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Bladstyret
— slik det har vært sammensatt
det siste året, har hatt sitt siste
møte. Og denne gang — som vel
også er første gang — fant bladstyremøtet sted «ute i distriktet»,
på Sunndalsøra. Fossekallen kan i
den sammenheng bringe konkrete
redaksjonelle resultater på sidene
12 —15.
Et godt blad kan alltid bli bedre. Arbeidsmiljø-utvalgene ved Auraog Rana-verkene har påpekt at Fossekallen med fordel kan bringe mer
stoff både fra distriktene og fra den enkelte arbeidsplass. Noe bladstyret
uforbeholdent slutter seg til.
Men i praksis blir dette selvfølgelig også et spørsmål om kapasitet.
Bladstyret — og Fossekallens redaksjon — har derfor bragt anmodningen videre til den administrative ledelse, med forslag om at det opprettes en journalist-stilling.
Innen en så stor etat som NVE vil en likevel i stor grad være prisgitt at
den enkelte fortsatt «tar penna fatt», i Fossekallens tjeneste. Dette er
også et godt prinsipp. Fossekallens spalter er åpne.
smh

Neste nummer i september
Fossekallen tar nå ferie, og utkommer med neste nummer de første dagene i september. Stoff til neste Fossekallen må være redaksjonen i hende, eller varslet,
innen 6. august.
Også gode tips mottas med takk. Alt stoff til Fossekallen blir honorert.
Forsidebildet:
3. juni 1982: Hans Majestet Kong
Olav •oretar åpningen av Norges
største kraftverk, Kvilldal kraftverk i
Ryfylke.
Foto: Stein Morch-Hansen

Gratulerer
med Kvilldal!

,

I

I '

— Såvidt jeg vet er det første gang Deres Majestet
åpner et av våre vannkraftverk, og da var det spesielt
hyggelig at det skjedde her ved Norges største kraftstasjon, framholdt generaldirektør Sigmund Larsen i
sin velkomsttale ved åpningen av Kvilldal krafistasjon den 3 . juni.
Generaldirektørens tale gjengis i sin helhet:
Deres Majestet
Herr statsråd
Ærede gjester!
På vegne av Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen ønsker jeg dere
alle velkommen til denne offisielle
åpning av Kvilldal kraftstasjon.
Det er en helt spesiell ære og
glede å ha Deres Majestet til stede
for å foreta den offisielle åpning.
Såvidt jeg vet er det første gang
Deres Majestet åpner et av våre
vannkraftverk, og da var det spesielt hyggelig at det skjedde her ved
Norges største kraftstasjon. Vi er
meget takknemlige for at Deres Majestet fant anledning til å ta den
lange turen hit til kraftutbyggerne i
den vestlandske fjellverden. De
som har arbeidet med norsk vannkraftutbygging de senere år, setter
spesiell pris på Deres nærvær her i
dag.
Vi er også glade for å ha vår oljeog energiminister, Vidkunn Hveding, blant oss ved denne åpning.
Han ledet NVE gjennom syv travle
år og førte blant annet Ulla-Førreprosjektet fram til vedtak i NVE's
hovedstyre. Han er derfor en av
dem som kan glede seg ved å se et
verk han var med på å legge grunnlaget for, bli til virkelighet.
Vi har ellers med oss en langveisfarende gjest, formannen i det nordiske samarbeidsorgan Nordel, direktør Gøran Ekberg fra A/S Sydkraft, Sverige. Nordel er som mange
av dere vet et av våre mest effektive
nordiske samarbeidsorgan, som alle
de nordiske land drar store fordeler
av.
La meg favne resten av våre gjester i en felles velkomst. Ingen
nevnt, ingen glemt.

Det er ved å utnytte de ressurser
naturen har gitt oss at vi har kunnet
utvikle det Norge vi har i dag. I
denne prosess har vår vannkraft
spilt en helt dominerende rolle.
Også i framtiden vil vannkraften
være et avgjørende fundament for
det norske samfunn. Ikke bare økonomisk, der fordelene stadig vil
øke, men også gjennom den sikkerhet det er å ha denne veldige, evig
fornybare og rene energikilde, trygt
plassert mellom de norske fiell. I en
urolig verden er det trygt å vite.
Da Stortinget behandlet reguleringssøknaden for Ulla-Førre, ble
det understreket at planene hadde
muligheter i seg til å skape en ny
framtid for indre deler av Ryfylke.
Jeg håper distriktet vil finne at dette
slår til, og at det har fått rimelig
igjen av varige verdier for de ressurser og naturherligheter som er
stilt til rådighet for vårt land. At de
verdier som blir skapt vil gjøre det
lettere og tryggere å bo i disse bygder, som naturen har skjenket så
ødselt av sin skjønnhet.
En av de ting som gleder ved et
anlegg som Kvilldal, er at nær
100 % av leveranser og tjenester er
norske. De er valgt slik, ikke bare
fordi de er norske, men fordi norsk
er kvalitetsmessig konkurransedyktig med det beste fra utlandet.
Norsk vannkraftindustri og norsk
vannkraftteknikk
ligger blant de
aller fremste i verden.
Det vil ta 20 år fra planleggingen
av Ulla-Førre-verkene tok til og til
anleggsarbeidene
kan avsluttes.
Seks år til planlegging og konsesjonsbehandling, fjorten år til bygging. Ulla-Førreprosjektet hører til
de største i vårt land, og planleg-

gingen trakk store veksler på den
erfaring og kunnskap som er lagret
i Statskraftverkene. Anleggsarbeidet hittil har heller ikke vært av de
enkleste. Naturen har strittet imot
på forskjellig vis. Når vi tar hensyn
til dette, har arbeidet vært drevet på
en eksemplarisk måte, og oppsatte
terminplaner har vært holdt. Anleggsledelsen har dessuten forstått å
skape et godt forhold til distriktet.
Jeg kan derfor slå fast at anlegget så
langt er gjennomført på en meget
tilfredsstillende måte.
Det er på denne bakgrunn jeg
retter en takk til alle i Statskraftverkene og til andre i NVE som har
vært delaktige i at Kvilldal kraftstasjon nå kan åpnes for drift.
Planleggingen og byggingen av
Kvilldal kraftstasjon med tilhørende
linjebygg har også stillet store krav
til engasjerte konsulenter, entreprenører og leverandører. Jeg skulle
gjerne ha takket hver og en i sær for
deres innsats, men det er dessverre
ikke praktisk mulig. Jeg håper det
taler til min unnskyldning når jeg
nevner at det har vært flere hundre
forskjellige leverandører, konsulenter, entreprenører m.v., ved anlegget. Og innsatsen fra hver enkelt av
dem er viktig for helheten.
La meg derfor få rette en samlet
takk og anerkjennelse til alle som
har gjort en innsats hver på sin arbeidsplass. Det er en innsats preget
av ansvarsbevissthet og av faglig
dyktighet. Takk også til Hjelmeland
og Suldal kommuner for godt samarbeide, takk til Storting, Regjering
og Departement for utvist tillit som
gjorde arbeidet mulig.
La meg så avrunde det hele med
å utbringe en skål for alle dem som
ved sin kunnskap og sine henders
innsats har skapt dette byggverk.
Jeg retter skålen til Statskraftverkenes leder, kraftverksdirektør Sigurd
Aalefjær.
Til dem som har planlagt og bygget Kvilldal kraftstasjon!
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Hans Majestet

Kong Olav gir startsignalet,

og en halv million

hestekrefter

slippes

løs i Kvilldal kraftstasjon.

(Foto: Knut Strand)

— For en legmann er det et eventyr å se hva man har maktet å få ut av fjellet, sa
Hans Majestet Kong Olav da han den 3. juni foresto åpningen av Norges største
kraftverk, Kvilldal. Kong Olav ga uttrykk for at han var imponert over dimensjonene
kraftaiegget, og nyttet anledningen til å takke alle de som har vært med på å gjøre
dette storverket mulig.
— Jeg håper resultatet på alle måter vil svare til forventningene, og ønsker lykke
til med drift og videre anleggsarbeid, sa Hans Majestet — før selve igangkjøringen av
stasjonens aggregat nr. 4 fant sted via fjernsamband til driftssentralen i Sauda.
Kongens besøk var ellers en begivenhet ikke bare for NVE og Ulla-Førreanleggene, men også for Suldal kommune som sist hadde besøk av Kong Olav i 1936
— den gang som kronprins.
Fossekallen markerer begivenheten på de følgende sider hovedsakelig med bilder.
Kong Olav skriver sin signatur i fjellveggeri i stasjonshallen
(t.h.). Under: slik den
også vil se ut etter at den blir hogd inn
f,jellet.
(Foto: Stein Morch-Hansen)
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Aalefjær:
Kraftverksdirektor

En priviigert
oppgave

Hans Majestet ankommer.
(Foto: Hans Chr. Rygh)

Under omvisningen i Kvilldal. T.v. driftsbestyrer Vidar Bern og direktør Sigurd
Aalefjær, t.h.
(Foto: Paul Bieker)

Sigurd Aalefjær, Statskraftverkenes
direktør, framholdt at det på en dag
som denne måtte være tillatt å føle
seg priviligert.
Barn finner glede i å lage
damrner i bekker, sand og søle.
Vi fortsetter leken i voksen alder
og i stor målestokk. Vi har et morsomt og interessant arbeid, vi ser
resultater av arbeidet vårt, det blir
noe igjen etter oss.

FylkesordførerjohnTveit:

En rosenbukettmed
noen torner
Vel 230 innbudte gjester var til stede under åpningen.

(Foto: Knut VindfalletA)

Kong Olav studerer meny-kartet, og er tydeligvis tilfreds med spekemat og rømmegrot.
Til venstre fylkesmann Kristin Lønningdal, t.h. generaldirektør Sigmund Larsen.
(Foto: Leif Eide)

Fylkesordfører John S. Tveit fant
det på vegne av Rogaland fylke
også riktig å trekke fram noen torner i sin rosenbukett:
Et hjertesukk gjelder spørsmålet om eierandelene i Ulla-Førre.
Det er av avgjørende betydning for
en positiv holdning til videre
at distrikter
vannkraftutbygging
sikres en
med vannkraftressurser
rimelig andel av elektrisitetsproduksionen ved medeierskap.
Tveit pekte ellers på at UllaFørre-utbyggingen på mange måter har betydd et vendepunkt for
Ryfylke-bygdene.
Åpningen av Kvilklal kraftstasjon er for distriktet og fylkeskommunen en gledelig begivenhet,
sa fylkesordfører Tveit.

Adm. dir. Enger — NEBB:

NVE, en dyktig
dirigent!

Under omvisningsturen av Hans Majestet pr. helikopter var det bl.a. mellomlanding ved
Oddatjørn. På bildet blir kong Olav orientert av anleggsleder Jacob Kielland.
(Foto: Arild Hinna)

Et godt orkester er ikke bare
dyktige musikere, men også en
dyktig dirigent. Det er et stort orkester som har skapt dagens kunstverk under en dyktig dirigent,
NVE og Statskraftverkene, sa adm.
dir. Finn H. Enger i sin tale på
vegne av leverandørene.
På vegne av alle oss som har
fått være med i orkesteret, vil jeg få
frembringe en takk. Det er et norsk
orkester dirigenten har satt sammen, det er en norsk komposisjon
vi har fremført, under et slikt forhold mellom dirigent og aktører at
man skaper stort, at man skaper
nytt, sa Enger.
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Selv om det er offisiell åpning av Kvilldal
kraftverk aldri så mye, så må det arbeides
på anlegget i Ulla-Førre også denne dagen. Over, to bilder fra «stuffen», tunnelboringsstedet, fra Blåsjø-området mot
Saurdal. Det gjenstår noen måneder, og
ca. 1600 —1700 meter, før man regner
med å møte arbeidslaget fra motsatt side.
(Foto: t.v. Arild Hinna, t.h. Stein MorchHansen).

-Det er ikke småtteri til utstyr som er
under bruk ved bygging av dammer. Her
er Knut Oftedal, Steinar Skjærhaug og
Torleiv Berve fotografert ved steinbruddet
i Oddatjørndammen, foran en bil som tar
85 tonn last pr. tur (t.h.).
Over: Lasting pågår — i et forrykefide
tempo.
(Foto: Stein Morch-Hansen)

Pressens representanter under en omvisningstur, her ved Oddatjørndammen som
ennå er bare halvveis i byggingen, ca. 70
m gjenstår i høyden.
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StatsrådVidkunn Hveding:

Kortnavn —mye
teknisk historie
Ulla-Førre, et kort navn med
mye teknisk historie. Et godt stykke økonomisk historie er det også,
knyttet til fem vassdrag, framholdt
Vidkun
olje- og energiminister
Hveding i sin hilsningstale.
Ulla-Førre viser vår suverene
evne til å fange vannressursene, det
er samtidig resultatet av en drivende utvikling, preget av stadig nytt
og nye muutstyr, nye metoder
ligheter.
Mange andre land har like
mye vannkraft som oss, men her
Norge har det kommet godt med at
den har vært tilgjengelig spredt og i
små porsjoner, sa statsråd Hveding
bl. a.

«Full klaff»

Renskingsarbeid pågår ved Forrevassdammen. Om noen år vil bakgrunnen på dette
bildet hete Blåsjø

foreSelve åpningsarrangementet
gikk under de beste forhold man
kunne tenke seg — tre dager med
bare godt vær, sol og opphold.
Til alt overmål gikk også så å si
alt det tekniske prikkfritt — vi
konstaterer «full klaff» for bl.a arrangementskomiteen med Ole Dyrdal, Jacob Kielland og Audun Hage
og de mange menige som sto
bak det hele, ingen nevnt — ingen
glernt.
For egen del tør vi også si oss
fornøyd med det opplegget pressen
denne gang ble tilbudt.

1800 besøkendeetter
åpningen

Sentrale personer under planlegging og konsesjonsbehandling av Ulla-Forre-prosjektet,
1969 —74: Fra venstre: Erik Tøndevold, tidl. ordf. Odd Bråtveit, Yngvar Mæhlum, tidl.
fylkesordfører Gunnar Hellesen, tidl. ordf. Arne Hetlelid og Per T. Smith.

Lørdag etter åpningsdagen holdt
Ulla-Førre-anleggene «åpent hus»
Kvilldal kraftstasjon. En invitasjon
som lokalbefolkningen tok svært
godt imot: Nærmere 1800 besøkende besøkte anlegget, et gjestetall
Vidar
som informasjonssekretær
Elde sier seg veldig fornøyd med.
Dette ble en større oppslutning enn vi vel hadde regnet med.
Et vellykket arrangement, konstaterer Elde.
Det ble vist filrn om Ulla-Førreutbyggingen, før aggregat 4 ble satt
i drift og omvisning ble arrangert
etter gratis servering for alle besøkende.
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Prolog til Evilidal
En av de som ved siden av Kong Olav høstet størst applaus under åpningsseremonien i Kvilldal kraftstasjon,varElse Ingebrigtsen — som framførte
denne prologen,skrevetav henne selv:
Kva song han om, diktaren, ein gong
då han gjekk der India-land
og lengta attende til Noreg?
Jau, han ropa til Gud etter «vand».
Nordahl Grieg kunne skildra den
lengten så du kjende han beisk og nær.
Han drøymde om vatn som risla
over krekling og tyttebær.
« Vand i Norge, — vand av renhet. .»
Då han kjende tørsten brann,
såg han for seg elv og bekkar.
«Kan du fatte dette, mand?»

Liv og verksemdfylgde vatnet
og i tida som gjekkfør enn
han kasta sine augo på det,
teknikaren, ingeniøren.
Han skjøna kreftene som skjula
seg i stryk ogfossefall,
dei som styrde kvednahjula,
hadde dei eit større kall?
Om desse kreftene vart sty rde,
så var dei nok i stand til meir.
Dei kunne leiast inn på hjul som
skaffa brød til mangefleir. . .

Nei, vifattar det vel ikkje,
tar det som ein sjølvsagd ting:
Regnet fell, blir sjøog stig att,
blir til regn, — ein evig ring. . .

Det samla seg på teiknebrettet
tallrekkjer og geometri.
Planar voks som resultat av
vitskap, draum ogfantasi.

Og sjøen blinkar venleg til oss
på ein solfylt sommardag.
medan vinterstormen piskar
han til skum med harde slag.
Yre bekkar kjemfråfjellet,
fyller han, så han legg på seg.
Men vekt ogvidde held balanse
når han sender elva frå seg.

Og planane vart lagt på bordet
framfor by- og bygdamann.
Det var mange som tok ordet,
mangt eit sinn vart sett i brann.
Her var mykje nytt ogframandt,
var no alt å lita på?
Over alt derfolket møttest,
flaug det spørsmål til ogfrå.
Ordskiftet var kvasst i dalen
medan månadene gjekk.
Til ein dag i Stortingssalen
presidenten sette strek,
strekfor konsesjonsdebatten
som skulle gjera saken klar.
Der stortingsfleirtalet til slutt sa
ja, og dermed låg det føre svar.

Elva, ja, ein pryd for dalen
der ho buktar seg og baksar
over bergefla og steinar
som ein heim for glade laksar.
Ja, laksane, dei glei som skuggar
over botnen med grusog sand,
spratt ifossen, vart eifreisting
for så mang ein engelskmann.
Over Nordsjøen dei kom ifølge
medftskekrok ogfantasi,
bygde hus på Hiim og Lindum
c I‘nråma kring «nice cupsoftea»
Engelsk målvart kjent i dalen,
og sjølv om tonen tyktest framand,
skjøna døl og lord einannan, —
elva —fossen bann dei saman.
Nytte var det og i vatnet
der det brusa eller song,
for når det byksa utfor skrenten,
heldt det kvednahjul gong.
Tømmerstokkar tok det med seg
fram til opplagsplassog sag,
bar på ryggen folk og båtar,
knytte saman bygdelag.
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Og no var startsignalet gjeve
til oppmarsjframfor anleggsliv.
Frittframfor byggjing Ulla-Førre
med Suldal som alternativ!
Og ut frå startgropa dei skaut fram,
køy rety ogfolk iflokk.
Dei larma langs med elvebreidden,
var det rart at laksen stokk?
Nei, han vart så skræmd av duren,
der han spratt i sommarleik,
at han, vonbroten og såra,
truga med å gå tilstreik. . .
Men konsulent ogforskar peika
på papir med strek og prikkar:
Her er inga fåre, sa dei,
— det hadde deifrå statistikkar. .
Og laksen trøysta dei med at om

vass-ressursen blirfor knapp,
ja, då skal du sleppa vanskar,
vi skal skaffa deg ei trapp. . .
Atter lydde det i dalen
tungemål av alle slag,
ikkje engelsk denne gongen,
nei, mål frå Troms og Trøndelag.
Over alt, i berg og brakkar,
vart det laga framkomstveg.
Frå nord og sør, i lange bakkar
leira anleggsfolka seg.
Srengingar med veldig bulder,
dumparar med kjempelass
vart til skrekk og gnom og hulder
som rømde fjell og seterplass.
Men sjølv låg heia der urørleg
i sommar- som i vinterdrakt.
Rett nok fekk ho sår og skrammar,
men stordomen, han var intakt. . .
I dag renn vatnet gjennom
styrd i røyr og tunnel,
skal no driva kjempehjula
før det ut ifjordenfell.
Og det er som reine under
når det strøymer dag og natt,
er kvar dråpe med og skapar
kilo-, mega-, gigawatt.
Denne krafta, ho skal ikkje
spreia sjukdom, lidingar og død.
Nei, kraft frå vassdråpen skal bli til lys
og varme, arbeid, brød.
I dag rår menneska med krefter
som berre fyller oss med gru.
Om handa blir for laus på knappen,
då er det inga råd å snu. . .
Men handa som i dag skal starta
Ulla-Førre, første trinn,
treng vi ikkje vera redd for
når ho trykkjer knappen inn.
Når kruna no vert sett på verket
i dobbel meining og forstand,
skal lys og kraft bli varemerket
som sendest ut til by og land.
Kjære lågtrykksky som sende
regndråpar som draup og spratt:
Når dråpane har gjort si nytte,
skal du få dei heile att!

NVE-utvaiget:

3 2 for et samletNVE
«Norges vassdrags-og energiverk»
Av Erling Diesen, NVE

'

Et flertall på tre medlemmer i utvalget som har utredet
NVE's framtidige organisasjon konkluderer i NOU
1982: 18, som ble overlevert statsråd Hveding 22. juni,
med at NVE bør fortsette som én samlet etat, bestående
av Vassdragsdirektoratet, Energidirektoratet og forvaltningsbedriften Statskraftverkene.
Et mindretall på to vil dele etaten i to: Norges energiog vassdragsverk, NEV, som ett direktorat bestående av
nåværende Vassdragsdirektoratet og Energidirektoratet,
og statsaksjeselskapet Statskraftverkene.
Mindretallet begrunner sitt standpunkt med hensynet
til effektiviteten i løsningen av Statskraftverkenes oppgaver. Et samlet utvalg avviser alle påstander om «bukk
og havresekk» i dagens NVE.
er av den oppfatning at de forandringer som har skjedd i samfunnet
ikke er fulgt opp med nødvendige
tiltak i forbindelse med NVE's organisasjon, som har samme struktur som i
1960. Det har vist seg at organisasjonsstrukturen med fire atskilte direktorater under et hovedstyre gir en stiv
og komplisert organisasjonsform. Særlig har Statskraftverkenes
produksjonsorienterte virksomhet ikke fått

Fylkesmann Lars Leiro — formann
NVE-utvalget, som har utredet NVE's
framtidige organisasjon, har levert sin
utredning til

den ledelse, utvikling og kontroll som
er nødvendig.
Det har dessuten oppstått flere avgrensningsproblemer mellom NVE på
den ene side og andre offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner m.v.
på den annen side. Dette gjelder særlig
vassdragssektoren. Disse forhold gjør
at det er nødvendig å foreta en omorganisering av enkelte sider av NVE's
virksomhet.
Utvalget anbefaler at en omorgani-

olje- og energiminister Vidkunn Hveding,
som nå vil sende utredningen ut til «horing».

sering baseres på bl.a. følgende grunnleggende forutsetninger:
— Det konstitusjonelle ansvar for
vassdrags- og energisektoren bør
fortsatt ligge under ett departement, Olje- og energidepartementet, fordi elektrisitetsforsyningen i
overskuelig framtid vil være basert
på vannkraft.
Omorganiseringen av NVE bør
gjennomføres under hensyn til at
de sentrale politiske myndigheter
såvidt mulig ikke belastes med nye
koordineringsoppgaver.
Avgjørelsesmyndighet bør i størst mulig utstrekning delegeres til organer
under departementsplanet.
Myndighet i enkeltsaker bør ikke ligge
på høyere nivå i organisasjons-

NVE-utvalget, som har
utredet etatens framtidige organisasjon, har
hatt denne sammensetning:
Fylkesmann Lars Leiro, formann, elektriker John Erik Eriksen
og tidligere stortingsrepresentant Haldis
Havrøy — som utgjør
flertallet.
Mindretallet består
av tidligere rasjonaliseringsdirektør
Leif
Skare og sorenskriver
Bodil Aakre.
Underdirektør E rling Diesen og sjefingeniør Jørgen Sørensen,
begge
fra
NVE, har vært sekretærer for utvalget.
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strukturen enn det som er nødvendig, dvs, så nær det utførende ledd
som mulig. Det bør gjennomføres
et konkret desentraliseringsprosjekt, hvor en nærmere går igjennom mulighetene for delegering og
desentralisering både i forhold til
departementet, underliggende sentrale organer og distriktsorganisasjoner.
Organisasjonen må ha en fleksibilitet som gjør den tilpasnings- og utviklingsdyktig i forhold til endringer i miljø, oppgaver og teknologi m.v.
Organisasjonen må Være mål- og
resultatorientert i sin struktur og i
sine arbeids- og styringsprosesser.
Særlig er dette av betydning for de
oppgaver som er tillagt Statskraftverkene. Denne produksjonsvirksomheten skiller seg klart ut fra de
oppgavene som forøvrig er tillagt
NVE.
Organisasjonen må bygge på utvikling og motivering av sine menneskelige ressurser, som er den
viktigste faktor. Dette omfatter økt
vekt på samarbeids- og ledelsesformer, rekrutterings- og personalutviklingsformer m.v.
Tross disse felles forutsetninger har
altså utvalget delt seg i et flertall og et
mindretall når det gjelder konkret utforming av organisasjonen.

foreslår denne nyorganiseringen av
etaten:
Hele NVE's saksområde behandles
og koordineres i ett organ, Norges
NVE,
og energiverk,
vassdragsunderlagt Olje- og energidepartementet. Statsråden for dette departement
blir da fortsatt konstitusjonelt ansvarlig for hele energiforsyningen samtidig
som koordineringen av de ulike deler
av saksområdet styres på nivå under
departementsplanet. Det brede, tverrfaglige miljøet, som har vist seg verdifullt ved løsningen av NVE's oppgaver, kan bevares og videreutvikles. En
oppsplitting av NVE vil medføre økt
koordineringsbelastning og økt personalbehov på departementsplanet.
Flertallet bygger på den ene side på
at elektrisitetsforsyningen har særlige
interesser når det gjelder forvaltningen
av vassdragene. På den annen side mener det at andre interesser i tilknytning
til vassdragene er tilfredsstillende ivaretatt ved den mangesidige og grundige behandling vassdragskonsesjonene
er underlagt i en behandlingsprosess
der faglige og forvaltningsmessige in10
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stanser i flere departementer, lokale
myndigheter og allmennheten kommer inn på flere stadier. Flertallet kan
ikke se at en annen fordeling av ansvar eller en annen behandlingsmåte
vil gi større sikkerhet for en riktig avveining av de kryssende interesser i
den utstrekning NVE er involvert.
Noen vesentlig annerleder behandlingsmåte kan neppe heller sees å være
mer rasjonell.
Styret bør oppnevnes av Regjeringen, mens det nåværende hovedstyre er valgt av Stortinget. Generaldirektøren bør være medlem av styret,
men ikke formann, rtiener flertallet. Til
å bistå generaldirektøren bør det opprettes en liten, høyt kvalifisert stab av
åremålsengasjert personale fra den øvrige organisasjon.
Ved etablering av den nye organisasjon for NVE må det legges betydelig
vekt på fleksibilitet, slik at den kan tilpasses skiftende oppgaver og forutsetninger. Bl.a. av denne grunn bør det
være mulighet for utskiftning av den
øverste ledelse med ikke for lange mellomrom. Tilsetting av generaldirektøren og direktørene bør derfor skje på
åremål. Dessuten bør etatens styre
kunne fatte vedtak om at enkelte av de
mest krevende stillingene under dette
nivå skal besettes på åremål.
Når hovedretningslinjene for ny organisasjon er fastlagt av overordnet
myndighet, må NVE selv foreta den
videre detaljerte organisasjonsmessige
inndeling og arbeidsfordeling. Dette
må løpende revurderes med skiftende
arbeidsoppgaver m.v.
Flertallet mener at Statskraftverkene må få en selvstendig stilling innen
NVE, med bl. a. egne økonomi-, personal- og jusfunksjoner, og skisserer som
en illustrasjon følgende mulige organisering av Statskraftverkene:
En planleggingsdivisjon med ansvar for generalplaner, detaljproog
sjektering, kostnadsoverslag
kontroll med bygging av kraftverk,
ledninger og understasjoner.
En anleggsdivisjon med ansvar for
anleggsdrift i egen regi.
En driftsdivisjon med ansvar for
den tekniske og økonomiske drift.
med
En administrasjonsdivisjon
ansvar for administrative, juridiske, personalmessige og økonomiske saker, EDB og rasjonalisering
m.V.
På bakgrunn av Stortinets standpunkt om at den videre kraftutbygging
i det alt vesentlige skal skje ved en fortsatt vannkraftutbygging, og at større
kull/oljefyrte kraftverk foreløpig ikke

nedlegges
skal konsesjonsbehandles,
Varmekraftavdelingen. Personalet tilbys andre tilfredsstillende arbeidsoppgaver i NVE.
Velferdskontoret har i det vesentlige
betjent Statskraftverkene. Det overføres dit og bør ha generelle verne- og
arbeidsmiljøsaker som hovedarbeidsområder.
For å sikre en effektiv og konkurransedyktig organisasjon, bør Statskraftverkene gis en noe friere stilling
enn hva som hittil har vært tilfelle.
Statskraftverkene må selv kunne
opprette alle nødvendige stillinger
innen planlegging, anleggsvirksomhet
og drift. Det må dessuten gis anledning
til en friere lønnsfastsetting for midlertidige stillinger, bl.a. i planlegging og
anlegg, åremålsstillinger og diverse
nøkkelstillinger der arbeidsmarkedssituasjonen tilsier det.
Gjennom Stortingets behandling av
langtidsprogrammene, eller på annen
måte, bør Statskraftverkene gis et rimelig sikkert grunnlag for egen langtidsplanlegging av byggevirksomheten
tilpasset et langtidsbudsjett. De årlige
bevilgningsrammer bør gis slik at rasjonell framdrift av de mangeårige
kraft- og overføringsanleggene sikres.
bør i tillegg til
Vassdragsdirektoratet
dagens oppgaver få ansvaret for vannverksaker og alle andre saker som har
med den mengdemessige disponering
av vannet å gjøre, slik at dette blir samlet i én instans.
bør i tillegg til
Energidirektoratet
dagens oppgaver, få oppgaver med
annen ledningsført energi, energiøkonomisering, andre energikilder, energiplanlegging m.v.
I samsvar med at Energidirektoratet
er ansvarlig for ledelse av landets
elektrisitetsforsyning ved beredskap og
krig, bør Kraftforsyningens Sivilfortillegges
virksomhet
svarsnemnds
Energidirektoratet. Derved blir ansvar
for ledelse og planlegging av denne
viktige sektor i totalforsvaret den samme i fred som ved beredskap og krig.
Tilsyn med elektromedisinsk
utstyr
og elektrisk utstyr i forbindelse med
personheiser bør besørges av Elektrisitetstilsynet.
NVE's nåværende Administrasjonsdirektorat nedlegges. Personalet overstab,
føres til generaldirektørens
Statskraftverkene, og til en felles enhet
for administrative hjelpefunksjoner for
Vassdragsdirektoratet og Energidirektoratet.
Utvalget har undergitt NVE's virksomhet i distriktene
en grundig behandling. Flertallet anbefaler:

NVE's forvaltning i distriktene bør
løses i én organisasjon felles for
Energidirektoratet
og for Vassdragsdirektoratet.
Landet bør f.eks. deles i fem NVEdistrikter, Østlandet, Sørlandet,
Vestlandet, Trøndelag og NordNorge. Hvert distrikt bør ledes av
en NVE-inspektør administrativt
underlagt generaldirektøren, men
med direkte faglig ansvar overfor
fagdirektoratene. Kontorfellesskap
og en markering av NVE's profil i
distriktene bør gjennomføres.
Statskraftverkenes distriktsadministrasjoner må kontinuerlig tilpasses de arbeidsoppgaver som skal
utføres. Planlegging og anleggsadministrasjon desentraliseres i høyere grad enn hittil, f.eks. ved å opprette distriktskontorer på Vestlandet og i Nord-Norge. Samlokalisering med driftsadministrasjoner
bør tilstrebes, slik at disse enheter
kan samarbeide effektivt på mer
permanent basis.
Hvor geografiske og andre forhold
ligger til rette, bør det vurderes om
det også kan skje en samlokalisering av såvel Statskraftverkenes
som Vassdragsdirektoratets
og
Energidirektoratets
distriktsadministrasjoner.
Generelt bør desentralisering og
delegering gjennomføres så langt
det er forenlig med hensynet til effektivitet både i sentrale og desentrale enheter.

ringer ikke kan føres ut av departementet.
Andre forvaltningsoppgaver, som
bør ligge i forvaltningen men utenfor departementet
(«direktoratoppgaver»).
Industrielle
oppgaver
(produksjonsoppgaver). Denne typen av
virksomhet bør organiseres utenfor forvaltningens regelverk.
Organisasjonen bør være mål- og
resultatorientert i sin struktur og i sine
styrings- og arbeidsprosesser. Den bør
utvikle en administrativ mål- og resultatstyring ut fra en desentralisert ansvars- og myndighetsfordeling
som
også gir et grunnlag for å klarlegge resultatansvaret, administrativt og økonomisk. Regelverket og regelstyringen
må begrenses til det nødvendige.
Utfra dette foreslår mindretallet at

Statskraftverkene organiseres som et
statsaksjeselskap, slik at det nåværende NVE deles i et Norges energi- og
vassdragsverk (NEV) og et A/S Statskraftverkene med staten som eneeier.
Mindretallet forutsetter at det også i
denne strukturen på praktisk grunnlag
skal være et faglig samarbeid mellom
NEV og Statskraftverkene, og mener
at de faglige miljøer i henholdsvis
NEV og Statskraftverkene med denne
forutsetning ikke vil bli skadelidende.
Mindretallet har i sine vurderinger
lagt avgjørende vekt på:
Å gi Statskraftverkene — under en
overordnet, politiske ledelse gjennom generalforsamlingen
— en
administrativ og organisatorisk frihetsgrad som vil gi bedriften langt
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Olje- og energidepartementet

Styret

for NVE

Generaldirektøren

Stab
Administrative

Energidirektoratet

hjelpefunksjoner

Forvaltningsbedriften

Vassdragsdirektoratet

Statskraftverkene

• . •
er av den oppfatning at NVE's organisasjonsstruktur ikke er tidsmessig og
formålstjenlig. Særlig viser erfaringene
med den nåværende organisasjon at
fellesskapet mellom en produksjonsbedrift -som Statskraftverkene og rene
forvaltningsmessige
funksjoner, har
vært uheldig. Det felles Administrasjonsdirektorat har også ført til en
uklar og problemfylt arbeids- og ansvarssituasjon, særlig i forholdet til
Statskraftverkene. NVE trenger en organisatorisk fornyelse og utvikling
som kan gi organisasjonens personale
og dens ledelse bedre muligheter til å
løse sine oppgaver på en effektiv måte.
Mindretallet legger vekt på at organisasjonsstrukturen
må vurderes og
bestemmes ut fra organisasjonens mål
og den type arbeidsoppgaver som skal
løses. For NVE's arbeidsområde bør
det skilles mellom tre hovedtyper av
oppgaver:
Departementsoppgaver, som ut fra
politiske og administrative vurde-

Anleggs-

Distriktsorganisasjon

og driftsadministrasjoner

i distriktene

Flertallets forslag til ny organisasjon for NVE — Norges vassdrags- og energiverk.

Olje- og energidepartementet

Norges energi- og vassdragsverk

A/S Statskraftverkene

(NEV)

Sentralt

direktorat

_

SamSentraladministrasjon

arbeid
Distriktsorganisasjon
(Ytre

AnleggDriftsenheter

etat)

Mindretallets forslag til deling av NVE i Norges energi- og vassdragsverk — NEV —
og A S Statskraftverkene.
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«En auraav Europa»

Fremmedarbeiderepå Sunndalsørafør og nå
Det står en bil utenforAura-messen med nasjonalitets-skilt«FL». Hva i all verdengjør
folk fra fyrstedømmetLiechtensteinpå disse kanter?
Jo, de er sendt ut fra det sveitsiske firmaet «Escher Wyss», Ziirich, som har levert
turbinene i kraftstasjonen. De skal utbedres og det er behov for folk med sans for
presisjon og finmekanikk. Trives bra gjør de også, særfig siden arbeidsgiverenbetaler
topp«ødemarkstillegg»til folk som våger seg så langt fra allfarvei!

De første fremmede på Øra søkte seg
så langt som mulig fra allfarvei som de
kunne komme. Det var engelskmenn
på jakt etter villrein, laks og uberørt
natur. Mr. Lort Phillip (nei, det er ikke
trykkfeil!) bygget seg en herskapelig
flskerhytte oppe i fia med utsikt mot
den uberørte Lilledalen.
Idyllen fikk en brå slutt i 1913. Da
kom anleggsarbeidet til A/ S Aura i
gang.

«INDFLYTTERFOLK
AV TVILSOM
KARAKTER»

Det hadde ikke manglet på advarsler.
Stortinget var rett nok mest bekymret
over den utenlandske kapital som sto
bak Aura-utbyggingen. Stortingsrepresentant Michelet: «Vårt folk ser utlendingene bygge landet, det ser dem
erobre alt det beste vi har. Slike forhold må utviske vår folkekarakter.»

Aura-verkene tenkerpå ungdommen:

Sommerferiendelt i to!
— For at flest mulig av ungdommene på stedet skal
få anledning til å arbeide i sommerferien har vi delt
sommerferien i to, noe som gir sommerjobb til
dobbelt så mange som vi ellers kunne ha tatt inn,
forteller driftsbestyrer Sven Ranes bl.a. i dette intervjuet med Thor Johansen.
—Rent geografisk ligger Sunndalsøra
vanskelig til. Slik det ligger innerst i
fjorden kan det virke inneklemt på
folk som ikke har vært her tidligere.
Mange av de som flyttet hit den
første tiden etter oppblomstringen
oppfattet nok stedet som et «innestengt
høl», noe det er mulig innflyttere i dag
også gjør.
Likevel, folk ser ut til å finne seg til
rette her etter kort tid. Det tar ikke lang
tid før en føler at en er en del av lokalmiljøet, og jeg har absolutt inntrykk av
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at folk setter pris på den trivselsfaktoren som det stabile miljøet ved Auraverkene i virkeligheten er, framhever
Ranes.
—Aura-verkene har funnet sin naturlige plass i lokalsamfunnet. Ved
kraftstasjonens friluftsanlegg er f.eks.
en liten hoppbakke med moderne
flomlysanlegg. Aura-verkene har sin
del av æren for det, sammen med stedets idrettsinteresserte.
Og, fortsetter Ranes, det er kanskje
særlig grunn til å nevne at vi er blitt en

Statsminister Knutsen repliserte:
«. . . men forøvrig har jeg den tro at
verdensutviklingen mer og mer vil
komme bort fra den sterkes overgrep
mot den svake.»
Kommunestyret i Vistdalen, fem
blåner fra Sunndalsøra, var bekymret
over de ringvirkninger utbyggingen
kunne få i deres nærmiljø: «. . . så
risikerer man at faa indover seg en hel

ettertraktet arbeidsplass når det gjelder
ferievikariater blant ungdommene på
stedet.
— På Sunndalsøra som på mange
andre steder rundt i landet er det misforhold mellom tilbud på og etterspørsel etter sommerjobber.
Ut fra filosofien om at vi gjør mest
nytte for oss dersom mange får arbeide litt framfor at få skal arbeide mye,
har vi bestemt at for ungdom mellom
16 og 18 år deles skoleferien i to og at
ingen får sommerjobb mer enn en av
periodene. Dette fungerer bra og gjør
det mulig for Aura-verkene å kunne ta
inn totalt ca. 40 ferievikarer på de
forskjellige arbeidsstedene, hvorav
15 —20 bare på Sunndalsøra. Ungdom over 18 år kan arbeide hele sommeren.
Ungdommene blir særlig satt til
forskjellig vedlikeholds- og oppussings-oppdrag foruten å holde orden
på grøntanleggene — oppgaver de har
utført til alles tilfredshet.
— Hva så med de ungdommene
som liker seg så godt at de ønsker å

del indflytterfolk av mere tvilsom natur.»
«Indflytterfolket» på Øra var så utvilsomt rallare som gjorde sitt beste for
å leve opp til sitt ry. Den lokale reaksjon var noe blandet, særlig overfor de
mange svenskene — mellom 50 og
90 % hevder noen samtidige.
«Det var store vakre karer, alltid
muntre og tilfreds og sina flickors
trogna vån.» En innsender i lokalavis
har ett annet syn: «Saa er storparten av
disse svensker av saa daarlig aandelig
kvalitet at de virker nedbrydende paa
al moral.»
Det var ikke lensmannen som skrev
det, men han var kanskje enig. Av og
til kom gemyttene i slikt opprør at han
og hans folk bare måtte rømme i hus.
Nordmenn som hadde tapt i konkurransen om arbeid og flickor hjalp sikkert godt til med lørdagsunderholdningen.
Men selv om stemningen var høyspent, ble det lite strøm av det. Anleggsarbeidet stoppet i 1919. A/S Aura
ble den største korndyrker i fylket i steden.

NYORDNINGEN I 1940
kom til Sunndalsøra på karakteristisk
vis. Stedet ble bombet gjentatte ganger
mellom 22. og 29. april 1940. Snart
kom utbyggingen i gang igjen under

satse på Aura-verkene som sin fremtidige arbeidsplass, hvilke muligheter
har de for utdanning og opplæring?
Sunndalsøra har videregående
skole med bl.a. yrkesfaglige linjer som
mekanisk, elektro, svakstrøm og bygningsfag. Dessuten har Aura-verkene
etterhvert opprettet en del lærlingeplasser. I øyeblikket har vi 9 lærlinger,
hvorav 3 er på linjene og 6 er på
stasjonene. Vi er fornøyd med erfaringene så langt, og vil også i fremtiden satse på å ta inn lærlinger.
Dette er et såkalt besøksverk.
Er det mye besøk her?
Utover våren og sommeren har
vi en jevn strøm av besøk. Det er
hovedsaklig skoleklasser og turister
som kommer. I den anledning har vi
organisert et eget omvisningsprogram
med guide som tar omlag 45 minutter.
Turistene kommer fra en rekke
land, men det ser ut til å være spesielt
mange dansker og nederlendere som
er interessert i å se kraftverket.
Men det er nok heller tvilsomt
om det er Aura-verkene som først og

tysk ledelse. Her skulle det bli aluminiumsproduksjon — helst like mye som
Canada og Storbritannia til sammen.
Tyskerne hadde ikke hatt tid til å
legge detaljerte planer før Hitler kom
med førerordren, men stolte åpenbart
på sin energi og evne til å gi ordrer.
Improvisasjonsevnene var det så som
så med. En vrimmel av kontorer ble
opprettet for å lede arbeidet — og
brukte nok mest tid til intern krigføring: A/S Nordag ble døpt om til Cirkus Nordag. Mange nordmenn bidro

til rotet etter beste evne. En entreprenør ga sine folk i oppdrag å skrike og
bråke så meget de kunne — arbeidet
var det ikke farlig med. Vantro bygdefolk så to arbeidslag som holdt på med
samme brakke. Det ene bygget på i den
ene enden, mens det andre rev ned
veggene i den andre.
De russiske krigsfangene hadde det
sikkert ikke så morsomt. Det var vel
en ringe trøst for dem at prosjektleForts. neste side

Liechtensteinere på Aura-verkene for å reparere utstyr fra Escher Wyss, f.v.: Michael
Bruderer, Walther Koch og Giovanni Banfi.
(Foto: Storch)

fremst trekker turistene til Sunndalsøra, medgir Ranes:
Det er nok mest naturopplevelsene og laksefisket som trekker turister
til denne delen av landet. Men en del
ser ut til å ta kraftverket med på kjøpet
som en interessant og særegen fjellopplevelse. Og særlig hos de som selv
ikke er velsignet med vannkraft, kan vi
oppleve både beundring og forundring
over de rikdommer vi på denne måten
kan ta ut av Cjellet.
Inne i selve kraftstasjonen er det
store ombyggingsarbeider i gang: Er
kraftverket allerede nedslitt, eller . . .?
Nei, det er langt fra tilfelle. Selv
om kraftverket nå har vært i drift
siden 1953, sier Ranes. (Det i seg selv
sier vel ganske mye Gin slitestyrken til
et slikt anlegg.)
Dette er den første store ombyggingen siden oppstartingen, og det er
først og fremst overgang til f.jernstyring som nå nødvendiggjør en ombygging. En ny driftsentral er under planlegging. Herfra vil en kunne kjøre og

ha oppsyn både med stasjoner og
understasjoner i hele driftsområdet.
Men for å få dette til er det selvsagt
nødvendig å gjøre en rekke forandringer i et kraftverk som nå altså er 29
år gammelt.

Sven Ranes, driftsbestyrer ved Aura-verkene: — Blant de mange turister som
årlig besøker kraftstasjonen opplever vi
både beundring og forundring over de
rikdommer vi kan ta ut av fjellet.
FOSSEKALLEN
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derne mislyktes så totalt i å gjennomføre «Norges historiske misjon». I
1942 ga tyskerne opp.
ble det jo
Aluminiumsproduksjon
likevel, men ikke uten innslag av «stormakts»-politikk. Møringene med Olav
Oksvik i spissen hadde åpenbart lært
meget de siste førti årene. Trønderne
førte seg i hvert fall truet. John Lyng i
stortingsdebatt: «Det er jo en gammel
storpolitisk erfaring at det er en meget
kjedelig posisjon å være randstat til en
stormakt som søker livsrom for sine
krefter og den nye stormakt fra Møre,
som nå ruller frem som en veldig
dampveivalse med her Oksvik ved rattet, truer da med å knuse enkelte små
grønne spirer som vi fra lang tid har
hatt i Trøndelag.» Men selv ikke Lyngs
og Leirfalls samlede taleferdighet var
nok til å stoppe Oksvik. Han var på
alle måter en ruvende personlighet.
Omlegging av Aura, 1977 —78.
I dag gror
siloffiret grønt og tett på fyllmassen
fra tunneler og sjakter. Sør-Trøndelag
og Møre har sluttet fred og driver
kraftutbygging i fellesskap.
Det mest markante minnet fra ralmed
er telefonkatalogen
lartiden
mange svenske navn i distriktet. Det
var nok «de trogna vånene» som
valgte å bli. Lort Phillips herskapshus,
derimot, er i norsk eie. Lenger nede i
fia står et annet og på langt nær så velholdt hus. Det er en «russerbrakke».
Brakker som blir stående til evig tid
er ellers en uting, men vi kunne kanskje ta vare på denne. Få den innredet
slik den så ut for førti år siden med
og et
kostliste for undermennesker
skjønnsomt utvalg av plakater med
ting som var «verboten» både for russere og nordmenn. En skoleklasse her
en vinterdag kunne få levende historiehvis helserådet ville
undervisning,
samtykke i en hel time i slike omgivelser.
Det er i hvert fall en glede å konstatere at samarbeidet med Liechtenstein
går bra og at våre nyeste gjester tror de
kan tilbringe et år her uten å ta skade
på sin folkekarakter. De er sikkert velkommen en annen gang også — om
turbinene skulle trenge ytterligere finpussing!
Anne Christophersen
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Elva Aura, som er blitt kjent gjennom Aura-utbyggingen, var fra gammelt en typisk flomelv som hadde sitt
utløp gjennom Eikesdalen til Eikesdalsvatnet og videre gjennom Eira til
Eresfjorden. Eikesdal har alltid vært
preget av aktivt jordbruk, og vekstbetingelsene er ofte nesten sydlandske.
gjennomForbygningsavdelingen
førte her allerede i 1893 —95 to forbygningsparseller — for å beskytte eiendommen Sæter mot utgraving og
oversvømmelse. Arbeidet har fungert
tilfredsstillende i alle år.
I forbindelse med utbyggingen av
Aura kraftanlegg ble sommervassføringen i Aura vesentlig redusert. Vårflommene ble så godt som eliminert,
men høstflommene kunne skape overraskelser. Endringen i vassføringene
førte til at elveløpet i Eikesdal grodde
igjen med kratt slik at kapasiteten
under flom ble mindre. Statskraftverkene hadde store problemer med å
rydde skog.
Etter noen år med store flommer i
begynnelsen av 1970-årene ble det derfor her etablert et samarbeid mellom
Statskraftverkene og Forbygningsavdelingen. Hensikten var å sikre områdene mot oversvømmelse og redusere
Elveløpet i
vedlikeholdskostnadene.
Eikesdal ble rensket opp og lagt langs

ene dalsiden. Samtidig ble det laget
flomsikre fyllinger på sidene. Gamle
elveløp ble fylt igjen og matjord ble
skaffet til veie. Etter aktiv innsats fra
grunneierne og landbruksmyndighetene er det blitt betydelig økning av det
dyrkete areal i Eikesdal. Atkomsten til
arealene er også blitt enklere.
Arbeidene ble utført i 1977 —78 og
kostet ca. 1,5 mill. kroner.
Bård Andersen

Flomsikring i Eikesdal, ca. 1895

Hovedtillitsmann Herlov Ulvestad:

G dt lokalt samarbeid
— Herlov Ulvestad, hovedtillitsmann ved Aura-verkene: Er det vanskelig å
være «mellom barken og veden», mellom ledelse og ansatte?
Av og til kan det nok være en utsatt stilling, med pågang fra begge sider.
Enkelte ganger gjelder det da å ha elefantører, å høre bare det man vil høre!
Men, på Aura vil jeg nok egentlig si vi har et meget godt lokalt samarbeid,
og et demokrati skal jo også være levende.
Ulvestad er hovedtillitsmann for ca.
150 NEKF-ansatte i et distrikt som
strekker seg fra Namsos i nord til
Grytten i sør. Under seg har han 18
lokale tillitsmenn, spredt på 15 driftssteder. Som aktiv tillitsmann er han
også deltaker i andre sammenhenger:
Formann i arbeidsmiljøutvalget ved
Aura-verkene, medlem av representantskapets styre og forhandlingsutvalget for de statsansatte i NEKF, samt
medlem av Møre og Romsdal fylkes
yrkesopplæringsnemnd
— hvor han
slår et slag for yrkes-rekrutteringen til
kraftverkssektoren.
Nei, vi er godt forvent med fint
lokalt samarbeid, vant til at saker blir
tatt opp med oss i forhåndsdrøftinger.
Vi synes vi kanskje mangler noe mer
delegert myndighet fra sentralt hold,
det kunne resultert i at ansettelses- og
organisasjonssaker hadde gått raskere.
I dag tar det alt for lang tid fra en
stilling lyses ledig til den blir besatt.
Ulvestad framholder ellers — som
eksempel på et godt samarbeid, den
løsningen man har oppnådd i forbindelse med automatisering også ved
Aura-verkene: Skiftet blir redusert fra
3 til 2 personer, men de som går ut
blir beredskapsvakt slik at alle får fortsette.
Medbestemmelse, demokrati på
arbeidsplassen, fungerer også bra?
Dette er ennå så nytt at det ikke
har kommet skikkelig i gang. Men jeg
har ingen tro på at det er vrangvilje til
stede — vi har håp om at mer ansvar
skal bli fordelt til den enkelte. Vi må
bare få litt mer tid på oss med dette.
VIDEREUTDANNING
Som et hovedspørsmål vil Ulvestad
for sin del ellers framholde: Hva kan
gjøres for å få en bedre videreutdanning, samt fiere kvalifiserte søkere til
stasjonsbetjeningen?

Det er ikke dårlig med søkere til
lærlingeplasser, og her strekker vi oss
så langt vi kan. Men videreutdanningen er mangelfull, og vi er i en
situasjon med fullstendig omlegging
av driften, med særlig behov for dette.
— Hva kan gjøres?
Få satt i gang kurs, særlig med
tanke på å gi merkompetanse til arbeid i område- og gruppesentraler.
Her må vi som har driften under
omlegging ha den nødvendige etterutdanning.
Rekrutteringen har selvfølgelig med
konkurransen fra det private næringsliv å gjøre, her er den eneste løsningen
av lønnsmessig art, sier hovedtillitsmann Herlov Ulvestad.

— Vi har et godt lokalt samarbeid, framhever hovedtillitsmann Herlov lilvestad.

De kontrollererAura-verkene

I hovedkontrollrommet ved Aura-verkene, hvor dette bildet av f.v. Anders
Torvik og Torbjørn Erstad (henholdsvis elektromaskinist og maskinmesterassistent) er tatt, kontrolleres «kjøringen» av Aura-verkene. De har ansvaret for at verket yter bortimot de

1.7 TWh som det skal kunne produsere.
Om det blir rolig og kjedelig å sitte
på vakt? — Neida, det er alltid et eller
annet som skjer, alltid noe å ta seg til.
(Foto: Storch)
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Forts. fra side 11
bedre muligheter til å løse sine
oppgaver effektivt.
Å gi Statskraftverkene, som eget
rettssubjekt, et selvstendig administrativt og økonomisk ansvar utenfor statsbudsjettet.
Det forutsettes at kraftprisene hos
A/ S Statskraftverkene
fastsettes av
overordnede, politiske myndigheter,
og at eventuelle tilskott må bevilges av
staten, på samme måte som det f.eks.
gjøres for private samferdselsbedrifter.
I spørsmål om finansieringsmidler og
finansieringsformer
for A/S Statskraftverkene må også de endelige beslutninger tas av overordnede, politiske myndigheter.
Utskillingen vil gi Statskraftverkene
en organisasjonsform og ledelse som
fører til at bedriftens resultater kan
jevnføres med effektivitet og lønnsomhet bedømmes på lik linje med andre
virksomheter innen kraftforsyning og
kraftutbygging.
En viktig følge av utskillingen vil
være at Statskraftverkene får en administrativ frihet som fullt ut gir bedriften myndighet og ansvar til å utforme
og utvikle sin egen organisasjonsstruktur på en effektiv måte, uten å måtte
gå gjennom en komplisert og byråkratisk beslutningsprosess i sentralforvaltningen.
Selv om Statskraftverkene nå er en
del av NVE, må departementet på det
politiske plan engasjere seg i statskraftverksaker. Når Statskraftverkene blir
skilt ut som eget selskap direkte under

departementet, må departementet på
tilsvarende måte ha et overordnet ansvar for og tilsyn med selskapet gjennom
generalforsamlingen.
Beslutningsmyndigheten vil i stor utstrekning være tillagt selskapets styre, og
departementet vil bli avlastet for de
nåværende budsjett- og personalsaker
og andre administrative saker. Etter
mindretallets vurdering vil departementet ved en utskilling ikke få en
sterkere belastning enn nå, og mulighetene for en vesentlig avlastning er
tilstede.
Statsråden for Olje- og energidepartementet vil bli konstitusjonelt ansvarlig for selskapets virksomhet, og utøver den overordnede, politiske og administrative styring gjennom generalforsamlingen, ved instruksjoner til
selskapets styre. Statsråden kan også
delegere sin myndighet som generalforsamling til sine underordnede organer dersom dette er ønskelig. Generaldirektøren for NEV bør være medlem
av styret, men ikke formann. Selskapets administrerende direktør bør også
være medlem av styret. Personalets
rettigheter og avtaleforhold ved omorganiseringen av Statskraftverkene fra
et forvaltningsorgan til et statsaksjeselskap må tas opp og avklares med de
interesserte parter.
Norges energi- og vassdragsverk,
NEV, foreslås organisert som en enhetlig forvaltningsinstitusjon, med et
sentralt direktorat og en distriktsorganisasjon. Mindretallet
finner ikke
grunnlag for å opprettholde betegnelsen «direktorat» for hvert av de to

Generaldirektør Sigmund Larsen, NVE:

Nye forsinkelserfor
Svartisenog Breheimen?
Elforsyningen og NVE har gitt
klart uttrykk for at det kraftutbyggingsprogram fram til 1990 som
Stortinget aksepterte gjennom energimeldingen, er altfor stramt. Nå er det
foreslått strammet ytterligere inn
den stortingsproposisjon som nylig er
lagt fram i forbindelse med Samlet
plan for gjenværende vassdrag.
I dag ligger vi ca. 2 TWh over det
forbruk til alminnelig forsyning som
var antatt i energimeldingen, og forbruksøkningen hittil i år er alarme-
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rende høg. For perioden 1.1 —1.6. i år
var ifølge Samkjøringens statistikk,
det temperaturkorrigerte forbruket
for hele landet 7,5 % høgere enn i den
tilsvarende perioden i fjor. I tillegg
foregår det i fylker med svak kraftbalanse en viss grad av skjult rasjonering som ikke kommer fram i noen
statistikk.
Dette framholdt NVE's generaldirektør Sigmund Larsen i et foredrag
på Norsk Elektrisitetsverkers Forenings årsmøte i Oslo 17. juni.

fagområdene energi og vassdragsforvaltning innenfor institusjonens sentrale del. En bør her følge vanlig praksis for bruk av direktoratbetegnelsen i
forvaltningen utenfor departementene,
dvs, at et direktorat er betegnelsen
enten for hele institusjonen eller for
dens sentrale del.
Mindretallet antar at det også etter
en utskillelse av Statskraftverkene kan
være behov for et styre for NEV.
Styret bør oppnevnes av Kongen, med
personalrepresentanter oppnevnt etter
gjeldende regler for statsinstitusjoner,
og generaldirektøren
som medlem,
men ikke formann. Det forutsetter at
distriktsorganene organiseres i et samordnet opplegg for energisaker og
vassdragssaker, og delegeres myndighet og ansvar både i fagsaker og i
administrative saker så langt det er
forsvarlig.

Etter at statsråden nå har fått overlevert utredningen, er det rimelig å anta
at Olje- og energidepartementet
vil
sende den ut på høring til interesserte
instanser, bl.a. til NVE selv. Når høringsuttalelsene er kommet inn og blitt
vurdert, skal departementet og Regjeringen så utarbeide en stortingsproposisjon. Deretter skal Stortinget behandle den og gjøre sine vedtak. Endelig
må det til en runde med detaljbearbeiding når de politiske myndigheter har
trukket opp hovedlinjene.
Når kan så en ny organisasjon bli
satt ut i livet? Skal vi våge å gjette på
fra 1. januar 1985?

I et økende antall fylker ser. elforsyningen problemer med å sikre sin
krafttilgang, særlig på litt sikt. Kraftdekningen i siste halvdel av 80-årene
kan bli spesielt vanskelig fordi arbeidet
med Samlet plan for gjenværende
vassdrag legger en grense for klargjøringen av nye prosjekter, sa Larsen,
Prosjekter som er foreslått holdt
utenfor Samlet plan, og som skal dekke økningen i kraftforbruket fram til
1990 —1992, vil bare så vidt og rent
teoretisk gi den krafttilgang som nå er
foreslått programfestet. Det er nemlig
forutsatt at de prosjekter som er holdt
utenfor Samlet plan ikke blir redusert
eller forsinket under konsesjonsbehandlingen.

FORSINKELSER
Larsen viste i den sammenheng til at

det nå lå an til å bli nye forsinkelser

Vassdrags- og havnelaboratoriet i Trondheim har bygd en modell av Altadammen, i vel to meters høyde og to meters lengde. Modellen, som her
presenteres av Kåre Tvinnereim — Norges Tekniske Høgskole, koster ca.
300 000 kroner, mens den virkelige dambygningen er beregnet å komme på
rundt 400 millioner kroner.
Altadammen er bygget i målestokk
1 : 60 ved Vassdrags- og havnelaboratoriet i Trondheim. Modellen er en av
de aller største dammodeller som er
bygget ved VHL. Alle bygningstekniske konstruksjoner som dam, flomløp,
omløp og kraftverksinntak, er laget
etter tegninger fra Ing. Chr. F. Grøner
A /S, selve terrengformasjonene etter
NGOs karter.
Modellen er i hovedsak bygget for
når
å vise strømningsforholdene
flomløp, omløp og kraftverksinntakene er i drift,
å kontrollere, eventuelt også korrigere, plassering og utforming av
deler av konstruksjonene, slik at
f.eks. vannstrålene fra tappeorganer faller ned i gjelet på steder hvor
erosjon kan tillates, og
å undersøke i hvilken grad elveleiet
utgraves i nedslagssonen, og hvilke
eventuelle tiltak som vil være hensiktsmessige for å forebygge eller
begrense utgravingen.
Altadammen vil bli dimensjonert
slik at den skal kunne avlede 2000
m3/ s (dvs, den vannføringen som i
gjennomsnitt vil opptre en gang i løpet
av 1000 år) uten at vannstanden i
Vir'dnejav'ri stiger over fastsatte grenser.

har
Forskjellige tappeanretninger
vært på tale for å oppfylle dette kravet,
f.eks. faste overløp, segmentluker på
toppen av dammen og luker plassert
nede i dammen. Alle disse altenativene
blir utprøvd i modellen.
Erosjonen eller utgravingen som vil
utvikle seg der hvor vannstrålene fra
flomløpene faller ca. 120 m ned i
elvebunnen, skal klarlegges best mulig. Å reprodusere graving i fjell i en
modell er forbundet med spesielle
vanskeligheter. VHL har valgt å bygge
opp «flellet» i modellen av en sammensatt blanding bestående av pukkstein, sand, sement, kritt og vann.
Dette materialet antas å ville gi en
troverdig erosjonsutvikling, slik at et
erosjonshull kan fastlegges best mulig.
Ut fra den utvikling som følges og
nøye registreres i modellen, vil byggherre og konsulenter kunne velge løsninger og eventuelt treffe tiltak, slik at
dammens sikkerhet ikke settes i fare.
Steiner som brytes løs og føres med
vannet ut av erosjonshullet nedenfor
dammen kan i verste fall avleires ved
Denne
utløpet av omløpstunnelen.
tunnelen skal være operativ også etter
at anlegget er ferdig bygget. I denne
forbindelse skal modellen vise hvorvidt steinblokker blir liggende foran

både for Svartisen- og Breheimenutbyggingen.
I Nordland har fylkesmannen bedt
kommunene vente med sluttbehandlingen av reguleringssøknadene til verneplan for Svartisen-området, som det
nå legges fram utkast til, kan vurderes
i sammenheng med kraftutbyggingen.
«Samarbeidsrådet for kraftrike fylkeskommunar, med Nordland, Sogn og
Fjordane og Oppland som medlemmer, har videre lagt fram krav om at
fylkeskommunene bør ha eiendomsretten til, og selv stå for utbygging av,
alle fallrettigheter som i dag er på statens hånd. Dette vil berøre både Svartisen- og Breheimen-prosjektene.
Om den nylig framlagte prognosen
fra Statistisk Sentralbyrå, som angir at
elbehovet innen alminnelig forsyning i
1990 kan bli 6 TWh lavere enn forutsatt i energimeldingen, sa Larsen:
— Det som ikke blir fortalt, eller

lagt merke til, er at analysen bygger på
en stor grad av usikkerhet knyttet til
pris- og vekstforutsetninger, samt utforming og tallfesting av den økonomiske modellen. Det skal relativt små
forskyvninger til i forutsetningene før
vi er tilbake til energimeldingens tak
for 1990.

BESLUTNINGSKRISE
70-årene brakte med seg en forandret
politisk situasjon, også for energisektoren, framholdt Larsen:
— Interessen for natur- og miljøvern vokste, og stadig flere krevde å få
delta i den offentlige beslutningsprosess. All saksbehandling ble tyngre og
mer tidkrevende. Interessegrupper tok
mer håndgripelige aksjonsformer i
bruk. Norges Naturvernforbund, med
sin landsdekkende organisasjon, har

Her simuleres en såkalt 1000 -årsflom,
flom av en slik storrelse at den teoretisk bare vil inntreffe hvert 1000. år. I
virkeligheten vil dette i Alta-vassdraget bety 2000 kbm. pr. sek., i modellen er det 72 1 i sekundet.
(Foto: Storch)

og i hvilken grad
tunnelmunningen,
disse massene vil spyles bort når luka i
tunnelen åpnes.
I modellen vil inntakenes virkemåte
studeres. Endringer som bedrer forholdene, kan enkelt gjøres i modellen.
innenfor hvilke
Vannstandsgrensene
det ene eller andre inntaket kan brukes, vil bli studert og fastlagt.
Forsøkene startet først i mai. Det er
ønskelig at forsøkene innen 1. juli skal
være kommet så langt at den endelige
løsningen kan velges. Detaljutforming
av enkelte konstruksjonsdeler vil senere bli utført i modellen.

utviklet seg til å bli et ensidig politisk
pressorgan.
Det som har skjedd har også avspeilet seg i de politiske fora, sa Larsen —
og viste til at politikerne ofte har veket
unna for å treffe beslutninger.
— I løpet av 70-årene har NVE på
anmodning fra overordnet politisk
myndighet arbeidet med planer for
kjernekraftverk, gass-, olje- og kullkraftverk. Alt er lagt i skuff i tur og
orden.
En ny energimelding er i vente i
løpet av 1985. Et interessant tema i
den sammenheng kan bli spørsmålet
om å gjennomføre en stabilisering av
energiforbruket, framholdt Larsen.
— Alle partier i Stortinget, unntatt
Fremskrittspartiet, har programformulert ønske om stabilisering. Det blir
interessant å se om en stabilisering av
vårt energiforbruk vil bli forenlig med
andre samfunnsmål.
FOSSEKALLEN
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Vi besøker Alta en ganske vanlig dag:

En junidag på Aita anlegget
Av journalist Tore Eriksen

Istapper og rimfrosne trær hører vanligvis januar måned til. Dette motivet fra
Joatkajokka er imidlertid fotografert 11. juni 1982.

Stilla, Joatka, Savtso. Navnene er
brent inn i de fieste nordmenns bevissthet etter flere års debatt og demonstrasjoner mot utbygging av
Alta/ Kautokeinovassdraget. Nå har
demonstrasjonene stilnet av. Høyesterett har talt og gitt NVE medhold på
alle vesentlige punkter. I Alta og distriktene omkring er sinnene i ferd
med å falle til ro. I den grad smellet
under brua i Øvre Stilla tidligere i vår
ga gjenklang i befolkninga, er dette i
hovedsak en negativ gjenklang. Og
imens ruller maskinene videre innover — mot Savtso der dammen,
kraftstasjonen og diverse tunneler
skal påbegynnes til høsten.
drive anleggsarbeid på Finnmarksvidda er ikke helt enkelt, selv
bm vi skriver juni måned og demonstrantene har reist sin veg. Værgudene
kan være like plagsomme som mang
en demonstrant. Det har folkene i
NVE og A/S Veganlegg fått erfare. Vi
besøkte anleggsområdet 11. juni, og
på en noe ujevn anleggsveg kom vi
fram til leiren ved Joatkavannet. Herfra var det ikke tilrådelig å fortsette
med personbil, hadde vi fått vite. Og
det stemte. I ei terrengvogn med 4hjulstrekk arbeidde vi oss framover,
gjennom halvmeterhøye fokkskavler
og langs en oppbløtt og gjørmete vei.
Fortsatt stikker tela opp til 30 cm
under overflaten på urørt mark. Fyll-
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massene er ikke av de beste, og veiarbeidene går tyngre enn ventet. Et par
dager med sol ville ha gjort underverker. Istedet har arbeiderne måttet sloss
med nordavind, sludd og snø i flere
uker da det normalt skulle vært brukbart vær — i alle fall det meste av
tiden.
KOSTBARE MINUTTER
1. september skal veien være klar til
overlevering. Derfor er hvert minutt
kostbart for anleggsfolkene, og for en
utsendt journalist er de ikke enkle å få
i tale.
Daglig leder ved A/S Veganlegg,
Charles Kristiansen, hadde imidlertid
noen minutter til overs for oss, og han
medgir at det til tider kan være vanskelig å lede et anlegg under slike for-

hold. Både demonstrasjonene tidligere
og det dårlige været nå, gjør at planlegginga blir oppstykket. Maskinene
skal holdes i drift. Nå skulle man
f.eks. vært i full sving med å justere
veihøydene og kjøre på bæredekke på
veien. Isteden må man harpe bærelagsmassene og kjøre disse fram til
anleggsleiren for å holde maskinene i
gang og ikke bli altfor mye forsinket.
Så får man kortere vei å kjøre ut
massene når været bedrer seg slik at
høydene kan justeres og bærelaget
kjøres på.
— Uten et meget godt forhold til
byggherren, NVE, med vilje til å løse
problemene etter hvert som de dukket
opp, hadde det neppe gått, sier Kristiansen.
1,5 METER TELE
I vinter arbeidde man med halvannen
meter tele i jorda. Uten kraftige maskiner hadde det ikke gått. Massene er
dårlige og tåler lite vann. Det merker
man ikke minst nå i vårløysinga.
Anbudet var noe knapt, og tida er
kanskje blitt enda knappere enn noen
hadde regnet med. To skift var planlagt startet fra 7. juni. På grunn av
været er dette utsatt, inntil været bedrer seg. Alle bruene er ferdige, og
maskinene har gjort grovarbeidet på
hele veien fram til damsted og Atunnel. Ennå gjenstår imidlertid mye
justering og skråningspuss før veien
kan kalles grovplanert.
På vårt spørsmål om veien til være
klar til 1. september, får vi et like
spørrende blikk tilbake fra den daglige

L.

Tre bruer er ferdigbygd. Denne går overJoatkajotka og inn til damanlegget.

Damkongresseni Rio
deJaneiro3. 7. mai
Av Odd J. Larsen, VVT,
sekretæri Den Norske DamkomW.

Charles Kristiansen er daglig leder for
AIS Veganlegg på selve anlegget. — Arbeidet har ikke vært det aller enkleste.
Med demonstrasjoner lenket til maskinene, reinsdyr i anleggsområdet og snøfokk
juni måned har det krevd både fleksibilitet og våkenhet samt godt samarbeid
mellom mange parter for å holde hjulene
igang, mener han.

Den 14. internasjonaledamkongress,ICOLD-kongress,
ble arrangert i Rio de Janeiro 3. —7. mai — med stor
norsk deltakelse:38 kongressdeltakereog 19 ledsagere.

Emner i sentrum under kongressen
denne gang var (på engelsk):

lederen av anleggsarbeidet! Kontrakten er klar, og arbeidene skal bli ferdige. Endel av ferien er avviklet siden
15. mai slik at det blir drift hele sommeren. Med to skift skal man makte å
bli ferdig til fastsatt tid — i alle fall
dersom ikke værgudene slår seg helt
vrange hele sommeren.

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 dams and
cofferdams.

15 —16 KM IGJEN
— Hvordan har det vært å arbeide
med demonstranter lenket til maskinene?, spurte vi Charles Kristiansen i
A / S Veganlegg. Kristiansen drar litt
på svaret, men må til sist medgi at
mange av arbeiderne nok var ganske
irritert til sine tider. Det har også vært
en psykologisk press på alle parter.
Forholdet til reindrifta har også
kommet inn. Man har måttet innrette
seg etter mange parter og har ikke
bare kunnet kjøre på etter fastlagte
planer. Men arbeidet har vært interessant, nettopp fordi det har krevd både
fleksibilitet og våkenhet.
I vår har det vært små begrensninger i anleggsarbeidet på grunn av
reindrifta. Noen dyr er observert nær
veien i Stilladalen, men stort sett har
det ikke vært rein i området under
vårflyttinga,
kunne anleggsfolkene
fortelle.
Men ennå gjenstår 15 —16 km vei å
justere og gjøre klar. Når dette skrives
gjenstår 11 uker av kontraktstiden, og
med halvannen kilometer vei i uka
som normal framdrift, skal det ikke så
store forsinkelsene til før det hele
skjærer seg. Det er vanskelig å bygge
vei på Finnmarksvidda — særlig når
snøfokket tuter om ørene midt i juni
måned, men kjenner vi anleggsfolkene
rett, vil de klare også den biffen.

Det var innkommet et rekordstort
antall bidrag, eller «papers». Norge var
godt representert med fire artikler til
det førstnevnte emnet, en til den neste
og den siste, samt to generelle artikler
og en «general report».
I tillegg var det 2 norske innlegg
med lysbilder, og det ble vist en film
som illustrerte norsk anleggsdrift og
norske dammer under bygging.
ICOLD er for tiden inne i en periode
hvor damsikkerhet står i høysetet og
det første emnet samlet stor interesse.
Det var også svært mange artikler om
dette spørsmålet.
Et skikkelig samba-show hører jo
med når man er i Rio og nest siste
kvelden ble avsluttet med en fantastisk
bankett for ca. 1800 deltakere!
Deretter var det studieturer rundt
om i Brasil — med mange muligheter
å velge imellom. Undertegnede var
med på en tur til verdens største utbygging, Itaipu, som ligger ved elven Parana på grensen mellom Paraguay, Argentina og Brasil. (Tidligere omtalt i
Fossekallen.)
Selve dammen er lang, ca. 1 km, og
største damhøyde er ca. 196 km. Damtypen er hul gravitasjonsdam og det er
fyllingsdammer som tilslutningsdammer ved sidene.
Flomløpet var kanskje noe av det
mest imponerende ved anlegget, det er
dimensjonert for 62 200 m3/sek og

besto av 14 segmentluker, hver på
21 x 21,4 m.
Siden anlegget ligger i både Brasil og
Paraguay ble det også arrangert en tur
til nærmeste by i Paraguay.
De kjente fossefallene ved byen Fos
do Iguacu, Iguacu Falls, ble også besøkt. Dette er egentlig en rekke større
og mindre fosser ved siden av hverandre, i alt 300, som munner ut i en
halvsirkelformet slukt i fjellet. Største
fall er ca. 80 m.
Det er bygget gangveier og broer
slik at man kan gå helt inn under fossene og det er et fantastisk syn selv for
oss som er vant med fossefall.

ronye brosjyrer
er utkommet fra Informasjonskontoret/Statskraftverkene.
Den ene omhandler Kobbelv-utbyggingen, som startet sist høst og fortsatt
er i en innledningsfase.
Den andre gir en fyldig, men enkel
beskrivelse av Ulla-Førre-anleggene,
Norges største kraftverks-kompleks i
Ryfylke-heiene, hvor som kjent Kvilldal kraftstasjon nylig ble offisielt åpnet.
Begge brosjyrene kan fåes hos Informasjonskontoret, NVE.

En tryklifeil
hadde sneket seg med i forrige nummer av Fossekallen, på side 23, i artikkelen om kommunenes inntekter fra
kraftverksbeskatningen: En mer utførlig fylkes- og kommuneoversikt kan
fåes hos Informasjonskontoret, NVE.
FOSSEKALLEN
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«Flerbruksplanlegging» — moteord eller ny metode?

Numedablågen som
forskningsvassdra
«Flerbruksplaniegging», «konsekvens-analyser». Moteord? Eller nye metoder i planleggingsprosessen?
Erik Tøndevold har intervjuet Arne Carlsen og Nils Roar Sælthun ved Institutt for
geofysikk, Universitetet i Oslo, med utgangspunkt i at Numedalslågen nå blir
forskningsvassdragfor et nytt felt.
Vi har hørt at Institutt for geofysikk
driver med et forskningsprosjekt som
skal bruke Numedalslågen som «forsøksdyr». Hva er dette for slags prosjekt?
Det er egentlig to prosjekt det dreier
seg om. Det ene heter «Vannressurser
optimaliseringsmetoder» og finansieres av Norsk hydrologisk
Foruten Arne Carlsen arbeider Kjell
Øren fra NIVA i dette prosjektet.
Det andre heter «Flerbruksvassdrag,
konfliktsituasjoner og optimalisering
av bruken av vannressursene» og finansieres av Vassdragsregulantenes
forening gjennom Rådet for den kraftverkshydrologiske tjenesten. Nils Roar
Sælthun arbeider i dette prosjektet.
Begge prosjektene kom i gang etter
initiativ av professor Bo Wingård.
Så dette har med flerbruksplanlegging å gjøre?
Ja, det er riktig. Etterhvert som etterspørselen etter vann i et vassdrag
øker, vil man før eller siden komme til
at det blir «drakamp» om vannet.
Flerbruksplanlegging er tilsynelatende
blitt et moteord, og man får kanskje inntrykk av at dette bør settes i gang i
alle vassdrag for å utnytte vannet best
mulig, eller optimalt. Vi er imidlertid i
Norge i den heldige situasjonen at det
er nok vann til de forskjellige formålene i de fleste vassdragene. Det er likevel en del vassdrag hvor det kan by på
problemer å foreta en riktig fordeling
av vannet mellom de enkelte brukergruppene i tørre år.
Hva gjør man så?
Man må da prøve å disponere
vannet på en slik måte at man gjør det
beste ut av situasjonen. For å kunne
gjøre dette, må man vite hvordan de
enkelte brukergruppenes
behov for
vann påvirker hverandre. Eksempler
på dette vil være:
Hvordan innvirker krav til minste-
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Numedalslågen ved Mykstufoss kraftverk.
vannføring til fiske på kraftproduksjonen, hvordan blir forholdene når det
også tas hensyn til jordbruksvanning
OSV.

— Dere antyder at «flerbruksplanlegging» er blitt et moteord, og det
samme gjelder kanskje «konsekvensanalyse». Hva er forskjellen på disse to
begrepene?
Vi oppfatter konsekvensanalyse
som en opplisting av fordeler og ulemper ved tiltak i et vassdrag, en nødvendig del av planleggingsprosessen ved
ethvert større inngrep eller tiltak.
Flerbruksplanlegging
skiller seg fra
tradisjonell planlegging ved at den
samtidig er rettet mot flere bruksmåter
av vannressursene. Man analyserer de
forskjellige brukergruppenes behov og
prøver å finne frem til hvordan disse
kan dekkes best mulig.
I utgangspunktet tillegges alle brukergruppene lik betydning. Dersom
det viser seg at man ikke kan tilfredsstille alle brukergruppenes ønsker, må
det gjøres en prioritering av hvordan
—

(foto: K. 0. Hillestad)

vannet skal disponeres. Dette blir
imidlertid en avgjørelse som beslutningstagerne skal ta, og som ikke skal
gjøres av dem som analyserer systemet.
Som et lite eksempel kan vi ta hvordan krav til minstevannføring
om
sommeren vil påvirke fastkraftproduksjonen. Da etterspørselen etter fastkraft er størst om vinteren, vil minstevannføringskrav om sommeren kunne
redusere denne. Midlere produksjon
over året vil ofte ikke bli påvirket i
nevneverdig grad. I figuren nedenfor
forutsetter vi at vi har funnet denne
sammenhengen:
Fastkraft (GWh/år)
2000
1500
1000
50 60 70 80 90 100
Minstevannføring
om
sommeren
(m3/s)

Vi ser at økende krav til minstevannføring
reduserer
fastkraftproduksjonen. En slik grafisk fremstilling
forteller oss antagelig mer enn «tusen
ord». Et poeng her er at de som har
utført analysene ikke har tatt eller skal
ta stilling til om f.eks. 70 m3/s og
1600 GWh er en bedre eller dårligere
løsning enn 50 m3/s og 2000 GWh.
Denne vurderingen tilhører beslutningstagerne alene.

Men er det ikke vanskelig å
komme frem til en slik kurve?
Det er nokså store vanskeligheter
forbundet med å konstatere en direkte
sammenheng mellom f.eks. reguleringsinngrep og fiskeproduksjon, fordi
de biologiske prosessene er vanskelige
å modellere. Det er enklere når man
kan begrense seg til å beskrive endringer i vannmengder, vanntemperatur og vannkvalitet. For det eksemplet
som ble illustrert i figuren, lager man
en EDB-modell av vassdraget. Denne
beregner så den optimale fastkraftlevering når man setter et visst krav til
minstevannføring på et sted i vassdraget.
Er ikke slike modeller for kompliserte til at vanlige ingeniører kan
forstå dem?
Man kan selvfølgelig ha alle grader
av modeller, fra de mest kompliserte til
de helt enkle. I USA har man nå i et
par tiår utviklet en rekke slike modeller nærmest på «alle» områder. Det
virker som om man i begynnelsen var
så fascinert av selve modellene at beslutningstagerne ble glemt. Man var
ikke flink nok til å stille spørsmålet —
«hvorfor». Nå er pendelen i ferd med å
svinge den andre veien. Man har begynt å sette beslutningstagerne i sentrum, og spørre hva det egentlig er de
ønsker å vite og så lage modellene med
dette utgangspunkt.
Den yngre garde kan benytte seg av
EDB, men vårt inntrykk er at den ofte
ikke har den gode oversikt og forståelse av den praktiske virkemåte av systemene som man finner hos den eldre
generasjon av ingeniører. For å oppnå
et godt resultat, må man få til et samarbeide her.
Men dere greier vel ikke å få
«alt» inn i datamaskinen?
Nei, det kan vi ikke. Men vi tror
vi kan få et bedre beslutningsunderlag
ved å bruke et slikt verktøy. Her som
ellers gjelder at man ikke må la det
beste bli det godes fiende.

Nils Roar Sælthun (t.v.) og Arne Carlsen

— Hvor kommer så Numedalslågen
inn?
— Numedalslågen vil bli brukt som
testeksempel på de modellene og metodene vi arbeider med. Så lenge det
var tømmerfløting,
ble nødvendig
vannføring sikret ved tapping fra Noremagasinene (Tunhovd og Pålsbu).
På ettersommeren kunne det da bli
meget liten vannføring fordi magasinene skulle fylles. Nore-magasinene er
ikke større enn at betydelige vannmengder må slippes om sommeren de
fieste år. Nedleggelse av fløtningen
gjør det derfor mulig å fordele dette
sommervannet bedre.
Vi er så heldige at det for ikke så
lenge siden ble oppnevnt et vannbruksutvalg for Numedalslågen. Her sitter
representanter for de enkelte brukerinteressene i vassdraget samt berørte offentlige myndigheter. I første fase vil vi
se på hvordan krav til minstevannføring til laksefiske vil påvirke kraftproduksjonen i vassdraget. Vi samarbeider her med Direktoratet for vilt og

VANNBRUKSUTVALGET

ferskvannsfisk. Det interessante med
dette prosjektet, er at vi håper på å
finne en sammenheng mellom vannføring og innhøsting/produksjon
av
laks. Man får dermed ikke bare en en-

ten/eller problemstilling, men man får
mulighet for et mer nyansert bilde av
forholdene.
I den andre fasen vil vi se mer på
den fremtidige bruk av vassdraget. Da
kommer det inn flere brukerinteresser
i tillegg til laks og kraftproduksjon.
Disse er jordbruksvanning,
forurensning, friluftsliv og flomkontroll. Vi vil
prøve å se på hvordan disse innvirker
på hverandre.
Dersom det er knapphet på vann, vil
ikke alle brukergruppene få oppfylt
sine mål fullt og helt. Man må derfor
prøve å komme frem til en kompromissløsning. For dette formål vil vi utteste forskjellige beslutningsmodeller.
Vi ser det som en stor fordel at vi har
fått anledning til å delta i det arbeidet
som foregår i Numedalslågen, slik at vi
kan holde bakkekontakt, sier Arne
Carlsen og Nils Roar Sælthun.

I NUMEDALSLÅGEN

Oppnevnt av fylkesutvalgene i Buskerud og Vestfold, 1981
Medlemmer:
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
berørte kommuner i Buskerud
berørte kommuner i Vestfold
landbruksinteressene v /bondelag
fiskeinteressene v /grunneierlag
NVE — Statskraftverkene
Numedals-Laagens Brugseierforening
Olje- og energidepartementet
Miljøverndepartementet
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Tilfeldigkraft
I Fossekallen nr. 8/81 ble det presentert varighetskurver for tilløp og produksjon i det norske vannkraftsystem.
Grunnlaget for kurvene var beregnende ukeverdier for det norske vannkraftsystemet som var utbygd pr.
1.1.1980, dersom dette fikk en vanntilgang som i perioden 1930 —1960.
Kurvene presenterer disse uke-verdiene ordnet i synkende rekkefølge. Denne framstillingsmåten avviker fra den
som NVE gjorde i Energimeldingen,
fig. 6.3.2, hvor kurvene ble laget på
grunnlag av årsverdiene for tilløp og
produksjon. Kurvene i Fossekallen nr.
8/81 er således bare en annen måte å
presentere tilløp og produksjon på.
Det kurvene ikke forteller noe om
er fordelingen av verdiene over året.
Det har avstedkommet noen innlegg i
Fossekallen.
Arild Økland har i sitt innlegg i
Fossekallen nr. 3/82 helt rett i at det
forekommer flom hvert år. Figuren i
artikkelen om tilfeldig kraft viser bare
skissemessig varigheten av perioder
med flom. I fig. 1 er det vist flommens
fordeling over året. Kurvene gjelder
for det sydnorske produksjonssystemet som var utbygd pr. januar 1981,
med vanntilgang
som i perioden
1930 —1960. Flom blir det hvert år,
OWM/UKE
400

og figurene viser flomfordelingen i det
året som hadde minst flomtap (1941)
og medianverdien for de 30 hydrologiske årene. Arild Økland finner også
dårlig overensstemmelse mellom opprustningsmulighetene
på
ca.
8
TWh/år og tilløpskurven i Fossekallen nr. 8/81. Det er dårlig overensstemmelse, fordi omtrent bare en f,jerdedel av opprustningspotensialet ligger
i utvidelse av kraftstasjonene slukeevne og innvinning av flom forbi kraftstasjonene. Det meste av potensialet
ligger i en økning av fallhøydene og
virkningsgradene i kraftstasjonene og i
eri økning av vanntilgangen til stasjonene. Dette er tiltak som vil øke tilløpet til vannkraftsystemet målt i energi.
Jens Kr. Andresen spør i Fossekallen nr. 9/81 om når tilfeldigkraften
opptrer. Figuren i artikkelen i nr. 8/81
viser at i nesten 90% av hele 30 årsperioden er det tilgjengelig tilfeldigkraft. Det vil med andre ord si at det
som en middelverdi er tilgjengelig tilfeldigkraft i omtrent 45 uker i året.
Den tilfeldigkraftmengden som er vist
i artikkelen er beregnet salg til elektrokjeler eller eksport, og tilfeldigkraften er beregnet ut fra det marked
som eksisterte. En større utnyttelse av
tilfeldigkraften til innenlands forbruk

FLOM

600

istedenfor til eksport kan skje ved en
større installasjon av elektrokjeler i
parallell med oljefyrte kjeler. De oljefyrte kjelene kan koples inn når prisen
for tilfeldigkraft referert kjelene blir
høyere enn kostnaden ved å fyre med
olje (oljeekvivalent pris). På grunn av
den gode reguleringsgraden av det
norske vannkraftsystemet kan det leveres tilfeldig kraft over hele året i
gode vannår.

Thore Jarlset

«Detvarda det
—og itte nå»
Sen saksbehandling i 1910
Blakstad søker konsesjon
«Den 12. april 1910 sendte
Blakstad sitt første konsesjonsandragende om å få foreta regulering av elvene Mardøla og
Aura. Søknaden ble oversendt
fra regjeringen til de lokale
myndigheter for uttalelser og
det ble videre uttalt at regjeringen ikke ville avgjøre noe om
søknaden før den ny konsesjonslova som var under utarbeidelse var blitt revidert. I en
uttalelse den 25. juni 1910 uttaler Blakstad at han fant det meget beklagelig, det var mange
som mente at det ville ta lang tid
før det da kunne gis svar på
søknaden.

«Sunnmørsposten»
var fortørnet over det somleri som regjeringen hadde vist ved ikke å gi
konsesjonen straks.»
A/S Aura fikk konsesjon 22.
juli 191 3.»
Fra Odd Meringddal: Auras
Historie.
(Utrykt manuskript i biblioteket)
A.C.
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Et felles tillitsmannsmøte, med representanter for storparten av avdelingene i landet, er for første gang avholdt
for de ansatte i Forbygingsavdelingen. Det skjedde på Stjørdal
24 —27. mai, et møte hvor bl.a. medbestemmelse sto sentralt i diskusjonen.
Møtet ble holdt i regi av Arbeidsmandsforbundet, som bransjekurs for
ansatte i NVE-Forbygning. Fra forbundet var man representert ved nestformann Arnfinn Nilsen, Sven Pettersen og Liv Merete Høglund. Fra
NVEs administrasjon møtte fagsjef
Bård Andersen, direktør Erik Nybø,
Thor Johansen — Velferdskontoret,
samt Einar Knutsen — anleggsbestyrer for VF i Trøndelag.
Foruten medbestemmelse tok møtet
også for seg tillitsmannsordningen, arbeidsmiljøloven, vernearbeidet, tariffrevisjonen — og den framtidige arbeidssituasjonen i Forbygningsavdelingen. En valgkomite for oppnevnelse
av hovedvernombud samt represen-

F.v. foran: Dir. Erik Nybø, Norvald Opdal, nestformann Arnfinn Nilsen, Odd Arve
Rusten, Magne Grandemo, Dag Larsen, Konsulent Thor Johansen, bestyrer Einar
Knutsen, Knut Bakkeslett, Ola Gagnås, Arne Borren, fagsjef Bård Andersen.

tanter til arbeidsmiljøutvalg, ble nedsatt.
Direktør Erik Nybø orienterte om
hva medbestemmelse etter Hovedavtalen går ut på. Nybø medga at det etter
de mål som her blir satt opp, og som
gjelder fra april 1981, fortsatt blir gitt
både for lite og for dårlig informasjon
til de ansatte. — Det er en omfattende
informasjonsplikt som er instituert, sa
Nybø.
Det ble skissert både hvilke saker
som etter avtalen skal være gjenstand
for drøftinger, og hvilke det skal forhandles om.
— Det er klart at det byr på problemer å etterleve dette avtaleverket på
endel punkter, det skyldes særlig en
«vanskelig» spredning av arbeidsplas-

sene — men også det at vi ennå har
hatt litt lite tid på oss.
Arnfinn Nilsen, nestformann i Arbeidsmandsforbundet, pekte på at motivene bak bestemmelsen er at dette
skal nå ned til den enkelte arbeidstaker.
Det er meningsløst om medbestemmelse bare skulle bli en sak mellom NVEs ledelse og forbundet. Den
spredte virksomheten setter her naturligvis noen hindringer i veien, men vi
har vel neppe heller hatt forventninger
om å ha skulle nådd lenger — foreløpig.
Hvis medinnflytelse skal fungere
er vi imidlertid avhengig av et godt
system for forhåndsinformasjon,
sa
Nilsen.

NVE's personale
Endringeri mai 1982
Nytilsatte:
Amundsen, Kjell
Bjørneby, Eli
Gunnes, Ola
Hagen, Egil
Jonassen, Per
Skjeset, Gunnar
Sævareid, Odd
Thorsen, Helge

Sjefingeniør
Tegner
Fagsjef
Materialforvalter
Maskinist
Overing.
Maskinist
Ingeniør

Avansement og opprykk:
Brevik, Roar J.
0034
Eeg, Per
0995
Eggerud, Halvor
0995
Gunleiksrud, Steinar 0995
Hansen, Olga
0016
Pedersen, Rolf
0991
Thomassen, Aksel
0993
Tolkmo, Paul
0991

Overing.
Maskinm.ass.
maskinm.ass.
Maskinm.ass.
Førstektr.fullm.
Fagarbeider
Maskinist
Fagarbeider

EEE
VU
SP
Nore-verkene
Mår kraftverk
SKA
Mår kraftverk
ESF

SBP
Mår kraftverk
Mår kraftverk
Mår kraftverk
VFN
Innset-verkene
Mår kraftverk
Innset-verkene

Fratredelse med pensjon:
Bang, Kåre A.Opps.
mann
Bjørnstad, Bjørn
Maskinm.ass.
Graff, Oskar
Fagarbeider
Klokseth, Ingvald Fagarbeider
Linseth, Oskar
Fagarbeider

Glomfjord kraftverk
Mår kraftverk
Mår kraftverk
Aura-verkene
Aura-verkene

Fratredelse, an nen :
Andresen, SisselFiskeoppdretter
Bang, Svein E.Maskinist
Bjørkelo, Tormod Ingeniør
Maskinm.ass.
Braåten, Knut
Betjent
Nyquist, Morten
Vaktmesterass.
Tello, Alberto
Avd.ing.
Åmland, Nils

Eidfjord-verkene
Glomfjord kraftverk
VH
Rana-verkene
AAA
AAA
SOS

Dødsfall:
Nørsterud, Jest

Mår kraftverk

Maskinm.ass.
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Sol, stil og sutring
Kjære Kalle og
kjære fylkesordfører!
Ulla-Førre blei åpna med solskinn,
stil og kongelig
smil. Festkomit&n
skal virkelig ha
TOS.
Men intet tre
vokser inn i himmelen, heter det.
En kort stund blei
det likevel «delvis
skyet, oppholdsvær» fordi komi-

Hakavik

t&n var sta og ikke ville høre på meg
(se nr. 4 /82 og nr. 2/81).
Du kan sutre 364 dager i året, herr
fylkesordfører! Men 3. juni kunne du
spart oss for mas om medeierskap.
Bare åtte dager etter foreslo regjeringa at Rogaland skulle få 10 prosent eierandel i Ulla-Førre. Dette
hadde du nok fått vite ved å spørre
din bordkamerat, statsråd Hveding.
At komit&n unnlot å bytte deg ut
med en av de ansatte, rettet Kongen
opp igjen i sin takk-for-maten-tale.
Plutselig skinte sola fra skyfri himmel.
MARTINIUS

Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

framtidig informasjonskraftverk?

Av KjellEidet, SDS
Den 1. juli i år er det 60 år siden Hakavik kraftverk kom i drift.
Hakavik kraftverk ligger ved Eikeren 2 mil sør for Hokksund.
Stasjonen er bygget for å forsyne jernbanen med elektrisk kraft
med en frekvens som er 1 /3 av den normale, nemlig 16 2 /3
perioder/ sek. Historien om Hakavik er også en del av historien
om elektrifisering av jernbanen i Norge.
Allerede i 1906 ga Stortinget den første bevilgning til elektrifisering av Kristiania — Drammensbanen. 1912 besluttet Stortinget
at elektrisk drift skulle innføres, og i 1916 ble det bestemt at
Hakavik kraftverk skulle bygges. Man ville satse på et norske
«hvite kull» (vannkraft) istedenfor «den sorte, engelske kull».
Dette var det første litt større kraftanlegg NVE stod for utbygging av i sin
helhet. 3 av de 4 aggregatene kom i
drift i 1922 og det 4. i 1936. Det ble i
alt vesentlig satset på norsk materiell,
og dette materiellet er fortsatt i full
drift etter 60 år. Turbinene kan tilsammen yte 20 000 HK.
En viss automatisering og modernisering er foretatt i årenes løp, men
stort sett ser stasjonen i dag ut som
den gjorde da den ble bygget. Den
ligger idyllisk til like ved det store
vannet Eikeren, og innvendig gir den
åpne oppbyggingen av aggregatene et
godt bilde av hvordan et vannkraftaggregat virker.
Vi håper på å kunne drive stasjonen
slik den er i dag enda noen år framover. Kanskje kan det for framtida benyttes som informasjons-kraftverk for
å vise hvordan man bygde kraftverk i
gamle dager og hvordan et vannkraftverk virker.

Hakavik kraftverk: Det første litt
større kraftanlegg NVE stod for utbygging av i sin helhet.

En god gammeldags maskinsal...

Trykk. Haakon Arnesen A/S, Oslo

