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er et meddelelsesblad
for Norges
vassdragsog elektrisitetsvesen.
Utgivelsen forestås av et bladstyre.

GOD JUL!
igjen har vi lagt et år bak oss og står på terskelen til et nytt.
1983 har vært et rolig og godt arbeidsår for
etaten. Hvilke problemer og utfordringer som
ligger foran oss, ved siden av de mer tradisjonelle og faste gjøremål, vet vi ikke. Kanskje er
det også en fordel ikke å vite for mye om
fremtiden. Når alt kommer til alt er det de
vekslende og uforutsette oppgaver som gjør
vår hverdag interessant.
Neste år får vi forhåpentligvis en avklaring
om NVE's fremtid. Hva løsningen enn blir, vil vi
fortsatt være sikret gode og trygge arbeidsplasser. Og da er situasjonen tross alt lys for
alle som arbeider i etaten.
På terskelen til det nye år vil jeg takke hver
enkelt, ikke bare for arbeidsinnsats, men også
for alle bidrag til godt samarbeide og godt
arbeidsmiljø.
La oss så feire julen, den beste av alle årets
høytider.
Jeg ønsker alle ansatte, gamle og nye, og
deres familier, en fredelig jul og et godt nytt år.

Synspunkter i artikler og innlegg står for
forfatterens
regning, og representerer
ikke nødvendigvis etatens eller bladstyrets syn.
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1983

Rekordår for norsk
kraftforsyning!
Meget store tilsig har ført til
nye rekorder i kraftproduksjon og eksport, samt til store
tap av vann forbi kraftverkene. Magasinene er helt uvanlig godt oppfylt foran vinteren.
Forbruket av kraft har hittil i
år, grunnet mild vinter og redusert kapasitetsutnyttelse
i
industrien,
vært noe lavere
enn ventet.
Korrigert for den milde vinter, er økningen i det alminnelige elektrisitetsforbruk
omtrent som prognosert.
Bedrede
markedsforhold
har
ført til sterk økning i den
kraftintensive
industriens
forbruk. Dette forbruk ventes
i 1983 å bli omtrent som det
høyeste tidligere registrerte
årsforbruk.
Eksporten av tilfeldig kraft
ventes i 1983 å komme opp i
ca. 13 TWh (milliarder kWh)
for til sammen knapt 900 millioner kroner.
Forbruket i Norge frem mot
1990 ventes å bli i overkant
av det Regjeringens program
for sikret fastkrafttilgang
gir
dekning for.
Sverige, Danmark og Finland har grunnet den økonomiske situasjon for tiden rikelig kraftverkskapasitet.
Etter
1990 regner våre naboland
derimot med selv å ha behov
for hele sin produksjonsevne.
Grunnet
samkjøringen
i
Norden
ventes
det derfor
ikke problemer med krafttilgangen de nærmeste år, men
det må sørges for tilfredsstillende innenlands dekning fra
1990.

Trappen i Fykandalen ble bygget i den første anleggsperioden
i Glomfjord (1919). Den har 1026 trinn, og
klyver opp langs fjellsiden Reben i en stigning på 300 meter i 400 vinkel. Trappen blir holdt ved like, og
den er nå registrert som «nyere fortidsminne» ved Nordland Fylkesmuseum
i Bodø. I dag er det bare de
sprekeste fjellklatrerne
som bruker trappen.

Glomfjord

kraftverk

Fagområdet

el sikkerhet
-

Kraft «fighteren»

forlater

En framtidig

22

NVE

Underdirektør
Erling Diesen forlot NVE 1. desember i år for å tiltre stillingen som ny
administrerende
direktør i Buskerud Kraftverker.
Diesen har vært 23 år i NVEs
tjeneste.
—

At vi spiser i statens kantiner
behøver ikke bety at vi spiser
rimelig. Det er registrert
at
wienerbrød i kantinen i Middelthunsgate koster fire kroner pr. stk. (ofte litt tørre og
med antydning til krølli kantene). I Majorstu-strøket
et par
hundre meter unna, kan man
få de samme wienerbrød,
men rykende ferske, til en
pris av kr. 3,30 —3,40.
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Varig vern av 46 nye vassdrag
Sperstad-utvalgets
forslag til Verneplan 3 er nå klart. Utvalget foreslår at 43 av de 61 vassdrag som Stortinget i 1973 og 1980 ga midlertidig vern frem til 1985, gis varig vern.
Dessuten mener man at 15 av de øvrige vassdrag som er vurdert i en ny verneplan for
vassdrag, frigis til konsesjonsbehandling.

nødvendighet

24

med uferdig innhold

Fagsjef Bo Wingård gjør i dette intervjuet rede for hva som ligger i begrepet vannbruksplanlegging, og hvilket arbeid som er nedlagt for å få innført en slik planleggingsprosess
for våre vassdrag.

Kantineprisene

5

85 år

Elektrisitetstilsynet
kan i år feire 85 års jubileum. Tilsynets arbeidsområde
er spredt og
variert — fra utarbeidelse
av lovverk til etterforskning
av branner. Og geografisk
skal
avdelingen dekke kontroll av elektriske anlegg fra Karibien i sør til Svalbard i nord.

-

Dette sa direktør Rolf Wiedswang på Samkjøringens
generalforsamling
26. oktober i år.

i går, i dag og i morgen

Helt siden 1912 har det lille samfunnet i Glomfjord vært preget av kraftutbygging
og kraftproduksjon. Tidene har skiftet mellom nød og velstand, men i dag er det rolige forhold ved
det aldrende kraftverket.
Imidlertid står Glomfjord overfor en ny utbyggingsarea
i
forbindelse med Svartisen.

26

Når blir det fart i Enøk virksomheten?
-

Oljekriseft for 10 år siden voldte stort oppstyr, og utover i 70-årene har vi hatt en rekke
oljeprisøkninger.
I 1980 var oljeprisene blitt så høye at massive omstruktureringer
i
energibruken
var blitt nødvendige, men fremdeles går det tregt med energiøkonomiseringstiltakene.

Venemodammen:

28

Sto som fjell!

Kjell Yngvar Nilsen i Statskraftverkenes
driftsavdeling
tilsynet gjør rede for de forhold ved Venemodammen
i forrige nummer av Fossekallen.

og Bjarne Nicolaisen i Vassdragssom Knut Vågslid reiste spørsmål om

31

Aura kraftverk
Det er i år 30 år siden den første

generatoren

ble startet

ved Aura. I de siste to til tre

årene har det foregått omfattende modernisering ved kraftverket.

34
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GENERALDIREKTØREN

har ordet

Landsplanenfor
vern av vassdrag
Spørsmålet om å utarbeide
plan for
en landsomfattende
som bør vernes
vassdrag
ble tatt
mot kraftutbygging,
opp av Stortinget i 1960. Planen skulle ta utgangspunkt i
en bred avveining av utbygi
gings- og verneinteressene
de forskjellige deler av landet. Dette resulterte i oppav Undersøkelnevnelsen
vedrørende
seskomiten
mot vassdragsutfredning
avga sin
bygging. Komiten
innstilling i 1963, og denne
ble som melding behandlet av
i 1969. Med utStortinget
meli denne
gangspunkt
dingen ba Stortinget så om å
få utarbeidet en landsplan for
vern av vassdrag.
Dette førte til opprettelse
kraftutav Kontaktutvalget
(Sperbygging / naturvern
stad-utvalget), som i løpet av
to
utarbeidet
1970-årene
delplaner kalt Verneplan I og
Verneplan I ble vedtatt av
Stortinget den 6. april 1973
og Verneplan Il den 30. oktober 1980.
i
Disse planer resulterte
varig vern av 146 objekter og
midlertidig vern til 1985 av 61
objekter. De 146 vernede objektene utgjør en kraftressurs
på 11,7 TWh.
Nå gir ikke tallet 11,7 TWh
bilde av hvor
et dekkende
stor del av våre økonomisk
vannkraftressurutbyggbare
ser som er unntatt fra kraftutplanlegUnder
bygging.
gingen blir det nemlig utelatt
deler av de fleste prosjekter
4
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fordi man regner med ikke å
vinne frem med dem. Under
konseetterfølgende
den
foretas det
sjonsbehandling
reduksjoner
ofte ytterligere
ut fra en samlet avveining av
Hvor
og ulemper.
fordeler
dette utstort kraftpotensial
gjør har vi ikke oppgave over,
men det dreier seg trolig om
flere TWh.
Hvis vi går nærmere inn i
Verneplan I og II, vil vi finne at
er
vassdrag
de vernede
svært ulikt tordelt på fylkene.
I noen fylker er det vernet lite
eller ingenting, mens andre
bærer en stor del av verneDet fylke som
potensialet.
klart har fått aller mest vernet, er Hordaland, som dekker hele 33 % av det samlede
landet.
for
vernepotensial
Dette utgjør 17,4 % av fylkets
økonomisk utbyggbare vannkraft. Som nummer to komsom bærer
mer Oppland,
15,2 % av samlet vern, og
som en god nummer tre Hedmark, med 14,8 % .
har nylig
Sperstad-utvalget
lagt frem den tredje og siste
delplanen, Verneplan III, med
forslag til hvilke av de midlertidig vernede objekter som
bør vernes varig og hvilke
vanlig
som bør gjennomgå
Når
konsesjonsbehandling.
Stortinget i sin tid vil ha tatt
stilling til Verneplan III, har vi
gjennom de tre delplaner fått
den landsplan for vern av
vassdrag som Stortinget ba
om i 1969. Stortingets forutsetning har vært at de vass-

drag som ikke er med i denne
landsplan, skal vurderes ved
vanlig konsesjonsbehandling.
For å tilfredsstille den målsetting som er satt for verhar Sperstad-utneplanen,
valget i tillegg til de midlertidig vernede objektene også
tatt med Vefsna, Visten og
fylke.
i Nordland
Hellemo
Disse vassdragene har også
tidligere vært i fokus som verneobjekter. At de er tatt med
nå, har blant annet den fordel
at de kan bli vurdert i sammenheng med det som blir tilrådet unntatt fra kraftutbygging i Svartisen/Saltfjellet.
Sammenholdt med en kraftkan
balanse for Nord-Norge
vi da få vurdert hvilke følger
har for den
verneforslagene
i
kraftdekning
fremtidige
landsdelen. I Verneplan I og II
har Nordland bare to prosent
for
av samlet vernepotensial
landet. Dette utgjør 1,1 % av
fylkets samlede vannkraftressurser.
i
har
Sperstad-utvalget
Verneplan III enstemmig tilrådet varig vern av 46 objekter
med et samlet kraftpotensial
på 9,4 TWh. For tre objekter
med et potensial på 2,5 TWh
i utvalget.
er det dissens
Femten objekter med et samlet kraftpotensial på 3,3 TWh
er anbefalt frigitt for konsesjonsbehandling.
Dersom utvalgets enstemmige tilråding blir tatt til følge,
vervil den landsomfattende
neplanen bestå av til sammen

192 objekter med et samlet
potensial på 21,1 TWh.
Utvalget mener det er viktig at de tre delpjanene så
snart som mulig sammenfattes til ett dokument. Planen vil
da være sterkere og mer rasjonell enn om vi skal operere
Det vil
med tre delplaner.
og derlette presentasjonen
med forståelsen av verneplanen. Blir det senere gjort nye
vernevedtak, kan disse vedden verneplan
tak tilføres
som det nå er lagt grunnlag
for.
Verneplan III er et omfatmed en
dokument,
tende
grundig analyse av de forhold
som angår spørsmålet vern
Utvalgets
mot kraftutbygging.
bygger på regivurderinger
som for en
streringsmateriale
stor del er samlet inn spesielt
for denne vurderingen. Verer ved hvert
neinteressene
av de enkelte vassdragene
veiet mot kraftutbyggingsinDenne gang er
teressene.
landbruksinteressene
også
inn i vurderingen,
trukket
dessuten forholdet til reindrift
og resipiog vannforsyningsDet er lagt
entinteresser.
spesiell vekt på den geografiske fordeling av verneobjekter og fordeling på typer av
vassdrag.
fortjeSperstad-utvalget
ner stor takk for det omfattende og vanskelige arbeid
utvalget nå har avsluttet.

Glomfjord

kraftverk

slik det sto ferdig

i 1920.

I 1922 sto de tre første
klare.

aggregatene

ved Glomfjord

kraftverk

drifts-

Glomfjord kraftverk i går . .

Blodslit og
usikkerhet

I Glomfjord:
Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

I juli 1912 gikk den nyutnevnte byggeleder
Bernt Lund i land fra hurtigruten på Grønnøy medbringende sin bror studenten og et
telt. Sannsynligvis tøffet de videre innover
med motorbåt, og brødrene Lund studerte
nok omgivelsene. Noe bebyggelse fantes i
Vassdalsvik og Ørnes, men stort sett ga
fjellene bare plass til et par gårder under
bratthenget.
I Ørnes var det telefon, men det gikk
verken tråder eller veg videre innover langs
fjorden. Det var vel én mil inn til Fykan.
Innerste delen av fjorden fortonte seg som
en fjellgryte, med fossekovet midt imot.
Målet var nådd, brødrene Lund gikk i land
og slo opp teltet. Første natten blåste det
ned over dem!
Dette skulle bety starten på eventyret i
Glomfjord.
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Svenske interesser
Imidlertid fikk Schjølberg vicehæradhøffding
Knut Tillberg i
Stockholm — den gang en stor mann i svensk finans og industri — interessert i vassdraget. Tidligere hadde man ikke funnet anvendelse for kraften ved eventuell utbygging, men svenskene hadde planer om å lage kvelstoffgjødsel,
ammoniumsulfat. 1 1912 ble Fykanvassdraget sammen med gårdene Glomen
og Haugvik kjøpt av Tillberg og en gruppe andre, og de dannet
det norske selskapet «Glomfjords Aktieselskap», som ved kongelig resolusjon av 9. august 1912 fikk konsesjon på erverv og
regulering av vassdraget i henhold til Stortingets beslutning av
3. juli 1912. Planlegging og anleggsarbeidene
ble påbegynt allerede samme sommer.

Fykanfossen

før utbygging.

De første forberedelser
Før anlegget i Glomfjord startet i juli 1912 hadde det selvsagt
foregått planlegging og økonomiske transaksjoner i kulissene.
Flyttsamer
og enkelte fastboende var de eneste som hadde
hatt tilhold i Glomen frem til århundreskiftet,
men fra begynnelsen av 1900-tallet kunne folk fra fjordbunnen observere fremmedfolk som kom innover, gikk rundt i fjellene og dro ut igjen.
Spenningen utløstes ved at prøvedrift ble satt i gang i beryllfeltene syd for Fykandalen. Det var Ragnar Schjølberg fra Bodø
som undersøkte disse mulighetene, men da Bernt Lund besøkte området i 1912, var disse arbeidene opphørt. Da hadde
Schjølberg lenge vært i gang med å skaffe kapital til utbygging
av fossen og vassdraget, men konsesjonslovene
av 1909 og
usikkerhet om eiendomsforhold
i utbyggingsområdet
gjorde
det vanskelig å finne interesserte som ville sette penger i foretagendet.

Fisket var utbredt

i Glomfjord

før kraftutbyggingen.

Første anleggsperiode
Først foretok man oppmåling og stikning i fjellet. Man måtte
snarest få i stand innkvarteringsmuligheter
for arbeiderne før
vinteren, for stikningsmannskapet
holdt til i et primitivt skråtaksskur dekket med tjærepapp.
Denne boligen ble kalt
«Papphuset», og ville neppe holde mål for vinterklimaet. To 12mannsbrakker
og en 24-mannsbrakke
samt en tilhørende
smie ble i løpet av kort tid reist ved Naver. Dette innebar en
arbeidsinnsats
som for oss i dag høres nærmest utrolig, for
bæregjengen
måtte slite seg fra Fykan og opp fjellsiden til
Djupdalsrabben
(ca. 500 meter over havet), videre opp til
toppen av Rebenfjell (700 meters høyde) og derfra ned til
Naver (460 meter over havet). For dette ble de betalt med 7
øre pr. kg til Djupdalsrabben,
10 øre for forskjellige innslag på
denne siden av Rebenfjell og 20 øre over Rebenfjell til Naver.
Gjennomsnittlig bærevekt var 50 kg, men det går rykter om at
en mann har manøvrert opp last på 111 kg! Etter hvert fikk
man konstruert
en transportinnretning
kalt «kibba» (uttales
kjibba) for varer og personbefordring
til fjells. Last ble surret
fast på en treplatt og heist i et luftig 500 meters svev.
Personer satt fritt på kibba, men med føttene i spenn i ribbene
på platten. Fotstier og trapper oppover fjellsiden utgjorde
også forbedringer, men arbeidet representerte
nok likefullt et
umenneskelig blodslit.

Norsk arbeidskraft
Det var vesentlig ikke-faglært arbeidskraft som kom til anlegget i den første tiden, men etter hvert fylte flere kategorier arbeidere opp anleggsmiljøet. Norske konsesjonslover krevet av
arbeidsgiverne
at de ved vassdragsutbygging
i størst mulig
grad skulle gjøre bruk av norske arbeidere, så det var få svenske rallare i Glomfjord.

Anleggsvirksomheten
stopper opp
I 1914 kom en provisorisk kraftstasjon i drift som skulle gi kraft
til videre utbygging. Transportanleggene
var bragt i orden, og
vegbygging og brakkebygging
fortsatte. Arbeidsstokken
var
på denne tiden kommet opp i 400 mann. Så skjedde det noe
som kullkastet alle planer. Opprinnelig
var det som sagt
meningen å bruke Glomfjordkraften
til fremstilling av kvelstoff,
men etter at man i Tyskland i 1914 fant en ny metode til
fremstilling av dette stoffet (Habers metode), måtte man gi
opp tanken på kvelstoffproduksjon.
I løpet av sommeren ble
arbeidsstyrken
derfor trappet ned, og ved krigsutbruddet
1.
august 1914 var den redusert til 160 mann. Disse ble straks
sagt opp.

Ny anleggsperiode
Norge ble holdt utenfor krigen, og våren 1915 startet man opp
på nytt i meget beskjeden målestokk. Kraftstasjonen,
fordelingsbassenget og rørgaten ble prosjektert, og etter hvert ble
mannskapet utvidet. I 1916 ble arbeidet gjenopptatt med full
styrke.
6
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Man hadde denne gang ingen formening om hva Glomfjordkraften
skulle brukes til, men i 1918 ble det bestemt at
kraften skulle nyttes til sinksmelting, og med det for øyet ble
«Glomfjord Smelteverk A/S» stiftet. Smelteverket var på private hender, i motsetning til kraftverket som i august 1918 ble
overtatt av staten.
Våren 1920 sto kraftverket ferdigbygget med to aggregater
på hver 25 000 hestekrefter. Maskinene ble startet 19. mai, og
i 1922 var det tredje aggregatet driftsklart. Smelteverket ble
imidlertid aldri noen suksess, og allerede i 1923 måtte det innstille helt. Staten overtok da alle eiendommer, men sinkverkets
konkurs førte til at bare tre av kraftstasjonens 60 megawatt ble
utnyttet. Heller ikke opprettelse av Haugvik Smelteverk A/S i
1926 med tanke på aluminiumsproduksjon
førte til full utnyttelse av energipotensialet,
men smelteverket var da i hvert fall i
drift frem til okkupasjonen i 1940.
Den store usikkerheten omkring virksomheten i Glomfjord
førte selvsagt til sterke svingninger i befolkningstall og sysselsetting, men etter hvert oppsto det et fast lite samfunn rundt
kraftverket og smelteverket i Glomen og Haugvik. Nødsarbeid
ble satt i gang i perioder med liten virksomhet.

Okkupasjon og sabotasje
Da krigen kom var produksjonen
liten ved smelteverket.
Imidlertid besluttet tyskerne allerede i 1940 å utvide kraftprosjektet med tanke på aluminiumsproduksjon
i krigsøyemed.
Utvidelsen man la opp til var tre nye aggregater,
altså en
økning til seks. I den forbindelse var det nødvendig med nye
damanlegg, nytt rør i rørgata og nye linjer mellom Fykan og
Haugvik. Dette ga arbeid for 1500 mann. Ved krigens slutt var
aggregat 4 ennå ikke driftsklart, utvidelse av maskinhallen for
aggregat 5 og 6 var under utførelse og linjene til Haugvik var
halvferdige. Haugvik Smelteverk stanset helt opp i 1943, og i
de kommende år ble det bare levert noen få hundre kW til
smelteverket.
De allierte fulgte nøye med i hva som foregikk i Glomfjord,
og to ganger ble kraftverket utsatt for krigsødeleggelser.
I
1941 ble stedet bombet, og to mann drept, men «ved kraftverket ble der ikke anrettet nogen nevneverdig skade, bare såsom knust takstein og vindusruter». I 1942 derimot, ble kraftverket utsatt for sabotasje som førte til ødeleggelser både på
rørgate, stasjonsbygning
og aggregater.
Sabotasjeangrepet
ble foretatt av britiske kommandosoldater
og nordmenn fra
Linge-kompaniet,
og denne gang sørget sabotørene for at de
norske arbeidere ble varslet, så de kom seg unna. Imidlertid
mistet åtte av de tolv sabotørene livet under flukten.

Rørmontasje

i Glomfjord

Montasje av aggregat
dessverre ukjente.

september

1 ved Glomfjord

1918.

kraftverk

i 1920. Personene

er
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Etterkrigstid
Allerede før krigen hadde man arbeidet med å få etablert et
jernverk i Nordland. Aktuelle byggesteder var først og fremst
Spildra og Mo. I 1940 bestemte man seg for Spildra, og her
kunne Glomfjord-kraften
komme til nytte. Imidlertid kullkastet
krigen alle planer, og etter krigen ble hele sakskomplekset
vurdert på ny. Man bestemte seg da for utbygging av kraftkildene i Rana-området og Jernverket i Mo, og dette førte til at
man måtte finne annen anvendelse for kraften i Glomfjord.
Problemet løste seg i 1947 da Norsk Hydro kom inn i bildet og
fikk leie kraften til en ammoniakkfabrikk.
Utvidelsen av kraftstasjonen til seks aggregater sto ferdig i
1949, og fra da av har Glomfjord fabrikker A/S i regi av Norsk
Hydro produsert ammoniakk og fullgjødsel i Haugvik. De tre
første anleggsperiodene
i Glomfjord strakte seg over hele 37
år, men etter 34 års drift sitter nå imidlertid staten med et lønnsomt, nedbetalt kraftverk som gir grunnlaget for lønnsom industri i en liten utkantkommune.
Men kraftverkseventyret
som ble innledet i 1912 av herrene
Schjølberg,
Tillberg og Lund samt en håndfull slitere og
våghalser som lot seg heise til fjells på en treplanke, er ennå
ikke slutt. Med Svartisen-utbyggingen
for øye er det lille
Glomfjord-samfunnet
i full gang med forberedelser
til en ny
anleggstid.

Glomfjord

kraftverk.

Med overløp på dammen ved Fykanvatn

kan man i bakgrunnen

skimte Fykanfossens

gamle løp.

. . i dag . . .

Nedbetalt
kraftverk og
trygge
arbeidsplasser
Glomen og Fykanfossen
Ved et besøk ved Glomfjord kraftverk vil nok en uinnviet undre
seg over beliggenheten
— 20 kilometer nord for polarsirkelen, 50 kilometer sør for Bodø — i bunnen av en trang fjord
hvor man ved århundreskiftet
ikke hadde annet adkomstmiddel enn båt. Hvordan fant man stedet? Og hva var det som
fikk utbyggerne til å satse på dette prosjektet som i datidens
målestokk måtte fortone seg som hasard.
Noe av forklaringen finner vi ganske enkelt i stedsnavnet. I
dialekt uttales navnet Glomen med lukket o, og ikke med den
8
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Fra et naturvernsynspunkt
har dagens
kraftutbygging den fordel at det meste av
kraftverkene ligger skjult. En portal i fjellet
er ofte det eneste man kan se. Et besøk i
den underjordiske maskinhallen eller kontrollrommet
kan nok virke imponerende,
men det kan neppe gi nybegynnere forståelse av hvordan man utvinner elektrisk kraft
av vannmassene. På dette felt gir de tilårskomne kraftverk en helt annen mulighet til
innsikt, og her er Glomfjord kraftverk med
sine 63 år ikke noe unntak.

å-lyden vi kjenner i dag. I Snorres Edda forekommer navnet
Glaumr blant en oppregning av stedsnavn, og man antar at
dette er Glomfjord. På gammelnorsk betyr Glaumr «sterk lyd».
Den sterke lyden det siktes til er nok duren fra Fykanfossen
som mens fossen ennå eksisterte, kunne høres langt utover
fjorden når det var østavind. Stedet og fossen som skulle bli
midtpunktet i Glomfjords nyere historie, har navn etter verbet
fyke, og bilder av den gamle fossen ved utløpet til sjøen
forklarer uten videre betegnelsen. Utbyggerne må kort sagt
ha gått etter lyden, og synet har gitt dem visjoner.

NORGES

VASSORAGS

- OG

ELEKTRISITETSVESEN

STATSKRAFTVERKENE

Vannkraftklima
Så enkelt er det selvsagt ikke. Men forutsetningene for en vannkraftutbygging
i Glomfjord burde være de beste. Fjorden er
trang og omkranset av stupbratte fjell, slik at det lett blir liggende
et lavt skydekke over stedet. Innbyggerne i Glomfjord mener de
alltid har gleden av det samme regnet to ganger. Første gang når
det er på veg inn fjorden; annen gang når det har støtt mot fjellet
og er på veg ut igjen.
I tillegg gi; det store bakenforliggende
breområdet Svartisen vindforhold i Glomfjord-distriktet
som ytterligere forsterker vannkraftklimaet.
Fossekallen
fikk opplyst at med et
nedbørsfelt på bare 275 km2 har kraftstasjonen
et midlere
tilløp på hele 880 millioner m3 og en maksimal vannføring på
30 m3/ sek. Og vi tror det så gjerne! Det lave skydekket og all
nedbøren ga lysforhold som gjorde fotografen
fortvilet, og
nedbøren hindret redaktøren i å gjøre antegninger utendørs.
Og likevel var det bare 80 % tilsig i denne perioden.

Vannkraftmiljø
Glomfjæringene er imidlertid ikke plaget av fuktigheten. For dem
er den en naturlig del av tilværelsen, og den er en forutsetning
for det meste av virksomheten i Meløy kommune. Etter den urolige anleggsperioden
helt frem til okkupasjonen i 1940 og avbruddet i 1940 — 1945, har kraftproduksjonen
gitt trygge arbeidsplasser for de ansatte ved kraftverket.
Et gammelt kraftverk gir flere arbeidsplasser enn et nytt, og
derfor er det i dag hele 36 fast ansatte ved driften i Glomfjord.
Mange er født og oppvokst i Glomen, og en stor del av pensjonistene har vært med siden anleggsstart. Kraftverkets boliger
fra mellomkrigsårene er fremdeles i bruk, og nå da man restaurerer husene, er de igjen blitt ettertraktede.
Hus og hjem, utdannelse og arbeidsplass er med andre ord
preget av vannkraftmiljøet i Glomfjord. Ja, om det så er fritiden,
så er den til en viss grad bestemt av kraftverket.
FOSSEKALLEN NR. 10-83
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Maskinhallert— i GIbmfjord
kr.eftgleasjon. Driftsbestyrer
Thorleif Jenssen (i forgrun
nen) kan stå som refera
på aggregatenes
og h
lens størrelse.

Strømmen går ut på 41 liner, og
alle master er av jernbetong.
I
bakgrunnen
skimtes
Haugvik .11
fabrikker,
som er avtager
av
strømmen
fra Glomfjord
kraftve rk.
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fabrikkene i Haugvik. Det er seks masterekker og alle master
er av jernbetong. Et noe spesielt syn er nettet av de 41 linene
— selv om en naturvernentusiast
neppe ville karakterisere det
som vakkert.

Fra kontrollrommet
ved Glomfjord
stre) og Vidar Solem.

kraftstasjon:

Arne Jensen

(til ven-

Et gammelt kraftverk kan være mer instruktivt enn et nytt. Maskinmester Gunnar Kristiansen
demonstrerer
en manuell stoppemekanisme for en av turbinene.

Glomfjord Fabrikker
Det hvite kull som produseres ved kraftstasjonen, skaper grunnlaget for industriell virksomhet i Meløy kommune. Hovedtyngden
av arbeidsplasser finnes hos Glomfjord Fabrikker A/S, som er et
av Norsk Hydros anlegg. Her fremstilles årlig ca. 500 000 tonn
fullgjødsel, ca. 240 000 tonn kalksalpeter
og ca. 5,5 tonn
tungtvann. Ammoniakkproduksjonen
er varierende
alt etter
krafttilgangen,
men den har i de senere år ligget på omkring
100 000 tonn.
Fabrikkstedet Glomfjord har i dag rundt 1400 innbyggere, og
ca. 500 fra distriktet er ansatt ved Hydros fabrikker.
Hovedleverandør
av kraft til Glomfjord Fabrikker er Glomfjord kraftverk, og avtalen mellom staten og Norsk Hydro om
kraftleveranse
ble inngått i 1947. Etter dagens kraftpriser er
avtalen svært gunstig for Glomfjord Fabrikker, og den gir
grunnlag for vekst i bedriften.
Avtalen gjelder frem til år 2007, men Svartisen-utbyggingen
kan komme til å endre forutsetningene
for avtalen. Ved
Glomfjord Fabrikker håper man ikke den fremtidige utbyg-

Lukehuset ved dammen til Nedre Navervann.

gingen skal fordyre
Glomfjord-samfunnet
produksjonen.

kraften slik at bedriften får problemer, for
er i sin helhet avhengig av fullgjødsel-

Gjødsel og vegetasjon
Om Glomfjord Fabrikker gir livsgrunnlag for menneskene
i
Glomfjord, gir de sandelig også vegetasjonen ekstra gode betingelser. Det gule fabrikkutslippet
har nemlig en fantastisk
gjødslingseffekt på alt som vokser og gror i de nærmestliggende
områdene. Utslippet er for øvrig ufarlig.

Et vannkraftmiljø med røtter tilbake til 1912. Her er en del pensjonister samlet på velferdshuset.. Mange har vært med helt fra den første
anleggstiden.
Fra venstre:
Kåre Bang, John Bottolfsen,
Thorleif
Jenssen, Mette Kjeldsberg, Hans H. Hanssen, Magnus Hals, Borgny
Hals, Nelly Engesvik, Josefine
Kvanåli, Ragna Myrvang og Milly

Boldevin.
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Svartisen-utbyggingen
Etter hektiske anleggsperioder helt fra 1912 har Glomfjord-samfunnet nå i mange år vært preget av rolige forhold og jevn vekst.
Men lytter man nøye, kan man høre at det atter klinger hammerslag fra fjellet. Riktignok er det spede toner foreløpig, men med
Svartisen-utbyggingen
vil det bli ny anleggstid i Glomfjord.
Glomfjæringene
lytter og vet hva utbygging betyr. Og de ser
frem til hva nå Storglomfjord-utbyggingen
måtte bringe med seg
av godt og ondt.

Over til venstre:
Kraftutbyggingen
har gitt folk i
Glomfjord
adkomst
til fjellet,
blant annet ved denne trappen.
Trappen har 1026 trinn og går
over en stigning på over 300
meter i ca. 40° vinkel. All transport innover fjellet gikk tidligere denne veien. I bakgrunnen:
Fykanvatn, Glomfjord og Haugvik fabrikker.

Over til høyre:
Svartisen har trukket seg tilbake og etterlatt store jettegryter
ved Nedre Navervatn.

Over i midten:
Også lettere adkomst til fjellet
er skaf fet. Her er mast 1 for
taubanen i Fykandalen. Banen
har bare to master.

1 midten:
Norsk
Hydro ved Glomfjord
Fabrikker
er avtager
for all
kraften fra Glomfjord kraftverk.
Her pakkehuset for f ullgjødselen som eksporteres
til hele
landet.

Under:
Glomfjord Fabrikker i Haugvik.
Det gule utslippet er ufarlig, og
det har en gunstig virkning på
stedets vegetasjon.

FOSSEKALLEN NR 10-83
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vært ute etter å gi Fauske-distriktet
kompensasjon for tapet av
arbeidsplasser
ved Sulitjelma Bergverk, og da har nok driftssentralen for Svartisen-verkene
vært nevnt som én mulighet.
Jeg mener imidlertid personlig at man skal være ytterst forsiktig med å blande slike politiske argumenter inn i denne beslutningen. Her må man vurdere hva som er best for kraftutnyttelsen på landsbasis.

Evolusjon — ikke revolusjon
Utviklingen av en driftsadministrasjon
tar tid, og den skal stå
klar til å overta når anleggene er ferdig. Derfor er planleggingen av administrasjonen
for Svartisen-verkene
allerede i
gang.
Dere har nylig ansatt en driftsingeniør som skal ha med
nye prosjekter å gjøre, også driftsentralen
for Svartisenverkene. Betyr det at dere er sikre på driftssentral i Glomfjord?
Nei, intet er avgjort. Når vi har ansatt en driftsingeniør allerede nå, er det for å få en gradvis utvikling av administrasjonen. Etter hvert vil vi ekspandere med flere ansatte, men det
betyr selvsagt ikke at man ikke kan flytte hele staben til for eksempel Fauske. Jeg mener imidlertid det ville være uklokt. Når
man har opprettholdt
Glomfjord som eget driftsområde
så
lenge, har det vært i vente på utvidelser. Skulle man legge
driftssentralen
til Fauske, ville man måtte bygge opp alt fra
grunnen av, og da velger man «revolusjon» i motsetning til den
«evolusjon» Glomfjord kan tilby.

Store grunnlagsinvesteringer
Miljø,
godt for
du som
form av

i anleggsperioden

bakkekontakt
og evolusjon er ord som passer
deg som aktiv venstrepolitiker,
Jenssen, men kan
kraftutbygger
gi oss noen harde realitetens tall i
kroner og øre som skulle tilsi valg av Glomfjord?

I bunnen av denne fjorden skal Holandsfjord
kraftstasjon
ligge. Den vil bli på størrelse
med Kvilldal kraftstasjon
i Ulla-Førre.

FOSSEKALLEN NR. 10-83
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Over til venstre:
En
vegtunnel
mellom
Glomfjord
og Holandsfjord er under bygging, —
her sett fra Holandsfjordsiden. Kraftstasjonen
skal
ligge midt imot.

Over til høyre:
Sprengninger
for vegtunnelen pågår også fra Fykansiden.

Under:
Driftsadministrasjonen
for
Svartisen-verkene
bør
legges til Glomfjord, hevder driftsbestyrer
Thorleif
Jenssen
overfor
Fossekallen.
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Det er ikke vanskelig å belegge mitt standpunkt med tall. For eksempel kan jeg nevne at
man i anleggsperioden
her i Glomfjord, som jo kommer i alle fall, blir nødt til å sette opp 40 boliger. Med de anbud som foreligger i dag, må man regne med grunnlagsinvesteringer
på 40 millioner kroner. I hvert fall halvparten av disse boligene kan overtas av driften dersom driftsadministrasjonen legges til Glomfjord. Flyttes den til Fauske, må man regne med å bygge boliger
for minst 20 millioner kroner, samtidig med at boligene i Glomfjord blir stående tomme. Selv på
Statskraftverkenes
budsjett bør disse tall veie tungt!

Avgjørelse bør tas snarest
Til sist, Jenssen, kan du si noe om når dette blir avgjort?
Nei, dessverre. Men jeg håper at man snart kommer til klarhet i dette på sentralt hold, for
det er ikke lett for noen å arbeide under den usikkerhet som råder. Jeg har selvsagt
forståelse for at man sentralt helst vil vente med en avgjørelse til Stortinget har gitt konsesjon
for utbyggingen.
Vi må imidlertid ofte ta avgjørelser med tanke på fremtiden, og disse
avgjørelser vanskeliggjøres ved at vi ikke en gang vet hvor driftsadministrasjonen
skal ligge.
En annen ting er at jeg som NVEs representant på stedet får henvendelser fra politikere og
næringsdrivende
i kommunen, og jeg vil gjerne kunne svare dem mer konkret på hva som er
NVEs planer. Alle Glomfjæringer
er opptatt av dette med driftsadministrasjonen,
for det
gjelder jo tross alt fremtiden for hele det lille samfunnet.

OrdførerKonradFjellgaard/Meløy
kommune:

Legg
administrasjonen
for Svartisenverkenetil
Glomfjord!

Ved siden av å være en naturperle av de
sjeldne, står Meløy kommune i Nordland
sentralt når det gjelder Svartisen-utbyggingen. Under besøket i Glomfjord tok Fossekallen en prat med ordfører Konrad Fjellgaard, og han hadde litt av hvert på hjertet.

En kommune i vekst
I en tid da man hører meget om fraflytting fra utkantkommuner
og nedleggelse av ensidige industristeder, representerer
Meløy kommune i Nordland et gledelig unntak. Med sine 7000
innbyggere er Meløy kommune en kommune i vekst. Den er
også en relativt velstående kommune — noe det nye rådhuset
til en kostnad på 18 millioner kroner bærer bud om. Her finnes
gode skoletilbud, inkludert yrkesskole og videregående skole.
Barnehage og helsesenter
finnes på administrasjonsstedet
Ørnes, og planer for sykehjem og eldreomsorg
er under
utarbeidelse.
Hvert år legges det ut 50 nye tomter for
boligbygging
i kommunen, og en ny vegforbindelse
mellom
Kilvik i Holandsfjorden
og Glomfjord vil sikre et fornuftig
bosettingsmønster
i kommunen.
— Det er «de hvite kull» som er grunnlaget for den velstand
og den vekst vi er vidne til her i Meløy kommune, sier ordfører
Konrad Fjellgaard til Fossekallen.
Kommunestyret enstemmig inn for Storglomfjordutbyggingen
— Riktignok er det Norsk Hydro som gir oss den alt overveiende del av arbeidsplassene,
men uten kraften fra Glomfjord
kraftverk, hadde ikke Norsk Hydro i Glomfjord eksistert. Det er
altså vannkraften som gir grunnlaget for kommunens viktigste
næringsveg.

Ordfører
Jenssen

Konrad Fjellgaard i Meløy kommune. Driftsbestyrer
ved Glomfjord kraftverk i bakgrunnen.

Thorleif

Vannkraften har spilt en sentral rolle for den lille kystkommunen helt siden århundreskiftet,
og det er derfor kanskje ikke å
undres over at kommunestyret i Meløy gikk enstemmig inn for
Storglomfjord-utbyggingen.
Storglomfjord-utbyggingen
er en del av det omstridte
Svartisen-prosjektet,
og den vil øke kraftproduksjonen
i Meløy
kommune 2
gang. En utbygging av slike dimensjoner gir
selvsagt gode fremtidsutsikter.

50 millioner til vegbygging
Det er med disse fremtidsutsikter
for øyet at kommunen har
vært med på å finansiere et stort vegprosjekt. Norges lengste
tunnel vil bli drevet på vegen mellom Kilvik i Holandsfjord (hvor
Holandsfjord kraftstasjon er prosjektert) og Glomfjord.
Vegen er kostnadsberegnet
til 175 millioner kroner, og den
skal finansieres over NVEs budsjett. 45 % av kostnadene blir
gitt som tilskudd, resten som forskudd. Tilbakebetalingen
av
forskudteringen
skal skje i perioden 1994 —2002, og kommunen har måttet avstå fra 10 års konsesjonsmidler
(50 millioner
kroner i 1983-kroner) for å kunne klare sine forpliktelser.
— Det er mange penger for en liten kommune, sier Fjellgaard, men vi betrakter det som en grunnlagsinvestering.
Utbygging uten forbehold
Bortsett fra kravet om en terskel ved Lille Storglomvatn for å
sikre det rike ørretfiske der, har kommunen ikke tatt noen vesentlige forbehold når det gjelder Storglomfjord-utbyggingen.
NVE står fritt til å foreta de inngrep som er nødvendige, uten
FOSSEKALLEN NR. 10-83
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Thorleif Jenssen og Konrad Fjellgaard
tyr er: Turbinhjul for reguleringspumpe
rådhus 30. oktober 1982.

foran kraftverkets
gave til kommunen i anledning det nye rådhuset. Inskripsjonen
i drift ved Glomfjord kraftverk fra 1920 til 1965. Gave fra NVE-Statskraftverkene

innblanding fra kommunens side, og en slik situasjon må sies å
høre til sjeldenhetene i dag.
— Imidlertid regner vi med at utbyggingen vil føre til en
nokså hard beskatning på kommunens områder, og vi håper
selvfølgelig at NVE vil gi oss kompensasjon for dette, fremholder Fjellgaard.
Kompensasjon for beskatningen
Meløy kommune vil ikke kunne gjøre bruk av all den nye
kraften. Det vil bli bygget linjer, og ved å overføre kraften til
de distrikter som har bruk for den, vil den komme hele
samfunnet til gode. Til gjengjeld bør kommunen tilgodeses
med at driftsadministrasjonen
for Svartisen-verkene
legges til
Glomfjord, sier Fjellgaard.

på peltonhjulet i miniaved åpningen av Meløy

Glomfjord er ingen utpost!
Glomfjord blir av enkelte oppfattet som en av landets ytterste
utposter, og dermed uegnet som plass for en driftsadministrasjon på størrelse med Vestlandsverkenes
driftssentral i Sauda.
Dette er ikke tilfelle, understreker
Konrad Fjellgaard. Meløy
kommune tilfredsstiller
alle krav til et moderne samfunn, og
med dagens kommunikasjoner kan man være på hovedkontoret i Middelthuns gate på under fire timer.
— Undertegnede og hele resten av kommunen vil derfor bli
meget skuffet dersom driftsadministrasjonen
legges til Fauske,
og vi er alle villige til å kjempe for denne saken, avslutter ordfører Konrad Fjellgaard.

Katedral eller bedehus
Driftsadministrasjonen
bor legges til Glomfjord
Det foreligger i dag to realistiske alternativer for plasseringen
av Svartisen-verkenes
driftsadministrasjon.
Det ene alternativet er Fauske, det andre er Glomfjord. I betraktning av at en
slik administrasjon
teknisk sett kan ligge hvor som heist, i
Middelthunsgate
om så skulle være, mener Fjellgaard den bør
legges til Glomfjord.
Ordføreren kan fremiegge sterke argumenter i denne saken. Ved siden av at Glomfjord er et tradisjonsrikt kraftutbyggingsdistrikt med en helt spesiell historie som går tilbake til før
første verdenskrig, vil et administrasjonssenter
i Giomfjord gi
Meløy kommune verdifulle arbeidsplasser. Og såpass må man
vel kunne regne med som kompensasjon for de ulemper en
storutbygging
påfører distriktet?
— NVE bør i størst mulig utstrekning i hvert fall legge sine
egne arbeidsplasser
til utbyggingskommunene.
hevder Fjellgaard.
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Kjære Kallel
Du og jeg og alle de andre er
sikkert enige om at Fossekallen er
blitt flott det siste året. Innholdet
er bra, og fotografiene
er enda
bedre. Medndu,
gamle kompis,
kjenner tvisynet mitt. Jeg får sånn
trang til å banne i kjerka.
Er
bladet nå blitt så framifrå at det
skremrner bort alminnelige penneknekter? Tør vi skjemme ut katedralen?
Bedehusene
ble jo til
fordi folk ikke følte seg heime i det
offisielle gudshuset.

Martinius

Jubileumfor Elektrisitetstilsynet:

Fagområdet elsikkerhet 85 år
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Elektrisitetstilsynets
arbeidsområde er vel
noe uklart for mange. Dette er kanskje ikke
så rart. For selv om vårt mål og virke
vedrørende elektriske anlegg i høy grad
gjelder sikkerheten for den jevne borgers liv
og eiendom, er det stort sett Elektrisitetstilsynets forlengede arm, elektrisitetsverkenes stedlige tilsyn, folk flest møter. Vår
faglige kontakt er vesentlig rettet mot
elektrisitetsverkenes,
industriens, elektrofirmaenes, skipsfartens og rederienes folk
og anlegg.

Historikk
Det første elektrisitetsverk
for
alminnelig forsyning i Norge ble
satt i drift i 1885 (Vannkraftdrevet likestrømsanlegg
på Laugsto!
Brug ved Skien). Første kommunale elektrisitetsverk
var Ham-

merf est kommunale elektrisitetsverk, som kom i drift i 1891.
Dermed var en epoke innledet
som her i landet skulle kjennetegnes ved utbygging av stadig
større vannfall og overføring av
elektrisk
energi over store avstander til forbrukssentra
som
byer og industrisamf unn.
Den tekniske utvikling på dette område fremtvang
krav om
lovbestemmelser
og forskrifter
både for 8 amfunnsmessig regu-

lering av og kontroll med utnyttelse av våre kraftkilder, og for
mot
nødvendig
beskyttelse
ulemper
eiendom

og skader på liv og
som måtte bli en følge

av utbygging,
drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
De egentlige elektrisitetslover
har sitt utspring i lov av 27. juni
1891 om »Foranstaltninger
til
betryggelse
mot fare ved elektriske anlegg». Her ble det blant
annet påbudt at elektriske anlegg skulle være underlagt Forskrifter
for elektriske
anlegg.
Politiet ble pålagt å påse at bestemmelsene
ble overholdt.
De
første offeritlige
forskrifter
ble
utferdiget
av Arbeidsdepartementet den 25. april 1892.
Loven av 1891 bie den 16. mai
1896 erstattet
av lov om «Foranstaltning
til betryggelse
mot
fare og ulemper ved elektriske
anlegg
m.v.» med senere
tilleggslover.
I henhold til denne
loven ble det opprettet en Elektrisitetskommisjon.
Politiets plikt
til å kontrollere elektriske anlegg
ble samtidig
opphevet.
En av

o o•°
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Elektrisitetstilsynet
ET

RISTIANSAND

kommisjonens
første oppgaver
var å komme med forslag til opprettelse
av Elektrisitetstilsynet.
Landet ble foreslått inndelt i fem
tilsynsdistrikter
med hver sin tilsynsmann
som sjef. Overensstemmende
med dette forslag

beskikket Arbeidsdepartementet
11. januar 1898 tilsynsmennene,
og Elektrisitetstilsynet
trådte i
virksomhet 1. mars 1898.
I 1921 ble Elektrisitetstilsynet
underlagt det nyopprettede
Hovedstyret for Norges vassdragsog elektrisitetsvesen
(NyE).

Organisasjon
Elektrisitetstilsynets
nærmeste
overordnede
er fagsjefen
for
Konsesjonsog
tilsynsavdelingen i Energidirektoratet.
Landet er nå delt opp i seks tilsynsdistrikt:

Oslo, omfatter Oslo,
Akershus
og Østfold.
Tilsynet
med de fleste norske cruiseskip
som seiler i karibiske farvann er
også underlagt dette distrikt.
Oslo, omfatter Hedmark,
Oppland, Buskerud og Vestf old.
Tilsynet med de flyttbare oljeboringsplattf ormene i Nordsjøen er
også tillagt dette distrikt.
Kristiansand S, omfatter
Telemark og Agder, samt søndre
del av Rogaland.
Bergen, omfatter nordre
del av Rogaland, Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Trondheim,
Møre og Romsdal
delagsfylkene

omfatter
samt Trøn-
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Tilsynet

med de flyttbare

oljeboringsplattformene

ET 6, Harstad, omfatter Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Lovverk
Som foran nevnt var det loven av
16. mai 1896 som var grunnlaget
virke.
Elektrisitetstilsynets
for
Denne loven gikk siden over til å
idet
bli en ren reguleringslov,
side av
den sikkerhetsmessige
loven ble ivaretatt av lov av 24.
mai 1919 om «Tilsyn med elektriske anlegg, med senere tillegg» (Tilsynsloven). Det er denne lov som i dag hjemler Elektriarbeid (§ 3). I og
sitetstilsynets
med lov av 19. juni 1969 om
og drift av elektriske
bygging
anlegg, utgikk loven av 1896 i sin
helhet.
Når det gjelder Forskrifter for
anlegg, så har disse
elektriske
foranstadige
gjennomgått
dringer i takt med den tekniske
utvikling. Gjeldende forskrifter er
fra 5. desember 1963 med diverse senere endringer og tillegd.
Etter hvert som de elektriske
anlegg ble større og mer kompliserte, ble det også nødvendig å
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i Nordsjøen

er underlagt

ET 2 i Oslo. Foto: Elektrisitetstilsynet,

stille krav om et visst faglig nivå
arbeidet.
til dem som utfører
Dette er i dag regulert ved Kgl.
res. av 5. februar 1965 med endring og tillegg av Kgl. res. av
19. september 1975 med senere
endringer.

Virkefelt
arbeidsElektrisitetstilsynets
oppgaver består først og fremst
i
i å påse at bestemmelsene
for elektriske anlegg
Forskrifter
Dessuten skal man
overholdes.
følges
kontrollere at forskriftene
av
besiktigelse
ved regelmessig
analle typer meldingspliktige
i
ombord
legg. Ved nyanlegg
skip og ved større nyanlegg i
og ved elektrisitetsindustrien
ved
utføres arbeidet
verkene,
og bearbeidelse
gjennomgåelse
av de tekniske planer for anlegpå stedet i
get, ved besiktigelse
og når anlegget
byggeperioden
Ved
er klart for idriftssettelse.
det
skal
høyspenningsanlegg
påsees at driften av
dessuten
til enhver tid skjer i
anlegget
for
samsvar med Driftsforskrifter
og at anhøyspenningsanlegg,

NVE.

legget er bygget i henhold til
Elektrisitetstilsynet
konsesjon.
skal også kontrollere at bestemmelsene om krav til faglig utdankategonelse for de forskjellige
overholdes.
rier elektrofagfolk,
Når det gjelder lavspenningsanlegg, så sier det seg selv at
disse etter hvert har fått et slikt
omfang at det er uråd for Elekå føre tilfredsstiltrisitetstilsynet
med dem. NVE
lende kontroll
kan imidlertid påby elektrisitetsverkene å opprette såkalt Stedlig tilsyn, som har plikt til å føre
tilsyn med de lavspenningsintil
som er knyttet
stallasjoner
Det stedlige
elektrisitetsverket.
tilsyn er underlagt Elektrisitetstilsynets kontroll, og har stort sett
de samme plikter og rettigheter
som Elektrisitetstilsynet.
NVE kan i spesielle tilfelle også opprette såkalt Særlig tilsyn.
Det særlige tilsyn er sidestillet
og utøves av
Elektrisitetstilsynet
som har fått
visse institusjoner
overdratt tilsynet med de elektriske anlegg innen sitt område.
For tiden er særlig tilsyn opprettet for Norges Statsbaner, Teleog en
verket, Kystdirektoratet
del besiktigelsesinstitusjoner

for

skip, blant annet Det norske Veritas og Telex (for elektromedisinske apparater og utstyr).
Av skipsanlegg besiktiges alle
av Elektrisitetstilpassasjerskip
synet, dessuten også skip på 50
reg. tonn og mer uten klasse i
noen av de godkjente besiktigelfor skip. Innen
sesinstitusjoner
på kontinentaloljevirksomheten
sokkelen besiktiges flyttbare boav en spesiell avreplattformer
deling innen ET 3, mens faste
henhøproduksjonsplattformer
res under Oljedirektoratet.
ellers kan man
Av oppgaver
yter
nevne at Elektrisitetstilsynet
politiet teknisk bistand ved etterforskning av brann- og ulykkessaker som antas å ha elektrisk
på
årsak, ofte ved besiktigelse
stedet.
For det tilsyn som Elektrisiutfører må det betatetstilsynet
les en avgift til statskassen etter
av
et regulativ som fastsettes
Kongen. ET er således selvfinansierende.
Ved siden av den tilsynsmessige side av arbeidet, drives det
en ikke ubetydelig rådgivning og

informasjon med sikte på størst
mulig sikkerhet ved anvendelse

rngdbe fleste norske cruiseskip som seiler i karibiske farvann
urtderlagt ET 1 i Osto. Foto: F. Løvmo.

Tilsyn4

ET 6 i Harstad har tilsynsansvar

for Svalbard.

Foto: K. 0. Hillestad.

ass

av elektrisk kraft. Blant annet utgir NVE hvert år Årsberetning
vedrørende
Elektrisitetstilsynet,
som inneholder statistiske
oppgaver, beretning om ulykker og
branntilf elle forårsaket
av elektrisk strøm, driftsuhell og så videre.
Dessuten
utgir konsesjonsog tilsynsavdelingen
i samarbeid
med Elektrisitetstilsynet
det tekniske informasjonsheftet
«Paragrafen».

Ulykker
Når det gjelder ulykker forårsaket av elektrisk strøm, har det
vært ført statistikk
siden 1900.
Gjennomsnittet
av dødsulykker
har i 20 års perioden
1960 —
1979 ligget på ca. 8 —9 pr. år.
Fra 1980 — 1982 har ulykkestallene gått ytterligere ned. Det må
sies å være beskjedent når man
tar elektrisitetens
store utbredelse i betraktning. Vi bør kunne
tyde dette dithen at det ytes en
god innsats av dem som innen
elektrisitetssektoren
arbeider for
å holde
sikkerheten
ved de
elektriske anlegg på et høyt nivå.
Det må antas at Elektrisitetstilsynet har sin del av æren for
dette.
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Sperstad-utvalget,eller
rettere sagt «Kontaktutvalget for verneplan for
vassdrag», har denne
sammensetning
(fra
venstre på bildet):
Just Gjessing (formann
i Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer), Jens Aabel (vararepresentant
for
Bo
Wingård, NVE), Olav Gjærevoll (formann i Statens
naturvernråd),
Hans
Sperstad (utvalgets formann), Marit Wikholm
(nestformann i Statens friluftsråd), Ottar Fjærvoll
(Landbruksdepartementet), Kjell Hauge (Miljøverndepartementet)
og
Knut Ove Hillestad (NVE).

Sperstad-utvalgets forslag
til Verneplan 3:

Varig vern av
46 nye vassdrag
Stein Morch-Hansen

av de 61 vassdrag som Stortinget i 1973
og 1980 ga midlertidig vern fram til 1985,
bør gis varig vern. 15 av de øvrige vassdrag
som er vurdert i en ny verneplan for vassdrag, frigis til konsesjonsbehandling.
Dette foreslår Kontaktutvalget
for Verneplan for vassdrag, Sperstad-utvalget,
i
sin Verneplan 3-utredning som nå legges
fram som offentlig utredning (NOU 1983 nr.
41). Her foreslås også tre vassdrag i Nordland, som er behandlet i tilknytning til verneplanen, varig vernet.
43

Utvalget har tidligere, i 1973 og 1980, lagt fram Verneplan 1 og
2. Dersom utvalgets tilråding til Verneplan 3 blir tatt til følge
under den videre behandling av NVEs hovedstyre, Olje- og
energidepartementet
og Stortinget, vil det til sammen være
vernet 192 vassdrag som følge av dette verneplanarbeidet.
Utvalgets vurderinger
bygger på et omfattende registreringsmateriale
knyttet til ulike brukerinteresser:
Natur- og
kulturvitenskap,
vilt- og fiskeinteresser,
friluftsliv, vannforsyning og resipientbruk, landbruksinteresser
(jord-, skogbruk og
reindrift) og kraftubyggingsinteresser.
Verneinteressene
er
kartlagt av Miljøverndepartementet,
landbruksinteressene
av
Landbruksdepartementet,
og data om kraftressursene
er —
med bistand av lokale kraftselskaper
— utarbeidet av Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Utvalget har i tillegg til å vurdere de 61 vassdrag som
Stortinget ga midlertidig vern under behandlingen av Verneplan 1 og 2 i 1973 og 1980, også trukket inn Vefsna og
vassdrag i Indre Visten og Hellemo i Nordland. Dette ble
funnet nødvendig for å få en mer helhetlig vurdering av
verneinteressene.
Av de 46 nye vassdrag som nå foreslås varig vernet, har 35
et kraftpotensial
som er større enn 10 millioner kilowattimer
(GWh).

Grøndøla samt to andre felter i Hemsedal (Buskerud)
Dalelva (Vestfold)
Lifjellområdet,
området mellom Seljordvatn
og Flåvatn, og
området vest for Fyresvatn (Telemark)
Vegårsvassdraget
(Aust-Agder)
Lyngdalsvassdraget
(Vest-Agder)
Vikedalselva (Rogaland)
Granvinelvi, Eikjedalselv og Ynnesdalsvassdraget
(Hordaland)
Undredalselvi,
Utlavassdraget,
Mørkrid, Feigevassdraget
og
Jølstra (Sogn og Fjordane)
Vesteråselv,
Stordalsvassdraget,
Istra og Todalselva (Møre
og Romsdal)
Drivavassdraget (Møre og Romsdal/Sør-Trøndelag)
Garbergelva (Sør-Trøndelag)
Forra, Sona, Ogna, Skjækra, Høylandsvassdraget
og Sørlivassdraget (Nord-Trøndelag)
Valnesvassdraget,
vassdrag i Indre Visten, Vefsna, vassdrag
til Hellemofjord og Elvegårdselv (Nordland)
Spansdalsvassdraget,
Barduvassdraget
ovenfor
Altevatn,
Reisavassdraget og Oksfjordvassdraget
(Troms)
Repparfjordvassdraget,
Snefjordvassdraget,
Lakselva, Julelva, Vesterelva til Syltefjord og Karpelva (Finnmark)

Foreslås vernet:
Disse vassdragene foreslås vernet (Verneplan 3):
Hurdalsvassdraget
og Leira (Akershus)
Kynna (Hedmark)
Grimsa og Atna (Hedmark/Oppland)

Foreslås konsesjonsbehandlet:
Disse vassdragene foreslås ikke tatt med i Verneplan
dermed frigitt til konsesjonsbehandling:
Imsa og Trya (Hedmark/Oppland)
Jora og Øvre del av Lågen (Oppland)
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3, og

Mørkedøla, Todøla og Krøderen (Buskerud)
Sjåvatnområdet (Telemark)
Fosselv (Hordaland)
Storelva (Sogn og Fjordane)
Ørstavassdraget
(Møre og Romsdal)
Gaula (Sør-Trøndelag)
Snåsavatn og Nesåa (Nord-Trøndelag)
Terråkelva, Lomsdalsvassdraget
og Langvatn (Nordland)
Nordkjoselva (Troms)
Dersom Stortinget ikke finner å kunne akseptere varig vern
av Vefsna og vassdragene
i Indre Visten og Hellemo, tilrår
utvalget som et alternativ vern av Gaula i Sør-Trøndelag
og
Lomsdalsvassdraget
i Nordland.
Delte forslag:
Utvalget er delt i sine forslag om vern eller konsesjonsbehandling av vassdragene Bjerkreim i Rogaland, Vosso i Hordaland og Flåm i Sogn og Fjordane. Fire av utvalgets medlemmer
tilrår konsesjonsbehandling
av Bjerkreimsvassdraget,
mens de
fire øvrige tilrår varig vern. Vosso foreslås varig vernet i sin
helhet av fire medlemmer, mens de fire øvrige foreslår en slik
oppdeling: Varig vern av Strondavassdraget
og Bordalselv,
konsesjonsbehandling
av Raundalsvassdraget.
To utvalgsmedlemmer tilrår konsesjonsbehandling
av Flåmsvassdraget,
de øvrige ønsker varig vern.
Verneplan-utvalget
har hatt denne sammensetning:
Vassdragsdirektør Hans Sperstad (utvalgets formann), jorddirektør
Ottar Fjærvoll, Landbruksdepartementet,
professor dr. Just
Gjessing, formann i Det nasjonale kontaktutvalg
for vassdragsreguleringer,
professor
dr. Olav Gjærevoll, formann i
Statens naturvernråd, byråsjef Kjell Hauge, Miljøverndepartementet, fagsjef Knut Ove Hillestad, NVE-Vassdragsdirektoratet, husmor Marit Wikholm, nestformann i Statens friluftsråd
og fagsjef Bo Wingård, NVE-Vassdragsdirektoratet.
Utvalgets forslag til Verneplan 3 blir nå sendt fylker, kommuner og berørte interesser til uttalelse før behandling i NVEs
hovedstyre, Olje- og energidepartementet
og Stortinget. Verneplan 3 er foreløpig berammet til behandling i Stortinget i
vårsesjonen 1985.
Den siste verneplan
Utvalget har sett det som sin oppgave å få brakt det ordinære
verneplanarbeidet
til en avslutning. Ved behandlingen av forslaget til Verneplan 3 har det derfor vært et særlig mål å få
god geografisk fordeling, samt god fordeling på ulike typer av
vernede vassdrag.
De vassdrag som er vurdert i forbindelse med Verneplan 3
representerer
et samlet kraftpotensial
på vel 15 milliarder
ki Iowatti mer (TWh).
De 46 vassdrag som nå enstemmig foreslås gitt varig vern,
tilsvarer et kraftpotensial
på til sammen vel 9,2 milliarder
kilowattimer (TWh). Dette tilsvarer noe under en tidel av total
norsk kraftproduksjon
i 1983. I forbindelse med Verneplan 1
og 2 ble vassdrag med et kraftpotensial
på til sammen 11,7
milliarder kilowattimer ("TWh)varig vernet.
De vassdrag som enstemmig tilrås konsesjonsbehandlet
antas å gi en kraftproduksjon
på 3,3 TWh. Utvalget mener i sitt
verneplanarbeid
å ha tatt hensyn til at forslagene om vern ikke
bør medføre for store ofre for landets energiforsyning.
Utvidet vern?
Vassdrag som på denne måten blir vernet mot kraftutbygging,
utsettes for et betydelig press fra andre brukerinteresser.
I
tidligere vernevedtak mot kraftutbygging, Verneplan 1 og 2, er
det henstilt til øvrige brukerinteresser
om å unngå også andre
inngrep som berører verneverdiene.
Utvalget framholder at
det i denne sammenheng er behov for en egen lovhjemmel.

Nyttigverk om
ferskvannsøkologi
Med fellestittelen
«Ferskvannets verden» har Universitetsforlaget nylig sendt ut et bokverk i tre bind, forfattet av Jan økland.
Bøkene har undertitlene
«Miljø og prosesser i innsjø og elv»,
«-Planter og dyr — økologisk oversikt» og «Regional økologi og
miljøproblemer».
Forfatteren
er dosent i biologisk
limnologi
(ferskvannsøkologi,
ferskvannslære)
ved Universitetet
i Oslo,
og har vel som mange andre, lenge følt det som et savn at det
ikke har eksistert et samlet norsk verk om faget.
Økland skal først og fremst ha honnør for at han ikke bare
har ønsket seg et norsk verk, men også gjort noe med det!
Bak disse 601 sider ligger det utvilsomt en kjempejobb,
som
vel de fleste er klar over omfanget av.
Limnologi er en meget kompleks vitenskapsgren.
Så å si samtlige realfag tas i bruk for å beskrive det ofte
ufattelig intrikate samspill i naturen, der organismer og «ikkelevende» prosesser virker på hverandre.
Økland har valgt å bygge sitt verk opp fra en beskrivelse
i
bind I av enkeltprosessene,
næringskjeder
og energistrømmene i systemene,
og hvorledes de forskjellige
enkeltfaktorer
som temperatur, lys, næringsstoffer
og lignende inngår.
I bind Il taf han for seg de forskjellige
plante- og dyresamfunn i innsjøer, elver, dammer, myrer, kilder og grotter. I tredje
bind tar han så for seg utbredelsen
av noen ferskvannsorganismer og den historiske bakgrunn for den utbredelse
disse
organismer har i Norge i dag. Dette siste bind inneholder også
omtale av de menneskelige
påvirkninger på miljøet som eutrofiering, forsurning og vassdragsreguleringer.
Økland har lagt vekt på å bruke norske eksempler i utstrakt
omfang. Dette er et godt utgangspunkt,
for det vil alltid være
lettere å overføre viten fra hjemlige lokaliteter
enn tropesjøer på Sumatra, selv om prosessene
som beskrives
er
universielle nok. Men man sitter igjen med følelsen av at det er
et noe «pussig» utvalg av lokaliteter som presenteres,
særlig
gjelder dette rennende vann som gjennomgående
er svakere
behandlet
enn innsjøene.
Det er publisert
data fra andre
norske lokaliteter som nok må betraktes som mer relevante.
For meg var det naturlig å se på hva som var skrevet om
vassdragsreguleringer,
siden dette var et av nøkkelordene
i
forord og forlagets vaskeseddel.
Forventningene
ble imidlertid
ikke innfridd. Regulerte innsjøer fikk i og for seg en akseptabel
omtale, men reguleringsinngrep
i rennende vann var en gedigen skuffelse. Med fare for å bli beskyldt for å skulle «mele
min syke mor», må jeg si at jeg finner det litt underlig at for
eksempel Terskelprosjektet,
hvor man siden 1976 har utført en
av de mere omfattende studier i rennende vann, og har publisert innpå 2000 sider, — ikke er nevnt med et ord eller en
henvisning. Dette er min kjepphest, men objektivt sett tror jeg
nok at mange vil savne en god del nyere litteratur og tanker
bakt inn kapitlene om vern og inngrep i vassdrag og konsekvensene av disse.
Forordet
signaliserer
jo en anvendelse
av bøkene ved
forvaltning av vassdrag. Verket er rikt illustrert, noe som i og
for seg er bra, men jeg må også her få lov til å pirke litt.
Figurene er så forskjellige
i sitt formspråk at de kanskje kan
virke litt forvirrende
på den ikke altfor rutinerte leser. Dette
kommer av at de er hentet fra et stort antall andre publikasjoner. Forfatteren
oppgir at han har omarbeidet
figurene, men
etter min mening kunne han her ha gjort vesentlig mer.
Med fare for å virke unødig kritisk vil jeg si at jeg er noe i tvil
om hvem målgruppen
for dette verk er, fordi det ligger i
grenseland mellom oppslagsbok
og lærebok. Forfatteren har i
litteraturlisten
arbeider helt frem til 1982, og overvekten
er

publisert etter 1975. Likevel har man følelsen av at stoffet er
Forts. side 29
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ErlingDiesenny administrerende
direktøri BuskerudKraftverker:

Kraft-«fighteren»
forlater NVE
Intervjuer: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

1. desember 1983 forlot underdirektør Erling Diesen sin plass i generaldirektørens
stab for å tiltre sin stilling som ny direktør i
Buskerud Kraftselskap. Fossekallen fikk et
eksklusivt intervju med Diesen før han sluttet i NVE etter 23 års tjeneste.

Underdirektør

Erling Diesen

forlater

NVE etter 23 år.

Du startet i driftsavdelingen i Statskraftverkene i 1961, og
har siden vært knyttet til NVE i 23 år. Er det spesielle årsaker til at du nå velger å forlate etaten?
Grunnen er i alle fall ikke at jeg ikke liker meg i NVE! Her
har jeg likt meg hele tiden, selv om den jobben jeg nå har her
er en noe usikker framtid med tanke på en omorganisering av
NVE. Årsaken er vel helst at det i jobben i Buskerud Kraftverker ligger en faglig utfordring som det var fristende å søke.
Dessuten er jeg jo opprinnelig fra Buskerud, og jeg så det
som litt artig å få jobbe på hjemmebane. Et argument for å ta
jobben da jeg først hadde fått tilbud om den, var at jeg ikke
trengte å flytte meg og familien fra Asker, hvor vi bor.

Du har i årenes løp vært innom mange avdelinger innen NVE. Er det oppgaver du har satt spesielt pris på i ditt
virke?
Nei, jeg kan ikke egentlig si at noe har vært bedre enn
noe annet. Jeg har funnet arbeidet interessant, både i Driftsavdelingen i Statskraftverkene,
i varmekraft- og kjernekraftplanleggingen, i Energidirektoratet
og nå sist i generaldirektørens stab. En gjesteopptreden
i Administrasjonsdirektoratets
personalavdeling,
var også på sett og vis utfordrende.
Hvis
jeg skal fremheve noe, må det være tiden som redaktør i
Fossekallen, i 1977! Redaktøren var da ansatt på deltid, og
24

FOSSEKALLEN NR. 10-83

det var seks nummer i året. Det var en morsom og interessant
oppgave, selv om bladet ikke var så bra den gangen som det
er blitt nå.
Ellers føler jeg at jeg har fått et godt overblikk over etaten.
Det eneste jeg ikke har vært innom er Vassdragsdirektoratet.
Der har de nemlig ikke bruk for elektrofolk.

I det siste året har du fungert som koordinator for
NVEs informasjonskontor og Fossekallen. Hva mener du
bør gjøres for å forbedre etatens informasjon utad?
NVEs komplekse arbeidsoppgaver
skaper nærmest det
jeg ville kalle et umettelig informasjonsbehov.
Andre virksomheter som det er naturlig å sammenligne oss med, har satset
adskillig mer på informasjon enn det vi i NVE hittil har maktet. I
forbindelse med en ny organisasjonsstruktur
bør imidlertid informasjonstjenesten
gis en meget sentral posisjon, og den bør
tilføres større ressurser både i form av folk og penger.

Gjennom din stilling i Generaldirektørens stab og
gjennom dine mange verv i komitfåer, utvalg og foreninger
innen
el-forsyningen
har
du
fått
tilnavnet
kraft-»fighteren». Synes du selv denne betegnelsen er treffende, og hvilke «kamper» ser du for el-forsyningen i tiden
som kommer?

- Med en kraft-«fighter» forstår jeg en utbyggingsfantast,
og det mener jeg ikke er dekkende for mine holdninger.
Jeg mener nye hensyn i forbindelse med vår tids kraftutbygging
er fullt berettiget.
Jeg har dessuten gått knallhardt inn for energiøkonomisering både innen el-forsyningen og hos forbrukerne,
og mitt standpunkt burde derfor være relativt balansert.
Når det gjelder de oppgaver el-forsyningen
i dag står
overfor, er det på den ene siden selvsagt dekningen
av
fastkraft forbi 1990, på den
annen side økt innsats for
energiøkonomiserende
tiltak.
Innad står el-forsyningen
overfor
en strukturendring,
og dette representerer
en
stor utfordring.
De enkelte
verk må skjerpe seg i tiden
som kommer i arbeidet med
denne strukturendringen.
Vi
må få større og færre verk og
fortrinnsvis
vertikalt
integrerte enheter - det vil si at
produksjon, engrosomsetting
og distribusjon samles under
en «hatt».
Generaldirektøren
og
vi som ellers har hatt et
nært samarbeid med deg,
kommer til å føle det som
et stort tap at du slutter.
Hva er årsaken til at det
ikke kommer noen etterfølger i din stilling?
Det er vel egentlig Generaldirektøren
den
nærmeste til å svare på. Men jeg
vet at siden min stilling bare
var midlertidig, vil man i vente
på en endret organisasjonsstruktur i NVE, ikke ansette
noen ny medarbeider
i staben. Skal vi tro Kåre Kristiansens uttalelse i forrige nummer av Fossekallen,
vil jo
også endringen komme ganske snart.
NVEs fremtidige organisasjon er i disse dager et
brennbart og aktuelt tema.
Spørsmålet har vært diskutert og behandlet
nesten
like lenge som du har vært
knyttet til etaten, og vi vil
gjerne høre hva du mener
om organisasjonsspørsmålet.
Da jeg begynte min karriere i NVE i 1961, hadde etaten nettopp fått en ny organisasjon. Den var bare ett år
gammel. Allerede fra midten
av 1960-tallet ble imidlertid
spørsmålet om ny reorgani-

sering av NVE tatt opp i Stortinget, og siden har man holdt
det gående med utredninger,
blant annet fra Rasjonaliseringsdirektoratet,
og uttalelser. En grundig uttalelse fra
Hovedstyret
i NVE forelå på
midten av 70-tallet.
I Energimeldingen
i 1980
gikk man inn for å beholde
NVE samlet, men med en
gjennomgripende
intern
omorganisering,
og dermed
håpet jeg at saken omsider
skulle være avgjort. Imidlertid
manglet det én stemme
i
Stortinget
på at forslaget
skulle få flertall, og følgelig
fulgte en ny utredningsrunde
ved det såkalte Leiro-utvalget.
Jeg hadde selv den fornøyelse å være sekretær for
Leiro-utvalget,
og mitt standpunkt faller også i dag sammen med utvalgets
flertall.
Jeg mener man oppnår større fordeler ved å holde på et
samlet NVE, enn ved å dele
det opp. Etaten bør imidlertid
gjennomgå en grundig intern
omorganisering.
Dette med «bukken og havresekken» tok Leiro-utvalget
enstemmig avstand fra. Det
er å håpe at en del sentralt
plasserte politikere som har
skråsikre meninger på dette
punkt,
vil sette
seg like
grundig inn i materien som
Leiro-utvalget
gjorde. En slik
gjennomgang vil trolig føre til
at enkelte politiske kjepphester må settes på stallen.
Du forflytter
deg nå
fra det
såkalte
overliggende nett (NVE) til det
underliggende (fylkesfordelingsnettet). Noen perspektiver på dette rollebyttet?
Jeg har i noen år vært
med på å utforme retningslinjer for energiforsyningen,
og
heretter skal jeg forsøke å
sette prinsippene
ut i livet.
Det blir spennende å se om
teorien stemmer med praksis,
og jeg vil ikke håpe at jeg
treffer meg selv i døra så altfor ofte.
Ellers noen tanker
den nye jobben?

om

Det jeg allerede kjenner
til Buskerud Kraftverker, er at
det er en veldrevet bedrift.
Buskerud fylke står imidlertid
overfor store oppgaver med
kraftdekningen
i tida framover. Det er få gjenværende
utbyggbare
kraftkilder
i fylket, og dette betyr at vi også

Jeg har i noen år vært med på å utforme retningslinjer
for energiforsyningen, og heretter skal jeg forsøke å sette prinsippene
ut i livet.
Det skal bli spennende å se om teorien stemmer med praksis!

må vurdere andre kraftkilder.
Dessuten
må det
satses
sterkt på mer effektiv energibruk. Energiøkonomisering
vil
bli en stadig større oppgave
for Buskerud Kraftverker i åra
som kommer.
- I bladet Elverksjefen
antydes det at du kommer
tilbake til NVE om noen år
som generaldirektør.
Er
stillingen
i Buskerud
et
springbrett?

- Det står selvfølgelig Elverksjefen
fritt å fabulere
som de måtte finne det for
godt, men jeg kommenterer
ikke slike spekulasjoner.
Sier Erling Diesen
som
slutter i NVE 1. desember i år.
Selv om det er med tungt
hjerte vi gir slipp på ham,
ønsker Fossekallen ham hjertelig til lykke med den nye
jobben. Måtte han trives med
nye kolleger og arbeidsoppgaver!

Erling Diesen
Født i 1932 i Geithus
Uteksaminert
fra NTH ved Elektrosterkstrømlinjen
i 1956
Ansatt ved NTH 1956 — 1960
Ansatt i Norsk Elektroteknisk
Komite 1960 — 1961
Ansatt i Statskraftverkenes
Driftsavdeling
1961 — 1977
Engasjert
i Statskraftverkenes
kjerneog varmekraftplanlegging
1967 — 1975
Deltidsstilling
i Administrasjonsdirektoratets
Personalavdeling
i 1976
Redaktør av Fossekallen
på deltid i 1977
Stabsstilling
i Elektrisitetsdirektoratet
1977 — 1978
Utlånt til Olje- og energidepartementet
for å arbeide med Energimeldingen 1978 — 1980
I Generaldirektørens
stab fra 1980
Dessuten:
Sekretær i NVE-utvalget
(Leiro-utvalget)
1980 — 1982
Medlem av Energilovutvalget
fra 1980
Formann i Norsk Energiforening
fra 1982
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Vannbruksplanlegging:

En framtidig
nødvendighet
med uferdig
innhold
Intervjuer: Stein Morch-Hansen

— Når Samlet plan-arbeidet
nå blir ferdig, må de frigjorte
settes inn på vannbruksplanlegging,
sier Bo Wingård.

Wingård konstaterer at det er
tverrfaglig enighet om behovet for tidlig registrering
av
ulike brukerinteresser
i et
vassdrag.
Hvilket
departement og hvilken etat som skal
ha det koordinerende ansvar,
er det imidlertid mer delte
meninger om.

Bo Wingård,
du er
blant dem som nå forsøker
å meisle ut et innhold for
begrepet
vannbruksplanlegging. Hvor langt er man
kommet, og hvor autorisert
er det arbeid som foregår?
En del utredninger
om
emnet er i gang, samtidig
som en vannbruksplanleggingsprosess nå også utprøves i praksis, blant annet i
Haldenvassdraget/Numedalslågen.
Det er imidlertid ikke fastlagt noen endelige retningslinjer eller metoder, og den
gruppen av fagfolk fra forskjellige
sektorer
som har
26
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ressurser

møttes for å se nærmere på
dette, har gjort det på relativt
fritt grunnlag.
I april i år deltok representanter fra Olje- og energidepartementet,
Vassdragsdirektoratet, Statens Forurensningstilsyn
og Miljøverndepartementet
på et «arbeidsmøte om vannbruksplanlegging» på Ustaoset. Vi så her
på hvor vi står i dag med
hensyn til vannbruksplanlegging, og på hvilke forandringer man kan tenke seg i
lovverket og i arbeidsfordelingen departementene
imellom, for å få dette til å fungere.
Dette var altså et helt
frittstående
arbeidsmøte,
men da med deltakere som
sitter såpass sentralt at de
forhåpentlig kan medvirke til
at vannbruksplanlegging
blir
en realitet. De aktuelle departementene
vil her ha et
godt grunnlag for å fastsette
normer
for vannbruksplan-

Kjært barn får mange navn. Ikke skal vi
fastslå hvor stor kjærligheten er overfor
forslaget om å innføre «flerbruksplanlegging for vassdrag, men faktum er i alle fall
at begrepet allerede er avløst av et nytt —
mens innholdet
i det fortsatt er like
uferdig. Herved avløses flerbruksplanlegging i vassdrag» med «vannbruksplanlegging»
.
Ingen ønsker noen ny særlov som pålegger vannbruksplanlegging. Derimot er man
kommet fram til at dette burde komme med
enten i den nye planloven eller i en revidert
vassdragslov, sier Bo Wingård, fagsjef for
Hydrologisk avdeling i Vassdragsdirektoratet, i dette intervjuet.

legging — og ikke minst for å
sette opp en ansvarsfordeling.

Avventende skepsis?
— Er det vanskelig
å få
gjennomslag
for
vannbruksplanlegging
på faglig
hold?
— Det er klart det er vanskelig å få gjennornslag
for
noe nytt i en tid med knapphet både på mannskap og
penger, fordi også dette nye
selvfølgelig
er ressurskrevende. Det trengs et eget
fagmiljø omkring vannbruksplanlegging for å få dette i
gang, og da er det håpløst å

bli møtt med det departementale svar «foreta omprioritering», når man ber om midler.
— Men er det ikke motstand mot dette ut fra faglig sektor-interesser
også,
da?
— Egentlig ikke. Det synes
som om de fagmiljøer som
har vassdrag som fellesnevner, er interessert
i at en
vannbruksplanleggingsprosess skal komme i gang. En
del tar riktignok — skal vi si
avventende forbehold, i påvente av nærmere klargjøring
av begrepets innhold og faglig ansvarsfordeling.

kan
— Sektorinteressene
altså ikke innenfor sine virkefeit ivareta de forskjellisom
ge brukerinteresser
knytter seg til vassdragene
godt nok?
siktemål
ideelle
Det
er
med vannbruksplanlegging
at alle berørte brukerinteressammen
ser kan planlegge
og på fritt grunnlag. Ved konav kraftutsesjonsbehandling
bygging for eksempel, vil vurderingen av de ulike brukermed utforegå
interesser
gangspunkt i konkrete planer
fra en av brukerinteressene . .

— . . . Ligger det i dette
en erkjennelse av feil saksbehandling av vassdragssaker til nå?
Blant de brukergruppene som utnytter vannressursene, er utvilsomt vannkraftlengst
kommet
utbyggerne
når det gjelder utvikling av
prosessene omkring planlegging og tillatelse. Det er dette
som omfattes av konsesjonsbehandlingen. Ut fra at det er
et mål stadig å bli bedre, mener vi at vannbruksplanlegging er en måte å gå videre
på, for å bli bedre når det
gjelder å planlegge bruken av
våre vassdrag. Forsåvidt er
vel det da en erkjennelse av
at vi kan bli bedre.
Det er klart at vi også innen vår sektor på denne måten følger en planleggingsutvikling som har preget samfunnet, i hvert fall i de to siste
tiårene. Mest nærliggende er
det å nevne de lover vi har
fått om lokal og regional
fylkesoversiktplanlegging;
plan og kommuneplan. Og nå
er som kjent en ny planleggingslov på trappene.
er
Vannbruksplanlegging
på samme måte ment å skulle
gi lokale og sentrale myndigheter oversikt over nåværeni vassde brukerinteresser
drag, samt danne grunnlag
for framtidig disponering. Det
er enighet om at slik planlegging først og fremst må settes i gang i områder der det
er — eller der man regner
—
med at det vil oppstå
konflikter.

M iljøverndepartementet
over Vassdragsdirektoratet?
på Ustaoset
Arbeidsmøtet
har resultert i en rapport (på
146 sider) som blant annet
slår fast at Staten bør ha
ansvaret for en hovedkoordinering og for utarbeidelse av
for
lover og retningslinjer
Devannbruksplanlegging.
for landbruk,
partementene
kommunal og administrasjon,
samferdsel, miljøvern og oljeenergi vil stå ansvarlig for at
de ulike sektorinteressene
trekkes inn i planleggingen.

Ligger det her an til en
om hvem som
drakamp
hovedansva ret ,
ha
skal
Wingård?
Det er noe uenighet om
hvorvidt det koordinerende
ansvar skal ligge i Olje- og
eller i
energidepartementet
en
Miljøverndepartementet,
diskusjon som vel først og
fremst er av interesse for deselv og NVE
partementene
de andre vil bare ha jobben utført. Det er derimot
ten diskusjon om Vassdragsog
plassering
direktoratets
kompetanse — det må bli det
samlingsfaglige
naturlige
punkt også for vannbruksVi konkluderer
planlegging.
rapporten fra Ustaoset med
da med
at direktoratene,
som
Vassdragsdirektoratet
faglig koordinator, skal fastvannbruksplanlegsette
gingens faglige innhold, utarbeide metoder og faglige ret— samt veilede
ningslinjer
fylker og kommuner og delta i
konkret planarbeid.
Det kan altså bli slik at
hvis
Miljøverndepartementet,
ansvar i
det koordinerende
denne sammenheng blir lagt
dit, får instruksjonsmyndighet
over Vassdragsdirektoratet.

Og dette vil da også avgjøre i hvilken lov vannskal tas
bruksplanlegging
inn?
Vi er enige om at noen
ny særlov for vannbruksplanlegging ikke er ønskelig. De
fleste mener at dette bør inn i
forbygningsloven/planloven

di det her dreier seg om
Noen
oversiktsplanlegging.
mener det er mer hensiktsmessig å ta dette inn i en ny,
etter
vassdragslov
revidert
som denne loven skal styre
aktiviteter og tiltak i vassdragene.

En dialog . . .
Hva vil dette kreve av
og
norske kraftinteresser
NVE som forvaltningsorgan
og hvilken nytte vil det gi?
Jeg tror ikke det vil
medføre særlig omseggripende forandringer. Også dakonsesjonsbehandling
gens
inneholder mange elementer
Det
av vannbruksplanlegging.
er imidlertid en klar forutsetning at Vassdragsdirektoratet
som
tilføres personressurser
i stand til å
gjør direktoratet
ta seg av detie. Direktoratets
avdeling for vasskraftundermed
har allerede
søkelser
små midler forsøkt å bygge
på
opp en viss ekspertise
feltet. Vi har i de siste tre
årene bedt om at avdelingen
måtte styrkes med fem stillinger, uten at dette har gitt
uttelling hittil.
Wingård medgir at de økonomiske ressurser man kan
sette i gang vannbruksplanlegging med, kan ventes å bli
begrenset.
Nei, det er klart at dette
bare kan settes i gang i områder hvor det er særskilt behov, men det er heller ikke
å finne områder
vanskelig
På
prioriteres.
må
som
mange måter vil dette arbeidet bli en naturlig videreføring av registreringsarbeidet
knyttet til Samlet plan for
gjenværende vassdrag. Vi uni vår rapport fra
derstreker
at man ikke
Ustaoset-møtet
ønsker å utvikle eksperter i
Man
vannbruksplanlegging.
ønsker å få i gang en dialog
mellom fagfolk, politikere og
slik
En
interessegrupper.
skal
planleggingsvirksomhet
jo tross alt dekke sektorinteresser som kraftutbygging,
forurensning,
vannforsyning,
fiske, frijordbruksvanning,
luftsliv, naturvern og forbyg— blant angingsvirksomhet
net . . .

Etter «Samlet plan»
Hva er så løsningen på
vil
at vannkraftinteressene
sitte med store økonomisressurser,
ke og faglige
mens andre vassdragsbrukere stiller uten særlige
midler å sette inn?
Forhåpentligvis at vannet
føler
kraftinteressene
sterkt ansvar for å få i gang
i våreen totalplanlegging
vassdrag, og dessuten at det
tilføres midler til et allsidig
vannbruksplanleggingsarbeid.

Og hva vil nå skje på
dette feltet framover?
Vi må gå videre med de
spørsmål som ennå ikke har
løsfått noen tilfredsstillende
ning. Så snart man er ferdig
med Samlet plan-arbeidet, vil
bli frigjort
det forhåpentligvis
ressurser som kan settes inn
i vannbruksplanlegging.
For det følger nærmest logisk at Samlet plan vil nødfastere
en
vendiggjøre
sier
vannbruksplanlegging,
Bo Wingård.

Dyrehage
eller hva?
Fra et SKS-notat har vi
sakset følgende:
• . . Man har hatt store
med fugleproblemer
bur. Ved pilkjøring /huking brukes alltid to
frosker med hanebein.
2 meter mellom froskene. Det leveres spetil
frosker
sialbygde
Hubro. Ved bendsling
har man gode erfaringer med nylonstropper
i hanebein. Et arrangement med klembakker
forhindrer fuglebur . . .
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10 år siden oljekrisen:

Når blir det fart
i Enøkvirksomheten?
Oljekrisen for 10 år siden voldte stort oppstyr. Men det var bare begynnelsen, i det vi
fikk en rekke oljeprisøkninger utover i 70årene. I 1980 var oljeprisene blitt så høye at
i energibruken
massive omstruktureringer
var blitt nødvendige.

Henrik Henriksen

Potensialet
I en rapport som nylig er
for
av Gruppen
utarbeidet
for OED, heressursstudier
ter det at det nå vil være
lønnsamfunnsøkonomisk
somt i Norge å gjennomføre
som tilsvarer en
enøk-tiltak
reduksjon i tilført energi på
ca. 27 TWh/år eller 19 % av
Ca. 15
vårt energiforbruk.
TWh/år av dette utgjør elektrisk energi. Det ville innebære en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 2,9 milliarder kroner, dersom hele
potensialet ble realisert.
foreEnergiøkonomisering
går over alt. I en studie gjort
for FN heter det at enøk
(energy conservation) kan bli
den viktigste energi-«kilde» i
de kommende to decennier. I
år 2000 vil man ved hjelp av
tilgjengelig
nå kommersielt
redusere
kunne
teknologi
i Euroenergietterspørselen
pa med ca. 19 % i forhold til
trend, og
den nåværende
med 17 % i forhold til regjeringenes prognoser.

å fastslå i hvilken rekkefølge
tiltak bør gjennomføres.
Forholdet er jo at det er
lønnsomme investeringer det
dreier seg om, slik at med full
økonomisk og teknisk innsikt,
mennesker
burde fornuftige
sette i gang på eget initiativ. I
dag kan jo mange klare å
lån
skaffe seg tilstrekkelige
på egen hånd gjennom sin
Det er imidbankforbindelse.
lertid innsikt det skorter på,
og det er først og fremst her
inn.
bør settes
innsatsen
Konkrete kalkyler for den enkeltes individuelle forhold må
for bygningspresenteres
eiere.

Diskusjonen går . . .
I Norge har man vært svært
opptatt av å diskutere hvor
er, og
stort enøk-potensialet

det minste hva kraftdekningen angår. Et samarbeid
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Statlig, fylkeskommunal
og/ eller kommunal
oppgave?
Sikkert er det at nærmiljøene
må med for å få brukbare
og slik sett kan
løsninger,
man si at man står overfor en
kommunal oppgave. Energier også i stor
distribusjonen
kommunal (elekutstrekning
Fylkeskommunen
trisitet).
regnes for å ha et ansvar i

mellom fylker og kommuner
på dette området kan derfor

ha mye for seg, og tiltakene
nærmeburde konkretiseres
En slik
re i fylkesplanene.
innsats krever imidlertid en
viss administrasjon, og administrasjon koster penger. Her
står man overfor ett problem,
idet kommuner og fylker ofte
har en anstrengt økonomi.

med det de ønsker, dersom
de har ressursene.
og energideparteOljementet har pådratt seg en
gjelder
når det
oppgave
og
om enøk,
informasjon
det har sirkulert betydelige
informasjon.
mengder

Noe som kan være nødvendig for å få fart i enøkaktiviteten, er at staten stiller
midler til disposisjon for kommunene. Staten burde for eksempel kunne betale 50 % av
og
til kommunale
utgiftene
energikonfylkeskommunale
sulenter over en 5-års periode. Dette har vært praktisert
på andre områder, og resultatene i form av konkrete
enøk-tiltak burde bli gode.

Årene har gått
Det er gått sent med å få
gjort noe skikkelig innhugg i
til
Oljeforbruket
potensialet.
oppvarming er gått betydelig
ned, men det antas i stor
utstrekning å ha skjedd ved
Det
overgang til elektrisitet.
er riktig og viktig. Det er stor
gevinst å hente ved slik en
overgang, men det faller ikke
inn under det engelske begrep «energy conservation».

Såvel statens, fylkeskomog kommunenes
munenes
bygninger og anlegg prioriteinnen
res etter rentabilitet
hvert sitt ansvarsområde. For
private bygninger og anlegg
kan man ikke vente å ha stor
over prioriteringen.
styring
Jeg forutsetter at prosjektene blir faglig vurdert, og at

Det koster å vente
All tallfesting av enøk-gevinster er usikker. For å illustrere beløpene det her gjelder,
i tallet 2,9
tas utgangspunkt
milliarder kroner pr. år. Rapporten kom i 1983. Minst
det samme tallet antas å gjel-

bare de som gir økonomisk
gevinst realiseres. Men dette har man selvsagt ingen garanti for. Folk setter i gang

de for årene tilbake til 1980,
og et lavere tall for årene før.
For årene 1980 — 1983 kan
man da si at man har hatt et

samfunnsmessig tap på rundt
12 milliarder kroner. Tar man i
betraktning renter av beløpet
gjennom perioden,
kommer
man til høyere tall.

Noe har skjedd, men . . .
En del positivt har skjedd.
Industrien er ofte våken når
det er penger å tjene, og den
har gjennomført en del tiltak.
Når det gjelder bygningsmassen i alminnelighet, er Osio et
særtilfelle. Det satses betydelig (enøk-fond ved særavgift på kraft), det er bygd opp
en organisasjon, et arrangement med konsulenter,
det
gås planmessig frem og det
blir resultater.
Akershus fylke skal sette i
gang fra 1/ 1 1984, men bolighus er ikke med i dette
prosjektet.
Vestfold
Kraftselskap har et prøveopplegg
for 150 bygninger (av opprinnelig 400 utvalgte) med utstrakt bruk av EDB, og selskapet har også planer om
mer generelle tiltak. Hedmark
fylke har prosjektert enøk-tiltak i Fylkeshuset,
Hedmark
Katedralskole
og Hamar Sykehus med et realistisk sparepotensiale
på til sammen
2,6 GWh og en gjennomsnittlig inntjeningstid på godt under ett år (4,8 måneder for
Fylkeshuset) (se Fossekallen
nr. 6/1983, sidene 4 - 6).
I store deler av landet er
det imidlertid minimal aktivitet
på enøk-feltet.
I byer og
tettsteder
skjer
det
noe
mange
steder,
men jevnt
over er det lite å gledes over,
i det minste når det gjelder
organiserte opplegg.
I Møre og Romsdal har
Møre og Romsdal Kraftselskap uttalt at fylket ikke vil ha
noe med enøk å gjøre, og
dermed har man fått problemet å finne ut hvordan man
skal koordinere fylkets enøkvirksomhet,
og med å vurdere
kraftselskapets
plass
i fylkets
energiplanlegging.
Delvis som følge av dette, er
det liten enøk-aktivitet
i fylket.
I Hordaland fylke arbeides
det i Bergen med en energiplan. Ingen av de øvrige distribusjonsverk
i fylket har
gått over fra el-verk til ener-

giverk. Det uttales for øvrig i
fylkesplanen for Hordaland at
det at produksjonsog engrosverkene
har leveringsplikt for de kraftkvanta distribusjonsverkene bestiller, gjør
at distribusjonsverkene
ikke
er interessert
i enøk. Produksjonsverkene
derimot er
interessert, men de har ikke
direkte kontakt med forbrukerne. BKK har imidlertid laget en trykksak om enøk og
distribuert
den til alle husstander i området.
Målsetting
Målsettingen bør stå klart:
Alle energiøkonomiseringstiltak der kostnaden for spart
energi er lavere eller lik prisen for ny energi, bør forsøkes gjennomført.
Offentlige organer (energiverk, kommuner
og fylker)
bør legge frem oversikter
over bygningsmassen,
dens
alderssammensetning
og tilstand, fordelt på eiergrupper.
Når det gjelder eldre private bygninger, bør man ta kontakt med eierne og gjøre dem
oppmerksom på at det antagelig kan gjøres gode enøkinvesteringer,
og gi dem råd
om hvordan de bør gå frem
for å klarlegge og gjennomføre tiltakene. Dersom man
også kan stå for utredningsfasen og eventuelt stille litt
midler til disposisjon for gjennomføringen, er det bra.
Det hører med til enøk at
man
nytter
energibærere
som faller best ut økonomisk.
I stedet for å nytte olje til
oppvarming,
burde man nå
brukt elektrisitet.
Men reduksjonen av energiforbruket bør komme først.
Bare da vil man kjenne behovet for energi og kan dimensjonere riktig.

Energiverk bør stå sentralt
Energive-rk er den best egnede organisatoriske
enheten
for kanalisering av en stor del
av enøk-aktiviteten.
Dette er
også
sentralmyndighetenes
standpunkt. Dessverre synes
ikke alle å være enige i dette,
og når det lokale selvstyre
slår igjennom, kan sentralmyndighetene ikke gjøre annet enn å forsøke å overtale
beslutningstagerne.

El-verkene har i høy grad
behov for den informasjon
som fremskaffes
ved enøkaktiviteten,
blant annet
til
utarbeidelse av el-prognosene og i det alminnelige planleggingsarbeidet.
Det ideelle
for el-verkene er å ha styring
med
tilretteleggingen
av
enøk. Derfor bør de kjenne
sin besøkelsestid.
Dersom de
drøyer
for lenge,
vil det
tvinge seg frem andre organisasjonsformer
som
er
mindre rasjonelle.
Omstillingen
fra
eltil
energiverk kan være problematisk. El-verkene har lange
tradisjoner, og det kan være
vanskelig å finne den riktige
balansen mellom el-drift og
enøk-virksomhet.
Men me-d
god politisk styring går det
greit. Det bør være anledning
for andre enn elektroingeniører til å lede energiverk.
Informasjon og
fagkunnskapnødvendig
På lokalplanet
er det

helt

nødvendig å ha et ansikt mot
almenheten,
lokale kontorer
der alle som har spørsmål og
problemer
på området, kan
henvende seg. Enøk er et
vanskelig felt for de fleste.
Informasjonsmateriell
er også
nødvendig. Det kan bli mange
vendinger før et prosjekt er
klart for realisering.
Fagfolk må foreta befaring
i bygningene.
Der man har
konsulenter
til disposisjon,
bør man benytte seg av dem.
I andre tilfelle må energiverket selv ha folk som kan rykke ut. I energiverket
må det
finnes tilstrekkelig
fagkunnskap til at man kan håndtere
feltet.

Langt igjen
Det er langt igjen til vi får
gjort noe skikkelig innhugg i
potensialet, og det skal bli et
stort samlet milliardbeløp
vi
går glipp av! Dette kunne vi
nyttet til annet forbruk og/ eller til andre investeringer.

Nyttig verk om ferskvannsøkologi
Forts. fra side 23

litt «ny-gammelt» som svenskene sier, og man hadde kanskje
ventet en noe større utvikling fra forfatterens
bok «Ferskvannsøkologi» fra 1975. Vel sier Økland i forordet at fremstillingen bærer preg av forfatterens
interesser,
og det skinner
tydelig igjennom. Men det spørs om ikke forfatteren
hadde
tjent på å holde sine egne kjepphester
litt mere i tømmene, og
latt andre temaer få en noe grundigere behandling.
«Ferskvannets
verden» burde hatt et sentralregister
som
dekket alle tre bind. Det er ikke alle som vet hvor man skal lete
etter forklaringen
på et ukjent begrep,
- men her er det
kanskje spørsmål om målgruppen igjen, og hvordan verket er
tenkt brukt. Like lite som man blir en Rembrandt av å kjøpe
seg pensel, palett og alpelue, - like lite blir man limnolog av å
lese dette verket. Selv om det er omfattende, gjør den knappe
formen at det ikke blir en lærebok man leser fra perm til perm.
Som oppslagsverk
vil det være til nytte for mange, også
limnologer, og bør for eksempel finnes i NVEs bibliotek. Min
noe negative kritikk må ikke få overskygge
det faktum jeg

innledet med, og som er det vesentligste, - nemlig at dette er
det første samlede norske verk om emnet. Forfatteren ser seg
forhåpentligvis
ikke ferdig med verket, for endringer i vår viten
skjer så raskt at stadige revisjoner er nødvendig i publikasjoner av denne type. . Og vi surmagede kritikere har selvsagt
anledning til å gå hen og gjøre det bedre!

Pål Mellquist
Jan økland: Ferskvannetsverden I
601 sider. Pris kr. 354, - .

III.Universitetsforlaget,
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Venemodammen:
VENEMO
OAMMEN

Stø som fiell!

Kjell Yngvar Nilsen
Bygningsavdelingen, NVE - Statskraftverkene
Forfatteren
teksten

foreslår

forandres

ved Venemodammen
at advarselskiltet
Slik den står nå er den villedende.

Knut Vågslid har et
i
innlegg
fargerikt
nr. 9
«Fossekallen»
1983, «ein slags historikk», som han kaller det. Innlegget inimidlertid
neholder
både historie, og det
noen vil kalle historier. Som en av dem
som deltok i planleggingen av Venemodammen og har fulgt
den siden, skal jeg
kommentere
kort
noen punkter i innlegget.

Prøvedam
består av en
Venemodammen
støttefylling bygd opp av kompri— med en
mert tunnelmasse
på oppstrømsiden.
tetningsplate
Vi kaller.en slik dam steinfyllingsdam med frontal tetning. Dette
er en damtype som er velkjent
og alminnelig verden over — også i Norge.
skulle
Da Venemodammen
bygges (1963 — 1964) valgte man
av asf altå utføre tetningsplaten
betong. Slik tilgangen på byggemateriale lå an på Venemo, var
dette økonomisk fordelaktig. Det
ble
var første gang asfaltbetong
brukt til dette formål i stor stil i
Norge.
asfaltKort f ortalt framstilles
betong ved å blande varm-smelog
tet» bitumen (et oljeprodukt)
etter en nøyaktig
steinmaterialer
fastlagt resept. Blandingen legges ut lagvis på dammen med
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tas ned eller

at

høy temperatur og komprimeres
tetthet. Etter
til en foreskreven
asfaltbeframstår
avkjøling
tongen som et hardt, kompakt,
og
vanntett
absolutt
tilnærmet
produkt.
meget motstandsdyktig
oppta
Over tid kan asfaltbetong
uten å slå sprekdeformasjoner
på Venemoker. Tetningsplaten
dammen er 15 centimeter tykk.
var
Forut for Venemodammen
det bygd 20 dammer med frontal
rundt om i verden
asfalttetning
— herav ni i Tyskland. Åtte dammer var over 40 meter høye. Den
høyeste heter Iril Enda, bygd i
1957 i Algeri (80 meter). Det
forelå på det tidspunktet da beom Venemodammen
slutningen
erfaringsble tatt, et betydelig
materiale som viste at asfaltbetong var velegnet som tetningsmateriale.
må sies å være
Asfaltbetong
Produkmateriale.
et kostbart
er omstendelig
sjonsprosessen
og
og krever stor nøyaktighet,
på dammen
særlig utleggingen
er avhengig av gode værforhold.
Kort sagt påvirker klimamessige
nokså meforhold kostnadene
get. Man ønsket å skaffe seg
om dette med henerfaringer
prosjekter.
blikk på fremtidige
Dette var et poeng man tilla vekt
ved beslutningen.
Det kan her innskytes at erfavar
ringer fra selve byggingen
ble
Arbeidet
blandet.
nokså
sterkt hemmet av værforholdene, noe som vel har bidratt til at
det ikke er bygd flere dammer
av asmed frontal tetningsplate
faltbetong i Norge. Derimot brusom kjernemakes asfaltbetong
(Stori fyllingsdammer
teriale
vassdammen med andre) — men
det er en annen historie.

På bakgrunn av ovenstående
kalles
kan vel Venemodammen
en prøvedam hvis man ser bort
fra dammens sikkerhet. For hva
det siste angår var Venemodamingen prøvedam.
men såvisst
Det ligger i sakens natur at man
selvsagt ikke kan eksperimentere i full målestokk med dammers
sikkerhet. Jeg tror da heller ikke
at Vågslid har ment det.
Flomoverløpet
dipå dammer
Flomoverløpet
for å
prinsipielt
mensjoneres
kunne avlede «den største tenUtforflomvassføring».
kelige
avav flomoverløpet
mingen
henger blant annet av terrengforholdene på damstedet. Venemodammen har et såkalt sjaktoverløp som fører vannet ned i
tunnel med uten lavereliggende
løp nedstrøms for dammen. Ved
visse vassføringer er det en tendens til at luft rives med vannet
ned i tunnelen, trykkes sammen
der og unnviker sammen med
Dette
vannet ved tunnelutløpet.
går såvisst ikke stille for seg.
Det var derfor naturlig at mange
ville ta det i øyesyn første gang
det gikk vassføring av betydning
i overløpet. Det skjedde i august
1967. Det er vel dette Vågslid
sikter til.
var også tilsteUndertegnede
de, og det må innrømmes at det
skue når 70
er et imponerende
m3/sek forlater tunnelmunningen
med denne hastighet. Men jeg
kjenner meg ikke igjen når Vågslid påstår at man var redd for
i Venedammen. Vannstanden
vanligvis
holdes
momagasinet
regulerte
høyeste
noe under
sier.
som Vågslid
vannstand,
Men dette gjøres av driftsteknis-

ke grunner, og har ikke noe med
å gjøre. Jeg kan
damsikkerheten
forsikre at vi stoler: på Venemodammen.
Mot slutten av innlegget stiller
Vågslid noen spørsmål til «alle
i styringsmed ansvarskjensle
verket. Kva vil hende om det ved
storflaum eller andre årsaker var
eit overløp som nevnt foran med
skjelv i grunnen eller eit brot (hol)
Problemstillingen
i asfaltlaget?»
meg litt uklar og
forekommer
Men spørsmålet
oppkonstruert.
er reist, og jeg skal prøve å gi et
svar.
Skjelv i grunnen
at
utenkelig
Det er absolutt
skjelv i
storflom kan forårsake
grunnen av en slik størrelse at
det påvirker dammen det minste.
Det skal et jordskjelv av betydelig styrke til for å påvirke en dam
grad. Det er da
i nevneverdig
i grunnen
snakk om bevegelser
av en helt annen størrelsesorden
enn det en storflom kan forårsake.

Brudd i tetningsplaten
I normale tider er det umulig å
seg at et hull skulle
forestille
oppstå sånn uten videre. Men
likevel — la oss forutsette at det
analyser
skulle skje. Teoretiske
har vist at selv en større lekkasje vil passere gjennom steinvirkfyllingen uten ødeleggende
er ingen
Steinfyllingen
ning.
sier.
Vågslid
som
sandhaug
Hvorfor overdrive så til de grader?
kan situasjonen
I ufredstider
bli en annen. Alle damtyper kan
påføres store skader i krig. Det
beror bare på hvor kraftige våkan slippe til
pen en angriper

med, og hvilke hensikter han
har.
Som tidligere ordfører er nok
Vågslid klar over at det i krig blir
truffet ekstraordinære tiltak på
mange måter for å beskytte liv
og eiendom så langt råd er. Dermed får vi la det temaet ligge.
Vågslid spør videre «kvifor
ikkje setje i gang med forsterkning eller sikringsdam og soleis
frigjere folk for stadig redsle og
nervepress på grunn av prøvedammen i Venemo?» Til dette er
å si nok en gang at Venemodammen slik den står i dag
og har stått der i snart 20 år, er
ingen prøvedam i den forstand
Vågslid tenker seg. Venemodammen tilfredsstiller den sikkerhetsmessige standard som
kreves for en dam av denne
størrelse.
Vedlikeholdskostnadene er også meget små. Derfor
foreligger det ingen planer om
tiltak av noen art på Venemodammen i dag. Vi anser Venemodammen «stø som fjell».
Nå vet sikkert Vågslid at alle
større dammer her i landet er
underlagt offentlig tilsyn. Planlegging, bygging og senere drift
skal skje i overensstemmelse
med forskrifter og normer. Blir
det vedtatt forandringer eller
skjerpelse av disse, kan dette få
konsekvenser for enkelte dammer - også for dammer som
gjennom mange års drift har
vært problemfri. Om Venemodammen vil være blant disse, får
fremtiden vise.
Til slutt noen ord om tavlen
som er satt opp på dammen og
hvor det advares mot steinkasting fordi det kan «ødelegge
dammens tetning». Det er vel de
færreste som tror at man kan
ødelegge
tetningsplaten
ved
steinkasting - selvom det står
så svart på hvitt. De ripene som
ble oppdaget på platen i begynnelsen og som foranlediget at
tavlen kom opp, tenkte man seg
skulle føre til ekstra vedlikehold.
Trolig var problemet sterkt overvurdert. Jeg vil foreslå for rette
vedkommende at tavlen tas ned
eller at teksten forandres. Den
er villedende.
Jeg vet ikke hvor utbredt
angsten for Venemodammen er
blant Vågslids sambygdinger.
Det er imidlertid lett å skjønne at
den eksisterer dersom det svirrer rykter med slikt innhold som
Vågslid beskriver i bygda. Og en
slik angst må tas på alvor - selv
om vi yet den er fulistendig
ubegrunnet. Vågslid har sikkert
et oppriktig ønske om å frigjøre
folk for dette nervepress. Et ef fektivt middel til å oppnå det er å
forhindre at falske rykter føres til
torgs.

Venemodammen,
som er en fyllingsdam
det 180 slike dammer og diker i verden.

med oppstrøms

asfalttetning,

er ikke enestående

Venemodammen:

I ngen kjempe
å leirføtter!
Bjarne Nicolaisen/Vassdragstilsynet
Som bakgrunn for vår sikkerhetsvurdering av dammer ligger
alltid vissheten om de alvorlige
konsekvenser dambrudd kan ha.
Kontrollen går derfor i hovedsak
ut på å forebygge brudd. De
forhold som oppstår dersom
brudd virkelig skulle inntreffe
(hovedårsak: krigshandlinger og
lignende), er det andre instanser
enn Vassdragsdirektoratet som
har hovedansvaret for, og jeg
kommenterer derfor ikke slike
situasjoner her.
Venemodammen
«prøvedam»

- ingen

Vågslid
bruker
betegnelsen
«prøvedam» om Venemodammen. Det er uklart hva han legger i det, og hvis noen oppfatter
ham slik at her har man bevisst
gått på al"»<kord
med damsikkerheten, så vil jeg fastslå at et slikt
utgangspunkt selvsagt er helt
uakseptabelt ved offentlig kontroll og godkjenning av dammer.
Selv om damtypen var ny i
Norge, kan man heller ikke av
den grunn kalle den for prøvedam. I utlandet er denne type
dam - fyllingsdam med oppstrøms asfalttetning - kjent fra
mer enn 50 år tilbake, og en
internasjonal oversikt viser at det

frem til 1975 fantes ca. 180 slike
dammer og diker i verden. Erfaringen fra disse dammer var en
del av det materiale som lå til
grunn ved Vassdragstilsynets
behandling og godkjenning av
planene for Venemodammen.
Det ble også foretatt studiereise
til utlandet i samme forbindelse.

Tunnelstein

som støttefylling

Vågslid sier det ikke selv, men
han støtter seg til et rykte om
noe som «tyske eksperter» skal
ha uttalt om at Venemodammen
ikke er forsvarlig. Begrunnelsen
skal ha vært at fyllingen er av
tunnelmasser og at asfalttetningen bare er 15 cm tykk.
Tunnelstein er ikke uvanlig i
støttefyllinger ved norske dammer, og fra utlandet er det kjent
at man har brukt støttefyllinger
både av grus og sand ved slike
dammer. Ved en engelsk dam
som bygges i disse dager, brukes sand fra porselensindustrien
som støttefylling. Vassdragstilsynet har derfor ikke sett noen
grunn til å motsette seg bruk av
tunnelmasser. En asfalttykkelse
på 15 cm er helt vanlig internasjonalt. Våre nye damforskrifter
anbefaler at oppstrøms asfalttet-

i sitt slag. Frem til 1975 fantes

I «Fossekallen» nr. 9/
1983 har Knut Vågslid et innlegg om Venemodammen, som vi
i
Vassdragstilsynet
ønsker å kommentere.
Vassdragsdirektoratet er den offentlige
instans som vurderer
og godkjenner norske
dammer, og innen direktoratet
er
det
Vassdragstilsynet
som er saksbehandler
for slike saker.
Saksbehandlingen
omfatter
både kontroll av planer og bygging, og det føres tilsyn med drift/ vedlikehold av dam mer.
ning legges ut i to lag å 6 - 7
centimeter. På Venemodammen
er det brukt 3 lag å 5 centimeter.
Flomløpet

Så til flomløpet. Dette ble godkjent etter at det var utført både
beregninger og modellforsøk,
som viste at største beregnede
flomvassføring kunne avledes
med tilstrekkelig fribord på dammen. De strømningsmessige forhold viste seg imidlertid lite heldige, og stor luftinnblanding under flom førte til de omtalte «utblåsninger» nedstrøms. Da dette
var konstatert, ble kapasiteten
vurdert på nytt og fortsatt godkjent som tilstrekkelig.
De rystelser som Vågslid har
observert ved flomtapping anser
Vassdragstilsynet å være uten
betydning for dammens stabilitet. Det er heller ikke konstatert
~FOSSEKALLEN
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Kjære fisk!

Hvordan vil du
ha minstevannføringen?
Forskere
har avdekket
mange av naturens hemmeligheter,
men
klarer
fremdeles
ikke å snakke
med deg for å få vite hva
du selv ønsker. Likevel må
vi prøve å ta hensyn til deg,
og omkring hundre av dine
venner diskuterte forskjellige tiltak 1. —3. november
under et seminar på Solstrand Fjord Hotel ved Bergen. Vi skal forresten hilse
deg fra dine mange kolleger på lunsjbordet.
Fint arrangement
Fiskeutvalget
i Vassdragsregulantenes
forening
har
hatt mange seminarer tidligere, og i år tok man opp tre
temaer:
Bygningsmessige
tiltak,
for eksempel fisketrapper
og terskler,
Minstevannføring,
3, Utsetting av yngel og fisk.
I våre dager er det ikke
mangel på kurs, konferanser,
kongresser,
seminarer
og
symposier.
Imidlertid
skilte
dette arrangementet seg positivt ut på mange måter:

Uhøytidelig stemning
Dermed åpner man seg
for hverandre,
og fruktbare tanker utveksles.
Tverrfglighet
ble sikret,
både ved valg av foredragsholdere
og ved den
varierte deltagerlisten.
God møteledelse
Foredragsholderne
ble
tvunget til å holde timeplanen, og møtelederne sorterte debattinnleggene
slik
at diskusjonen ikke ble for
springende. Ekstra positivt
var det at man provoserte
fram innlegg fra dem man
visste hadde noe å gi.
4 Foredragsholderne
fikk
beskjed (litt spøkefullt) om
at reiseregning og honorar
ikke ville bli utbetalt før
manuskriptet var levert til
Vassdragsregulantenes
forening.
Foredragene
blir forhåpentligvis utgitt om ikke så
lenge, og interesserte
kan
henvende seg til Vassdragsregulantenes
forening, boks
145, 1371 Asker. Telefon er
(02)-78 00 65.

noen skader på fylling eller tetning som følge av flomtappingen.
Personlig
tror jeg at det man
opplever som rystelser
i grunnen, i hovedsak
er trykkstøt
i
luften.
Ifølge Vågslid førte flomtappingen til «eit forferdeleg
press»
på Venemodammen.
Det som
kan sies med sikkerhet
er at
vanntrykket
mot
dammen
er
større ved høy flomvannstand
enn ellers, men det er en f orutsatt belastning, som også er lagt
til grunn for stabilitetsberegningene.
I tittelen til Vågslids innlegg
heter det «Venemodammen,
stø
som fjell eller ein kjempe på leirf øter»? Nå har jo Vågslid ifølge

Nye forskrifter
Men tiden står ikke stille. 1 1981
fikk vi våre nye «Forskrifter
for
dammer», og her ble mange tidligere f orutsetninger
og krav til
dimensjonering
og
utførelse
skjerpet. Forskriftene forutsetter
ikke at alle bestående
dammer
som ikke oppfyller de nye krav,
kal bygges om. Noen av kravene går også mer på å skape
varige, vedlikeholdsfrie
dammer
enn på sikkerhetsmessige
forhold. Men der hvor kravene direkte angår sikkerheten, må man

eget utsagn opplevd at selv fjellet skjelver, så da synes vel alt å

selvsagt gå tilbake og se på hva
de nye krav betyr også for be-

være usikkert, uansett.
I Vassdragstilsynet
oppfatter
vi Venemodammen
simpelthen
som en fyllingsdam bygd for ca.

stående dammer.
Et slikt forhold er de flomstørrelser som nå skal legges til
grunn
for
dimensjonering
av
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20 år siden ut fra datidens krav
og normer og på de premisser
godkjent som et fuilverdig byggverk.

Utsetting av smolt
havet, bedre metode?
I dag settes det ut smolt (utvandringsferdige
lakseunger)
i mange eiver for å kompensere
vassdragsreguleringenes skader på laksefisket
i
havet. Hittil har gjenfangsten
vært dårlig, og man har trodd
at mye smolt ble spist av fugler og store fisk på veien fra
elva ut gjennom fjorden. Forsøksleder Gunnerød (Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk) fortalte om utsetting av
smolt til havs. Takket være
disse forsøkene vet vi nå at
gjenfangsten
kan økes betraktelig ved utsetting direkte
i havet.
Dermed er det ikke sagt at
man absolutt skal begynne
med utsettinger til havs. Slik
utsetting gjør nemlig at flere
laks kommer tilbake til feil eiv,
og mange er bekymret for
blanding av laksestammene.

M instevannføring
For bare et år siden, i Fossekallen nr. 9/ 1982, hadde man
fremdeles
inntrykk
av at
minstevannføring
var avlat,
og at det vesentlige
var å
slippe noe av vannet utenom
kraftstasjonen.
(«Sparke
kraftselskapet
på skinneleg-

flomløp. Nesten uten unntak gir
større
de nye beregningsregler
flommer enn de vi har brukt hittil.
Dette kan særlig gi uheldige utslag der flommen avledes i sjakt/
tunnel, fordi kapasiteten av disse
øker lite med økende vannstand
i magasinet, når sjakten/tunnelen først går full. Her kan det
være fare for overtopping
av
dammene under maksimal flom.
Utvidelse av flomkapasiteten
ved eldre dammer
Vassdragstilsynet
har
derfor
bedt om å få alle dammer med
slike flomløp revurdert ut fra nye
flomstørrelser,
og der det er
nødvendig, treffes det tiltak for å
bedre flomavledningen.
Vi har i
alt ca. 40 norske dammer med
flomløp av denne type, og en av
disse er Venemodammen.
Når de nye flomstørrelsene
foreligger
for Venemodammen,
vil det bli tatt standpunkt til even-

gen».) Men nå har det plutselig løsnet.
NTNF's styringsutvalg
for
«Miljøvirkninger
av
vassdragsutbygging"» avga innstilling i juli. Blant åtte prioriterte
forskningsoppgaver
finner
man
«Manøvreringsreglementer og minstevannføring».
En
hurtigarbeidende
sjumannsgruppe
(formann: Otmar Muhr, Buskerud fylkeskommune) er allerede i gang
med å lage forslag til program, og gruppen skal være
ferdig med dette ved årskiftet.
I utlandet har det allerede
vært arrangert mange konferanser om minstevannføring
(«Instream flow»), men Vassdragsregulantenes
forening
var først ute i Norge.
Kjære fisk! Heretter skal vi
konsentrere oss om å bruke
det forbitappete
Vannet best
mulig av hensyn til deg og
andre interesserte. Ettertiden
vil kanskje kalle 1983 «Minstevannføringens
år». Både
Vassdragsdirektoratet
og Direktoratet
for vilt og ferskvannsfisk er i år kommet med
«riktigere» manøvreringsreglement enn tidligere.

Erik Tøndevold

tuelle tiltak. En utvidelse av flomkapasiteten
kan synes aktuell. I
en slik sammenheng
er det naturlig å se på dammen i sin helhet, og alle f orhold av betydning
vil bli tatt opp med Statskraftverkene.
Ombygging og forsterkning av
dammer
Der skjer i dag en betydelig omvurdering av norske dammer og
flere blir ombygd og forsterket.
Det er ikke noe dramatisk i at
også våre dammer justeres i f orhold til skjerpede sikkerhetskrav
og utfra de erfaringer man hele
tiden får fra egne og andres
dammer. At folk flest er våkne
når det gjelder dammer og damsikkerhet, virker bare inspirerende på oss som har dette som
yrke. Men ta ikke alle tiltak som
tegn på at noe er eller har vært
uforsvarlig,
og lytt ikke til alle
rykter.

21. oktober fylte Edvigs Verners Kanavin 80 år:

«Hvisdu kommer i
vanskeligheter,
må du ikke
plystre!»
Kanavin, som er
latvisk-norsk
hydrolog og isforsker,
kom
til
Norge i 1949. Han
grunnla
Iskontoret ved Hydrologisk avdeling, og
var dets leder til
fratredelsen
som
pensjonist i 1973.
Fossekallen har
hatt flere artikler
om Kanavin
og
hans arbeid, og
høst hadde vi besøk av den spreke
80-åringen
i Redaksjonen.

Det er særlig tre ting som har
hatt betydning for mitt liv: arbeid, adspredelse
og evnen
til å holde munn, sier Kanavin.
Et godt grunnlag for forskningsarbeid fikk jeg i sin tid
ved Universitetet i Riga, Latvija. «Vi er et lite folk, og
derfor må vi lære å gjøre alt
bedre enn de andre» ble det
forlangt.

Adspredelsen (må ikke forveksles med avslapning) må
være individuelt for hver enkelt. De fleste velger idrett.
Dette hadde jeg anledning til
å kombinere med mitt arbeid.
Jeg vandret
langs norske
vassdrag
både sommer og
vinter. Vannet gir smil i den
barske
norske
natur. Jeg
ønsket å ta noe av dette smilet med hjem, så jeg tok
mange tusen bilder. Bildene
gir meg kjære minner og
adspredelse fremdeles.
Å «holde munn» har vært
den tredje meget viktige faktor i mitt liv. Det lærte jeg al-

lerede i min første skole. Vi
skulle skrive stil. Temaet var
fritt, men stilen måtte være
kort, og skulle gi uttrykk for
dype tanker. Dette resulterte
i følgende produkt: «En kald
vinterdag sitter spurven på
kvisten. Han stivner av kulde
og faller i gjørmen. Der oppvarmes den noe, og begynner å plystre. Da kommer
katten og spiser den opp.»
«Stilen er meget kort, men
hvor er de dype tanker?
spurte læreren. Hvis du en
gang kommer i vanskeligheter, så må du ikke plystre!»
var svaret.

Sommeren 1943 måtte jeg
forlate mitt hjemland. Det var
vanskelige år under og like
etter krigen. Jeg «holdt munn»
til jeg fikk anledning
til å
komme til Norge.
I 1949 korn jeg til Vassdragsvesenet
for å forske i
isforhold i norske vassdrag.
For tredje gang måtte jeg
prøve

å bygge

opp

mitt liv fra

begynnelsen.
Å komme sammen med
nordmenn var en slik begynnelse. Jeg likte godt dette
landet og folket, og har etter
hvert skaffet meg både kone,
barn og barnebarn. Dette betydde for meg et stort fremskritt.
Et godt samarbeid
med
etaten, Det Offentlige
Isutvalg og Iskontoret, ble kronet
med suksess. For dette er jeg
særlig dr. phil. Olaf Devik og
personalet
ved
Iskontoret
(isprinsesser
og
isgutter)
takknemlig. Isforskning i våre
vassdrag og på Island binder
oss sammen med vennskapsbånd for livet.
I dag ønsker jeg å få lov til
å leve resten av livet, og også dø, her mellom norske fjell
og vassdrag pyntet med snø
og is.
Hvis jeg fikk anledning til å
leve livet mitt om igjen, ville
jeg ha det akkurat som det
har vært. Jeg vil bare åpne
øynene litt mer for å finne de
av naturens
hemmeligheter
som er skjult i snø og is.
FOSSEKALLEN NR. 10-83
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Aura kraftverk
Kraftverkets
samlede
er 290 000 kW fordelt

ytelse
på:

3 maskiner å 58 500 kW
(82 000 hk)
4 maskiner å 28 200 kW
(39 500 hk)
Det kan produseres
1792 millioner kWh som etter 10 øre
pr. kWh betyr 170 millioner
kroner pr. år.
Fallhøyde 784 meter
Magasiner 757 mill. m3
Årstilløp 995 mill. m3
Nedbørsfelt
950 km2
Til dette kommer Osbu kraftverk oppe i Lilledalen
som
mellom Osbuvatn
og Holbuvatn utnytter samme vann i et
fall som varierer mellom 57,5
og 33,1 meter.
Ytelsen
er
20 000 kW (27 500 hk), og
årsproduksjonen
er 78 millioner kW.

Aursjødammen.

Også her er det foretatt

betydelige

arbeider

i høst.

Ombygging og modernisering:

Aura kraftverk
Odd Myrvang
I de siste to til tre år har det
foregått en omfattende
modernisering
ved Aura kraftverk. Lengre tids utredning
og
planlegging
førte
i
1979 — 1980 til flere bestillinger i millionklassen.

Nytt utstyr
Ved National Elektro bestilte
man blant annet nytt kontrollanlegg, styrekabel
og like-

strømsanlegg, mens National
Industri skiftet ut feltmaskiner
med statisk magnetiseringsutstyr og elektroniske
spenningsregulatorer.
Fra Escher-Wyss
i Tyskland
og
Sveits fikk man nye turbinregulatorer og nye turbinhjul.
Det nye kontrollhuset for friluftsanleggene
ble imidlertid
oppført av en lokal entreprenør.

Pass opp! Far og sønn Frengen i ferd med å
rive himlingen på kontrollrommet
i de «kritiske» dagene høsten 1981. Ingen uhell inntraff.
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Det er i år 30 år siden den første generatoren ble
startet ved Aura. Kraftverket ble påbegynt like
etter krigen, og var som fjell- og reguleringsanlegg litt av et pionerprosjekt. Aura var lenge landets største kraftverk, og er det fortsatt i MidtNorge.

Kjempeinnsats fra driften
Byggefasen har vært hektisk
og interessant, og innsatsen
fra firmafolk og kraftverkets
driftspersonell
for å holde
framdriftsplanen,
har vært
stor.
Når en slik ombygging lykkes så godt, skyldes det ikke
bare dyktige
montører
og
spesialister, men i høy grad
innsatsen fra driftens side.

Vanskelig å komme til arkivskuffen
assistent Tørris Hanem.

for skift-

Driften har ansvaret for at
personsikkerheten
blir ivaretatt, og at stanser og utkoplinger blir koordinert og tilrettelagt. Dessuten er det, ifølge
kontraktbestemmelsene,
driftens sak å skaffe sjauerhjelp
til fjerning av gammelt materiell, trekking av kabler og
lignende. Til dette trengs det
opp til 10 mann.
Aura-verkene har selv stått

Telefonen
ringer! Maskinisten
famler
pappen, mens taket rives ned.

under

for alt bygningsmessig arbeid
i kraftverket. Vegger er blitt
fjernet, kontrollhus er bygget,
og man har strukket kabler
gjennom metertykk
betong.
En gruppe på fire til fem mann
arbeidet i to vintre med dette,
og gjorde en god jobb.
Når firmafolkene
har avsluttet, gjenstår enda en oppgave for driften. Stasjonen
skal rengjøres og pusses opp
slik at den blir presentabel
igjen, og det er særlig viktig
ved Aura, som er et populært
besøksanlegg.

Barnesykdommer
Har vi fått en bedre stasjon?
Feilstatistikken
tyder ikke på
det, for den er langt dårligere
enn tidligere.
Årsaken
er
selvsagt at det nye anlegget
lider av barnesykdommer
og
en del innkjøringsproblemer.
Vakter, vern og kontrollutstyr er i seg selv feilkilder.
Før begrenset feilene seg til
de virkelige, primære feil, og
målet må være å komme tilbake dit. Mange feilkilder er
allerede eliminert, og det blir
arbeidet hardt for å løse de
siste problemer.

Mere og bedre kraft
Kvaliteten på strømmen fra
Aura er imidlertid blitt bedre
både når det gjelder spenning og frekvens, det har vi
fastslått. Og de nye turbinhjulene gir oss ca. to prosent
mer kraft ut av vannet.

Maskinsal Aura I, desember 1982. Samtidig med ombyggingen
av kontrollanlegget
arbeider. Generatoren i forgrunnen får en grundig sjekk og overhaling av viklingene.
på nytt Pelton-hjul fra ZUrich.

foretas andre viktige
Turbinakselen
venter

Skiftassistent
Torbjørn Erstad på vakt i Aura kontrollrom i desember 1982. Til venstre
ter hvert må vike plassen for nye skap (til høyre) fra National Elektro.

gamle tavler som et-

Tilfreds med
moderniseringen
En kveld på kontrollrommet,
mens vi pratet om gammelt
og nytt, bemerket skiftleder
og Aura-veteran
Ingebrigt
Hermo nøkternt: «Betjeningen
er blitt vesentlig bedre enn
før.» For en prosjektleder
er
det betryggende og hyggelig
å høre.

Mange
mennesker
har
vært engasjert
i prosjektet.
Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg
vil likevel trekke fram en som
ikke får lese dette — maskinmester Bjarne Alseth, som
gikk av med pensjon ved årskiftet. Som stasjonsleder lot
han oss få slippe til, og han
var interessert
og positiv til
det nye utstyret, selv om han
var «vokst opp» med det
gamle. Dessverre
fikk han
ikke nyte sitt otium.

Etter 30 års tjeneste i etaten er det lov å gå av med pensjon! Denne pendelregulatoren
har vært så heldig å få en plass på Aura kraftverks museum.

fra Escher
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Returadresse: Fossekalien,
Postboks 5091 - Maj
Oslo 3

Rustet til vinter
Mannskapet på brekontoret
Foto: Nils Haakensen.

er nå klare til nye vinterøvelser

på breene. Vi ser her tre av de ansatte

i full mundur.

NVEspersonale
Endringer i oktober 1983
Nytilsatte:

Akselsen, LisbethKtr.fullm.
Berge, Svein Ø.Driftsarbeider
Bjerke, SteinarOvering.
Buene, Inger-LiseKtr.fullm.
Granberg, Arild W.Elmaskinist
Holestøl, Ruth AnneKtr.ass.
Kristiansen, MortenIngeniør
Leiknes, Jan OleKonsulent
Leinan, Pål SigurdSpesialarbeider
Lund, KåreFørstekonsulent
Maurset, MagneAvd.ing.
Michelsen, KnutKtr.fullm.
Moen, May GretheKtr.ass.
Rød, ElseKtr.ass.

Avansement

Erstad, Torbjørn3607
Gellein, Håkon0996
Gaard, Ottar W.0034
Hauge, Knut N.0032
Hermo, Ingebrigt36Q7
Johnsen, Svein 0.0016
Kjeldsberg, Kjell-Arne2880
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Lervik, Oddmund
Nærheim, Magne

3607 Skiftleder
0995 Maskinm.ass.

Olsen, Gunnar W.
Ryalen, Amund
Rydningen, Hans E.

0033 Avd.ing.
0034 Overing.
0033 Avd. ing.

Sæverås, Ivar M.
Tennebekk, Per K.

0041 Overarkitekt
0032 Avd.ing.

Trondsen, Trond Inge
Ulvund, Tor
Vollan, Hågen
Widlund, Jim R.

0033 Avd. ing.
3607 Skiftleder
3607 Skiftleder
0032 Avd.ing.

Fratredelse med pensjon:
Ekrem, Oddbjørg
Betjent
Graff, Gerda
Betjent
Hage, Audun
Overing.
Skinlo, Erling
Elmaskinist

Aura-verkene
Vestlandsverkene
SDT
SKG
Vestlandsverkene
VN
Vestlandsanleggene
SKG
Aura-verkene
Aura-verkene
VU

SAA
SAA
Aura-verkene

og opprykk:

Christensen, Arne0033
Dokka, Johannes0991

36

SAA
Vestlandsverkene
ESO
ET 4
Smestad
trafostasjon
EA
SDT
SOE
Innset-verkene
SAI
SKG
SAA
EA
Vestlandsverkene
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SD
Flesaker
trafostasjon
Skiftleder
Aura-verkene
Montasjeleder
Rana-verkene
Overing.
Innset-verkene
Avd.ing.
SDT
Skiftleder
Aura-verkene
Førstektr. fullm. SK-Hokksund
Montasjeleder
Innset-verkene

Avd.ing.
Fagarbeider

Fratredelse, annen:
Djupnes, Dick
Fagerberg, Arne Otto
Gislefoss, Torstein
Hiim Benninghoff, Anne

Maskinm.ass.
Sjef ing.
Overing.
Ktr.ass.

Holm, Håkon Olaf

Adm.sekretær

Seljevoll, John
Aasheim, Kjell

Oppsynsmann
Driftsarbeider

Trykk

Innset-verkene
EEP
SEU
Vestlandsanleggene
Vestlandsanleggene
SK-Lillesand
Rana-verkene

Haakon

Arnesen

A/S,

Oslo

