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For.siden:
Kjela kraftstasjon er Tokke-verkenes siste tilvekst. Den ble ferdigstilt i 1979. Bildet er fra maskinhallen. Se også side 4 —7 i
dette nummer av Fossekallen.
Folo: Gunnar Christensen

Informasjon og kraftutbygging
Kraftutbyggingen i dag er ikke hva den én gang var. Det sier de som har vært i bransjen
noen år, og som vet hva de snakker om.
Da Norge tok Det Store Spranget Fremover i etterkrigstiden, sto bygdefolket med lua
i handa og ønsket tiraftutbyggeren velkommen. Og man kan ikke fortenke dem i det,
for i kraftutbyggerens kjølvann fulgte bedre levevilkår og lyserë tider. Den gang da alle
ville ha kraft, og få eller ingen hadde tanke for ressurssparing og Naturvern, var det
godt å være Kraftutbygger.
Slik er det ikke i dag. Nå er det ganske andre ting folk har i hendene når de møter
kraftutbyggerne ute på anleggene. Lua er byttet ut med kjettinger som de bruker til å
lenke seg fast med for å hindre kraftutbyggingen. Man hevder at vi har kraft nok som
det er, og krever at det blir tatt hensyn til andre interesser. Møtet med lenkegjenger og
andre entusiaster har gjort det meget vanskeligere å være Kraftutbygger.
Militante aksjonsgrupper er nå én ting. Noe ganske annet er at disse grupper klarer å
skape en enorm blest om sin egen virksomhet. Med den konkurranse som hersker innen
mediaverdenen, kan man vel heller ikke klandre massemedia for å rette søkelyset mot
ekstremistene. Men fordi massemedia nå én gang er opiniondannende, er vi kommet i
den uheldige situasjon, at et lite mindretall, som har helt bestemte meninger om
energispørsmål og kraftutbygging, nærmest har fått monopol på informasjon om dagens
kraftbehov.
En av årsakene til disse skjevheter er utvilsomt at kraftutbyggernes selv ikke i
tilstrekkelig grad har sett nødvendigheten av informasjon til publikum. Nå er det
imidlertid på tide at det blir gjort noe for å imøtegå ekstremistene, og for å skape
balanse i publikums oppfatning av vår energisituasjon. Man bør satse på en opprustning
av informasjonstjenesten, og på et intimt samarbeid mellom planleggere, utbyggere,
driftsfolk og informasjonsmedarbeidere.
Vi trenger mer kraft i årene som kommer. I midlertid er kraftutbyggerne i dag innstilt
på å ta hensyn både til omkringliggende natur og allerede eksisterende næringsgrunnlag. Enkelte vassdrag blir ikke bygget ut. Planlegging og utnyttelse av utbyggede
vassdrag er mer skånsom enn tidligere, og man satser tid og penger på å rydde opp etter
seg. Dette har gitt gode resultater. Slike forhold er ikke førstesideoppslag, og når derfor
sjelden frem til publikum. Det må derfor bli opp til el-forsyningen selv å bringe denne
informasjon videre. Skulle det koste noen kroner, vil spinningen sikkert gå opp i
vinningen ved at kraftutbyggerne får arbeidsro til det som er deres oppgave — å sikre
oss den kraft i fremtiden som er nødvendig for at vi skal kunne opprettholde vår hårdt
tilkjempede, høye levestandard.
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Samletplan og
kraftdekningen
i 80 -årene

Regjeringen la i mai 1982 fram Stortingsproposisjon nr. 130 (1981 —1982)
om kraftdekningen i 1980-årene og forholdet til samlet plan for vassdrag.
Sentrale spørsmål i proposisjonen
var at programmet for kraftdekning i
1990 ble justert ned fra 106 til 104,7
TWh i forhold til programmet i siste
energimelding. Den økte kraftetterspørsel fram til 1990 skulle dekkes gjennom
konsesjonsbehandling og eventuell utbygging av syv konsesjonsssøkte og elleve ikke konsesjonssøkte vannkraftprosjekter med et tilskudd fra småkraftverk, opprusting av eldre verk, forbedret samkjøring og økt import. Ti konsesjonssøkte prosjekter ble foreslått tatt
med i samlet plan.
Under sakens behandling er det bestemt på departementsnivå at eventuell
konsesjonsbehandling av vannkraftprosjekter som skal med i samlet plan, kan
føres så langt at prosjektene er klare til
å legges fram for NVE's hovedstyre.
NVE har pekt på at de prosjekter
som er holdt utenfor samlet plan, er for
få til å gi sikkerhet for en tilfredsstillende kraftdekning ved slutten av 1980årene. Og vi har ingen reserve å ta av
hvis det blir en ny oppgangsperiode i
dette tiåret.
Den 8. mars i år la Stortingets energi- og industrikomité fram sin innstilling i saken. Komit&ns flertall slutter
seg til Regjeringens forslag, men føyer
til at dersom . spesielle forhold skulle
gjøre det nødvendig, kan Regjeringen
etablere en viss reserve av vannkraftprosjekter som ferdigbehandles av hovedstyret i NVE.
Det blir videre, framhevet at hensynet til kraftdekningen bør være overordnet hensynet til samlet plan, og at
hensyn til sysselsettingen må tillegges
vekt i vurderingen av hvilke vassdrag
som skal fremmes for utbygging. Stortinget har med 65 mot 38 stemmer

bifalt denne innstillingen fra Energi- og
industrikomiten.
Gjennom denne avgjørelse har vi fått
rammebetingelsen
for hvordan kraftdekningen skal ordnes i 1980-årene. Vi
får gjøre vårt til at de prosjekter som er
holdt utenfor samlet plan, kan bli ført
fram til konsesjonsbehandling så raskt
som mulig.
Det store spørsmål blir nå hvilken
kvalitet samlet plan vil få, og om Stortinget kan ta stilling til den i vårsesjonen 1985. Fra NVE's side har vi måttet
si fra om at det er ugjørlig å utføre den
del av arbeidet vi er pålagt på faglig
forsvarlig måte innen den gitte tidsfrist.
Pris- og leveringsvilkår for kraft til
kraftintensiv industri og treforedling
Stortingets Energi- og industrikomit
avga den 24. mars i år innstilling til
Stortingsproposisjon
nr. 6 (1982 —
1983) om visse lettelser i pris-og leveringsvilkår for kraft fra Statskraftverkene til kraftintensiv industri og treforedling. I denne innstilling har komiten
tatt standpunkt til de pris- og leveringsvilkår for elektrisk kraft fra Staten som
skal gjelde i en årrekke framover. Med
kornit6nnstillingen, som er enstemmig,
er en lang og hard debatt om kraftpriser til kraftintensiv industri avsluttet.
Det at innstillingen er enstemmig gir en
garanti for at det prismønster som nå er
etablert, vil bli stabilt over tid. Vi bør
nå kunne vente ro omkring kraftprisene til industrien slik at den kan planlegge sin framtid på en tryggere basis. I
denne sammenheng uttaler komiten at
med den store betydning den kraftintensive industri og treforedlingsindustrien har for mange lokalsamfunn og
for sysselsettingen i distriktene, ser komit&n det som viktig at kraftpriser og
leveringsvilkår også i framtiden kan
bidra til å styrke disse industriers konkurranseevne.

I sin innstilling har komit&n også
betraktninger omkring Statskraftverkenes driftsbudsjett. Om de nylig vedtatte
endringer i rente- og avskrivningsregler
for statens forretningsdrift, peker komiten på at avskrivningskostnader
på
grunnlag av saldometoden er lite egnet
som grunnlag for prissettingen i kraftforsyningen.
Investeringene
i Statskraftverkene er spesielle, i det avskrivningene ikke har sin bakgrunn i reell
verdiforringelse. Et nedskrevet kraftverk er nominelt mer verdt enn da det
ble bygget. Komiten peker på at med
de nye rente- og avskrivningsregler vil
det by på store vansker å få balanse i
Statskraftverkenes driftsbudsjett. Komiteen minner her om Stortingets forutsetninger i Innstilling S.nr. 285 (1981 —
1982) at de nye regelverk for avskrivninger og renter i Statskraftverkenes
budsjett ikke innebærer noe prinsippvedtak om økt selvfinansiering for statlig forretningsdrift.
Etter kornitens
mening kan Statskraftverkenes
virksomhet heller ikke sammenliknes med
vanlig forretningsmessig
virksomhet.
Utbygging og tildeling av kraft blir
bestemt av Regjering og Storting ut fra
samfunnsmessige vurderinger. Når det
gjelder priser og leveringsvilkår for
kraft, skal det legges avgjørende vekt
på industripolitiske, distriktspolitiske og
miljømessige forhold.
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Tokke-verkene
Ved Gunnar Christensen

Da Kjela kraftstasjon ved Haukeli ble satt i
drift i 1979 var Tokke-verkene ferdig utbygd.
De syv Tokke-verkene utnytter tilsammen en
total fallhøyde på ca. 900 meter gjennom nærmere 100 km tunneller fra omkring 30 demninger og vann. Bortsett fra Haukeli kraftstasjon er alle kraftstasjonene sprengt inn i fjell.

De syv Tokke-verkene har en samlet årsproduksjon på
4,3 milliarder kilowattimer (TWh). Dette utgjør femteparten av statens samlede årsproduksjon. 1 1982 betalte Tokke-verkene vel 30 millioner kroner i skatter til
kommunene Vinje og Tokke. Dette tilsvarer ca. halvparten av kommunenes driftsinntekter. Konsesjonsavgiftene til de to kommunene var syv millioner kroner i
1982. De årlige erstatningene til ,runneierne utgjorde
samme år 1.4 millioner kroner.
Omkring 70 personer er ansatt ved de syv
som utgjør kraftstasjonene:
Tokke-verkene,
Tokke (driftssentralen og besøksverket), Songa,
Vinje, Haukeli, Byrte, Lio og Kjela.

<44] Maskinsalen

er
kraftverk
Tokke
det største av de syl
i Tokkraftverkene
Kraftke-verkene.
verket har fire aggpå
hver
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Oyerland
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på Tokke kraftstasjon

Haukeli kraftstasjon har to horisontale Pelton-aggregater
fra 1957 som tar imot vannet fra Langeidvatn gjennom en
215 meter lang tillopstunnel fra Vatjern. Interioret på
Haukeli kraftstasjon representerer en annen tid i kraftutbyggingen. Det er den eneste kraftstasjonen
i Tokkeverkene som har utvendig rorgate og driftsbygning. Inventaret er pent pusset opp i fargerik stas og like godt tatt vare
på som de mer moderne verkene i Tokke.

Haukeli kraftverk ble opprinnelig bygget for å skaffe
anleggskraft. Senere er det bestemt at dette kraftverket skal
inngå i Tokke-verkene som et permanent verk.
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Høyspentmast i Arabygdi nær Songa kraftstasjon

I 1907 vedtok Stortinget enstemmig å kjøpe Tokke-fallene for 1,8
millioner kroner. Dette ble gjort for å sikre at fallene ikke ble kjøpt opp av
private. Det tok imidlertid 50 år før utbyggingen ble påbegynt. I 1961 ble
Tokke kraftstasjon satt i drift. Deretter fulgte Songa og Vinje i 1964.
Haukeli i 1967, Byrte og Lio i 1969 og Kjela i 1979.

Lio kraftstasjon ved Byrtevatn hvorfra verket får sin vannkraft. Lio
utnytter en maksimal brutto fallhøyde på 352 meter og har en nominell
effekt på 40 MW

Driftsbestyrer Bjarne Aamold (t.h.) og maskinmester Helge Barstad
under reparasjon av statorvikling på generator i Vinje Kraftverk

6

FOSSEKALLEN

NR.

4-S3

Byrtevatn ved Byrte kraftstasjon. Magasinene er
relativt tomme når vårflommen setter inn. I turistsesongen sees ikke bare steiner og knauser.
Da har vannet igjen nådd maksimal %annstand.

Songa kraftverk ligger i naturperlen Arabygdi. Her med Urdbo-ura i
forgrunnen

Maskinsalen på Byrte kraftstasjon

Turbinetasjen i Songa Kraftverk

Pålsbu

Vamark

IH

Transtul

Heddersvann

Hattmyra

Ulland

Dobletjern

Dammyr
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Feriestedenevåre
En presentasjon av våre feriehjem og hytter som disponeres av hyttestyret
Pålsbu
Hjemmet ligger ved Tunhovdfjorden
i
Buskerud ca. 2,5 km fra veien mellom
Tunhovd og Dagali. Hjemmet består av tre
«leiligheter» med kjøkken og soverom og
felles stue. Det er i alt 16 sengeplasser.
Hjemmet er under ombygging og vil få
eget vaskerom med dusj, dessuten vannklosett. Elektrisk strøm til lys og koking
samt oppvarming. Kjøle- og fryseskap. Bilveg helt frem. 1 naustet ligger to robåter.
Vamark
Hjemmet ligger ved Langeidvatn i Telemark ca. 5 km fra Haukeligrend mot Hovden. Hjemmet består av 16 to-sengs rom,
felles stue/oppholdsrom
og kjøkken. Dusj
med badstu og vannklosett.
Elektrisk
strøm til lys, koking og oppvarming. Kjøleskap og fryseboks. Bilveg helt frem.
Hjemmet er nyrestaurert i stue/kjøkken
fløy. (Brannskadd våren 82.) Restaureringen vil forhåpentligvis fortsette trinnvis
i tida fremover.
Songa
Hjemmet ligger ved Songavatnet i Telemark ca. 10 km fra Edland. Hjemmet
består av 16 to-sengs rom, felles stue/oppholdsrom og kjøkken. Dusj og vannklosett. Elektrisk strøm til lys, koking og
oppvarming. Kjøleskap og fryserom. Bilveg helt fram om sommeren. 6 km ikke
brøytet om vinteren.
I. Transtul
Hytta ligger syd for Gaustatoppen i Telemark ca. 10 km fra Tuddal. Hytta består
av to rom, hvert med fire køyeplasser.
Vedovn i begge rom. Vann i bekk like syd
for hytta. Propanapparat for koking og
oljelamper. «Utedo.» «Bilveg» helt frem.
Ca. 3 km ikke brøytet om vinteren (bomveg).
Heddersvann
Hytta ligger ved Heddersvann mellom
Tuddal og Rjukan i Telemark like ved
turstien til Gaustatoppen. Hytta består av
to rom med til sammen seks køyeplasser.
Vedovn i begge rom. Vann i bekk like syd
for hytta. Propanapparat for koking og
oljelamper. «Utedo.» Bilveg om sommeren
ca. 600 m fra hytta. Ca. 4 km ikke brøytet
om vinteren (fra Rjukansida).
Hattmyra
Hytta ligger mellom Hadeland og Hurdal
ca. 18 km fra Roa. Hytta består av to rom,
kjøkken og stue med peis med fem senge/køyeplasser. Vedovn i begge rom. Vann i
bekk like nord for hytta. Propanapparat
for koking og oljelamper. «Utedo.» Bilveg
om sommeren ca. 400 m fra hytta (siste 5
km bomveg). Bomvegen kan være ubrøytet vinterstid.
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Ulland
Hytta ligger ved Bråtatjønn ca. 13 km nord
for Kongsberg i Buskerud. Hytta består av
kjøkken, stue og to soverom med til sammen seks senge- /køyeplasser.
Elektrisk
strøm til lys, koking og oppvarming. Vedovn i stue. Vann i bekk ca. 200 m vest for
hytta. Kjøleskap. «Utedo.» Bilveg helt
frem.

Praktiske opplysninger
Leie av hyttene formidles av hyttestyret i
NVE, Middelthunsgt. 29. Majorstua. Bestilling av plass og utlevering av nøkler
skjer ved henvendelse til Margit Hjelseng,
tlf. 02-46 98 00 linje 544. Unntatt er påskeopphold hvor det hvert år blir sendt ut
søknadsskjema om opphold. Søkningen er
så stor at ansiennitet og eventuelt tidligere
påskeopphold er avgjørende for tildeling
av hytter til påske.
Tillatelse til jakt og fiske må innhentes
av leietaker.
Hyttestyret har ansvaret for indre vedlikehold/møblering
av hyttene og holder
gass, lampeolje og ved. Driftsavdelingen
står for bygningsmessig vedlikehold, og
ivaretar eierfunksjonen overfor myndighetene.
Ved avreise må alle gjøre rent etter seg
og søppel bringes med hjem.
Hyttestyret består av følgende personer
som alle er behjelpelig med opplysningen

Dobletjern
Hytta ligger ca. 8 km nord for Krokstadelva i Buskerud. Hytta består av kjøkken
stue og soverom med til sammen syv
senge- /køyeplasser. Vedovn i alle rom.
Vann i bekk like øst for hytta. Propanapparat for koking og oljelamper. «Utedo.»
Bilveg helt frem, siste 6 km bomveg.
Dammyr
Hytta ligger ca. 7 km syd-vest for Mjøndalen i Buskerud. Hytta består av kjøkken,
stue og soverom med til sammen seks
senge-/køyeplasser.
Vedovn i stue og
kjøkken. Vann i bekk like vest for hytta.
Propanapparat for koking og oljelamper.
«Utedo.» Bilveg helt fram om sommeren
(siste 4 km bomveg), 4 km ikke brøytet om
vinteren.
Henv.
ovs.

Navn

Pålsbu
Songa
Vamark
Transtul
Heddersvatn
Hattmyra
Ulland
Dobbletjern
Dammyr
B
E

2
3
4
5
6

Margit Hjelseng, Liv Rugsveen Haugen,
Oddmund Solheim, Knut Johannes Tjugen
og Jens Aabel. Alle treffes på NVE's hovedkontor.

Beligg.
m.o.h.

Nore og Ulvdal 735
Vinje
950
Vinje
880
Hjartdal
890
Hjartdal
1140
Gran
560
Flesberg
350
Nedre Eiker
485
Nedre Eiker
325

= Bomvei med avgift det siste stykket
= Elektrisk strom, kaldt og varmt vann

P

Avst. fra
Utstyr
Ant. pl. Oslo km

Avst. fra
bilvei km

Kart

E116
E/32
E132
P/8
P/6
P15
E/6
P/7
P/6

0
0/6
0
0/3
0/4
0
0
0
0/4

1615 IV
14141
1414 II
1614 IV
1614 IV
1915 IV
1714 1
1814 IV
1814 III
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210
280
280
160
160
80 B
110
60 B
60 B

= Propanapparat
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Fremtidig
kraftpolitikk
Ved Administrerende direktør Harald Mellerud,
Salten Kraftsamband

Miljø- og naturvern
Det er grunn til å være glad for at vi
har mennesker som i all vår materielle
velstand setter fokus på miljø- og naturvern, og som tvinger oss teknokrater til å «gire ned» og tenke over vår
fremferd. Vi har i de senere år hatt et
noe tilspisset forhold mellom kraftutbygger og natur-/miljøverner
— en
polarisering der de krefter som har
representert ytterpunktene,
i altfor
sterk grad har dominert debatten.
Kompromissløsninger
Det er de balanserte synspunkter og
løsninger vi nå må søke etter. Vi
trenger mer energi, men vi må i større
grad enn tidligere ta hensyn til de
brukerinteresser som belastes ved vår
vannkraftutbygging.
Jeg har tro på kompromissløsninger som resultat av saklige drøftinger
og analyser med respekt for hverandre og de meninger som vi hver for oss
står for. Det er rom for et både/og og
liten grunn for de mer enten/eller
standpunkter som enkelte gjør seg til
talsmenn for.
Energibehovet usikkert
Vårt behov for elektrisk energi her i
landet i fremtiden er svært usikkert.
Prognosering er vanskelig da vi ser
for oss forandringer og en utvikling
som kan påvirke vårt energiforbruk i
vesentlig grad og avvike fra den historiefremskriving som til nå har vært et
vesentlig grunnlag for beregningene
av veksten i energiforbruket.
Strukturendringer i industrien
Vi står overfor strukturendringer
i
industrien der vår kraftintensive industri møter stor konkurranse fra utlandet. Produksjonsmetoder
og tilstrekkelig energitilgang for slik industri er ikke lenger noe vi har for oss
selv, og representerer ikke lenger de
fortrinn som har vært basis for utviklingen av denne type industri her i
landet.
10
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Våre vannkraftressurser har vært og er en velsignelse for velferdsstaten
Norge.
• Vannkraften — den rene, fornybare energiressurs som renner opp og
ned av våre fiell, og som har bidratt til den vekst, utvikling og velstand
som er oss alle til del.
Kraftutbyggernes ingeniorkunst har biamstret i flere tiår, og våre angrep på bekker, elver og vann har vært en fråtsing i vår mangfoldige og
mektige natur. En viktig epoke, som vi kan være stolte av. Men våre gjenværende vannkraftressurser er begrenset, og vi ser for .oss en avslutning
på denne epoken. En avvikling som bor ta noen tid, og der vi i langt storre
grad enn tidligere må ta hensyn til andre brukerinteresser.

Våre fortrinn vedrørende kraftintensiv vareproduksjon, som for industrivirksomhet
generelt, vil være
våre evner og muligheter til å ta i
bruk den høyteknologi som er på
markedet, og tilpasse denne på en
rasjonell måte til produksjonsprosessene og de menneskelige ressurser.
Nøkkelord er rasjonalisering og nytenkning, der ikke minst vår egen
innsats for utvikling av ny teknikk og
nye metoder blir en oppgave i seg
selv.

Energiøkonomisering
I industrien har vi muligheter for en
høy grad av energiøkonomisering.
Sparing og gjenvinning av energi har
til nå stort sett vært mer teori enn
praksis.
Den tilgang på rimelig elektrisk
energi som vår kraftintensive industri,
og for så vidt all vår næringsvirksomhet, har hatt, har ikke motivert brukerne tilstrekkelig for den energiøkonomisering som ganske sikkert vil
være samfunnsøkonomisk riktig.
Vi vet at inntil 25 % av den energi
som forbrukes i store smelteovner kan
gjenvinnes, og da til priser som vil
kunne konkurrere med våre kostbare
vannkraftprosjekter.

Energi spart er energi tjent. Når vi
da også vet at de energimengder som
kan og bør gjenvinnes i industrien,
gjerne er bundet til de miljøtiltak og
den rasjonalisering som vi må gjennom i alle fall, gir dette perspektiver
som vi må ta hensyn til i vurderingen
av vår fremtidige energibalanse.
Selvsagt må vi ta vare på og legge
forholdene best mulig til rette for industrien som har vært, og er, den viktigste faktor i vårt næringsliv. Den alminnelige kraftforsyning og industrien
bør derfor samarbeide om energiøkonomiseringstiltak. Dersom industrien
selv ikke klarer de nødvendige økonomiske løft, bør andre instanser trekkes
inn i finansieringen, slik at vi blir i
stand til å ta vare på de verdifulle
kraftmengder som nå går tapt.
Fastkraft
tilfeldig kraft
Den kraftintensive industri står sentralt i vår kraftforsyning også når det
gjelder andre forhold.
Det er vår fastkrafttilgang som gir
grunnlag for tildeling av langtidskraft
både til industri og den alminnelige
forsyning. Således vil vi i de vannrike
år ha tilgang på varierende mengder
av såkalt tilfeldig kraft som omsettes
til reduserte priser. Det vil være av
stor betydning om vi helt eller delvis
—

NVE kan utdanne sine
sivilingeniører selv
Det er mangel på sivilingeniører i
NVE. Hvorfor utdanner ikke NVE
sine egne sivilingeniører? Det er to måter man kan gjøre dette på:
Studentene på NTH eller andre læresteder (i utlandet) blir betalt av
NVE, og må senere avtjene et visst
antall år i NVE's tjeneste.
Ingeniørene tar videreutdannelse
ved NTH eller andre læresteder (i
utlandet) som er betalt av NVE.
Disse bør selvsagt også bli pålagt
noen års tjeneste etter at de har
oppnådd
sivilingeniørs
kompetanse.
Som formann i NITO's etatsforening i NVE er jeg mest opptatt av alternativ 2. Dette er et godt tilbud til
etatens ingeniører, og på lengre sikt
kan NVE på denne måten løse sine
problemer hva sivilingeniører angår.
Mange nyutdannede ingeniører kunne
i dag ha tenkt seg å ta videre utdannelse. Men 31/2 års skolegang i tillegg

kunne innordne denne tilfeldige kraft i
systemet som fastkraft til normale priser.
En måte å ordne dette på er et avtaleforhold med den kraftintensive industri der kraft i tørrår frigjøres for bruk i
den alminnelige forsyning på nærmere
avtalte betingelser. Levering av tilfeldig kraft for vareproduksjon til lager til
kraftintensiv industri i vannrike år for
ikke å miste markedsandeler i tørrårssituasjoner, samt et preventivt vedlikeholdsopplegg tilpaSset avtalen, vil være
rasjonelt for norsk el-forsyning totalt
sett.
Fordeling av tilfeldig kraft innebærer nødvendigheten av en omfattende
nybygging og opprusting av fordelingsnettet.
Opprustning av fordelingsnettet
Vi har i altfor stor grad prioritert nye
produksjonsanlegg i forhold til bygging av linjer, transformator- og koplingsstasjoner. I dette forhold står også
energiøkonomisering sentralt, og må
ofres langt større oppmerksomhet
fremover.

til de to år man allerede har, kan bli i
dyreste laget.
Etter å ha praktisert noen år, finner
vi ingeniører ofte ut at det ville vært
nyttig å hatt litt mer teoretisk bakgrunn. Men å gå fra fast lønn til studielån igjen, er ikke lett. Da bør NVE
være parat til å støtte oss. «Hvis du vil
utdanne deg videre og jobbe for oss etterpå, betaler vi utdannelsen.»
Det er ikke alltid NVE trenger en
fullt utdannet sivilingeniør til de arbeidsoppgaver som venter. En ingeniør med praksis og ett til to års videreutdannelse innen spesielle felt, er kanskje tilstrekkelig. NVE bør gi sine ingeniører tilbud om å ta slik videreutdannelse på etatens regning. Etaten må
finne egnede læresteder hvor slik spesialutdannelse kan tas, og be disse læresteder legge opp undervisningen
med sikte på at studenten senere skal
gjøre en fullgod jobb innen spesialfeltene. Dette er klart en hurtigere og billigere måte å løse problemet på.
Hvordan skal dette finansieres? De

ubesatte sivilingeniørstillingenes lønn
bør brukes til å utdanne sivilingeniører
slik at stillingene kan bli besatt.
Det kunne kanskje vært ønskelig
med en spesiell NVE-skole. Men med
de rammer på budsjettet som er gitt, og
med mangel på lærerkrefter (sivilingeniører) i NVE, synes jeg ikke det er realistisk å diskutere dette foreløpig.
De forannevnte ordninger burde ikke nødvendigvis være begrenset til å
utdanne ingeniører til sivilingeniører,
men også kunne føre distriktshøyskoleutdannet personale videre til universitetsutdannelse.
Mitt innlegg i Fossekallen burde
være unødvendig. Administrasjonen
skulle forlengst satt dette ut i livet.
Man kan på denne måten løse problemet med mangel på sivilingeniører, og
etaten ville derved bli en attraktiv arbeidsplass for ingeniører. Administrasjonen har hørt disse tanker før, men
ikke reagert. Jeg synes tanken er så
god at jeg lufter den for flere.

Rentabilitets- og helhetsvurderinger
Samfunnsøkonomien
har vært lite
vurdert i forbindelse med kraftutbygging. Vi har nærmest tatt for gitt at utbygging av ny kraft er lønnsom investering, uten å foreta de rentabilitetsog helhetsvurderinger som er grunnlaget for et rasjonelt investeringsopplegg. Ny dyr kraft blandes bare med
billigere kraft fra helt eller delvis nedskrevne anlegg, slik at forbrukerne i liten grad føler hva det egentlig koster å
øke sitt forbruk. En illustrasjon til
dette er el-kraftforbruk til oppvarming
av fortau og garasjeoppkjørsler, badstuer, private svømmebasseng etc. med
prisregulert nykraft. Bruk av kapital
for å fremskaffe ny energi til slikt forbruk er betenkelig i en tid da kommuneog fylkesbudsjetter barberes til et minimum.

alvorlig problem. Vi kan imidlertid
ikke akseptere kraftutbygging som et
sysselsettingstiltak i seg selv. Utbygging av ny vannkraft må være fundert
i et reelt behov og i god samfunnsøkonomi. Dette siste betinger etter min
mening at markedet reflekterer en pris
på nykraft som svarer til den pris som
ny kraft koster. Vi ender opp med
langtids grensekostnadsbetraktninger.

Sysselsetting
Mange peker på de sysselsettingsmessige fordeler ved kraftutbygging, og
viser til de muligheter kraftutbygging
gir i en tid da arbeidsløsheten er et

Jon Gunnes

Respekt for fremtiden
Langsiktig planlegging er nødvendig.
Spesielt innen kraftutbyggingen
er
dette en forutsetning for rasjonell aktivitet og for behovsdekningen i fremtida. Dette må imidlertid ikke lede oss
til å ta fremtidens avgjørelse i dag. Avgjørelsen om utbygging eller ikke i et
kontroversielt vassdrag kan overlates
til de som sitter med den bestemmende
myndighet når den tid kommer at avgjørelsen 171å tas.
Vår oppgave er å gi dem det beste
beslutningsmateriale
vi kan frembringe.
Dette er kontinuitet og respekt for
de unge i dag.
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Gammeltstål og rust
parforhold

et negativt

Ved Bjarne Nicolaisen

Bjarne Nicolaisen fra Vassdragsdirektoraters tilsynskontor
kommenterer her Reimer Bergs
artikkel om samme emne i Fossekallen nr. 1/1983, side 12.

Korrosjon og andre materialsvakheter
Det er ett av vassbyggingens ømme
punkter Reimer Berg har satt fingeren
på. Det er ikke tvil om at både korrosjon og andre materialsvakheter har
hatt litt for frie tøyler ved stålkonstruksjoner i vassbygging, og det er på
sin plass å sette søkelys på forholdet.
Nå må jeg straks si at jeg ikke
umiddelbart deler Bergs oppfatning av
at man tidligere laget «tynnveggede
konstruksjoner» der man i dag bruker
solidere saker. 1 mange tilfelle har
utviklingen gått i motsatt retning, for
eksempel fra tunge valseluker til lette
klapper, og fra bastante klinkede plateluker til de elegantere skallkonstruksjoner. Beregningsforutsetningene kunne også være mer konservative
tidligere, noe som ga større godstykkelse enn tilsvarende i dag. Dette har
ført til at gamle luker med ikke ubetydelige rustangrep har kunnet brukes
fortsatt etter sandblåsing, dimensjonskontroll og korrosjonsbehandling.
Lukeskader
Lukeskader på grunn av dårlig hydraulisk utforming kjenner vi mange
eksempler på, fra vanlige høytrykks
glideluker til flomluker. En stor sektorluke totalhavarerte for noen år siden som følge av tretthetsbrudd.
Bruddet hang sammen med dynamiske svingninger i luken når vannet
strømmet over den skarpkantede luketoppen. Lukeskadene førte for ca. 10
år siden til at et utvalg fremla rapporter om skadesårsaker og forslag til
utforming av luker og deres omgivelser. For nye luker bør vi derfor nå ha
disse forhold under kontroll.
Vanskeligere er det med de gamle
lukene. Ofte står de i lite tilgjengelige
sjakter og tappeløp. For å komme til,
må gjerne magasiner tappes ned, og
det må settes bjelkestengsel eller bygges fangdammer for å få lukene tørrlagt. Bruk av dykkere i trange sjakter
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og strømmende vann kan være farlig.
Tilsyn og vedlikehold preges selvsagt
av slike forhold.
A nsvarsforhold
Berg konkluderer i sitt innlegg med at
det bør organiseres et samlet fremstøt
for å ta vare på disse utsatte stålkonstruksjoner, og han er ute etter noen
som kan ta et initiativ her. La oss da i
utgangspunktet slå fast at eierne av anlegg i vassdrag har det fulle og hele ansvar for anleggene og deres tilstand,
jfr. Vassdragslovens
108 og 115,
som også gir Hovedstyret anledning til
å gripe inn der det er direkte fare på
ferde. Nå er vel Bergs siktemål ikke
først og fremst å få luket ut dårlige enkeltkonstruksjoner, men å få hevet tilsyns- og vedlikeholdsstandarden generelt.
Vassdragstilsynets tilsynsområde
Ettersom også vi i Vassdragstilsynet er
oss selv nærmest, begynner jeg med
det vi kan rekke over på dette felt.
Mange av de stålkonstruksjoner Berg
har i tankene, er underlagt Vassdragstilsynets kontroll, men langt fra alle.
For Statskraftverkene er det for eksempel bare reguleringsanleggene (i hovedsak dammer) som er underlagt offentlig tilsyn, og ikke utbyggingen av selve
kraftverkene med luker, ventiler, rør
og tverrslagsporter. Dette henger sammen med de typer konsesjoner som er
nødvendig, og det fører til at Vassdragstilsynet bare fanger opp en del av
de utsatte konstruksjoner i sitt tilsyn.
Et annet forhold er at Vassdragstilsynet har tyngden av sin virksomhet innenfor fagområdet damsikkerhet, der
bruddkonsekvensene er størst.
De nye damforskriftene
Med de nye damforskriftene (1981) er
det åpnet for en ny giv når det gjelder
et systematisk egentilsyn med dammer med tilhørende konstruksjoner,
som for eksempel luker. Vassdragstilsynet arbeider for tiden med å få dette
tilsynet i god gjenge, og dameiere er i
gang med å revurdere sine tilsynsrutiner for å få dem i overensstemmelse
med forskriftenes krav. Det er naturlig
at disse rutiner ikke bare begrenses til
dammer, men at de utvides til å gjelde
alle
bygningskonstruksjoner
ved
vassdragsanlegg. Noe pålegg om dette

kan Vassdragstilsynet likevel ikke gi
for anlegg som ikke er underlagt offentlig tilsyn. Jeg tror derfor ikke at
man via damforskriftene og den pågående «tilsynskampanjen» kan fange
opp alle de konstruksjoner som Berg
mener vil trenge en form for organisert tilsyn og vedlikehold. Det vil nok
kreve en bredere kampanje for å motivere og bistå eiere av aktuelle anlegg
til «å ta seg sammen». Det er eierne
som har det formelle og økonomiske
ansvar for sine anlegg, og det er fra
dem eller deres organisasjoner initiativet bør komme. At rådgivende ingeniører, verksteder og Vassdragstilsynet tilbyr råd og tjenester i denne
forbindelse, skulle være naturlig. Særlig er dette aktuelt på den tekniske
siden, slik som: vur.dering av konstruksjoner og forhold som bør prioriteres ved et kontrollopplegg og medvirkning ved kontroll av konstruksjoner og forslag til tiltak.

NVE og Folldal
kommune:

Sikrer dyrket
mark
Folldal kommune sparer nå omkring to hundre tusen kroner på
samarbeid med NVE. Kommunen
trenger steinmasse for å sikre store
deler av kommunens dyrkede mark
mot oversvømmelser. Steinmassene
kommer fra NVE som nå er i gang
med bygging av Folla fra Bergseng
til Rykroken.
Ordfører Håvard Bonesvoll i
Folidal kommune er meget godt
fornøyd med samarbeidet med
NVE, og uttaler til avisen Arbeidets
Rett at han håper NVE «blir i Folldai noen år nå».
G. Chr.

Østlandsmesterskapeti
langrenn 1983
Mår kraftverk sto i år for avviklingen av det årlige langrenn
som ble avholdt ved Rjukan Fjellstue 5. mars.
Hele arrangementet foregikk på Fjellstua hvor vi fikk en
rimelig helgeferie samtidig. Det var vel også grunnen til at
oppslutningen var så stor med deltakere fra bortimot alle
Østlandets avdelinger.
1 rennet var det rekorddeltagelse med ca. 100 startende.
Det var parvis start, og det ble en rekke spennende dueller.
Vi kan i den anledning nevne paret Birger Masteholtet og
Sigleif Johansen, der førstnevnte hadde en liten ledelse, men
ble for ivrig og «gravde» seg ned etter ca. 10 m. Han kommer nok sterkere igjen til neste år.
Etter en deilig middag, fulgte kaffen og et underholdningsinnslag med gammeldans. Premieutdelingen gikk greit
unna, selv om det nødvendigvis må ta litt tid med så mange
deltagere. Musikken spilte så opp til dans og stemningen var
på topp til de små timer og vel så det.
Knut Solvang

Arvid Røv og Kåre Akselsen innbitt før start

To veteraner ønsker hverandre god tur. Nils Bjortuft og Ivar
sorensen

Pokalvinnere i B-klasse. Gunnvor Sagen og Halvor Karlsen fra
Smestad

Littombrukavfjernanalyse
1 1977 ble det dannet en forening for institutter og organisasjoner som arbeider med fjernanalyse innen Europa. (EASReL). Foreningen har årlige moter kombinert med symposier (i
1981 om satelittovervåking av
kystfarvann, avholdt på Voss),
men driver ellers sin virksomhet
gjennom arbeidsgrupper.
EARSeL's arbeidsgruppe 3

driver sin virksomhet innen utdannelse og undervisning i fjernanalyse. Gruppen har holdt
flere kurser i blant annet bruken
av satelittbilder for ulike formål,
og i 1980 ble det arrangert en 3
ukers «sommerskole» i bruken
av fjernanalysemetoder i meteorologi, hydrologi og oceanografi. Kurset ble avholdt i Dundee, Skotland, der man blant an-

net har en mottakerstasjon for
satelittbilder. Denne ble flittig
brukt ved øvelser i samband
med forelesningene. Alle forelesningene og en del av øvelsene
er senere samlet i en bok som
nylig er utgitt i England. Mitt bidrag til kurset utgjør i forkortet
form kapittel 17 i denne boken.
Jeg står gjerne til disposisjon
for nærmere opplysninger om
EARSeL eller bruk av satelittbilder.

Gunnar østrem
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Intern stiknings- og
skjønnskonferanse
Ved Espen Ettre

Den 8. til 10. mars 1983 arrangerte
Statskraftverkene,
Bygningsavdelingen
intern
stiknings- og skjonnskonferanse. Det faglige opplegg og gjennomforing av konferansen sto
Kontor for stikning, skonn og
eiendommer (SBS) for, mens
Ulla-Forre-anleggene
var
vertskap og sorget for den
praktiske delen av arrangementet.

Formålet med konferansen var å gi en
faglig orientering til medarbeidere innenfor fagområdene landmåling, stikning, grunnerverv og eiendomsforvaltning.
Dessuten var det et ønske at disse
medarbeiderne, som er spredt over
hele landet, skulle få mulighet til å
diskutere faglige spørsmål og høste
erfaringer av hverandre.
Samtlige kraftanlegg og to driftsadministrasjoner
var representert på
konferansen. Programmet for konfe-

ransen var omfattende, og her vil vi
bare gi en kort omtale av hovedtemaene. Av de 11 foredragsholderne på
konferansen var bare én ansatt utenfor
NyE.
Delingsloven
Lov av 23/6 1978 om kartlegging,
deling og registrering av grunneiendom førte til strengere krav og endrede rutiner for eiendomsmålingene her
i landet. Konsulent Unni Gunn Wold i
Miljøverndepartementet orienterte om
delingsloven og forskriftene til denne.
Siden loven ble vedtatt er forskriftene
endret flere ganger, senest 3/2 1983.
De justeringene som er foretatt bygger
på de praktiske erfaringene som er
høstet siden loven ble vedtatt. Departementet vil også i fremtiden legge opp
til et nært samarbeid med utøverne,
slik at forskriftene kan endres i takt
med den faglige utviklingen.
De nye forskriftene fører til en endring når det gjelder NVE's utføring
av kart- og delingsforretninger i egen
regi. Forskriftene legger opp til en
arbeidsdeling mellom NVE og kommunen. Statskraftverkene har gode er-

faringer med de «gamle» forskriftene,
og man påpekte at arbeidsdelingen
med kommunen ville gi mulighet for
uenighet. At gebyrsatsene fra Norske
Kommuners Sentralforbund ikke er
tilpasset våre grunnerverv, kan forsterke uklarheten på dette området.
Nlan har i den siste tiden mottatt gebyrkrav for et par kart- og delingsforretninger som langt overstiger kostnaden ved utføring av disse i egen regi.
Stikning ved fullprofilboring
Ordin Søndenå orienterte om metoder
og erfaringer fra stikningsarbeidene i
forbindelse med fullprofilboringen ved
Ulla-førre-anleggene. Teorien bak og
metoden for fullprofilstikning er som
ved konvensjonell drift. Det er det
praktiske oppleggt og kravet til kontinuitet og nøyaktighet som er endret.
Under konstruksjonen av bakriggen
til fullprofilmaskinen ved Ulla-Førreanleggene er det ikke tenkt på behovet
for stikning. Resultatet er at det eneste
område hvor laserstrålen kan føres
frem, er langs tunneltaket. Dette har
ført til store problemer, spesielt for
stikning i kurvene.

Noen av konferansedeltagerne: Foran fra venstre: J. Sømme (Ulla-Førre), A. Ruud (SBS), L. Århus (Kobbelv), A. Borehgre%ink (SBS),
S. Landsverk (Ulla-Førre), A. Sommerli (Rana). Bak fra venstre: H. Sandok (Tokke), J. K. Fredriksen (Alta), K. Saksgård (SBS),
P. Horne (SBS), K. Pedersen (Kobbelv), 0. Søndenå (Ulla-Førre), R. Sæbø (SBS), E. Lorentzen (Rana), E. Ettre (SBS), R. Haugerud
(Ulla-Førre), S. Dale (Ulla-Førre),J. Hisjulien (SBSO. Foto: Jostein Granli.

Brekart som indikerer ekstra
tilsig til Skjomen
Ved Gunnar Østrem

Kurvestikningen utføres med spesialteodolitt (gruvekikkert) som henges
på hodet ned fra tunneltaket. Laserokular og vinkelpriSmer er nødvendige hjelpemidler ved kurvestikningen.
Det sier seg selv at det er vanskelig å
utføre
presisjonsmålinger
liggende
oppunder tunneltaket.
Ved fullprofilboring er operatøren
avhengig av en klart definert laserstråle. Dette har medført at laseren må
flyttes oftere enn ved konvensjonell
drift.
Ekspropriasjonstillatelser og arbeidstillatelser
Vedtak (konsesjon) om bygging av et
nytt kraftanlegg fører til ønske om å
starte arbeidene i marken så raskt som
mulig. Det er imidlertid flere formelle
tillatelser som må foreligge før anleggsdriften kan starte.
Statskraftverkenes konsesjoner gir
som regel ikke rett til å erverve nødvendig grunn og rettigheter for alle
anleggsområdene. Søknad om ekspropriasjonstillatelse vil ofte være nødvendig

i tillegg

Den lille platåbreen med det samiske navn
Riukojietna ligger på grensen mellom Norge og Sverige, og drenerer dels til Skjomenvassdraget (Elvegårdselv) i Nordland,
dels til Sverige (Alesåtno).
Breen ligger i et noe mer kontinentalt
klima enn sin «storebror» lenger vest —
Frostisen, som for øvrig også sendes noe
av sitt smeltevann til Sverige. Man kan
likevel anta at Riukojietna er representativ
for mange av breene i Skjomen-området
med hensyn til brehydrologi.
Det er derfor av hydrologisk interesse å
se hva som har hendt med denne lille
breen i perioden 1960 —1978, det vil si i
de år som ligger mellom tidspunktene for
de to kartkonstruksjonene. Det viste seg at
breen ble flyfotografert av Widerøe i 1960,
og i 1978 av det svenske Lantmåteriverket.
Begge fotograferingene ble utført på gunstige tidspunkter. De dannet utmerkede
grunnlag
for kartkonstruksjoner,
og
nøyaktigheten i de ferdige produktene kan
sies å være god. Det er derfor mulig å
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Når alle nødvendige ekspropriasjonstillatelser foreligger, kan arbeidstillatelser fra berørte grunneiere og rettighetshavere innhentes. Disse oppgavene er en viktig del av Statskraftverkenes ansikt utad.
Jonas Sømme og Espen Ettre orienterte om rutinene bak innhentelsen av
nødvendige tillatelser og den erfaring
etaten har høstet i de siste 10 årene.
Innhentelse av arbeidstillatelser er en
viktig orientering til grunneiere, rettighetshavere og andre i lokalmiljøet. De
aller fleste arbeidsavtaler blir ordnet i
minnelighet, og hovedtyngden av arbeidet blir utført på anleggsadministrasjonene.
De formelle krav har økt i det siste,
og krav fra partene om godtgjørelse og
tiltak i forbindelse med avtalene er
blitt vanlige.
Dette gjør det nødvendig for Statskraftverkene sentralt å øke sitt engasjement på dette område og spesielt i
anleggenes startfase.
Deltagerne ble også orientert om
den «sikkerhetsventil» vi har gjennom søknad om forhåndstiltredelse etter OreigningsIoven der minnelig arbeidstillatelse ikke oppnås.

sammenligne
kartene med hensyn til
breens minskning. Den er nemlig blitt adskillig tynnere i løpet av disse atten år. På
grunnlag av kartsammenligninger
kan
man anta at vassdragene har mottatt ca. 30
millioner m3 vann «ekstra» bare fra denne
ene lille breen som følge av bretilbakegang, det vil si vel 9 1/skm2 i tillegg til
normalavløpet (30 1/skm2 i følge isohydratkartet).
De andre breene i Skjomen-området har
også minket, og relativt store ekstra vannmengder er blitt tilført Skjomenvassdraget
i perioden. Vi har imidlertid ikke så godt
grunnlag for direkte volumberegninger
som for Riukojietna, der vi har kunnet
bruke svenske flybilder av senere dato for
sammenligning.
Kartets bakside inneholder en del tekniske opplysninger og annen utfyllende informasjon. Kartet skal utgjøre bilag i en planlagt rapport om brehydrologien i Skjomenområdet med utgangspunkt i data fra Riukojietna og øvrig tilgjengelig hydrologisk
materiale.
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Ulla-Førre:

Lakseni Suldalslågenskal leve
Ved Erik Tondevold

Surt vann planlegges nøytralisert
Nok vann er sikret
Hva med vannkvaliteten?
Pionftprosjekt driftsklart høsten
1985
Utnytter erfaringer fra Kalkingsprosjektet
Interessant for andre vassdrag?

Laksen i Suldalslågen var et viktig
tema under behandlingen av Ulla-Førresøknaden 1972 —1974. Tilføring av
surt vann fra vassdrag lenger syd ble
nevnt, men ikke fremhevet som noe
stort problem. Det ble vedtatt å sikre
nåværende laksestamme ved å slippe
vann i Suldalslågen tilsvarende ca. 240
GWh/år i Hylen kraftstasjon.
«Har man sagt store A, må man
også si lille b.» Fordi man har gitt
avkall på betydelige energiressurser av
hensyn til laksen, føler vi oss forpliktet
til å følge opp vedtaket. Vanninengde
alene er ikke nok. Også vannkvaliteten
må være tilfredsstillende.
I mange år er vannkvalitet målt
rundt omkring i Ulla-Førres nedbørfelter. For et år siden publiserte Fiskeforskningen i Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk en prognose om surhet

(pH) i Suldalslågen etter at surt vann
tilføres når Saurdal kraftverk settes i
drift høsten 1985. Ekstrem surhet er
ikke varslet, men til sine tider må det
ventes verdier under pH 5,5.
dag kan vi utnytte viten som ikke
var kjent for ti år siden. Forskerne fant
ut mye i løpet av SNSF-prosjektet
1972 —1980. (Sur nedbørs virkning på
skog og fisk.) For å kunne gjøre fornuftige tiltak er SNSF senere fulgt opp
blant annet med Kalkingsprosjektet,
som planlegges fullført i løpet av
1984.
I Suldalslågen ønsker vi å ha en
beredskap mot surt vann klar høsten
1985, og kan således ikke vente på
avslutningen av Kalkingsprosjektet. Et
avsyringsanlegg vil være et pionerprosjekt, og slike prosjekter krever
vanligvis mer tid enn mange tror, både på grunn av tekniske detaljer, administrative forhold og eventuelle politiske problemer. Vi har derfor satt i
gang og regner med at 21/2 år er nok.
Kalkingsprosjektets prøveanlegg i
Audnedalen i Vest-Agder er et godt
utgangspunkt. I Suldalslågen må anlegget dimensjoneres for en langt
høyere vannføring. Selve anleggskostnadene blir neppe avskrekkende, men
forbruket av kalk kan gi høye driftsutgifter.

Sauda

0 520

Nesflaten
r•

Det er mange typer kalk. Mest lovende i dag er kalkslurry (en væske
bestående av ca. 70 % CaCo1), som
lages av Hustadmarmor A /S, et firma
som allerede har et distribusjonsopplegg for dette til papirindustrien i Norge og utlandet.
Fordelen med kalkslurry fremfor
annen kalk er at den oppløses og
fordeles meget raskt i vannet, og følgelig blir det ikke bunnfall i vassdraget.
Man antar at kalkslurry er fri for
ska&lige bivirkninger, men dette vil
bli avklart innen man eventuelt setter i
gang.
En annen fordel er at produktet
allerede finnes på markedet til andre
formål. Skulle man derimot være
eneste kunde til et spesialprodukt, risikerer man nedleggelse av produksjonen, leveringsvansker eller store kostnadsøkninger.
Det kan bli et betydelig transportopplegg for slurry: Båttransport, stor
silo ved kaien, tankbil og silo ved
avsyringsanlegget.
Dessverre er det publisert lite fra
Kalkingsprosjektet, og på grunn av
begrenset bemanning regner man heller ikke med at noe særlig vil bli
skrevet i nærmeste framtid. For ikke å
komme i tidsnød, har vi derfor valgt å
arbeide på egenhånd med det usikre
som eksisterer. Men
datagrunnlag
selvsagt vil vi ha nær kontakt med
Kalkingsprosjektets forskere.
I Suldalslågen forverres naturlige
forhold, og regulanten gjør tiltak for å
motvirke dette. Men hva med alle de
forsurede og fisketomme Sørlandsvassdragene? Der er det ingen vassdragsregulanter som har skylden. Hvis
det er samfunnsmessig riktig å forbedre naturlige forhold ved å avsure også
der, kan kanskje vårt avsyringsanlegg
bli fulgt av mange andre.

Hylen
kr st.

c,

Kvilldal kr st.

Sand

ocim
.s.5\415SP.(
‘
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Skadeflom i Suldalslågen
reduseres
følge Ulla-Førreverkenes nåværende
manøvreringsreglement, som ble vedtatt i 1974, er det forbudt å sende vann
til Hylsfjorden i juni og juli. Årsaken
er frykt for at laksen skal bli lokket

Siden 1980 har Suldalsvatnet vært regulert 1,5 m med dam ved Osvadet. Gjennom dammen slippes vann i henhold til
manovreringsreglementet. Resten av vannet utnyttes i Hylen kraftstasjon. Foto: Jostein Granli

inn i Hylsfjorden istedenfor å gå opp i
Suldalslågen. Det er feromonteorien
som forårsaker denne frykten. Feromoner er luktstoffer utsendt fra artsfrender (anvendt praktisk i barkbillefeller).

Vi har således teknisk mulighet,
men ikke juridisk adgang til å redusere
eventuelle skadeflommer i Suldalslågen i juni og juli. Saken har vært
forelagt Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, som ikke har noen merknader til at reglementet justeres slik at
vann likevel kan tappes til Hylsfjorden
når vannføringen i Suldalslågen blir
for høy. Grensen er satt til 350 m3/s
ved Sandsfossen, og det vil si at vann
må sendes til Hylsfjorden gjennomsnittlig omtrent en dag i året i juni/juli
(egentlig: mange dager i år med stor
vårflom og ingen dager i år med liten
vårflom).
I møte 22.3. 1983 vedtok Suldal
kommunestyre å be om at reglementet
blir justert. Suldal grunn- og elveeigarlag er holdt løpende orientert.
Statskraftverkene har nå sendt inn
en søknad. Vi håper tillatelsen blir gitt
før 1.6. 1983. På grunn av de store
snømengdene er det stor interesse for
flomdempning akkurat i år.

Kamp på tre fronter
Surt vann og fiskedød har vært kalt én
av vår tids største norske miljøproblemer. Dette gjelder særlig på Sørlandet,
men også enkelte andre steder. Problemet angripes på tre måter. Man kan:
Redusere luftutslipp som gir sur
nedbør
Forbedre vannkvaliteten, for eksempel med avsyringsanlegg
Finne fiskeslag som bedre tåler surt
vann.

Ei helsing til min
barndomsstad —
mi heimbygd
Det er haust,
grytidleg på veg til styremøte.
Som ein film fer landskap
framom
— og vekkjer minni til live.
Vimodståra ho fritt får renne
burti alle som før eg kjende.
Vimodståra får renne fritt
burti alt og alle
men minni — — — mitt!

Olav Dale

Kalkingsprosjektet
«Forsøks- og forskningsprogram omkring kjemiske tiltak for å begrense
forsuring av•vann og vassdrag», til
daglig kalt «Kalkingsprosjektet», startet i 1980. Prosjektet, som har hovedkontor i Fylkeshuset i Arendal, finansieres ved bevilgning fra Miljøverndepartementet og er administrativt tilknyttet Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Leder er cand. real. Dag
Matzow.

Håndbok for
minstevannføring
Fra USA har vi fått «Instream Flow
Information Paper: No. 12», som er
utgitt av U.S. Fish and Wildlife Service
(tilsvarer Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk). Interesserte kan henvende
seg til generalplankontoret.
FOSSEKALLEN
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Kvernhuset
i Jondal
Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Sigmund Brommeland

Interessen for å bevare gamle kulturminner
har tatt seg sterkt opp i den senere tid. Blant
annet er man blitt oppmerksom på de gamle
kvernhus, som det haster med å ta vare på.
Høsten 1977 ble ett av kvernhusene 1 Jondal restaurert etter initiativ av ildsjelen
Sigmund Brommeland. Prosjektet ble finansiert ved bidrag fra Foreningen til Norske Fornminners Bevaring, Jondal Kommune, Haugesund Sparebank, Vaksdal
Molle, Statskraftverkene og «Kvernhusets
Venner».

Kverner drevet med vannkraft kom
antagelig til Norge på 1200-tallet. Før
den tid ble kvernsteiner drevet med
håndkraft. I nyere tid ble de vanndrevne kvernene svært alminnelige over
hele landet.
Det restaurerte kvernhuset i Jondalen ligger i Øvre Krossdalen ved broen
der meieriet lå . . . Huset ble satt opp
av Indre M. Flatabø omkring 186,
men det vises på tømmeret at det har
vært flyttet dit fra et annet sted. Man
må derfor tro at kvernhuset er meget
eldre.
Her har altså vannkraften vært
brukt til å male korn, slipe ljåer og
lignende i uminnelige tider. I krigstiden 1940 —1945 gikk kvernen ennå,
men tre til fire år etter begynte man å
sende kornet til store sentralt beliggende og mer effektive møller. I dette
tilfelle Karmlund Mølle på Karmøy.
Da møllen ikke lenger var i bruk,
begynte kvernhuset å forfalle. Brom-
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meland, som hadde kjent stedet fra
barnsben av, fant dette vemodig, og i
1974 begynte tankene om restaurering
å ta form. Det er flere kvernhus i
miserabel stand i dette området.
Kvernhuset øverst i Krossdalen egnet
seg imidlertid spesielt godt for restaurering fordi det lå så og si -midt i
bygden — lett tilgjengelig fra elven.
Etter å ha fått kontakt- med Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring i Bergen, kom det fart i arbeidet, og i 1977 ble restaureringen utført. Som bildet viser var det omtalte
kvernhus da i en slik forfatning at det
ikke ville blitt stående en vinter til.
Ved hjelp av midler fra Foreningen
til Norske Fortidsminners Bevaring,
Jonsdal Kommune, Haugesund Sparebank, Vaksdal Mølle og Statskraftverkene kom man et stykke på veg. Resten ble dekket av bidrag fra «Kvernhusets Venner», det vil si venner og
kjente blant utflyttede Krossdølinger,

noen Jondølinger og andre som var
interessert i å delta.
Det restaurerte kvernhuset ligger like ved Krossdalen Fjellstove, og er i
dag en ny attraksjon for turistene.
Dessuten har Jondal skole utarbeidet
et undervisningsopplegg, der elevene
får besøke kvernhuset.
Fossekallen håper at flere fornminner på denne måten kan reddes fra
forfall, og at Statskraftverkene også i
fremtiden vil være med å yte sitt når
det gjelder å ta vare på disse våre
første «kraftverk».
Til slutt skal det nevnes at Brommeland selv har et sterkt ønske om å få
istandsatt kvernhuset så fullstendig at
man kunne male korn der. Slik kunne
man få demonstrert teknikken for de
kommende generasjoner. Han mener
ikke finansieringen skulle by på problemer, men det er vanskelig å finne
folk som kan utføre arbeidet.

á

Søkelys på Forbygningens budsjett

Forbygningen får mindre bevilgning i
1983 enn i 1982. Ca. én prosent av
det som blir tildelt Statskraftverkene.
Ingen blir forundret eller bedt om å
gå i tog av den grunn. Men selv i NVE
er vel ikke alle klar over at denne
knappheten er blant de eldste og mest
hevdbundne tradisjoner innen norsk
statsforvaltning.
I 1827 var det storflom i Glomma.
Etter syv magre år fikk Kanalvæsenet
midler til — utilstrekkelig — flomsikring. Glomma fløt over tre ganger til
før det ble bevilget ytterligere til forbygninger.
Det gikk enda senere for seg i
mindre vassdrag, som for eksempel
Drammenselven. Der tok det 30 år fra
de første forbygningsplaner ble utarbeidet til bevilgning ble gitt. Det rant
meget jordblandet vann i sjøen i de
årene.
Det er ikke godt å si hva som skal til
for at denne tradisjonen blir brutt. Muligens kunne en «storofse» i Akerselven trenge inn i Finansdepartementets
kjeller og løse litt på pengesekkene.
I mellomtiden kunne kanskje litt
mer ekstern informasjon om avdelingens arbeid være på sin plass. Det er vel
det minst kontroversielle av alt vi holder på med i NVE. Men selv snille
barn kan ha behov for å bli hørt.
Bo Wingård har helt rett når han i
Fossekallen nr. 9/1982 peker på at
NVE's informasjon har vært konsentrert om kraftutbyggingen og de naturverntiltak denne har gjort nødvendig.
Hydrologene har nå fått sin film.
Kan ikke Forbygningsavdelingen få en
bok med samme utstyr som Natur- og
landskapsavdelingens siste publikasjoner? Gjerne illustrert med noen av
avdelingens fine gamle tegninger og
kart og — selvfølgelig — med illustrasjoner fra avdelingens arbeid i dag.
Hvis egne midler ikke strekker til,
kunne det vel være mulig å interessere
Kultur- og Landbruksdepartementene
i prosjektet. Dette er jo kulturarbeid i
ordets opprinnelige betydning.

Jeg har et par kommentarer til artikkelen. Jeg er selvsagt enig i Christophersens velvalgte ord når det gjelder
behovet for mer penger og informasjon. Men det er ikke alltid så lett for
musene å brøle, og kanskje spesielt
når elefanten bor i samme hus.
Vi prøver i større grad å informere
på grasrotplanet, med informasjonsmøter og kontakt med kommuner og
andre interesserte. Forbygningsavdelingen er nok adskillig bedre kjent
blant de innfødte langs Glomma enn
langs Akerselva.
Men det hender at vi kaster oss ut i
storpolitikken. Vi skrev på oppfordring et utmerket (?) forslag til stortingsmelding for noen år siden. Men det
havnet dessverre i en stor skuff i et departementalt skrivebord. Vi vet ikke
om det var på høyre eller venstre side.
Det gikk bedre da vi i 1981 slapp
inn i Industrikomiten.
Der oppnådde
vi en godtgjørelse på tre millioner kroner for én times informasjon. Så vi
håper at medlemmene i denne komit&n blir sittende lenge.
Filmbransjen er heller ikke ukjent i
VF. Vi holder på med en informasjonsfilm om forbygningsvirksomheten, men alt tar sin tid. Den blir vel
ikke spilleklar før om 1 —1 år. Det
er ikke alltid så enkelt å produsere interessante flomkatastrofer med filmfotografen på plass.
Men la oss være enig om at vi savner en populær publikasjon om VF.
Her har vi ingen annen unnskyldning
enn at vi er nedgravd i påtrengende,
matnyttig flomsikringsarbeid. Kanskje
vårt utmerkede samarbeid med Informasjonskontoret kan bringe resultater.
Men det vil neppe føre til øking av
bokflommen i høst.

Anne Christophersen

Bård Andersen

Anne Christophersens innlegg
har vært forelagt fagsjef Bård
Andersen i Vassdragsdirektoratet,
Forbygningsavdelingen,
som har følgende kommentar:

Innspurt for Sperstad-utval

Verneplan 3-ini
innen 1. septem

Sperstad-utvalget nærmer seg in
Utvalget har som en foreløpig må
tember i år, opplyser verdeplanu
Fossekallen.

Sperstad-utvalget, eller rettere sag
«Kontaktutvalget for verneplan fo
vassdrag», har denne sammensetnin
(fra venstre på bildet):
Professor Olav Gjærevoll, vass
dragsdirektør — utvalgets formann —
Hans Sperstad (sittende foran), fylkes
politiker Marit Wikholm (sittende)
jorddirektør Ottar Fjærvoll, byråsje
Kjell Hauge (for ekspedisjonssjef Gun
nar Germeten), fagsjef Knut Ove Hil
lestad.
— Oddbjørn Dammerud, utvalget
sekretær, hvor mange av de 63 vass
dragene som nå behandles vil bli fo
reslått vernet?
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Tvi, tvi! og Skitt fiske!
Ved Kåre Engseth
Formann i Eidfjord Jakt- og Fiskarlag
Eidfjord Jakt- og Fiskarlag vil i denne artikkelen gjerne gjøre NVE-ansatte
oppmerksom på de muligheter som finnes for jakt og fiske i Eidfjord.

Jakt- og fiskerettigheter
Eidfiord Jakt- og Fiskarlag ble stiftet
9. august 1974. NVE eier en del jaktog fiskerettigheter i Eidfjord kommune, og disse har laget etter hvert tatt
hånd om. Blant disse rettigheter er
jaktområdet for småvilt og reinsdyr i
Rembesdalen, og fiskerettighetene i elvene Bjoreia og Veig.
Ut over NVE's rettigheter leier laget
omtrent like mye av private grunneiere, inkludert dorgefiske i Eidfjordvatnet.

iing

til innstilling om Verneplan 3.
å få innstillingen ferdig til I. sepsekretær Oddbjørn Dammerud til

Eidfjord Jakt - og Fiskarlag
Eidfjord Jakt- og Fiskarlag har ca. 50
medlemmer, og arbeider aktivt for å
skaffe medlemmene bedre muligheter
for jakt og fiske. Man prøver å få leid
større områder for reifisdyr- og småviltjakt, og større deler av elvene.
Dessuten står leie av elver og vann til
innlandsfiske på ønskelisten.
Laget har arbeidet med å få gravd
kanaler i osene for å lette oppgangen
for fisken, og i 1982 ble det satt ut
sjøaureyngel i elven Veig for 10 000
kroner. Dessuten er det bygget fiere
broer og klopper over og langs elvene
for å lette og trygge fisket. Slikt arbeid
vil man fortsette med.
Fiske
1 1982 ble det på disponible fiskerettig-

— Utvalget arbeider ut fra at ingenting skal være endelig avgjort for noe
vassdrag før arbeidet er avsluttet, men
vi kan vel antyde at et flertall av de
vassdrag som utvalget vurderer, vil bli
foreslått gitt varig vern.
En del debatt må vi vel regne med
at det vil bli om noen vassdrag, medgir Dammerud: — Særlig ut fra den
målsetting som blant annet ble skissert
fra Stortingets side, at verneplanen
ikke må bety fin- store ofre for kraftforsyningen i årene framover. Dette
forhindrer ikke at vassdrag med betydelige energiressurser nå vil bli foreslått varig vernet, opplyser Oddbjørn
Dammerud til Fossekallen.
Storch

Kortpriser

heter tatt ca. 150 laks (gjennomsnittsvekt 7,5 kg) og vel 200 sjøaurer (gjennomsnittsvekt 1,5 kg). Fisket har i de
siste to til tre år vært godt og stabilt.
Tiden for fisket blir bestemt av Direktoratet for jakt-, fiske- og ferskvannsstell, og er nå fastlagt til perioden
1. juni —15. september — altså 107
effektive fiskedøgn.
J akt
Rembesdalen hadde i 1982 29 fellingstillatelser på villrein: tre bukker,
tre kalver og 23 simler fordelt på 26
jegere. Utbyttet har vært noe varierende fra år til år. 1 1981 var fellingsprosenten 100, mens den i 1982 lå et sted
mellom 10 og 15. Jakttiden er fastsatt
til perioden 25. august —24. september.
Trekning av jaktkort
Alle ansatte i NVE som er medlem av
Eidfjord Jakt- og Fiskarlag, kan være
med i trekningen

om jaktkort

i Rem-

besdalen. Også de som er medlem i
andre jakt- og fiskarlag i tilknytning til
NVE kan delta i trekningen. Søknadsfrist for 1983 er 5. juli, og søknaden sendes lagets formann: Johan
Medhus, 5784-Øvre Eidfjord. «Gamle» og nye medlemmer ønskes velkommen til ny sesong i 1983.
Tvi, tvi! og Skitt fiske!

for 1983

kr. 30, —
kr. 50, —
kr. 30, —
kr. 100, —

Medlemskort i Eidfjord Jakt- og Fiskarlag
Ett døgns fiske i begge elver og i Eidfjordvatnet
Ett døgns fiske i én av elvene og i Eidfjordvatnet
Sesongkort for medlemmer
Sesongkort for ikke-medlemmer:
Begge elver og Eidfjordvatnet
Én av elvene og Eidfjordvatnet

kr. 700, —
kr. 500, —
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Vannkraftutbyggernetar i bruk ny
Seksjonsleder Oddinund Aarvik ved National Elektro intervjues av Einar Berg
Vannstandsnivået 1 Krokvatn-magasinet, et av Granvin Elektrisitetsverks magasiner, er siden høsten 1981
blitt fjernavlest av et tonekanalsystem som forsynes med strøm fra et solcellepanel og to vindgeneratorer. National Elektro har konstruert målestasjonen som et prøveprosjekt, og har fått støtte fra NTNF og det lokale
elektrisitetsverket. Så langt har anlegget virket bortimot perfekt, og Granvin Elektrisitetsverk har spart kostnadene ved å ta seg frem over en 4 km lang ubrøytet vei over fjellet vinterstid. Seksjonsieder Oddmund Aarvik
ved National Elektro, har hatt hovedansvaret for prosjektet.

Noen tekniske opplysninger
Måleområdet

om Granvin-prosjektet:

Krokvatn maks. 10 m, Røyrvatn maks. 1 m.

Fjernkontrollutrustning:

PROCOL 80, plassert i isolert målehytte og varmeisolert skap. 4 analoge målinger,
8 enkle kommandoer.
Levert av National Elektro
Energisystein:

2 stk. vindgenerator (Savoniusrotor), 24 V å ca. 70 Wh/døgn.
2 stk. solcellepanel å ca. 35 W, koplet i serie for 24 V
2 stk. 12 V batteri koplet i serie, 230 Ah.
Levert av Mocoast ingeniørfirma

Krali.fra
sol og vind som hjelpemidler i vannkraftutbrggingen,
Aarvik
—
driver
dere
geriljataktikk
overfOr
norske vannkrafiutbyggere?

Nei, det er det klart at vi ikke gjør.
Tvert imot er dette ment å skulle avhjelpe situasjonen der man har få og
dårlige muligheter for å utføre disse
typer oppgaver. La meg samtidig få
understreke at denne typen arrangement kun er aktuelt der det er små
kraftbehov. Den energiproduksjonen
vi her snakker om, er i størrelsesorden
10 watt, altså tilsvarende styrken av
en veldig liten lyspære.

Men med alt det avanserte .fiernavlesningsmstfret
som brukes i dag med
dataskjermer
og overvakingsprogrammer, er ikke dette metoder .fOr hobbvlofiet nier enn .fOr stromliniefOrmede
kraftstasjoner?

Vi kan ikke forsyne avansert datautstyr med de energimengdene vi her
har til rådighet, og der det er større
kraftbehov vil vi anbefale andre systemer. Ofte er det likevel slik at man
kan nøye seg med et enkelt og lite
energikrevende system, for eksempel
for vannstandsmålinger der man ofte
greier seg med fra en til tre avlesninger

Lukehus ved dam Krokvatn med solcellepanel og vindgenerator.
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daglig. 1 dette tilfelle foregår det slik at
måleorganet koples ut mellom hver
avlesning, men en liten innebygget detektor kopler det inn igjen når anlegget
blir kalt opp fra sentralen i bygda. De
avleste verdiene blir så overført til sentralen igjen. Ved Krokvatn skjer dette
over telenettet fordi man hadde en
linje ført fram dit, men det kunne like
gjerne skje via en eller annen form for
trådløst samband. Med dette arrangementet forbruker man veldig lite
strøm.
Aarvik opplyser at driftserfaringene er
meget gode, og siden anlegget ble satt
i drift i november 1981 har man ikke
hatt et eneste uhell på de vitale delene.
Av ukjent årsak fikk man i januar
1982 feil på en battericelle, men batteriet ble skiftet av el-verket uten større
ulemper for driften. Det fremheves
videre at et energisystem basert både
på sol og vind synes ideelt, da mye
vind og store lysmengder ofte opptrer
til ulike tider. Et energisystem basert
bare på vind og batteri kan nok også
virke tilfredsstillende, men dette er
avhengig av de lokale vindforhold.
— National Elektro har engaiert seg i
dette prolektet
sammen med NTNF og
Granvin Elektri,sitetsverk.
Det betfr vel
at dere ser muligheten .fOr et realistisk
og lannsomt

leveringsprodukt

av dette i

tiden .fremover?

Fjernkontrollutrustningen
huset.

er plassert i varmeisolert skap i luke-

nergikilder

I hovedavtalens kjølvann

økt informasjonog
kontakt
Ved Thor Johansen, AV
Hovedavtalen for arbeidstagere i staten ble inngått 21. august 1980. Den 2.
april 1981 ble det for NVE's del inngått en særavtale til del 2 som omhandler
de ansattes medbestemmelse. Særavtalen inneholder blant annet bestemmelser
om hvordan informasjon, drøfting og forhandlinger mellom NVE og arbeidstagerorganisasjonene skal foregå, og hvilke saker som skal behandles.

Oddmund Aarvik.

Ja, det gjør vi, og det har vært en
viss interesse for dette. For innsamling
av en måleverdi, slik som vannstandsnivå, temperatur og lignende, er dette
fine saker. Men ofte støter vi på den situasjon at man gjerne vil ha en løsning
på lukereguleringsproblemet samtidig,
og da er det straks snakk om helt andre
størrelser på energibehovet.
—
Na er vi inne pd el meget interessant
sporsmal.
Ser du en mulighet
.fOr a
bruke slikt utstyr til lukereguleringer
ogsa? I sa fall kunne man jo slippe a ha
en rekke av de kostnadskrevende
og
skiemmende
krafiliniene
permanent
staende i hovrjellet
slik Soill vi har i
dag?

— Ja, absolutt, men på en indirekte
måte. Vi har et system i tankene der
strøm fra soleellepanelet og vindgeneratoren på kommando åpner en ventil
som setter i gang en liten vannkraftturbin. Denne kan produsere nok energi
til å ta seg av lukereguleringen. Kon-septet er for så vidt klart på papiret.
Det vi nå trenger er kontakt med en
vannkraftutbygger som er villig til å
prøve det i praksis. Jeg understreker at
vi ser seriøst på dette, og at systemets
driftssikkerhet betyr alfa og omega.
Det tror jeg imidlertid vi kan klare.
Utfordringen
går hermed til vannkraftutbyggerne
om å få vann på
mølla, vind i seilene eller hva man
nå vil . . .

I nformasjonsmøte på
generaldirektørnivå
Informasjon på generaldirektørnivå
ble avholdt for fjerde gang 17. mars
1983. På dette møtet samles NVE's
ledelse med generaldirektøren i spissen
og representanter for samtlige arbeidstagerorganisasjoner i NVE.
På møtet ble det blant annet informert om hovedstyrets virksomhet siden sist, samtidig som man drøftet
etatens budsjettforslag for 1984. Det
ble videre informert om hva som er
skjedd siden sist når det gjelder NVE's
fremtidige organisasjon. Videre ble
erstatningsbeløpenes størrelse i forsikringsordningen for NVE's ansatte diskutert, og det ble redegjort for mulighetene for forsikring av NVE's feriesteder.
Driften av Statskraftverkene

16. mars var det informasjonsrnøte
ved driften av Statskraftverkene. Fra
Statskraftverkene møtte kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær og driftsledelsen, mens det fra de ansatte var representanter fra arbeidstagerorganisasjonene ved driften. På sakslisten sto
blant annet Statskraftverkenes budsjettforslag, orientering om spesielle
saker ved driften, hvordan utnytte
driftens ressurser best mulig og hvordan sikre nødvendig kontakt med andre avdelinger i Statskraftverkene så
tidlig at de ansatte ved driften får
mulighet til reell medbestemmelse.
Dette møtet holdes to ganger i året.
Ett av møtene legges til et av driftsområdene kombinert med en befaring,
slik at man skal kunne ta vare på og
utvikle den kontaktskapende virksomheten som hovedsamarbeidsutvalgene
la grunnlaget til.
Statskraftverkenes anleggsvirksom het
Et tilsvarende opplegg er under planlegging både for kraftanleggene og
overføringsanleggene. Et første møte
er berammet til 19. april, og man vil
her legge nærmere planer for hvordan
dette bør legges opp i fremtiden.

MORGES VASSORAGS•

OLEIt

ETSomEN

SÆRAVTALE
om
de ansattes

Hovedavtalen revideres
Hovedavtalen ble sagt opp i fjor høst
fordi den skulle revideres. Det kan
derfor se merkelig ut at det nå legges
så mye arbeid i å praktisere en avtale
som ingen er forpliktet til å overholde.
Det vil likevel være praktisk å forsøke å oppfylle den avtalen som foreligger, og gjennom det finne frem til et
fornuftig program for sikring av de
ansattes rnedbestemmelse. Vi må ikke
komme i den situasjon at vi bare ser
avtaleteksten og blir blinde for intensjonene bak, nemlig at man skal etablere et samarbeidsmønster hvor kontakten og tilliten kan bli så god at
informasjonsutveksling
og medbestemmelse blir en naturlig del av vår
arbeidssituasjon.
Mange har følt at vi mistet et viktig
bindeledd da samarbeidsavtalen
og
samarbeidsutvalgenes
virksomhet
opphørte. Erfaringen med informasjonsmøtene så langt sier oss likevel
at vi i et hvert fall er kommet et
stykke på veg i arbeidet med å etablere
nye fora for utvidet informasjon mellom ledelsen og representanter for de
ansatte.
Det blir opp til oss selv å videreutvikle dette, og det sier seg selv at
både ledelsen og de ansatte har et
ansvar i denne forbindelse. Hovedavtalen har trukket opp visse rammer.
Vi må selv sørge for å fylle disse på en
måte som kommer hele etaten og alle
de ansatte til gode.
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Fantasi kan løse problemer
Kjære Kalle!
Takk for sist! Du sa du var lei av å lese
om all slåssingen i våre vassdrag. Det
må være bedre å samarbeide om det
riktige enn å få rett ved å slå motstanderen flat.
Men ikke alle aviser er like ille, og i
virkelighetens verden skjer det mye
hyggelig som få journalister og leserbrevskribenter får øye på. Jeg vil gjerne oppmuntre deg med et eksempel.
I Breheimen har man i årevis
kranglet om Fåbergstøl-magasinet.

Noen ville ha jordbruk der, andre ville
lagre vann, og papirhaugene vokste.
Det skal fraktes mye masse fra bygda opp til dammene, og plutselig dukket det opp en god ide. Kunne ikke de
tomme bilene ta med seg jord ned
igjen fra Fåbergstølen?
Fantasi er mangelvare, så den må vi
stelle godt med. Den trives dårlig i
miljøer hvor det bare tales om svart
eller hvitt.

Vannmannen

NVE's personale
Endringer i februar 1983
Nytilsatte
Bekken, Finn W.
Benjaminsen, Willy
Bergmann-Paulsen,
Jon
Bjerke, Svein
Bjørnstad, Størker
Blesvik, Reidar
Bollerud, Ole J.
Christensen, Gunnar
Dale, Aslaug
Erfjord, Terje
Ersnes, Bjørn 0.
Grimdalen, Gudrun
Johannessen, Arild
Johansen, Jan Arild
Kjeldsberg, Mette
Knivskenes, Svein A.
Kristiansen, Helge J.
Kroknes, Jorid Wold
Nedrevåg, Magne
Nielsen, Jarle
Olafsen, Per B.
Pedersen, Kjell
Pettersen, Gunnar
Rabbe, Kjersti 0.
Salvesen, Torin
Skaret, Bjørn
Sommerli, Toril
Valla, Frode

Avd.ing.
Elmaskinist
Avd.ing.
Ingeniør
Avd.ing.
Avd.ing.
Lærling
Konsulent
Ktr.ass.
Overing.
Avd.ing.
Ktr.fullm.
Driftsarbeider
Avd.ing.
Førstekonsulent
Fagarbeider
Avd.ing.
Avd.sykepleier
Messebestyrer
Fagarbeider
Ingeniør
Ingeniør
Ktr.ass.
Ingeniør
Fagarbeider
Oppsynsm.ass.
Avd.ing.
Avd.ing.

Avansement og opprykk:
Antonsen, Endre
0032
Brattbakk, Bjørnar
0033
Bugge, Håkon
3606
Høisæther, Magnhild
0016
Johansen, Per
0995
Knutli, Arvid
0986
Kvammen, Kjellaug
0009
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Avd.ing.
Avd.ing.
Maskinmester
F.ktr.fullm.
Maskinm.ass.
Fagarbeider
Adm.sekretær

Rana-verkene
Glomfjord kraftverk
SD-Landssentral
SEA
Kobbelv-anlegget
Ulla-Førre-anleggene
Flesaker trafostasjon
AI
Vestlands-verkene
SP
Vestlands-verkene
SAI
Hasle trafostasjon
SK-Hokksund
Aura-verkene
SK-Bjerkvik
Kobbelv-anlegget
Eidfjord messe
Vestlands-verkene, Omr. 6
Ulla-Førra-anleggene
Kobbelv-anlegget
SK-Bjerkvik
Vestlands-verkene
Eidfjord-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Rana-verkene
ET 6

Innset-verkene
EKT
Aura-verkene
VFV
Glomfjord kraftverk
Rana-verkene
Vestlands-verkene

Laubakk, Jorid
Liland, Knut
Luneborg, Ottar
Martinsen, Kåre
Melstveit, Alf B.
Mjørud-Gjulem, Åse
Nerland, Magne
Olsen, Erik
Onarheim, Gunnar
Pedersen, Aud
Ranheim, Jacob
Rishaug, Anne Marie
Ruud, Kari
Stavheim, Kolbjørn
Stegarud, Gunnuv
Sæle, Bjørn M.
Tjeldhorn, Odd A.
Tomsvik, Mariann
Underhaug, Jon A.
Vedlog, Harald
Vikan, Tore
Vollmo, Evy M.

0009
0033
0998
0995
0033
0015,
0033
0033
3414
0009
0991
0015
0019
0991
3605
0033
0033
0015
0032
0033
0033
0015

Adm.sekretær
Avd.ing.
Montasjeleder
Maskinm.ass.
Avd.ing.
Ktr.fullm.
Avd.ing.
Avd.ing.
F. ktr. fullm.
Adm.sekretær
Fagarbeider
Ktr.fullm.
Adm. sekretær
Fagarbeider
Montasjeleder
Avd.ing.
Avd.ing.
Ktr. fullm.
Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Ktr. fullm.

Rana-verkene
Kristiansand trafostasjon
Innset-verkene
Rana-verkene
Vestlands-verkene
VA
Innset-verkene
Rana-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Innset-verkene
Aura-verkene
VA
Aura-verkene
Aura-verkene
Smestad trafostasjon
Vestlands-verkene
Innset-verkene
AAØ
Vestlands-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
VH

Fratredelse med pensjon:
Bergli, AntonLedningsmester
Evju, NilsFagarbeider
Fossum, OlafFagarbeider
Graneng, HansOpps.
mann
Langdalen, ErlingAvd.ing.

Område 3
Område 2
Aura-verkene
Ulla-Førre-anleggene
VFØ II

Fratredelse, annen:
Brækkan, Thor
Fossdal, Marit L.

Alta-anlegget
SBG

Dodfall:
Fredriksen, Otto.

Ingeniør
Overing.

Avd.ing.

SK-Hokksund

Trykk:

Haakon

Arnesen

A/S,

Oslo

