein og hard
redder mang ein gard.
Sjå kor vi grev i alle elvom
det blir jord og fér til kælvom.
Flaumen går, Forbygningen får
bevilgning 2-hvert år.
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(Mel.: Du skal få sukkertøy)
Du skal få konsesjon
og mye ballade,
send oss en søknad
litt før du har tenkt.
Den bør ha vedlegg,
helst mange ut av det,
før vi kan våge
å få den utsendt.
Den går til mange som seg skal uttale,
tiden uthale
og lage oppstyr.
Siden beregner vi avgift ut av det,
er det no' rart i at kraften blir dyr.

Sangkoret «Fossekallene», som består av fagsjefer i V, gjorde stor lykke.

Trykk:

SANGKORET

Anne Marie Rishaug med «Fossekallenes» vakre fane. (Foto: H. Svedahl.)

Det var alminnelig enighet om at
kantaten var preget av vannklar form,
stram kunstnerisk konstruksjon og ble
fremført med dyp innsikt. Det antas
også å være det eneste dikt som er
forfattet i samsvar med reglene for
målbruk i statstenesta.
Derimot vakte det en viss oppsikt at
korets banner var dekorert med en
rødstrupe i stedet for en fossekall. Det
ble omgående nedsatt et hurtigarbeidende utvalg for å utrede om forvekslingen skyldes en intern saksbehandlingsfeil eller sabotasje fra en venstrevridd «økofreak».
Utvalgets arbeid ble vanskeliggjort
av en plutselig invasjon fra Statskraftverkene. Festkomiteen hadde — under henvisning til at det bare er jul en
gang i året — valgt å ignorere alle
rykter om forestående skilsmisse.
Bukker og havresekker feiret jul
sammen til langt ut i de små timer.
Anne Christophersen

