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Foran et
lederskifte
Med grunnlag i ferske effektivi-
tetsstudier, forteller ekspertene oss
at en sjef aldri bør sitte lenger enn
fem år i sin stilling. Da må det stå
svært dårlig til i Vassdragsvesenet,
for her kan vi skilte med sjefer som
har stått til rors i både 10 og 20 år.
Kraftverksdirektøren er nylig gått
av med pensjon etter 24 år, og ge-
neraldirektøren sitter så vidt vites
på 10. året. Direktøren for Vass-
dragsdirektoratet nærmer seg de
magiske 67, og kan også vel vise
til en del år i etaten. Går vi litt ned-
over i rekkene, finner vi at langt de
fleste fagsjefer har passert 60, og
vi må regne med at de fleste av
disse har stått for styre og stell i
mer enn de anviste fem år.

Når sant skal sies er det faktisk
ganske mange av «1940-genera-
sjonen» i NVE — på alle plan. Med
1940-generasjonen menes her de
som satte helse og liv på spill i kri-
gens dager, og som senere har
vært med på å bygge opp landet
igjen gjennom sitt virke i NVE. En
del av disse har i kraft av sine ev-
ner og sin kapasitet havnet i le-
derstillinger, og ser vi på hva som
er skjedd innen el-forsyningen i et-
terkrigstidens Norge, skulle de ikke
ha mye å skamme seg over.

1940-generasjonen fases raskt
ut, så også i NVE, sier en artikkel-
forfatter i dette nummer av Fosse-
kallen. Mange er altså omsider
kommet dithen at de kan trekke
seg tilbake og nyte sitt opium, som
det heter på folkemunne. Dermed
kan ekspertene trekke et lettelsens
sukk, og håpe på unge, dynamiske
ledere som hverken har rast eller
ro til å vente på resultater.

Dette er ikke ment som et slag
under beltestedet til etatens leder-
utvikling. Ei heller som et spark til
den alldeles utmerkede ordningen
med åremålsansettelser. Men med

respekt å melde må det være noe
ekspertene har glemt.

Skulle vi følge opp resultatene
fra de nevnte effektivitetsstudier
med et tankeeksperiment, ville vi
kunne si at kraftverksdirektøren var
utbrent i 1965, og at bygningssje-
fen hadde gjort sitt i 1978. Ingen i
Statskraftverkene vil vel med hån-
den på hjerte skrive under på en
slik karakteristikk. Ikke vi andre
heller forresten — når vi tenker på
den fantastiske vekst som har pre-
get Statskraftverkene — også i de
senere år.

Ungt blod og nye tanker må til —
ikke tvil om det. Men det er ikke
nok. Noe som er vel så viktig for en
arbeidsplass som NVE, er kontinui-
tet. Ingen sjef har håp om å få
oversikt og innsikt i så vel det fag-
lige som det menneskelige miljø
det her er snakk om, i løpet av en
fem års periode. I hvert fall ikke
hvis han (eller hun?) samtidig skal
kunne bidra med noe konstruktivt.
Og det forventer vi jo av en sjef.

Stabilitet på arbeidsplassen og
ro i rekkene er en forutsetning for
at vi alle skal kunne yte vårt beste.
Dette blir kanskje spesielt viktig for
oss som skal arbeide i NVE i tiden
som kommer, nå da etaten skal ris-
tes i sine grunnvoller. Vi må derfor
håpe at våre nye ledere har tålmo-
dighet til å bli en stund.

Idet kraftverksdirektøren gikk av
uttalte han til en hovedstadsavis at
han i sin pensjonisttilværelse hver
dag vil kunne glede seg over å se
resultatene av det han har vært
med på å skape. Det er ikke alle
forunt. Men også fremtidens ledere
vil nok få dette å se frem til, for vi
vil kreve like meget av dem som av
deres forgjengere. Om ikke mer.
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Hoved-
samarbeidslandet
Mosambik - noen
presiseringer

Oddbjørn Jonstad har i Fosse-
kallen nr. 4/1984 en artikkel
om Mosambik, og der gis det
god informasjon om samarbei-
det mellom Norge og Mosam-
bik innen kraftsektoren. Imid-
lertid er en del av den bak-
grunnsinformasjon som gis
om landet, ikke korrekt.

Jonstad hevder at FRE-
LIMO var en opprørsorgani-
sasjon før landet ble uav-
hengig i 1975. FRELIMO var i
denne perioden anerkjent av
flertallet av verdens stater, av
FN — og av den norske regje-
ring, som den eneste repre-
sentant for det mosambikans-
ke folket. Organisasjonen
mottok finansiell støtte fra Nor-
ge i flere år før frigjøringen.

I innledningen til sin ar-
tikkel hevder Jonstad at si-
tuasjonen for Mosambik nå
ser lysere ut fordi landet får så
mye støtte utenfra. Her må det
opplyses at Mosambik er et av
de land i Afrika som mottar
minst bistand pr. innbygger.

Jonstad hevder at fisket
utenfor Mosambiks kyst er et
av verdens rikeste. Ressurse-
ne er ennå ikke fullt kartlagt,
men forskerne er enige om at
de ikke er blant verdens rikes-
te.

Jonstad påstår at utbytte
av fiskeriene går til Sovjet og
Øst-Europa — i bytte for vå-
pen. I kolonitiden gikk myndig-
hetene bevisst inn for å la Mo-
sambiks fiskerier forbli uutvik-
let. Landet skulle importere
fisk, fortrinnsvis fra Angola og
Portugal. Også i dag er landet
relativt stor importør av fisk,
og det er liten grunn til å tro at
en eneste «liten sild» ekspor-
teres til Sovjet eller andre
land. Derimot har landet avta-
ler om rekefiske med Japan,
Spania, Sovjet og DDR.

Rekeeksporten utgjør en
betydelig del av eksportinntek-
tene. Inntektene kommer i
form av «hard» valuta, og lan-
dets situasjon er beklageligvis
slik at en del av denne inntek-
ten må brukes på våpen.

Jonstad hevder at NO-
RADs bistand til Mosambik
beløper seg til cirka 100 millio-
ner kroner årlig. Det riktige tal-
let på norsk bistand til landet
er 130-140 millioner kroner.

Thore G. Hem

Gaupne er kommunesenter for Luster, og her skal det foregå litt av hvert i tiden som kommer.
Fossekallen har denne gang besøkt det provisoriske anleggsenteret for Jostedal-utbyggingen.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Utbygging i Breheimen forseres
Fossekallen besøkte det provisoriske anleggssenteret i Gaupne under starten av
Jostedal-utbyggingen i mai i år. Vi presenterer utbyggingsprosjektet slik det nå er
vedtatt.

Uten regulering ved Fåbergstølen blir flomdempningen beskjeden
Jostedal har fra gammelt av vært sterkt utsatt for flom, og mange jostedøler håpet
derfor at den kommende utbygging skulle temme vannkreftene. Det utbyggings-
alternativ som nå er valgt, gir minimal flomdempningseffekt, men for å imøtekomme
jostedølene, er også andre flomdempningstiltak satt i verk.

Jostedal: Norges perle — Vestlandets paradis
Mange av Fossekallens lesere vil stifte bekjentskap med Jostedal i årene
som kommer. Her kan de få en forsmak på de forhold de vil møte.

Saltfjellet-/Svartisen-utbygging med unntak av Saltdalsprosjektet
NVEs hovedstyre foreslår at fire av de fem prosjektene som Statskraftverkene
har søkt om konsesjon for i Saltfjellet-/Svartisen-området, blir utbygget.
Vi presenterer prosjektene.

Kraftledningen i østmarka via Røykås — Halsjøen — Grønmo
NVEs hovedstyre har nå lagt frem sin innstilling til hvor den omstridte trasen
gjennom Østmarka bør gå. Vi presenterer hovedpunktene i innstillingen.

Jeg skal dømmes på grunnlag av det jeg har gjort
sier kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær til Fossekallen i sitt avskjedsintervju.
Aalefjær trådte 1. september i år av med pensjon, og la i den forbindelse frem sine
tanker om Statskraftverkenes fremtid.

Stilt på prøve i krig og fred
«Generasjonen 1940» fases raskt ut, så også i NVE. Jørgen Sørensen
presenterer en del av våre ansatte som i «farens stund ofret liv og blod for
konge og fedreland».
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Tekst: MetteKjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Rapport fra Jostedal:

På befaring i Vanndalen hvor et av arbeidsstedene ved Jostedal-utbyg-
gingen skal ligge. Fra venstre: Halvor Dahl Johansen fra anlegget, Mette
Kjeldsberg fra Fossekallen og flyver J. Sørensen fra Helitourist A/S.

-

Den omstridte Fåbergstølen — som altså ikke skal demmes ned.



Kupvatn — i fremtiden reguleringsmagasin for Jostedal kraftverk.
Alle magasiner ved Jostedal-utbyggingen ligger høyere enn 1200
meter over havet i et øde og uvegsomt terreng.

Utbygging i Breheimen forseres

Maidagene var hektiske for våre anleggsfolk i Gaup-
ne. Mens man ventet på klarsignal fra Storting og
Regjering, ble det gjort forberedelser til start på Jos-
tedalutbyggingen. Klareringen kom 22. mai med
beskjed om at anlegget skulle forseres, og allerede
dagen etter var arbeidet i gang.

Den omstridte reguleringen ved Fåbergstølen ble
som kjent skrinlagt, og Breheimen-utbyggingen på
Jostedal-siden er derfor blitt temmelig redusert. Li-
kevel regner man med en anleggstid på rundt syv år,
og en toppbemanning på 800-900 ansatte. Anleggs-
kostnadene er beregnet til 3,3 milliarder 1984-kroner.

4aihw- '.**.reg~tighiP

Stor rasvirksomhet i Fagredalen — et annet arbeidssted ved
Jostedal-utbyggingen. Forlegningen skal imidlertid plasseres på
betryggende avstand fra rasområdet.
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ABERGSTØLEN

Anleggsstart alltid hektisk
Da Fossekallens reportasje-
team ankom NVEs anleggs-
senter på Gaupne 22. mai i
år, var aktiviteten nærmest
hektisk. Slik er det alltid uan-
sett hvor godt forberedt man
er, mente anleggsleder Olav
Nummedal. Samme dag kom
startsignalet fra regjerings-
hold, hvor man ba om at an-
legget ble forsert. Forsering
skal bli, sa man i Gaupne, og
dagen etter var arbeidet i
gang. Stort mer kan man vel
ikke kreve.

Provisorisk anleggssenter
Planlegging og utredning av
en eventuell utbygging i Joste-
dal har foregått siden 1966.
Mye har selvsagt endret seg
underveis, men at det skulle
bli utbygging i en eller annen
form, har lenge vært klart.
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Derfor har Statskraftverkene
allerede i to år hatt et proviso-
risk anleggssenter i nærheten
av Gaupne. Olav Solheim,
som var førstemann på laget,
var alene på stedet et års tid,
men i det siste året er staben
utvidet med åtte ansatte. Dis-
se ni bør få mye av æren for
den vellykkede starten på an-
legget.

«Anleggssenteret» er i seg
selv verd en kommentar. Få
kilometer fra Gaupne fant vi
etter noe usikkerhet en Mo-
elvenbrakke med den umis-
kjennelige røde «vass-mær-
ra» på. For at ingen skulle
være i tvil, hadde man også
spandert et skilt som markerte
anleggsvirksomhet. Og man
kunne virkelig være i tvil! Om-
gitt av frodige beiter og de for
Vestlandet så velkjente firben-
te med ull på, var det lite som
kunne føre tankene hen på 


anleggsvirksomhet. Bjeller og
fossedur gjorde idyllen full-
kommen.

Nytt anleggssenter i
Gaupne
Men andre tider skal komme. I
sommer arbeides det på
spreng for å skaffe folk til an-
legget, og allerede før jul reg-
ner man med å ha 150 egne
og entreprenøransatte. An-
leggssenter og verksted for
Jostedal-utbyggingen skal
legges til industriområdet
Grandane i Gaupne. Her har
Statskraftverkene leiet kai og
et areal på cirka 20 mål av
kommunen, og byggearbeide-
ne er allerede i gang.

Kontorarealet i det store ad-
ministrasjonssenteret er be-
regnet til omtrent 900 kvadrat-
meter, fordelt på to etasjer.
Her har man tenkt å samle al-
le merkantile og tekniske kon-




torer samt nødvendige hjelpe-
funksjoner. I tilknytning til ad-
ministrasjonsbygget er det
prosjektert verksted og lager-
kompleks i en bygning med en
omtrentlig grunnflate på 2500
kvadratimeter. Kostnadene for
anleggssenteret, der kontoret
blir ferdigstilt 1. januar 1985,
er beregnet til 20 millioner kro-
ner. Byggene er planlagt og
oppføres i samråd med kom-
munen, som etter at anleggsti-
den er over, skal overta loka-
lene på rimelige vilkår til in-
dustri eller andre formål.

Omfattende
vegbyggingsprogram
Samtidig med byggevirksom-
heten i Gaupne, har man også
tatt fatt på vegbygging i an-
leggsområdet. Det er nå klart
at en del av vegbyggingen i
dette vanskelige terrenget vil



Her skal tverrslaget komme ut, informerer Halvor Dahl Johansen. Arbeidssted: Vigdalen.

bli satt bort til private entrepre-
nører, men slett ikke alt. Det
arbeidet som kostnads- og
tidsmessig kan forsvares ut-
ført i egen regi, vil bli utført av
våre egne folk. — En vanlig
fremgangsmåte i NVE som gir
gode resultater.

Foreløpig konsentrerer man
seg om strekningen Fåberg—
Fåbergstølen som er den førs-
te delen av den vegen som
skal bygges mellom Elvekro-
ken og Styggvatn (cirka 22 ki-
lometer). Ellers står bygging
og opprustning av et omfat-
tende vegnett på programmet.
Bortsett fra anlegg ved bekke-
inntak (som det er mange av,
forresten) er det meningen
at alle arbeidssteder skal få
vegforbindelse. Dette betyr at
det må bygges veg fra Fåberg
til Fagredal og fra Kreken til
Vanndalen (begge på cirka ni
kilometer). Vegen til Vigdal er 


nærmest lagt rett på røysa, så
her må det atskillige forsterk-
ninger til før anleggsmaskine-
ne kan begynne å rulle. Ve-
gen opp selve Jostedalen vil
bli opprustet til 10 tonns ak-
seltrykk — noe som forutsetter
en del forsterkning og nybyg-
ging av broer.

Alt i alt regner man med
som et løst overslag, at vegar-
beidene vil strekke seg over
cirka 55 kilometer, og alle ve-
ger skal kunne benyttes av all-
mennheten.

Den vegen som jostedøle-
ne ønsket seg mest, den så-
kalte Handspikvegen fra
Styggvatn over fjellet til Skjåk i
Gudbrandsdalen, er imidlertid
skrinlagt. Dersom Statskraft-
verkene var blitt pålagt å byg-
ge ut etter alternativ B i Joste-
dal med utnyttelse av også
det lavere fall og regulering
ved Fåbergstølen, ville man 


hatt behov for deler av en slik
veg. Men Fåbergstølen ble
altså vernet, og dermed blir
det heller ingen fjellovergang i
denne omgang.

Tunnelarbeider i gang i høst
Allerede fra 1. september i år
vil det bli behov for alle yrkes-
kategorier ved anlegget. Også
tunnelarbeidene vil nemlig bli
startet i høst, i første rekke
ved adkomsttunnelen til Joste-
dal kraftstasjon. Innen jul skal
det være arbeid i gang ved tre
stuffer.

Samlet lengde på tunnelene
i Jostedal-utbyggingen blir cir-
ka 60 kilometer. Dessuten har
de folkevalgte ønsket at
Statskraftverkene skal overfø-
re sideelver til Jostedøla fra
vest til Tunsbergsdalsvatnet.
Dette for å redusere flomska-
dene i disse sideelvene. Over-




føringstunnelene vil få en
samlet lengde på cirka 20 kilo-
meter.

Disse anseelige tunnel-
mengder skal i stor utstrek-
ning drives med fullprofilbor.

Utbyggingen forseres
kraftig
Stortingets industrikomM har i
sin innstilling antydet at det
må være mulig å utføre Joste-
dal-anlegget på fem år. Med
dette menes at kraftstasjonen
skal være i drift etter en fem
års periode.

Jostedal kraftstasjon skal
bygges i Jostedal i fjellet øst
for Myklemyr i Luster kommu-
ne, og her skal man utnytte
fallet fra Styggvatn til sjøen,
det vil si 1156 meter. Alle inn-
tak vil imidlertid ligge høyere
enn 1200 meter over havet.
Kraftstasjonen får et aggregat
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Panorama ved Styggvatn med den store Styggvassdammen skravert inn. Turistforeningens hytte — Styggvasshytta — ligger i oppdemningsområdet, o

Tunsbergdalsdammen ved Tunsbergdalsvatn — reguleringsmagasin for Leirdøla kraftverk.

Kraftstasjonsområdet i Myklemyr. Stasjonen skal ligge inne i fjellet, og pilen markerer portalen.
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med en ytelse på 270 MW,
noe som vil gi stasjonen en
midlere årsproduksjon på
1115 GWh. Dette tilsvarer
omkring en femtedel av da-
gens strømforbruk i Sogn og
Fjordane.

At kraftstasjonen kommer i
drift, vil imidlertid ikke si at an-
legget er avsluttet. Man reg-
ner med at fullføringen av den
store Styggvassdammen (700
meters lengde, største høyde
60 meter) samt en del oppryd-
ningsarbeider vil ta ytterligere
to år. Først i 1991 skulle der-
for alt være klart.

Kraftledninger veder-
lagsfritt til kommunen

bygge kraftstasjoner og dri-
ve tunneler er én ting, men
skal en kraftutbygging ha noe
for seg, må strømmen selv-
sagt ut på nettet. I denne for-
bindelse skal Kraftledningsav-
delingen strekke en 300 kV-
linje fra Jostedal kraftstasjon
til Leirdøla kraftverk. Det er ik:
ke lange biten, men de fleste
avdelinger i SK vil bli trukket
inn i arbeidet.

En del anleggslinjer skal
også bygges, heriblant en
66-kV-Iedning fra Leirdøla opp
Jostedal til Elvekrok. Denne

Helikopterstriden i Brehein

Drakampen mellom under-
leverandørene i Breheimen
er i full gang. En sak som
har vakt stor oppmerksom-
het, er spørsmålet om hvil-
ket selskap som skal be-
sørge helikopterfrakten på
Jostedal-anlegget. Her har



f.

rfor bli flyttet.

vil bli planlagt og bygget av
Bygningsavdelingen i samråd
med det lokale kraftlag og
kommunen.

I tillegg vil det bli bygget en
22 kV-Iedning fra Elvekrok til
Styggvatn og sideledninger til
Vanndalen og Fagredalen. Et-
ter at anlegget er avsluttet, vil
alle disse ledninger bli stilt ve-
derlagsfritt til disposisjon for
kommunen.

Driftssentral i Gaupne
Det har vært mye snakk om
hvor Statskraftverkenes drifts-
sentral i Sogn skal ligge.
Driftssentralen for Vikfalli lig-
ger i dag i Vik, og denne sty-
rer midlertidig også Leirdøla
kraftverk i Jostedal.

Fordi Luster kommune bare
har fått noen få av de ar-
beidsplassene som man ble
forespeilet ved Leirdøla-utbyg-
gingen, krevet kommunen at
den fremtidige driftssentralen
for Sogn skulle legges til Lus-
ter. Dette kravet er imøtekom-
met.

Parallellutbygging
med Stryn
Jostedal-anlegget blir et rela-



tivt stort anlegg med hensyn til

avgjort

striden stått mellom Heli-
tourist og Mørefly. Heli-
tourist ble utpekt som rime-
ligste leverandør i første
anbudsrunde, men i Møre-
fly mente man at anbudene
var usammenlignbare, og
at Statskraftverkene måtte

bemanning. Regner vi med ar-
beidet på overføring av Vest-
side-elvene, blir toppbeman-
ningen på rundt 800-900 an-
satte, og anleggsdriften blir et-
ter hva vi forstår, svært jevn
året rundt hva arbeidskraft
angår.

Utbyggingen i Breheimen er
delt i to avsnitt, hvorav Joste-
dal-utbyggingen er det første.
Det neste, som er under plan-
legging, er Stryn-utbyggingen.
Antatt start i Stryn er en gang
mellom 1985 og 1987, og og-
så her regner man med en an-
leggstid på sju til åtte år. Det-
te betyr at det vil bli en del pa-
rallellutbygging i Stryn og Jos-
tedal.

Fra øverste del av anlegget
i Jostedal er det ikke mer enn
fem minutters helikopterflyg-
ning over til Stryn. Dette gjør
det naturlig å operere med fel-
les administrasjon for begge
anlegg i Gaupne. En del tek-
nisk personale må imidlertid
over til Stryn i anleggsperio-
den. I Stryn regner man med
å få behov for cirka 700-800
personer i anleggsperioden,
og med noe forskyvning i tid
blir det mulig å overføre en del
mannskaper fra Jostedal til
Stryn.

innhente nye anbud. Dette
ble gjort, men også i annen
runde lå anbudet fra Heli-
tourist lavest. Det er derfor
nå klart at Helitourist vil få
flyvningen på Jostedal-
an legget.

Hva får Luster kommune
Ved en kraftutbygging blir det alltid snakk om hva verts-
kommunen tjener eller ikke tjener på reguleringen. Her er
en oversikt over de midler Luster kommune får stilt til rå-
dighet ved Jostedal-utbyggingen (alle tall i 1984-kroner):

Inntektsskatt

Millioner kroner
pr. år

6,6

Millioner kroner
pr. år

Formueskatt 5,8 12,4

— Fylkesskatt 2,2




— Skatte-
fordelingsfond 0,6 2,8




9,6
Eiendomsskatt




8,0
Konsesjonsavgift




3,6

I alt




21,2

I tillegg til disse årlige inntektene har kommunen fått et
engangsbeløp på 20 millioner kroner til næringsfond og
én million kroner i såkalt planleggingstilskudd.

Kommunen vil også indirekte nyte godt .av Statskraft-
verkenes anleggsvirksomhet i Jostedal. Når anlegget står
ferdig, skal kommunen etter avtale overta anleggssenter
samt verksted i Gaupne på meget rimelige vilkår. Det
samme gjelder for en del anleggsboliger som blir bygget
med tanke på permanent bruk.

Statskraftverkene har dessuten gitt kommunen et direk-
te tilskudd på 2,5 millioner kroner til velferdsbygg og for-
samlingslokale i Gaupne, og 600 000 kroner til et industri-
bygg på Gjerde. I tillegg har kommunen fått et beløp på
200 000 kroner som de ansatte på anlegget skal nyte
godt av, og en årlig bevilgning på 50 000 kroner til opp-
rusting av.fisket i kommunen.
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Flommerker med dato er inngravert i fjellet i Fossøygrend. Det
nederste merket er fra 15. august 1898, det øverste fra 15. au-
gust 1979. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.



Virkninger av Jostedal-utbyggingen:
Mette Kjeldsberg

Hensikten med en kraftut-
bygging er selvsagt å skaffe
kWh til vårt stadig økende
strømforbruk. Det er imidlertid
ikke til å komme forbi at så
omfattende naturinngrep har
en del uheldige virkninger på
det omkringliggende miljø. Av
og til kan det likevel hende at
man ser på bivirkninger av en
vannkraftutbygging som posi-
tive. Flomdempningseffekten
er en av disse, og den har
stått sentralt i spørsmålet om
utbygging i Jostedal.

Josteda I
— et utsatt flomdistrikt
I Jostedal har man alltid vært
plaget av de årvisse vår- og
høstflommene, og når Jos-
tedøla virkelig har vært i hu-
mør, har den til tider forårsa-
ket store materielle skader.

Siste gang dette skjedde
var i 1979. Den 15. august
dette året gikk vannstanden i
Jostedøla 1,25 meter over tid-




ligere høyeste målte vann-
stand — opp til to meter over
bebygde områder. Tidligere
høyeste vannstand var målt
15. august 1898, så nærmere
100 års flommen kommer vi
vel ikke.

De tap som ble påført Jos-
tedal i form av naturskader og
materielle skader på hus og
eiendom, veger, broer og el-
veforbygninger ved flommen i
1979 ble anslått til 35 millioner
kroner. Forbygningsavde-
lingen i Vassdragsdirektoratet
har hittil brukt cirka fem millio-
ner på sikringsarbeider i di-
striktet, men ennå er det tyde-
lige spor etter Jostedølas her-
jinger.

Fra gammelt av har joste-
dølene måttet leve med el-
vens humørsyke. Ser man for
eksempel på tidlig bebyggelse
i dalen, ligger hovedbrukene
gjerne et godt stykke opp i lia.
Husmennene ble henvist til
dalbunnen hvor jorda nok var
atskillig mer fruktbar, men 


hvor utkommet avhang av
Jostedølas forgodtbefinnende.

I dag ligger det meste av
bebyggelsen i dalbunnen, og
på utsatte steder må befolk-
ningen evakuere sine hjem
hver sommer. I Fossøygrend,
som ble verst rammet under
katastrofeflommen for fem år
siden, taler flommerkene ennå
sitt tydelige språk. Alle hus
har nye paneler og vinduer i
første etasje, bortsett fra de
hus hvor man måtte rive og
bygge nytt.

Sterkt ønske om
flomdempning
På slike steder i Jostedal så
man naturlig nok frem til at
man ved en utbygging skulle
få temmet vannkreftene. Her
er man nå skuffet, idet det re-
guleringsalternativ som ble
valgt bare i beskjeden grad vil
dempe flomaktiviteten i distrik-
tet.

I det utbyggingsalternativ

Statskraftverkene og NVEs
hovedstyre i sin tid gikk inn
for, ville man hatt regulerings-
muligheter for vannmengder
opp til den beregnede 1000
års flommen. Med den utbyg-
ging som nå blir foretatt, er re-
guleringsmulighetene sterkt
redusert. Mens vannet i 1979
sto 1,65 meter opp i stua hos
folk i Myklemyr og Fosøy-
grend, regner man med at
det ved den nåværende regu-
lering vil stå 1,40 meter over
gulvet ved neste 100 års flom!
Ikke rart at folk i disse trakter
rister på hodet av utbyggings-
motstanderne, når disse bru-
ker mangel på tap av mennes-
keliv som argument i debat-
ten.

Ekstrabevilgninger
til forbygning
Som kompensasjon for den
beskjedne flomdempning al-
ternativ D gir, har Stortingets
industrikomite anbefalt Stats-
kraftverkene snarest å søke
om konsesjon for overføring
av de såkalte Vestside-elvene
til Leirdøla. Forholdene ligger
forholdsvis godt til rette for en
overføring av Jostedolas si-
deelver i vest til Tunsbergvat-
net, og man mener at et slikt
tiltak vil kunne redusere flom-
skadene langs disse elvene
betraktelig. Men fremdeles vil
vannet stå 1,10 meter over
gulvflaten på utsatte steder
ved sjeldne flommer.

Dette kan ikke sies å være
lyse utsikter for jostedølene.
Imidlertid skal det nevnes at
også Forbygningsavdelingen
er aktiv i Jostedal for tiden.
Avdelingen har fått en ekstra-
bevilgning på 10 millioner kro-
ner til utvidelse og rydding av
de trangeste gjelene i Joste-
døla og til flomforbygninger.
Bård Andersen, som er fag-
sjef i Forbygningsavdelingen,
sier til Fossekallen at han had-
de håpet på en ekstrabevilg-

Uten regulering
ved Fåbergstolen
blir florndempningen
beskjeden

Utbyggingen i Breheimen har vært et stridens eple i de senere år, og fra naturvern-
hold og fra visse næringsinteresser i utbyggingsområdet har det vært satt inn sterke
krefter for å få stoppet eller begrenset utbyggingen.

For Jostedals vedkommende resulterte dette som kjent i at Fåbergstølen ble ver-
net. Vern av naturperler er nødvendig og ønskelig, men i Jostedal er mange skuffet
over vedtaket. Det reguleringsalternativ som nå er valgt, vil nemlig gi forholdsvis
beskjedne muligheter til flomdempning i dette sterkt utsatte flomdistriktet.

Som ved tilsvarende inngrep i naturen vil man også i Jostedal få uheldige virk-
ninger av kraftutbyggingen. Statskraftverkene er pålagt å redusere disse til et
minimum.
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Over:  Det gikk hardt for seg i Jostedal under katastrofeflommen i
august 1979. Vegnettet brøt sammen fordi de fleste broene over
Jostedøla gikk samme veg som denne. Foto: Bård Andersen/For-
bygningsavdelingen.

ning på det dobbelte — altså
20 millioner kroner. Da ville
man hatt en reell mulighet til å
begrense neste hundreårs-
flom, slik at den ikke gikk over
grunnmuren på husene i Myk-
lemyr og Fossøygrend. Ved
Forbygningsavdelingen håper
man likevel at det gjennom et
utstrakt samarbeid om kraftut-
bygging, vegarbeid og forbyg-
ning skal bli mulig å tilfredsstil-
le de lokale organisasjoners
krav om flomdempning.

Ikke frostskader
på frukthavene
En vannkraftregulering fører
gjerne til at store mengder
ferskvann senker saltinnhol-
det i vannet i fjorden. Dette
øker risikoen for isdannelser. I
Luster kommune har man der-
for fryktet at reguleringen skul-
le føre til store frostskader på
frukthavene i distriktet.

Problemet har ført til en
endring i den opprinnelige ut-
byggingsplan. Mens avløps-
vannet opprinnelig var ment å
skulle renne ut i Jostedøla ved
Jostedal kraftstasjon, har man
i dag vedtatt å føre det i tunnel
ut på dypt vann i Gaupnefjor-
den. Også avløpsvannet fra
Leirdøla skal føres i denne
tunnelen. Ved dypvannsutslip-
pet i Gaupnefjorden sikrer
man seg god oppblanding
med saltvann, og unngår der-
med islegging i fjorden.

Man regner med at arbeidet
med avløpstunnelen til dyp-
vannsutslippet vil øke an-
leggsomkostningene for Jos-
tedal-utbyggingen med
125 millioner kroner.

Inntil utslippsforholdene for
Leirdøla og Jostedal kraftver-
ker er ordnet, skal Statskraft-

I midten:  Så høyt gikk vannet 15. august 1979. På bebyggelsen i
Myklemyr og Fossøygrend kan man ennå se merker etter den høye
vannstanden. Foto: Bård Andersen/Forbygningsavdelingen.

Under:  Fossøygrend i dag. I 1979 sto vannet opp til to meter over
bebygde områder — altså godt over taket på bussen. Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.
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verkene dekke kostnadene til
isbryting, slik at Gaupne får is-
fritt båtsamband.

Tunnelmasser til
industribygging
Masser som tas ut ved tun-
neldriving, samles gjerne i så-
kalte tipper, som det så er opp
til Natur- og landskapsavde-
lingen i Vassdragsdirektoratet
å gjøre noe med. Etter hvert
er man blitt flinke til å skjule
slike spor etter en kraftutbyg-
ging, men ved Stegagjerdet
og i Gaupne ser det ut til at
problemet løser seg på annet
vis.

En del av massene vil an-
leggsdriften selv bruke til for
eksempel planering av rigg-
plasser, vegbygging, flomver-
ker og betongproduksjon.
Resten skal plasseres på in-
dustriområdene i Gaupne,
hvor massene skal leveres på
tipp etter nærmere avtale med
kommunen. Alle kostnader til
transport og utplassering av
steinmassene skal dekkes av
NVE.

Hva med fisken?
Spørsmålet om reguleringens
virkning på fiskebestanden i
distriktet har hittil vært viet li-
ten oppmerksomhet. Årsaken
til dette er sannsynligvis at fis-
ket spiller en forholdsvis be-
skjedert rolle i Jostedal, sier
prosjektleder Johannes Hope
til Fossekallen. Det er likevel
bestemt at Statskraftverkene
skal yte Luster kommune et
årlig beløp på 50 000 kroner til
fremme av fisket i kommunen,
og dersom det blir nødvendig,
skal Statskraftverkene også
sette ut yngel eller settefisk i
området. Dette vet man imid-
lertid lite om foreløpig.

Kultur går foran
Kulturminner og naturområder
skal det også tas hånd om i
Jostedal. Statskraftverkene
plikter, i den grad det er prak-
tisk og økonomisk forsvarlig, å
unngå ødeleggelser på slike
forekomster. I den forbindelse
må det foretas naturvitenska-
pelige undersøkelser i distrik-
tet, og slike er allerede i gang.
Man regner med at undersø-
kelsene vil strekke seg over to
til tre år, og det er satt av  to
millioner kroner til formålet.

Den praktfulle Geis-
dalsfossen i Jostedal
hadde opprinnelig ett
løp. Med tiden har van-
net fått flere løp, som
vist på bildet. Med kraft-
utbyggingen vil vann-
mengdene bli noe redu-
sert, men samtidig er
det på tale å bevare
noe av idyllen ved å
samle vannet til ett løp
igjen.

5

Jostedal:
Norges perle
Vestlandets paradis
I Luster kommune har man det travelt. Denne fredelige Vestlands-kommunen vil i løpet av
kort tid bli utsatt for storinnrykk i forbindelse med Jostedal-anlegget — 800-900 mann på
det meste. «Innflytterne» skal bo og leve i kommunen i opptil syv år, så det er mange for-
hold som må legges til rette. Boligspørsmålet står selvsagt sentralt — men også skoletil-
bud, helsetjeneste og fritidsaktiviteter er viktige for et nydannet samfunn av denne typen.
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Kommunesenteret Gaupne — som også vil bli anleggssenter for Jostedal- og Stryn-utbyggingen i
tiden som kommer. Statskraftverkenes kontorer, lager og verksted skal bygges mellom elven og
de to industribyggene i forkant av bildet.

Mange av Fossekallens lesere
vil komme til å stifte bekjent-
skap med Jostedal i tiden som
kommer. Denne vakre, men
hittil så godt som isolerte
Vestlands -dalen, har mange
særtrekk, og for jostedølene
er den et paradis. Vi besøkte
dalen en vårdag midt i frukt-
blomstringen mens solen
stekte og fjorden lå speilblank,
så vi er tilbøyelige til å være
enige med dem. Men det er
selvfølgelig ikke bare naturfor-
holdene som avgjør om man
skal trives.

Luster kommune
Vertskommune for Jostedal-
anlegget er Luster kommune.
Luster er en storkommune
som ble dannet i 1969 ved at
kommunene Hafslo, Jostedal
og Luster ble slått sammen.
Kommunen dekker et areal på
2670 kvadratkilometer, og har
for tiden 5100 innbyggere.

Klimamessig ligger kom-
munen i grenseområdet mel-
lom kyst- og innlandsklima, og
dette gir moderat nedbør jevnt
fordelt over året. Vinterstid er
det rikelig med snø.

Primært er Luster en jord-
bruks- og hagebrukskommu-
ne, og det finnes også en del 


skogbruk. Det er foreløpig
ingen industri i Luster med
unntak av noen mindre treva-
rebedrifter og mekaniske
verksteder. Mange som er bo-
satt i Luster er derfor uke-
pendlere og arbeider ved alu-
miniumsverket i Årdal. Turist-
næringen spiller en viktig rolle,
selv om den er sesongpreget.
Såkalte kvinnelige arbeids-
plasser er vesentlig knyttet til
omsorgsarbeidet, som det er
stort behov for i kommunen.

Kommunesenteret for Lus-
ter er Gaupne, hvor også sen-
teret for Jostedal- og Stryn-
utbyggingen skal ligge. Gaup-
ne ligger ved Gaupnefjorden
på en stor flat øre i munningen
av Jostedøla.

Hvor skal vi bo?
60 familieboliger
I forbindelse med et nytt an-
legg er boligproblemene gjer-
ne de første som må løses. I
Jostedal regner man med at
det vil bli behov for cirka 60 fa-
milieboliger, og 43 av disse er
allerede erhvervet eller vedtatt
bygget.

Tomtemulighetene er gode i
Luster, som er en kommune i
vekst. I Gaupne står bygge-




tomter klare, og en god del av
Statskraftverkenes boliger vil
bli plassert her. Av disse kan
vi nevne to rekkehus med 11
leiligheter i hver, fem eneboli-
ger samt 11 Moelven-hus i
11/2 etasje på permanent
grunnmur.

De to første Moelven-huse-
ne sto klare ved skoleferiens
slutt i sommer.

I Hafslo, som ligger 15 kilo-
meter fra Gaupne, er det kjøpt
fem hus som er klare til innflyt-
ting. Ett er allerede tatt i bruk.
Dessuten vil det bli bygget
fem hus på Gjerde — cirka to
mil opp i dalen.

Det resterende husbehovet
vil bli dekket ved at Leirdøla
kraftverk bidrar med tre enhe-
ter, og ved leie av en del hus i
et borettslag.

De boligene som ikke blir
overtatt av driftens folk etter at
anlegget er slutt, skal selges.
De fleste vil bli overdratt til
kommunen på meget gunstige
betingelser.

Brakkeforlegninger
Ikke alle tar med seg familien
til anlegget, så man vil få et
stort behov for brakkeforleg-
ninger ved Jostedal-utbyg-
gingen.

I Gaupne vil det i forbindel-
se med anleggssenteret og
verkstedet på Grandane bli
reist to 40 mannsforlegninger,
og i Statskraftverkenes messe
samme sted vil man få rom til
25 personer. I tilknytning til
forlegningen skal det reises et
stort permanent bygg med
oppholdsrom og garderober.
Dette skal senere knyttes til et
eksisterende idrettsanlegg i
tettbebyggelsen.

Det blir cirka 30 arbeidsste-
der ved Jostedal-anlegget, og
av større arbeidssteder med
egne forlegninger kan vi nev-
ne følgende: Vigdal, Orm-
bergstølen ved Myklemyr,
Vanndalen, Fagredalen og
Styggvatn. Med unntak av en
del arbeidssteder ved bek-
keinntak, vil alle forlegninger
få kjøreveg. Forlegningene
ved de nevnte bekkeinntak vil
som vanlig bli fløyet ut med
helikopter og flyttet etter be-
hov.

Skolesektoren godt
utbygget
Ettersom en del ansatte
bringer sine familier med seg
til Jostedal, er skoletilbudet
viktig.

I Gaupne finnes det en
sentral ungdomskole, og det
er mindre folkeskoler i alle
kretser. Anlegget betyr selv-
sagt en ekstrabelastning for
skoleverket, og i den forbin-
delse vil folkeskolen i Gaupne
bli utvidet med flere seksjoner,
og det vil bli bygget ny skole i
Hafslo. Ved ungdomsskolen i
Gaupne og ved folkeskolene i
de øvrige kretser er kapasite-
ten rikelig.

I tillegg finnes det i Gaupne
en yrkesskole med maskinlin-
je, bygningslinje og anleggs-
linje. Så skolesektoren skulle
være godt utbygd.

Barnehager er det verre
med. For tiden er det bare
korttidsbarnehager i skole-
kretsene, men i 1986 vil man
sannsynligvis få etablert en
heltidsbarnehage i Gaupne.

Hva med helsa?
Også helsetjenesten ser ut til
å være tilfredsstillende i an-
leggsområdet.

Når det gjelder allmennprak-
sis, har kommunen et lege-
senter der man opererer med
kontordager på forskjellige
steder i kommunen. En del
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Det provisoriske anleggssenteret i Jostedal, få kilometer fra Gaupne, og staben ved anlegget 22.
mai i år. Fra venstre: Olav Solheim, Olav Nummedal, Ragnar Nesset, Håkon Kyrkjeeidet, John
Skåle, Eli Maurseth, Torbjørn Bø, Halvor Dahl Johansen og Johannes Hope fra SBA ved hoved-
kontoret. Andreas Gausdal var dessverre ikke til stede.

turnuskandidater har også tje-
neste her.

Nærmeste sykehus ligger i
Lærdal, mens sentralsykehu-
set ligger i Førde. Turen til
Lærdal tar én og en halv time,
inkludert ferge fra Kaupanger.
Det finnes foreløpig ikke jord-
mor i distriktet, så vordende
mødre er henvist til fødestuen
i Lærdal. Imidlertid regner
man med å få knyttet en jord-
mor til et nytt helsesenter som
skal etableres i Gaupne.

Tannlegetjeneste finnes
ved skolene i Hafslo, Dale og
Luster. I tillegg kommer en pri-
vat tannlege fra Leikanger til
Gaupne etter behov.

Forretninger og offentlige
kontorer
I Gaupne har de i dag et stort
samvirkelag og en privat kolo-
nial med bakeri. Imidlertid er
man i gang med byggingen av
et stort varesenter til 20 millio-
ner kroner, som skal åpnes
våren 1985. Her blir det 11 uli-
ke forretninger der man kan
handle blant annet møbler,
sko og matvarer. I det nye
bygget vil det også bli konto-
rer for post, bibliotek og billag.

.Kontakt med det offentlige
får man i rådhuset i Gaupne,
hvor de kommunale service-
kontorene er konsentrert. Her
ligger Ligningskontoret, Her-
redskassen og Teknisk etat.
Ved Teknisk etat har man fått
et ekstra press nå i forbindel-
se med anleggsetableringen.
Størst har nok belastningen
vært for Bygningsrådet som
har ansvaret for tomteregule-
ringen i kommunen.

Den kirkelige virksomhet er
godt ivaretatt og spredt over
hele kommunen.

Fritid og underholdning
Når det gjelder fritidsaktiviteter
i Jostedal, er tilbudet relativt
brukbart. Idretten er godt re-
presentert, og skytterlagene
spiller her en sentral rolle. I
Gaupne finner man et nytt
stort anlegg for fotball og løpe-
baner. Skytterlaget har mindre
anlegg rundt om i kommunen,
men man arbeider for å få en
sentralbane. Dessuten finnes
det tallrike lysløyper i kommu-
nen.

Mulighetene for jakt og fiske
er selvsagt også til stede, og
organiserte grunneierlag sel-
ger fiskekort. Spesielt kan vi 


kanskje nevne hjortejakten,
hvor man kan delta gjennom
passende jaktlag.

Kino finnes i Gaupne, Lus-
ter og Hafslo, og for teaterinte-
resserte reiser en egnet stab
rundt i fjordene med teaterbåt.
Turisttrafikken har gitt distrik-
tet et variert tilbud av pensjo-
nater og serveringssteder, og i
Marifjora, kort veg fra Gaup-
ne, finnes turisthotell med alle
rettigheter. Langt er det heller
ikke til Sogndal, for dem som
er ekstra fornøyelsessyke.

Joda, du leste riktig — og det-
te er ikke skrevet 1. april.

Vannkraftutbygging forbin-
des jo gjerne med rikelige
nedbørsmengder og store
fallhøyder. Og helt riktig, i
Sahara må det sies å være
svært så knapt med begge
deler.

I denne sammenheng er
det imidlertid Saharas av-
dunsting som skal utnyttes. I

Jostedølene gleder seg
Hvordan er så jostedølene
selv? Som nordmenn flest
skulle vi tro, skjønt de må jo
på en eller annen måte ha blitt
preget av den steile og prakt-
fulle Jostedalen. «Det sorte
fastland» blir distriktet kalt, og
antall bedehus er nok større
her enn i andre deler av lan-
det. Men turistnæringen har
åpnet dalen for andre strøm-
ninger, så noe finnes det nok
av hvert.

en større senkning i ørkenen
like sør for Egypts middel-
havskyst har nå svenskene
planer klare for bygging av
et kraftverk som skal yte
1600 megawatt. Magasinet
blir enormt — hele Middelha-
vet. Nå skjønner du ingen-
ting, hva?

Enn om vi legger til at
denne senkningen i Sahara
ligger lavere enn havoverfla-

I kommunen er man ikke
engstelige for de forandringer
Jostedal-anlegget vil føre til,
og man regner ikke med at
Jostedal skal miste sitt sær-
preg. Man har gode erfaringer
med NVE-folk fra Leirdøla-
anlegget, og håper de nye an-
leggsfolkene skal få glede av
kommunens mange tilbud.
Fossekallen oppfordrer her-
ved alle som skal til Jostedal
om å vise høvelig framferd,
slik at vi kan bevare vårt gode
navn og rykte.

ta, og at vannmassene skal
renne omvendt av hva de
vanligvis gjør, altså denne
gang  fra  havet  til  kraftstasjo-
nen. Avløpet skal gå ut i ør-
kenen, hvor vannet (håper
man) skal fordunste.

VBB-Sweco har stått for
prosjektering og planlegging
av anlegget. Bygging plan-
legges igangsatt i 1990.

Makan til svensker!
storch

Svensk vannkraftutbygging i Sahara!
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Saltdalsvassdraget blir foreslått vernet. Dette begrunnes med de naturvitenskapelige interesser som er knyttet til vassdraget, tungtveiende hensyn til
reindriftsnæringen på Saltfjellet og interesser knyttet til turisme og friluftsliv. Foto: Fjellanger Widerøe.

NVEs hovedstyre foreslår:

Saltfjellet-/Svartisen-utbygging
med unntak av

Saltdals-prosjektet

Vil gi årlig fastkraft på 3,1 TWh

Hovedstyret i NVE foreslår for Olje- og energidepartementet at det blir gitt tillatelse til utbygging av fire
av de fem kraftutbyggingsprosjektene som Statskraftverkene har søkt om konsesjon for i Saltfjellet-/
Svartisen-området.

Saltdalsvassdraget blir foreslått unntatt fra utbygging og vernet, mens Stor-Glomfjord-, Beiarn-,
Nord-Rana- og Melfjord-prosjektene — med enkelte reduksjoner — anbefales utbygd.
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Utbygging etter NVE-hoved-
styrets forslag vil gi en kraft-
produksjon i et gjennomsnitts-
år på vel tre milliarder kilo-
wattimer (TV/h), mot Stats-
kraftverkenes søknad fra 1978
om reguleringer tilsvarende
nærmere 3,8 TWh.

NVEs hovedstyre foreslår
samtidig et nasjonalparkområ-
de, to landskapsverneområ-
der og et område med vass-
dragsvern, i området øst for
Blakkåga.

Saltfjellet-/Svartisen-utbyg-
gingene har i særlig grad, bå-
de av NVE og i distriktet, fått
en samlet vurdering sammen
med andre brukerinteresser i
området. Fylkesmannens ut-
kast til verneplan har her stått
sentralt.

Prosjektene
Ut fra en samlet vurdering av
både verne- og kraftutbyg-
gingsplanene, og forventet
kraftbehov i Nordland, Troms
og Finnmark fram mot år
2000, foreslår NVEs hoved-
styre en slik utbygging av de
enkelte prosjektene:

Stor-Glomfjord-prosjektet
anbefales utbygd slik det er
s6kt om, med unntak av regu-
leringen av Engabrevatn som
foreslås tatt ut av planen.

Hovedstyret har lagt vekt på
de naturvitenskapelige inte-
resser som knytter seg til et
slikt brevatn, og har foretruk-
ket å unnta Engabrevatn fra
regulering framfor for eksem-
pel Bogvatn og Flatisvatn.

Den nåværende regule-
ringen av Stor-Glomvatn på
23,4 meter vil etter planen bli
økt til en høyde av 125 meter.
Stor-Glomvatn-magasinet vil
dermed bli landets største ma-
gasin med et volum på 3370
millioner kubikkmeter vann.

Utbyggingen av Stor-Glom-
fjord er bereghet til å gi vel 1,5
TWh fastkraft årlig, mens mid-
lere årsproduksjon er fastsatt
til vel 1,1 TWh.

Beiarn-prosjektet
anbefales redusert slik at Krit-
bergvatn og Gåsevatna unn-
tas fra utbyggingen. Hoved-
styret slutter seg til fremlagte
verneplanforslag om at det
her bør opprettes et land-
skapsvernområde, fra noe
nord for Gåsvatna, mot Beiar-
dalen i vest, til nasjonalparken
i sør, og mot Kjevlfjellet i øst.

Beiarn-utbyggingen er be-
regnet til 231 millioner kilo-
wattimer (GWh) fastkraft pr.
år, mens produksjonen i et
gjennomsnittsår er fastsatt til
267 GWh.

Ramskjellvatn vil etter pla-
nen få en reguleringshøyde
på 40 meter, noe som vil gi
magasinet et volum på 65 mil-
lioner kubikkmeter vann.

Nord-Rana- og
.Melfjord-prosjektene
foreslås utbygd uten særlige
reduksjoner. Reguleringene
av Stormdalen og Austerdals-
vatn vil ha avgjørende betyd-
ning for prosjektenes lønn-
somhet.

For Melfjord-prosjektet fo-
reslås imidlertid Var'doga-
skjåkka, Tverelv (Brundals-
elv), Glomdalselv og Knabb-
åga unntatt fra utbygging.

Nord-Rana-prosjektet er be-
regnet til å gi en årlig fastkraft-
mengde på 842 GWh, og en
middels årsproduksjon på 985
GWh. Melfjord-utbyggingen
beregnes med en tilsvarende
fastkraftmengde på 495 GWh
og en middels årsproduksjon
på 633 GWh.

Stormdals-magasinet, som
inngår i Nord-Rana-prosjektet,
er planlagt med en regule-
ringshøyde på 75 meter, noe
som vil gi magasinet et volum
på 354 millioner kubikkmeter
vann.

For Melfjord-prosjektet går
planen ut på større regule-
ringer av Flatisvatn, Auster-
dalsvatn og Storvatn: Flatis-
vatn vil få en reguleringshøy-
de på 40 meter, og det gir 136
millioner kubikkmeter i volum.
Tilsvarende får Austerdals-
vatn en reguleringshøyde på
17 meter, og et volum på 30
millioner kubikkmeter, Stor-
vatn en reguleringshøyde på
78 meter og et volum på 107
millioner kubikkmeter.

Saltdals-prosjektet
foreslås avslått, og dette
vassdraget anbefales vernet i
sin helhet. Dette begrunnes
særlig med de naturvitenska-
pelige interesser som er knyt-
tet til vassdraget, tungtveien-
de hensyn til reindriftsnæ-
ringen på Saltfjellet, og inte-
resser knyttet til turisme og fri-
luftsliv.

Tørrårsreserve
Særlig Stor-Glomfjord-utbyg-



gingen vil gi en viktig tørrårs-

Fra hovedstyrets befaring i forbindelse med Saltfjellet-/Svartisen-utbyg-
gingen i 1981. Orientering i Saltdal. Foto: Knut Ove Hillestad.

reserve for elektrisitetsforsy-
ningen. Den alt overveiende
del av kraften herfra vil kunne
tas ut som vinterkraft, i mot-
setning til de andre prosjekte-
ne hvor sommerkraftandelen
er størst.

Utbyggingsvilkår
Hovedstyrets tilråding er be-
tinget av en rekke vilkår som
blant annet omfatter fond til
kommunene, midler til naturvi-
tenskapelige undersøkeler, til-
tak for vilt og fisk, og til land-
skapspleie etter anleggets
slutt.

Man har foreslått et næ-
ringsfond til Rødøy kommune
på tre millioner kroner,til Ra-
na kommune på femten millio-
ner kroner, til Beiarn på åtte

millioner kroner og til Meløy
på 10 millioner kroner. Kon-
sesjonsavgiftene til kommune-
ne er foreslått til mellom 18 og
20 kroner pr. naturhestekraft
som innvinnes ved regule-
ringen. Til staten foreslås tre
kroner pr. naturhestekraft.

I tillegg er det for de fire
nevnte kommuene anbefalt et
årlig beløp på tilsammen
180 000 kroner til tiltak for fis-
ket.

Hovedstyret foreslår videre
at et beløp på fire millioner
kroner stilles til disposisjon for'
naturvitenskapelige undersø-
kelser i reguleringsområdene,
og anbefaler at det innbetales
et årlig beløp, fastsatt av det
skjønn som skal avholdes, til
fremme av reindrifteni særlig
berørte områder.
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NVEs hovedstyre foreslår utbygging av fire av de fem omsøkte prosjek-
tene i Saltfjellet-/Svartisen-området. Saltdal foreslås vernet, mens Stor-
Glomfjord, Beiarn, Nord-Rana og Melfjord bygges ut.
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NVEs hovedstyre foreslår kraftledningen Frogner—Follo lagt parallelt med tidligere kraftledninger på store deler

av strekningen, blant annet forbi denne gården, Oppsal, ved Frogner i Sørum kommune.
Foto: Stein Morch-Hansen.

NVEs hovedstyre har dermed
gått inn for en kraftlednings-
trasé som i Sørum, Skedsmo
og Lørenskog kommuner i ho-
vedsak følger tidligere kraft-
ledningstraser og E6.

Fra Røykås og inn i marka
følges trasen til den nåvæ-
rende kraftledningen Røykås-
Tegneby til Løkebrudalen.
Herfra, inn i Oslo kommunes
del av Østmarka, følges det
østligste framlagte trasalter-
nativ: Sør for Sør-Elvåga til
Grønmo, og via Steinsrudtjern
til Taraldrud i Ski kommune.

Kraftledningen er kostnads-
beregnet til cirka 170 millioner
kroner, og Statskraftverkene
regner med at ledningen kan
stå ferdig høsten 1987 der-
som bygging kommer i gang
ved årsskiftet 1984/1985.

Økt forsyningssikkerhet til
de tunge belastningsområde-
ne rundt Oslofjorden, forsy-
ning av nye boligområder i
østlige deler av Oslo og økt
overføringsbehov etter de nye
store kraftutbyggingene på
Vestlandet, er hovedårsakene
til at Statskraftverkene søker
om en slik forsterkning av ho-
vednettet.

Der trasen foreslås lagt
parallelt med tidligere kraftled-
ninger, vil det bli en trasbred-
de på 33 meter, ellers 38 me-
ter.

Tras&orslaget forutsetter
også at det skal bygges en
stasjon på Grønmo, for ned-
transformering til Osio Lysver-
kers nett.

— Dette har vært en av de
vanskeligste kraftoverførings-

Hovedstyret i NVE inn for:

Kraftledningen i
Østmarka via Røykås-
Halsjøen-Grønmo

Hovedstyret i NVE foreslår for Olje- og energideparte-
mentet at den planlagte kraftledningen på 420 kilovolt
fra Frogner i Sørum kommune gjennom Østmarka til
Follo i Ås, skal følge denne traså:

Frogner-Skedsmo-Djupedalen-Røykås-Bjørndalen-
Løkebrudalen-Godlia-Liåsen Øst (Grønmo)-Steins-
rud-Taraldrud-Tusse-Follo.

— Hvor bør kraftledningen gå?
Kanskje særlig i forbindelse med kraftledningen Frogner—Follo har

dette spørsmålet vært en vrien oppgave. NVEs hovedstyre har hatt be-
faring ved de aktuelle traser to ganger, og dette bildet ble tatt på den

siste befaringen i mai i år.
Fra venstre, Erling Fossen, Olaf Knudson, Else Eriksen — og kraftled-

ningsavdelingens Johan Andersen som peker på kartet for Sigmund
Larsen. Foto: Stein Morch-Hansen.
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sakene hovedstyret har hatt til
behandling. Den har vært pre-
get av usedvanlig mange utta-
lelser og sterkt engasjement
fra berørte og interesserte en-
keltpersoner og grupper, opp-
lyser generaldirektør Sigmund
Larsen.

— Søknaden for denne kraft-
ledningen forelå i 1979. Vi må
derfor kunne si at det har vært
satt av tid til en grundig saks-
behandling. De aktuelle
trasene har vært befart av
saksbehandlerne i Energidi-
rektoratet både vinter og som-
mer.

Det har i hovedsak forelig-
get tre tra~uligheter gjen-
nom Østmarka: Føring via
Bryn, «byalternativet». Gjen-
nom nære turområder. Eller
gjennom fjerne turområder,
sør for Sør-Elvåga.

— Det er karakteristisk for
denne saken at uansett hvilket
alternativ vi velger, så kan vi
ikke regne med enighet fra al-
le berørte parter og interesser-
te, sier Larsen.

Engabreen er en av de breer som
Foto: Nils Haakensen.

har hatt sterk vekst i de senere år.

FROGNER

Skedsrno

ke‘ra

llestrørn

tk‘tenie
Nordre
21yeren

Bonneljotden

Rmykås
Furuset

Bjørndalen

lunatret

tieNclevetn

estensynet

Q»

Lteru

Grønmo

Liåsen

Kotbotri

Losby

kiceen
Dretwain

E.Viaga

Steinsrud

Taraldrud

NVEs bremålinger viser:

Kystnære breer
vokser, mens
innlandsbreene går
tilbake
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NVEs hovedstyre foreslår at kraft-
ledningen på 420 kilovolt fra Frog-
ner til Follo legges via Røykås, så
parallelt med Røykås-Tegneby-
ledningen til Løkebrudalen og der-
fra over til Grønmo.

Vinterens snømengder var
større enn normalt på bre-
ene, viser målinger foretatt
av Brekontoret. Med normal
avsmelting i løpet av som-
meren vil de kystnære bre-
ene få en markert økning i
volum, mens breene øst for
vannskillet i Sør-Norge fort-
satt vil gå noe tilbake.

— Våre mest maritime breer,
Ålfotbreen i Nordfjord og
Engabreen i Nordland, har sis-
te vinter fått tyve prosent mer
snø enn normalt, opplyser

Bjørn Wold — leder for Vass-
dragsdirektoratets brekontor.

— Men vel så oppsiktsvek-
kende er kanskje snøfallet på
Gråsubreen i den østlige del
av Jotunheimen. Siden må-
lingene startet i 1962 har det
bare to vintre tidligere — i 1967
og 1968 — falt mer snø på
denne innlandsbreen.

Tjue års målinger av ned-
bør på et utvalg av våre breer
viser følgende generelle ten-
dens: De vestlige, kystnære
breene legger på seg eller er i
balanse, mens breene i Jotun-




heimen — altså innlandsbre-
ene — minker betydelig. Dette
siste skyldes for varme somre
i forhold til snømengdene øst
for vannskillet.

Målingene på Engabreen
siden 1970 viser at gjennom-
snittlig cirka 40 prosent av vin-
terens snømengder blir liggen-
de igjen på denne utløperen
av Vestre Svartisen etter av-
smeltingen. Denne brearmen
rykker nå stadig nærmere
Engabrevannet, som den
trakk seg tilbake fra i 1940-
årene.

Tusse
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En fremdeles farge-
rik og inspirerende
kraftverksdirektør
trer I disse dager
over i pensjoniste-
nes rekker. Denne
begivenhet finner
sted I en urolig tid
for NVE, som står
overfor en omfat-
tende omorganise-
ring. Noen ny kraft-
verksdirektør er ik-
ke utpekt. I av-
skjedsintervjuet
med Fossekallen
legger Sigurd Aale-
fjær frem sine tan-
ker om Statskraft-
verkenes fremtid.

Den siste uken av sin tjenestetid fulgte kraftverksdirektør Sigurd Aalefjør NVE's hovedstyre på befaring i Finn-
mark. Her på Alta-anlegget. Foto: Ole M. Rapp/Finnmark Dagblad.

For et års tid siden ble kraft-
verksdirektør Sigurd Aalefjær
utnevnt til ridder av 1. klasse
av St. Olavs orden. I all be-
skjedenhet mente Aalefjær
den gang at det i grunnen ikke
var ham selv, men Statskraft-
verkenes arbeid som ble hed-
ret. Fossekallens intervju med
ham i samme forbindelse ble
likevel en presentasjon av
personen Sigurd Aalefjær —
hans bakgrunn, hans person-
lighet, hans innstilling og ikke
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minst hans 40-årige innsats
for Statskraftverkene. Et tra-
disjonelt avskjedsintervju ville
bli en gjentagelse av fjorårets
suksess, så idet Aalefjær den
1. september i år trer over i
pensjonistenes rekker, har vi i
stedet bedt ham rette blikket
fremover. Kanskje kan hans
tanker om fremtiden berolige
de mange som føler uro ved å
miste en avholdt leder i en el-
lers usikker tid for NVE og
Statskraftverkene.

Omorganisering av NVE
— Din stilling som leder for
Statskraftverkene er i disse
dager lyst ledig, Sigurd Aale-
fjær. I annonsen er det un-
derstreket at én av den nye le-
ders hovedoppgaver vil bli ar-
beidet med omorganiseringen
av Statskraftverkene. Er dette
å ta tingene på forskudd, eller
er det nå klart. at det blir noe
av den bebudede endringen?

— Det har jo vært mye frem
og tilbake i denne saken, men
jeg mener at alt nå tyder på at
det blir en omorganisering.
Ingen ting er selvsagt avgjort
før saken er behandlet i Stor-
tinget, men med Stortingets
nåværende sammensetning
er det klart at det blir en omor-
ganisering. Jeg regner med at
saken kommer opp i Stor-
tinget i løpet av våren 1985,
og at en eventuell nyordning
kan tre i kraft fra 1. januar
1986.

Det har vært spekulert i at
et nytt Storting høsten 1986 i
teorien kan omgjøre vedtaket,
men dette er etter min mening
svært lite sannsynlig.

— De ansatte i NVE er selv-
følgelig opptatt av den påtenk-
te omorganiseringen, men
mange er misfornøyde med

behandlingen av saken. Det
hevdes at de ansattes organi-
sasjoner skulle vært trukket
inn i forhandlingene i langt
større utstrekning enn det som
har vært tilfelle. Er du som le-
der for Statskraftverkene for-
nøyd med den behandling det-
te spørsmålet har fått hittil, el-
ler burde noe vært gjort anner-
ledes?

— Nei, når det gjelder be-
handlingen av organisasjons-
saken, er jeg ikke tilfreds med
utviklingen. Som organisasjo-
nene helt riktig påpeker, skul-
le det vært bedre tid til å trek-
ke de ansatte inn i diskusjo-
nen. Tatt i betraktning den
lange tid problemet har vært
diskutert, virker det kanskje litt
tynt å bruke tidsnød som
unnskyldning. Jeg sitter her
med avisutklipp som viser at
enkelte allerede i 1956 mente
at saken var moden for en
avgjørelse. Det var vel kan-
skje å overdrive, men i løpet
av de siste 10 årene burde det
absolutt vært mulig å innhente
de ansattes synspunkter.

I Statskraftverkene har vi
sett det som nødvendig og
ønskelig at de ansatte ble
trukket inn i arbeidet med å
forme vår fremtidige arbeids-
plass. Imidlertid har den de-

Jeg skal dømmes
på grunnlag av
det jeg har gjort

— sier avtroppende

kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær

Intervjuer: Mette Kjeldsberg



partementale behandling av
saken gjort dette bortimot
umulig for oss.  I  lange perio-
der har ingenting skjedd i or-
ganisasjonsspørsmålet, og
når noe endelig har skjedd,
har departementet gitt oss uri-
melig korte frister.

Når dette er sagt, vil jeg be-
nytte anledningen til å uttryk-
ke vårt håp om at det etter at
Stortinget har fattet sitt prin-
sippvedtak om å skille Stats-
kraftverkene ut fra resten av
NVE, skal bli anledning til
inngående samtaler med re-
presentanter for de ansatte
om hvordan det nye Stats-
kraftverkene bør organiseres.

— Som avtroppende kraft-
verksdirektør har du kanskje
noen synspunkter på hva som
vil være riktig og galt i det
fremtidige arbeidet med orga-
nisasjonen?

— Ja, det har jeg. Det som
for enhver pris må unngås, er
at Stortinget blir innbudt til en
detaljfastleggelse av vår orga-
nisasjon, for dette vil føre til at
organisasjonsmønsteret blir  li-
ke håpløst fastlåst som det
har vært i de siste 24 år.

Skal omorganiseringen av
Statskraftverkene bli vellykket,
må det nye styret og den nye
administrasjonen etter min
mening få fullmakter til å fore-
ta endringer i organisasjons-
planen og til for eksempel å
opprette og nedlegge stillinger
etter behov. Bare ved større
handlefrihet vil Statskraftver-
kene kunne fungere mer hen-
siktsmessig enn i dag.

Anleggsdrift I egen regi
— eller private entrepriser?
— Noe som har stått sentralt
særlig ved uteadministrasjo-
nen i det siste, er spørsmålet
om anleggsdrift i egen regi
kontra private. entrepriser.
Mange frykter at det går mot
slutten av vår anleggsdrift, og
at omorganiseringen av
Statskraftverkene kan bli med-
virkende til en slik utvikling. Er
dette et spørsmål som er av-
hengig av hvilken innstilling di-
rektøren og ledelsen i Stats-
kraftverkene har, eller er det
et rent politisk spørsmål som
vil bli avgjort uten innflytelse
fra Statskraftverkene.

— Spørsmålet om hvorvidt vi
fortsatt skal drive anlegg i
egen regi eller om oppdrage-
ne skal settes bort til private
entreprenører, har ingen sam-




menheng med organisasjons-
saken. Under den nåværende
ordning er det Statskraftverke-
ne selv som avgjør hva som
skal gjøres i egen regi og hva
som skal settes bort. I henhold
til den strategi som er utarbei-
det for Statskraftverkene, vil
dette spørsmålet til enhver tid
stå og falle med vår evne til å
utføre oppgavene minst like
godt som andre.

Slik ordningen er i dag kan
man vel derfor si at fortsatt an-
leggsdrift i egen regi er av-
hengig av den nye ledelsen.
Jeg håper det fortsatt vil bli
styre og ledelse som på
grunnlag av Statskraftverke-
nes målsetting skal ha det
avgjørende ord.

Politiske utspill i det siste
har skapt uro når det gjelder
vår anleggsdrift, og mange er
kanskje engstelige for at politi-
kerne ved et stortingsvedtak
skal binde den nye ledelsen.
En del politikere mener nok at
alle statens anleggsoppgaver
bør settes bort til private en-
treprenører, men jeg er over-
bevist om at flertallet i Stor-
tinget er enig i de retningslin-
jer vi har arbeidet etter hittil.

En kostnadsøkning
vi må regne med

En av årsakene til at politi-
kerne har rettet søkelyset mot
statens anleggsdrift, synes å
være de store kostnader ved
våre anlegg. Hva er årsaken
til den voldsomme kostnads-
økning vi har vært vidne til i de
senere år?

— Her er det ikke snakk om
men flere årsaker. For det

første har Stortinget bestemt
at våre overslag skal gis i da-
gens kroner. Med en inflasjon
på 10-12% vil derfor ethvert
overslag øke til det dobbelte i
løpet av seks til syv år. For det
andre er Statskraftverkene
pålagt å betale rente i an-
leggstiden, og denne renten
steg for kort tid siden fra 7 til
12%. Disse to forhold skulle
forklare det meste av kost-
nadsøkningen. I tillegg kom-
mer dessuten de stadig øken-
de krav til ekstra ytelser i form
av miljøverntiltak og fonds, ve-
gerog broer, og nye krav til for
eksempel dammer. Alt dette
er med på å øke anleggskost-
nadene.

Imidlertid skal det ikke stik-
kes under en stol at vi kan ha
våre svin på skogen, for det 


har forekommet at det er lagt
frem feilkalkyler fra vår side.
Slike feilkalkyler er et resultat
av det bemanningsproblem
Statskraftverkene står overfor.
Grunnet de restriksjoner sta-
ten pålegger oss når det gjel-
der lønns- og personalspørs-
mål, får vi ikke tak i folk, og vi
klarer heller ikke holde på
dem vi har. Vi har mange flin-
ke unge ansatte, men disse
mangler erlaring. De erfarne
medarbeiderne vi har, er for få
til at vi til enhver tid har kapa-
sitet til å lage gode overslag.

Tår man alle de forhold som
jeg nå har nevnt i betraktning,
mener jeg kostnadsøkningen
ikke er annerledes enn vi må
regne med.

Det har fra enkelte hold
vært hevdet at de økonomiske
resultatene er svært forskjelli-
ge for for eksempel bygging
av kraftledninger og for byg-
ging av kraftanlegg. Din kom-
mentar til dette.

— Kostnadsøkningen er stort
sett lik for kraftledningsanlegg
og for kraftanlegg. Vi har ek-
sempler på at man ved kraft-
ledningsanlegg bygger billige-
re i egen regi enn ved entre-
priser, på samme måte som
ved kraftanlegg. Men vi har
også eksempler på det mot-
satte. I dag er man opptatt av
kostnadene ved bygging av
kraftanlegg, men det er ikke
så fælt lenge siden våre størs-
te bekymringer gjaldt kost-
nadsøkningen ved kraftled-
ningsanleggene. Dette er ting
som stadig forandrer seg, og
jeg finner det ikke riktig å
fremheve en type anlegg
fremfor en annen. Personlig
mener jeg Statskraftverkene i
dag har en utmerket an-
leggsgjeng enten de nå job-
ber med kraftledninger eller
med kraftanlegg.

Fortsatt
vannkraftutbygging?
— Kostnadsutviklingen ved
vannkraftutbygging har fort til
reaksjoner hos politikere og
publikum, og man krever i dag
fra mange hold at det blir sat-
set mer på såkalt energiøko-
nomisering. Har du tro på at
det vil forbli lønnsomt å inves-
tere i vannkraft, eller vil vi kla-
re å dekke vårt behov ved å
spare på den energien vi alle-
rede har?

— Jeg har ingen tro på at vi
vil kunne dekke vårt fremtidi-

Foto: atein Morch-Hansen/NVE

Sigurd Aalefjær ble født i
USA i 1917, men vokste
opp i Vennesla, som er et
av de få industristedene på
Sørlandet. Hans far var
håndverker og arbeidet på
aluminiumsfabrikken. Til
tross for små kår i 30-åra,
fikk Aalefjær utdannelse
ved høgskolen i Trond-
heim, og i 1942 kom han til
Vassdragsvesenet. Her var
det gode arbeidsvilkår og
fremtidsutsikter, og i 1960
ble han utnevnt til kraft-
verksdirektør. Som direktør
for Statskraftverkene har
han fått ord på seg for å ha
usedvanlig god «bakke-
kontakt», og dette tilskriver
han selv sin egen anleggs-
tid som unggutt. En gang
anleggsslusk — alltid an-
leggsslusk!

Vannkraftutbyggingen
etterkrigstid har betydd
mye for velstandsutvik-
lingen i Norge. For sin inn-
sats i Statskraftverkene ble
derfor Aalefjær utnevnt til
ridder av 1. klasse av St.
Olavs orden 24. februar
1983.

Når Sigurd Aalefjær nå
etter fylte 67 etter eget
ønske blir pensjonist, kan
han se tilbake på 42 års
virke innen el-kraftutbyg-
ging. Bortsett fra tre år i
Drammens elverk, har han
hele tiden arbeidet i NVE.
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Én gang anleggsslusk, alltid anleggsslusk! sier Sigurd Aalefjær. Som
unggutt jobbet han sammen med anleggssluskene om sommeren, og
enkelte av disse ble hans venner for livet. Her fotografert på sin siste
arbeidsdag som ble tilbrakt på Alta-anlegget.

Foto: Ole M. Rapp/Finnmark Dagblad.

ge energibehov bare ved
ENØK. Imidlertid mener jeg
energisparing i stor utstrek-
ning vil kunne virke dempende

på utbyggingstakten, så
ENØK bør nok av den grunn få
stor prioritet.

Ellers tror jeg vannkraftut-
bygging også i fremtiden vil
være det økonomisk beste al-
ternativ når det gjelder frem-

skaffelse av ny kraft. Men nå
er vi vel i Norge kommet i den

situasjon at vi må ha råd til å
spare enkelte vannkraftpro-
sjekter ved å satse på andre
og dyrere produksjonsformer
— forutsatt naturligvis at vi er
villige til å godta de miljøpå-
virkninger som følger med for
eksempel varmekraft eller
kjernekraft.

Informasjon og
markedsføring
— Utbygging av, det være seg
vannkraft, varmekraft eller
kjernekraft blir alltid møtt med
sterke reaksjoner. Vi kan vel
være enige i at Statskraftver-
kene ikke har vært flinke nok
til å markedsføre sin virksom-
het, og det kunne være inte-
ressant å vite hvordan du me-
ner dette bør gjøres fremover.

— Spørsmålet om hvor mye
kraft som skal bygges ut og i

hvilken form, avgjøres av poli-
tikerne i Stortinget, og dette er
det da selvsagt ikke Stats-
kraftverkenes oppgave å in-
formere om. Vi utfører bare de

arbeidsoppgaver Stortinget
pålegger oss. Likevel har det
vært en tendens til å betrakte
Statskraftverkene som den
store stygge ulven både i
massemedia og blant publi-
kum, og enkelte av våre an-
satte kan til og med rapportere
om direkte mobbing i lokal-
samfunnet. Når vi er kommet i

gang med arbeidet på et sted,
er imidlertid samarbeidet med
lokalbefolkningen det aller
beste. Her burde vi selvsagt
vært flinkere til å markedsføre
oss selv — hvilke oppgaver vi
er pålagt, og hvordan vi til
enhver tid løser dem.

Et gammelt ordtak sier at du
skal dømmes på grunnlag av
det du har gjort, og vi som ar-
beider i Statskraftverkene ser

gang på gang hvor sant det
er, det som der er sagt. Kom-
mer vi til et nytt sted, møtes vi
med motstand og mistenk-

somhet, men når anlegget er
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ferdig, forstummer klagene.

Ved å markedsføre resultate-
ne fra utbygging av de enkelte
anlegg og i større utstrekning
informere om forestående
virksomhet, ville nok mye vært
annerledes.

Imidlertid har dette med in-
formasjon og markedsføring i
Statskraftverkene vært et
spørsmål om prioritering. For

at informasjonskampanjer av
denne typen skal ha den
ønskede virkning, må det sat-
ses stort, og dette har vi ikke
hatt midler til. De personalres-
surser vi har hatt til rådighet
har i sin helhet måttet gå til
linje- og kraftutbygging — som
jo er vår egentlige oppgave.

Nå står Statskraftverkene
overfor store forandringer, og
mye kan endre seg i den for-

bindelse. Men skal det satses
på informasjon, bør det gjøres
skikkelig! Som med alt annet
vi står for.

Statskraftverkenes
nye leder
— Du har fungert i din stilling
som kraftverksdirektør i 24 år,
og i fjor ble du utnevnt til rid-
der av 1. klasse av St. Olavs
orden for din innsats, så du
har tydeligvis vært rette mann
på rette plass. I dag lever vi i
en tid med store omveltninger,
og vi skal ha en ny toppsjef.
Har du selv noen oppfatning
av hvilke kvalifikasjoner og
egenskaper den nye kraft-
verksdirektøren bør ha?

— Den person som kommer
etter meg, bør først og fremst
ha erfaring fra større privat el-

ler offentlig forretningsbedrift.
Akademisk bakgrunn er av
underordnet betydning i den-
ne forbindelse, idet kunnska-

per i såvel økonomi, teknikk
som jus kan komme godt med
i stillingen.

Kjennskap til økonomisk
styring er en forutsetning for
en kraftverksdirektør, og i den
urolige tid vi er inne i, blir det
nok spesielt viktig for den nye
lederen å kunne klarlegge
kort- og langsiktige mål. Dess-
uten må vedkommende kunne
stille krav!

Når det gjelder forholdet til
styret og de ansatte, er det

viktig at en leder kan inspirere
og virke gjennom sine medar-
beidere. Detaljarbeid hører ik-
ke til en kraftverksdirektørs
oppgaver. 


«Fratredelse med pensjon»
— Føler du i dag at oppgaver
står uløst som du gjerne skulle
tatt deg av før du overlater
ansvaret til andre?

—Én stor oppgave står selv-
sagt uløst — nemlig fastleggel-
sen og bestemmelsen av
hvordan det fremtidige Stats-
kraftverkene skal drives. Det

må skapes ro i rekkene, og vi
må få tilbake spiriten. Dette er
imidlertid en oppgave som
passer best for den som skal
overta.

Ellers er det vel alltid opp-
gaver man må gi fra seg når
man går av med pensjon. Jeg
føler ikke noe ubehag ved det,
for nå synes jeg at jeg har
gjort mitt.

For øvrig synes jeg ikke at
det er det grann for tidlig at
neste generasjon får overta.
Egentlig burde jeg ikke sittet
så lenge som jeg har i denne
jobben, men man håpet vel å
få løst organisasjonsproble-
met før jeg gikk av.

Jeg har sittet som kraft-
verksdirektør i fire perioder, og
personlig er jeg mest fornøyd
med min egen innsats i andre
og tredje periode. I den siste
tiden har jeg følt at jeg har
manglet evnen til å virke inspi-
rerende på de menneskene
jeg arbeider sammen med, og

det er ingen god følelse. Men
for å trekke frem det gamle
ordtaket igjen, så skal vel og-
så jeg dømmes på grunnlag
av det jeg har gjort. Nå ser jeg

hvertfall frem til å trekke meg
tilbake til min kone og mitt
otium.

— Jeg har nok de fleste med
meg når jeg benekter din på-
stand om manglende inspira-
sjon, og vil gjerne vite hva du
har tenkt å bruke din kapasitet
på i din nye tilværelse.

— Med ansvaret for hus og
hytte regner jeg ikke med å få
fritidsproblemer: Jeg er men-
talt innstilt på roligere dager,
og ser frem til å kunne egne
mine krefter på sysler som for
eksempel snekring. Enkelte
små oppdrag kan det vel også
bli innen vannkraftsektoren,
men jeg akter absolutt ikke å
bli noen gjenganger!

Vi håper likevel å få se
Sigurd Aalefjærs staute skik-
kelse i Vassdragsvesenet fra

tid til annen. Oppdrag for Fos-
sekallen kan han alltid regne
med å få, for en skribent med
større erfaring og innsikt når
det gjelder Statskraftverkene,
skal vi vel lete lenge etter.

Ved «fratredelse med pen-
sjon» er det vanlig at pensjo-
nistens sjef sender noen vel-
valgte ord til Fossekallen. I
Aalefjærs tilfelle vil Fossekal-
len selv på vegne av de an-

satte i Statskraftverkene og
NVE bringe den vanlige hilsen:

Vi takker for hyggelig samar-
beid gjennom alle år, og øns-
ker kraftverksdirektør Sigurd
Aalefjær alt godt som pensjo-
nist.



«Generasjonen 1940»
fases raskt ut i hele
landet, så også i NVE.
De personer jeg her
omtaler, ble i unge år
formet i et lutfattig
samfunn og stilt på
prøve i fred og krig.
Personutvalget gjør
ikke krav på fullsten-
dighet, idet jeg blant
annet ikke har opplys-
ninger fra anleggsar-
beidersiden. Eksemp-
lene gir grunnlag for
mange tanker.

Ved sperringen. Her skal fienden ikke fram!

1940-veteraner som slutter i NVE:

Stilt på prøve i krig og fred
Bilder er velvilligst utlånt av Forsvarsmuseet. Jørgen Sørensen

Ingeniørsoldat 1940.

Ingeniørsoldatene
Der hvor Randselva bukter
seg gjennom Ringerikets fro-
dige landskap ligger Ingeniør-
våpnets tradisjonsrike ekse-
risplass, Hvalsmoen. Før 1940
var det regelen at ingeniørspi-
rene ved NTH gikk sin re-
kruttskole der, og Hvalsmoen
var deres mobiliseringsplass.
Slik ble det også for våre ka-
rer — Hans Bleken, Jens
Hveem, Sigurd Aalefjær og
Ivar Aasgaard. Like lite som
andre rekrutter tenkte vel de
på at de skulle se Hvalsmoen
igjen stilt opp mot krigens
krav.

Beretninger om forvirring og
tafatthet i 1940 er legio, men
ikke for ingeniørvåpenet.

NTH-studentene gikk mann
av huse 9. april 1940 for å ta
seg fram til Hvalsmoen. Lite
aktet de på kunngjøringen fra
de uvitende, politiske allviter-
ne om at 11. april var første
mobiliseringsdag når fienden
sto i landet. Pionersoldaten
Aalefjær forteller så levende
om bombedrysset over Hvals-




moen ved sin ankomst dit 11.
april, og hvorledes bygninge-
ne gikk opp i flammer. Men
begeistret er han også for
ingeniøroffiserenes handle-
kraft. Alt materiell var evakuert
til gårdene omkring. Der ble
våre karer satt opp i pioner-
kompani nr. 2 og 4.

Og ikke uten triumf sendte
ingeniørregimentets sjef 13.
april 1940 kl. 12.00 følgende
melding til Hærens overkom-
mando: «Fem ingeniørkompa-
nier mobilisert, i hovedsak alt
materiell på Hvaismoen red-
det».

Dette fikk den største betyd-
ning fordi 1940-krigen ble en
kamp om kommunikasjonslin-
jene. Om og om igjen måtte
pionersoldatene trå til, snart
som brusprengere, snart som
sperrebyggere eller som in-
fanterister stilt overfor en fien-
de som gikk hensynsløst fram.
Han brandskattet gårder og
grender, henrettet fanger og
sivile når det knep, og bombet
lasarettene der norske og
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Hans Bleken Jens Hveem Sigurd Aalefjær Ivar Aasgaard

fiendtlige sårede fikk samme
pleie.

Det fører for vidt å gå i de-
taljer. Pionerkompani 2 og 4
ble brukt over et stort geogra-
fisk område i tilknytning til in-
fanteriregiment nr. 6 på Vest-
oppland.

Uten forkleinelse for noen
vil jeg nevne Jens Hveems
kamp 18. april ved Randsfjor-
den med improviserte spreng-
ladninger på kloss hold mot
de fryktede tyske tanks. På
sin beskjedne måte har han
fortalt om dette.

NVE-infanteristene
Infanterimobiliseringen østa-
fjells led sterkt undet tapet av
store magasiner allerede 9. og
10. april og ordre om 11. april
som første mobiliseringsdag.
Ofte ble det meget improviser-

te oppsetninger av personell
fra alle våpengrener.

Trygve Bergland deltok i
Setersdalen og var ved Vin-
jesvingen senere, men den
unge befalingsmannen var lite
fornøyd med dette. Senere ble
det illegal virksomhet på Har-
dangervidda i samarbeid med
blant annet Knut Haukeli som
er så kjent fra tungtvannsak-
sjonene. For sin innsats i den-
ne forbindelse er Bergland til-
delt den britiske orden «The
Kings Commendation for Bra-
ve Conduct».

Kåre Olsen var infanterist
ved hovedfronten i Gud-
brandsdalen og Audun Hage
var ved 7. kompani i Vest-
lands-brigaden i Valdres. Den
ble overført dit i samsvar med
general Ruges ordre av 16.
april. Jeg tør gå litt nærmere
inn på dette.

Den 4000 mann sterke bri-
gade fra Vestlandet i hoved-
sak regulært mobilisert på
Voss, var general Ruges
trumfess i kampen om Østlan-
det. Det var ikke første gang i
Norges historie at Vestlands-
soldatene dro over fjellet når
en fiende sto i landet. Vel
overført via Bergensbanen og
marsj Gol-Leira, foretok vest-
lendingene 18. og 19. april to
raske hugg. Et tysk kompani
ble nedkjempet og to bataljo-
ner av tysk infanteriregiment
236 trakk seg ut av Valdres i
panikk. Det smakte av fugl! 7.
kompani med vår Hage fort-
satte fremrykkingen via Dokka
med Gjøvik som det ambisiø-
se mål, men led nederlag ved
Randsfjorden som følge av
tungt tysk artilleri. Siden ble
det å forsvare seg.

Den 23. april lå blant annet

7. kompani i stilling ved Hølje-
rasten bru der den tyske an-
grepsspiss ble ekspeditt ned-
skutt om kvelden mens drøn-
net fra brusprengningen rullet
mellom skogåsene i defMet
der elven Etna renner. På sin
stille måte beretter Hage om
natten som fulgte — jammeren
fra de fiendtlige nedskutte sol-
dater der fremme som stilnet
etter hvert, og egen frykt for å
fryse i hjel ute i stillingen. Nes-
te dag var det tunge tyske ar-
tilleri på plass. Snart lå en
drepende ild over de norske
stillingene Til all lykke for
NVE kom vår mann uskadd fra
det.

Noen refleksioner
Det har ikke vært hensikten å
glorifisere hendelsene med all
deres gru, men å gi oss som
intet har prøvd en påminnelse.
Noen har latt meg forstå at
dette bare interesserer gamle
trøttinger. Dem om det.

For meg føltes det som et
sterkt ønske å få skrive om
NVE-karene, fordi de levde
opp til den formaning som all-
tid ble opplest første dag på
moen for nye rekrutter i vår
gamle hær.

Et utdrag siteres:

«I farens stund skal han, når
det kreves, villig ofre liv og
blod for konge og fedreland».

Vår lille hær sto opp mot
overmakten fra 9. april til 10.
juni 1940, lengre enn arrr~ i
større land og riker maktet den
gang, men med norsk terreng
som den beste allierte. «Fien-
den er seig og utholdende. Al-
le naturlige hindringer blir pro-
fesjonelt utnyttet» — tysk front-
rapport fra 1940.Pionerene har sprengt Sundbrua ved Eidsvoll. 1814-monumentet til høyre.
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Trygve Bergland Audun Hage Kåre Olsen

Kraft til Finland

Etter forhandlinger mellom norske
og finske kraftmyndigheter har ho-
vedstyret i NVE anbefalt at det
bygges en overføringslinje mellom
Ivalo-området i Finland og Varan-
gerbotn i Finnmark. Denne over-
føringslinjen gir kraftverkene i re-
gion fire — slik vannkraftproduk-
sjonen nå er — muligheter til å sel-
ge såkalt tilfeldig kraft for anslags-
vis 60 millioner kroner i året, opp-
lyser samkjøringssjef Edvard
Johnsen.

Norske infanterister 1940. De struttet ikke av utstyr og våpen disse gutta!

Norsk retrett, men humøret holder!

Det er i dag overføringslinjer
mellom Nord-Norge og Nord-
Sverige, og dette gir svenskene
muligheter til å videreselge
norsk kraft med fortjeneste til Fin-
land.

Overføringslinjen mellom Fin-
land og Norge gir også Sør-Fin-
mark større sikkerhet dersom lin-
jen på norsk side skulle falle ut,
samtidig som finsk kraft kan være
en reserve for Finnmark. Fra Nord-
Troms til Alta vil det innen 1. de-
sember i år være to overføringslin-
jer i bruk, mens man fra Alta til
Øst-Finnmark bare har én linje.

Den nye overføringslinjen er
den raskeste måte å sikre Øst-
Finnmark reservekraft på. Men
dette må ikke forsinke arbeidet
med en ny linje videre fra Alta til
Øst-Finnmark. Den sikkerhet Finn-
mark må ha i kraftforsyningen på
lengre sikt, er fastkraft levert fra
kraftverkene i den sørlige del av
samkjøringsregion fire. En reserve
basert på tilfeldig kraft fra Finland,
er ikke god nok sikkerhet, sier
Johnsen.

Det er de senere års regnfulle.
somre og snørike vintre som har
gitt overproduksjon av kraft i Nord-
Norge. Produksjonen i region fire
har vært beregnet til 5 300 millio-
ner kWh (5,3 TWh), men er i de
siste 12 måneder kommet opp i
seks TWh. Dette betyr overskudd
av såkalt tilfeldig kraft på cirka
700 millioner kWh. Kraftlagene
har klart å selge vel ti prosent av
dette. Det gjenstår cirka 600 mil-
lioner kWh som kan selges til Fin-
land. Med en anslagsvis pris på ti
øre pr. kWh, vil altså kraftlagene
kunne regne med en merinntekt
på cirka 60 millioner kroner pr. år
så lenge man har dette kraftover-
skuddet.

Overføringslinjen mellom Norge
og Finland vil kunne stå ferdig i
1988 dersom myndighetene gir
grønt lys for dette.
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Statens energiverk på NVE-besøk
En delegasjon på 14 fra det
svenske Statens energiverk
gjestet NVE-Energidirektoratet
i midten av juni.

Statens energiverk, som i
stor grad tilsvarer vårt Energi-
direktorat, er relativt nyeta-
blert. 1. juli 1983 ble oppgaver
som konsesjonsbehandling av
kraftlinjer, statsstøtte til forsk-
ning på nye energikilder, tiltak
for å redusere oljeavhengig-




het og energiprognoser over-
ført til denne nye, statlige
energimyndighet.

Et rådgivende organ for
Riksdagen på 13 medlemmer,
Rådet for el-distribusjonsfrå-
gor, ble samtidig opprettet —
med et eget sekretariat i Sta-
tens energiverk. Det var dette
rådet som denne gang besøk-
te NVE, for å innhente norske 


synspunkter på el-distribu-
sjon.

På programmet sto oriente-
ringer om norsk el-forsyning:
NVE, Energidirektoratet og lo-
kal el-forsyning. Videre enga-
sjement og virkemidler i arbei-
det med el-forsyningens orga-
nisasjon. Og hvordan konse-
sjonsbehandling for elektriske
anlegg foregår på norsk side.

Etter besøket i NVE var Sta-

tens energiverks delegasjon
også invitert på en kort visitt i
Olje- og energidepartementet.

På bildet gir fagsjef An-
dreas Rognerud, leder for
Energidirektoratets organi-
sasjons- og stønadsavdeling,
en orientering om norske for-
hold på el-distribusjonssekto-
ren.

Storch

El-kraft debatten: Oppklaring om
tilfeldig kraft

Fungerende kraftverksdirektør Rolf R. Johnsen
Det er foreløpig ikke utnevnt ny kraftverksdirektør etter
Sigurd Aalefjær. Inntil den nye lederen for Statskraftver-
kene kan tiltre sin stilling, har fagsjef Rolf R. Johnsen
sagt seg villig til å fungere som kraftverksdirektør. Rolf R.
Johnsen er til daglig fagsjef for Kraftledningsavdelingen i
Statskraftverkene, og i hans fravær vil Kåre Schjetne fun-
gere i hans stilling.

«Tilfeldig kraft» er et begrep
som stadig går igjen i debat-
ten omkring strømforbruk og
vannkraftutbygging. Avisene
kan med jevne mellomrom for-
telle om salg av elektrisk kraft
til «gi bort pris» til Sverige,
mens forbrukerne her i landet
ikke får samme tilbudet.

Men hva er egentlig tilfeldig
kraft, hvordan oppstår den og
hvorfor har den ofte en lavere
pris og eksporteres til utlan-
det? Dette er noen av de
spørsmålene det blir gitt svar
på i et temahefte om «tilfeldig
kraft» som er utgitt av Norges
vassdrags- og elektrisitetsve-
sen i samarbeid med Bergen-
halvøens Kommunale Kraft-
verk.

Kjøp og salg
Heftet forklarer hvordan kjøp
og salg av tilfeldig kraft fore-
går, og hvordan denne hande-
len foregår mellom de nordis-
ke landene. Den tilfeldige kraf-
ten kan også utnyttes mer in-
nenlands. Heftet forklarer
hvordan skoler, institusjoner
og bedrifter kan utnytte tilfel-
dig kraft.

Heftet gir en nyttig klargjø-
ring av begrepet for alle som
deltar i el-kraftdebatten eller
som ønsker å sette seg inn i
el-kraftspørsmål.

Heftet fåes gratis ved hen-
vendelse til NVE — informa-
sjonskontoret.
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Fra venstre: prof. dr. K. Heinz Fasol, prof. Knut Alming, prof. dr.Hermod Brekke, prof. Stanley P. Hutten, Ph. D.,
D. Eng.

Faglig begivenhet innen norsk vannkraft

Sivilingeniør Hermod Brekke
ved Kværner Brug A/S bør
være kjent for de aller fleste
som arbeider innenfor det
norske vannkraftmiljø. I 1970
ble han sjef for Turbinavde-
lingens Utviklingsavdeling og
siden 1982 Deputy General
Manager i Kværner Brugs
nyopprettede utviklingsdivi-
sjon. Faglig har han markert
seg gjennom det daglige ar-
beid, og gjennom en rekke fo-
redrag som han har holdt bå-
de hjemme og i utlandet.

Det er derfor spesielt glede-
lig at han i dette år er utnevnt
til professor Il ved NTH samti-
dig som han også har forsvart
sin doktoravhandling: «En sta-
bilitetsstudie av vannkraftre-
gulering der påvirkning fra ik-
ke linearisert dempning av
trykksvingningene og fra tur-
binkarakteristikkene er inklu-
dert».

Doktordisputasen fant sted
ved NTH den 22. mai. Som
opponenter deltok professor
dr. K. Heinz Fasol og profes-
sor Stanley P. Hutten Ph. D.,
D. Eng. Sensurkomiteens for-
mann var professor Knut Al-
ming.

Arbeidet som ligger til grunn
for doktoravhandlingen be-
gynte på slutten av 1960-tal-
let. Da ble det klart at man
trengte et bedre verktøy for å
kunne beregne stabiliteten
ved kraftstasjoner hvor turbi-
nene regulerte frekvensen i
eget isolert nett.

I prinsippet ble stabilitetsbe-
regning etter Nyquists metode
lagt til grunn, en metode som
allerede gjennom mange år
hadde vært brukt i annen
sammenheng. Problemene lå
derimot i det å kartlegge ka-
rakteristikken for de forskjelli-
ge komponentene i et vann:
kraftsystem.

I første fase av sivilingeniør
Brekkes arbeid var det natur-
lig å konsentrere seg om de
karakteristikker som gjaldt
Kværner Brugs eget utstyr. Et-
terhvert oppdaget man imid-
lertid uoverensstemmelser
mellom beregninger og må-
linger utført ved kraftverk som
muligens kunne være forårsa-
ket av ukorrekte verdier for
den hydrauliske friksjonen i
tunneler og rør. I de senere år
har derfor dette feltet vært om-
rådet hvor Brekke i størst grad
har gått egne veier og gjort
pionerinnsats. Det ble da og-




så studier av hydraulisk frik-
sjon ved oscillerende strøming
som han først og fremst ble
berømmet for av opponentene
ved doktordisputasen.

Ellers kan det nevnes at
doktoranden holdt to prøvefor-
lesninger. Titlene for disse
var:

«Materialvalg i vannturbi-
ner, betydning for konstruk-
sjon, produksjon, prøving og
drift».

«Vannkraftanlegg med
høye trykk. Valg mellom pel-
ton og francisturbiner. Spe-
sielle konstruktive løsninger
for flerstrålede peltonturbiner
og høytrykks francisturbiner».

Stor interesse blant de
fremmøtte var det dessuten
for opponentenes gjestefor-
lesninger. Prof. dr. Fasols em-
ne var svingningsproblemer i
vannsystemet ved et kraftverk
i Østerrike. Fra innledningen
til foredraget merket vi oss
særlig en påstand om at mes-
teparten av de problemer man 


har i forbindelse med vann-
kraftutstyr, kan løses med en
brøkdel av den viten som er
tilgjengelig. Ytterligere kom-
mentarer til dette burde
kanskje være overflødige.
Problemet ved det aktuelle
kraftverket besto i at det i inn-
takskanalen oppsto nivåva-
riasjoner på flere meter. Fre-
kvensen var en dekade lavere
enn systemet u-rør-svingning.
Etter at målinger var utført, ble
det påvist at svingningene
hadde sammenheng med tur-
binkarakteristikken. Ettersom
man her hadde Kaplan-turbin,
var det mulig å endre denne
karakteristikken. Dette med-
førte at svingningene opphør-
te.

Professor Huttens foredrag
dreide seg om kavitasjon i
vannturbiner. Foredraget ga
på en enkel og grei måte
oversikt over hvor vi i dag står
på dette feitet. Litt tankevek-
kende var det kanskje å mer-
ke seg at de mange forskjelli-




ge kavitajonsprøvemetoder gir
forskjellige resultater. Innbyr-
des rangering mellom to ma-
terialer kan variere avhengig
av prøvemetoden. Forsøk i
forurenset vann, eksempelvis
vann med lav pH, er i liten
grad utført.

Som oppsummering kan def
nevnes at det for en vannkraft-
ingeniør var svært interessant
å være tilstede ved disputa-
sen og forelesningene som i
denne forbindelse ble holdt.
Lenge er det også mellom
hver gang man i norsk vann-
kraft opplever doktordisputas.
Sist dette skjedde var for cirka
ti år siden. Så langt vi vet er
det dessuten denne gang Nor-
ges første maskiningeniør
som ved NTH får en vannkraft-
doktorgrad.

Vi gratulerer dr. techn. Her-
mod Brekke med hans nyer-
vervede tittel, og ønsker ham
alt godt for fremtiden i det vi-
dere arbeid.

Ragnar Hartmann
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Nytt temahefte fra NVE:

— Kraft, ledning og landskap

Linjestrekk i Simadalen. Foto: Zenith Film.

Med jevne mellomrom kom-
mer kraftledninger i sentrum
for nyhetsoppslagene i avise-
ne. Sist ved flyulykken i Grong
hvor et privatfly kolliderte med
en kraftledning over Namsen,
og tre mennesker ble drept.

Men også i forbindelse med
bygging av nye kraftledninger
oppstår det gjerne diskusjo-
ner. For øyeblikket er traseval-
get for det nye kraftlinjen gjen-
nom Østmarka ved Oslo en
sak som får store oppslag i
pressen. Slike problemer er
blandt temaene i heftet «Kraft,
ledning og landskap», som er
tittelen på hefte nr. 8 i serien
«Kraft og Miljø» utgitt av Na-
tur- og landskapsavdelingen i
NVE. Fagsjef Knut Ove Hille-
stad står som forfatter.

Tidligere førte de begrense-
de mulighetene til å overføre 


elektrisk kraft til at man eta-
blerte industristeder som Rju-
kan, Sauda, Tyssedal og Od-
da. I dag har vi et omfattende
overføringssystem som utgjør
et markert trekk i landskapet
mange steder. Hvilke konflik-
ter som kan oppstå i forbindel-
se med bygging av kraftled-
ninger, blir drøftet i heftet og
vist ved hjelp av en rekke far-
gefotos. Samtidig viser forfat-
teren til hvordan konfliktene
kan løses og reduseres. Publi-
kasjonen gir en omfattende,
men likevel enkel framstilling
av problemene omkring kraft-
ledninger og kraftgater. Hille-
stad tar for seg emner som
valg av materialer, utforming,
fargevalg, lokalisering, di-
mensjonering og forholdet til
natu ren.

Heftet inneholder en rekke

spesialartikler av fagfolk som
omhandler emner som for-
skrifter, konsesjoner og opp-
bygging av kraftnettet. Det gis
også en enkel innføring i den
forskning som foregår på om-
rådet — både når det gjelder
ulike konstruksjoner og de fa-

remomentene kraftledningene
kan utgjøre for både mennes-
ker og dyrelivet.

«Kraft og Miljø» nr. 8 er på
175 sider. Heftet fås gratis
ved henvendelse til NVE —
Vassdragsdirektoratet eller In-
formasjonskontoret.

Selvfølgeligheter om
kraft, ledning og landskap

NVE ved Vassdragsdirektora-



tet har nettopp gitt ut en bro-



sjyre om kraft, ledning og

landskap med vekt på land-
skap.

Det kan nok stilles spørsmål

om hvorvidt en del av de selv-
følgeligheter som presenteres,
er verd trykksverten.

For eksempel:

Moderne teknikk gjør det
mulig å overføre elektrisitet
over lange avstander — side
25.
Reflekterende sollys frem-
hever veg, hus og kraftled-
ning — side 31. Tilsvarende
informasjon på side 42, 43,
49, 122 og 123.
Kanskje en annen kon-
struksjon ville vært bedre —
side 96.
En høgst diskutabel «kryss-
avstivning» — side 97.
Kommentar: I begge tilfelle
er denne statiske løsning
valgt for å unngå bardune-
ring inn på dyrket mark. En
klok løsning!

Master på jordene kan være
plagsomme ved jordbear-
beiding og innhøsting — side
64.
Master på jordene kan være
uheldige for jordbruket — si-,
de 65.

Man kan neppe si at forfat-
teren har beregnet sitt publi-
kum. Brosjyren kunne med
fordel vært vesentlig forenklet.
Flere av de estetiske vurde-
ringer som legges til grunn er
høgst diskutable. Frem for alt
er brosjyren både ved sin form
og budskap et velstandsfeno-
men, og iblant er det grunn til
å minne om at det så sent
som i 1945 var 612 000 perso-
ner som overhodet ikke hadde
elektrisk kraft her i landet!

Jørgen Sørensen

Den statiske løsningen er valgt for å unngå bardunering inn på dyrket
mark. Ved Natur- og landskapsavdelingen mener man en annen kon-
struksjon ville vært bedre.
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Knut Ove
Hillestad år

Fra Bergen til Ås kom en ung student
for å skaffe seg et fundament
for arbeid med vekst og natur
han lærte om landskapsarkitektur

Det sies at selsomme kar
jubilerer i disse da'r
skjønt — dømt etter rytme og stil
så trekkes det rykte i tvil
Han er både rank og snar
og-så-for et smil han har!

I  vassdragets vesen han startet alene
prøvde om det lot seg forene
å vinne ut fossenes energi
med landskap i harmoni. 


Motstand mot utbygging vokste seg stor
dannet det reneste hylekor

Fra folkedypet det hørtes titt:
«Teknikken råder vår grunn for fritt
sprengt i stykker er naturen
tystnet helt har fosseduren

resultat av kraftkålturen
stygge spor som piskeslag
står igjen fra ville jag

etter nye megawatt.
Grå og tørre elveleier
utsprengt stein og anleggsveier».

Men vår mann tok kampen opp
mante til raseringsstopp.
Med styrke, — vilje og så tro
har han fått det til å gro.
Selv eksperter i fra As
mente det var bare vås
midt i sprengsteinen å så
for dyrke busk og strå.
Noen plantet helst ved natt
for å unngå folkeskratt.
Steintippene er blitt grønne
velformet og meget skjønne

passet inn i vår natur
han husket har sin jordkultur.
Slettet synes mange spor
etter krutt og anleggsbor.
Han kan telle som en seier
skjulte, fine anleggsveier
særlig når de stilt seg snor
kantet fint av mos'-dekt jor'
som ved Stilla nå vi ser
intet stygt og ondt finns mer.
Med tiltak av en sådan art
glemmes trolig kampen snart.
Med terskler kan han vel bevare
fint det gamle elvefare'.

Med egne øyne har vi sett
på de under som har skjett

Og nå følger inngrepsplaner
hans avdelings strenge baner.

Om hans — fine — gode spor
passer kanskje dikter'ns ord:

«Aand av Stril
og Brød av Stene»

Strøm vil alle men'sker ha
for å leve vel og bra.

Han har klart det:
Å forene
Kraft av vann — og grønne stene.

Arnor Njøs

,

Einar Vigerust

FOSSEKALLEN NR. 7-84 29



Ivar Aasgaard Bygningsingeniør NTH 1943

Aasgaard arbeidet i ni år i
Vegvesenet før han i 1952 ble
tilsatt ved Forbygningsavde-
lingen i NVE. Den 1. januar
1960 flyttet han over til Vass-
dragsavdelingen og behand-
ling av vannforsynings- og for-
urensningssaker. Han var le-
der av Vann- og avløpskonto-
ret et års tid før han i 1963 tok
arbeide i Neuchatel i Sveits, et
land han hadde kjennskap til

fra et tidligere studieopphold.
Høsten 1964 var han tilbake til
NVE, denne gang til Konse-
sjonskontoret i Vassdragsav-
delingen. I 1969 gikk han over
til anleggsseksjonen i Luft-
fartsdirektoratet, men etter
fem år der, var han atter på
plass i Konsesjonskontoret og
til behandlingen av vassdrags-
reguleringssaker.

Når han nu 30. september i

år efter fylte 67 år ønsker å bli
pensjonist, kan han se tilbake
på til sammen over 25 års
tjenstetid i NVE.

Vi takker for hyggelig sam-
arbeid gjennom alle år og øns-
ker overingeniør Aasgaard alt
godt som pensjonist.

Åge Hjelm-Hansen

Jens Hveem Bygningsingenior NTH 1941

I 12 år frem til 1954 arbeidet
Hveem forskjellige steder i
Nord-Trøndelag og Nordland.
Han var tilsatt såvel ved of-
fentlige etater og selskaper
som i private bygningsfirmaer,
men var også noen år privat-
praktiserende konsulent innen
vannkraftsektoren. I 1954 kom
han med en allsidig praksis til

Elektrisitetsavdelingen i NVE.
Her arbeidet han med stats-
stønadssaker til han i 1962
flyttet over til Vassdragstilsy-
net i Vassdragsavdelingen.
Med sitt tidligere gode kjenn-
skap til Nord-Norge var det na-
turlig at han fikk disse distrik-
ter til arbeidsfelt.

Med fylte 67 år og etter 30

års tjeneste i NVE trer han 31.
august i år over i pensjonis-
tens rekker.

Vi takker overingeniør
Hveem for hyggelig samar-
beid over mange år og ønsker
ham gode år fremover som
pensjonist.

Åge Hjelm-Hansen

Arne Hovland — dualist

Arne Hovland fratrådte sin stil-
ling som kontorsjef i Vass-
dragsdirektoratet 30. juni i år
etter å ha fylt 70.

Hovland tok artium i 1934
og virket som lærer ved Otto
Treiders handelsskole inntil
han i 1949 tok juridisk embets-
eksamen. Inntil han i 1963
overtok den nyopprettede stil-
ling som kontorsjef her, var
han en årrekke i Pristilsynet
og en kortere tid i Pensjons-
kassen, og han arbeidet da
vesentlig med juridiske saker.
Her i Vassdragsdirektoratet
hadde vi håpet å kunne dra
nytte av hans juridiske kunn-
skaper i større grad enn det
ble anledning til. En ny stilling
skal først og fremst fylles med
innhold, og en slik Schrittmac-




heroppgave krever mye. Sær-
lig når virkefeltet er så vidt
som i dette tilfelle. Hovland
må berømmes for å ha kom-
met godt fra oppgaven. Han
vil bli savnet både som fag-
mann og på grunn av sin hyg-
gelige omgangstone.

I den avskjedstilstelning vi
hadde for Hovland ved fratre-
delsen, viste han til noe han
uttalte da han var 25-års stu-
dent. Jeg tillater meg derfor å
sitere fra hans svar på spørs-
målene: Hvem var De i 1934
og hvem er De i dag? Hvilket
motto har De? «Min medfødte
beskjedenhet forbyr meg å si
noe fordelaktig om meg selv.
Min fornuft hindrer meg i å si
noe i motsatt retning. Jeg
overlater derfor vurderingene 


til andre.» Motto: «Gjør ikke
dag hva du kan utsette til i
morgen.» Jeg har tatt med
dette sitatet for å vise Hov-
lands evne til å finne klare og

Foto: Stein Morch-Hansen

gode formuleringer, og for å
rettferdiggjøre min betegnelse
dualist. Vi ønsker ham alt godt
i årene framover.

Hans Sperstad
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Kvernkall av type «Pel-
ton». Dette hjemmela-
gede Pelton-hjulet ble
funnet ved Østebøvat-
net i Sogn i 1962. Trolig
er det laget av en
gårdbruker som har
brukt det i en kvern eller
sag.
Foto: Chr. Senstad,
SPV

Frist for innsendelse av
stoff til Fossekallen nr.
9/1984 er fredag 5. okto-
ber. «Hastestoff» til nr.
8/1984 kan mottas inntil
mandag 24. september.

NVEs personale:endringer i juni/juli 1984
Nytilsatte:
Bilberg, John
Bratteng, Erik
Brøndbo, Geir
Børresen, Hanne M.
Cock, John G.
Dybdahl, Per
Gjertsen, Trond A.
Gunneng, Wenche
Halset, Jens Kr.
Hansen, Roald
Haug, Elisabeth
Juvodden, Terje
Kamsvåg, Geir
Lerum, Asle
Lie, Vidar
Lindgren, Ivar
Myrvang, Sissel
Olsen, Tore
Otnes, Kari
Salamonsen, Hans
Skjeggestad, Lars
Stenvik, Trygve
Stokka, Idun
Sundt,

Lone Blichfeldt
Sæthern, Hilde Marie
Underhaug, Grete
Vetaas, Atle

Overing.
Maskinm.ass.
Opps.mann
Ktr.fullm.
Førstesekretær
Førstesekretær
Fagarbeider
Ktr.ass.
Overing.
Ingeniør
Ingeniør
Oppsynsm.ass.
Konsulent
Ingeniør
Driftsarbeider
Oppsynsm.ass.
Ktr.ass.
Ingeniør
Adm.sekretær
Maskinm.ass.
Førstesekretær
Avd.ing.
Bibliotekar

Ktr.ass.
Ingeniør
Avd.ing.
Avd.ing.

ET 6
Ringerike trafostasjon
SK-Melhus
AAA
ESF
AP
Vestlands-verkene
AAØ
Jostedal-anlegget
Kobbelv-anlegget
SKS
Kobbelv-anlegget
Al
Jostedal-anlegget
Tokke-verkene
Kobbelv-anlegget
AAA
SDT
AP
Innset-verkene
SAØ
Kobbelv-anlegget
AAA

AAA
VHI
SKL
ET 4

VH

Smestad landssentral
Tokke-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Kobbelv-anlegget
Rana-verkene
SP
Innset-verkene
Vestlands-verkene
Aura-verkene
AAØ
Gjøvik trafostasjon
SPK
Vågåmo trafostasjon
SEP
Vestlands-verkene
SDR
Aura-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
Vestlands-verkene

Nilsen, Bjørn T.
Nyland, Eva
Paulsen, Martin 0.
Riber, Magne
Rønnevig, Laila S.
Sanden, Kåre
Selboskar, Liv Inger
Skår, Arne
Spæren, Per H.
Stafsnes, Terje
Steiro, Åse
Stiansen, Odd
Søderlund, Per W.
Torvik, Anders
Utne, Arnfinn
Vanvik, Richard
Vikane, Leif
Vold, Olav
Økland, Terje
Øyen, Egil

Fratredelse med pen
Bjerke, Sverre
Børli, Kåre
Colliander, Alfred
Dessen, Ragnhild
Holm, Tore
Hovland, Arne
Jørgensen, Johannes
Krokstrand, Sverre
Mellemsæter,

Ingebrigt
Sande, Lilli
Sevik, Jens
Storvik, Albert
Titterud, Ragna

3049 Førstekonsulent
0010 Førstesekretær
0995 Maskinm.ass.
0995 Maskinm.ass.
0010 Førstesekretær
0995 Maskinm.ass.
0015 Ktr.fullm.
0995 Maskinm.ass.
3240 Overing.
0995 Maskinm.ass.
0015 Ktr.fullm.
0013 Førstekonsulent
0034 Overing.
0995 Maskinm.ass.
0995 Maskinm.ass.
0995 Maskinm.ass.
0995 Maskinm.ass.
0995 Maskinm.ass.
0034 Overing.
0995 Maskinm.ass.

AJ
AP
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
AAO
Aura-verkene
SK-Hokksund
Vestlands-verkene
SEU
Aura-verkene
Kobbelv-anlegget
AJ
ET 2
Aura-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
SEA
Aura-verkene

Nore-verkene
Kobbelv-anlegget
SK-Hokksund
BL
EKT
VA
Rana-verkene
Rana-verkene

Aura-verkene
Rana-verkene
AAO
Røykås trafostasjon
VF

Kristiansand trafost.
Hamang trafostasjon
EA
Ulla-Førre-anleggene
EEP
AAA
SKG
Hasle trafostasjon
SA I
Rød trafostasjon
SOE
SDR
SK

Kobbelv-anlegget

Avansement, opprykk:
Beisland, Kjell 0967 Statshydrolog
Bergmann-Paulsen,

Jon 0033 Avd.ing.
Berthelsen, Henning 0995 Maskinm.ass.
Bondhus, Johannes 0995 Maskinm.ass.
Brandt, Alf H. 0995 Maskinm.ass.
Børli, Kåre 3710 Førstesekretær
Børresen, Jostein 0995 Maskinm.ass.
Christiansen, Stein 3049 Førstekonsulent
Dahl, Jahn G. 0995 Maskinm.ass.
Dahl, Svein H. 0995 Maskinm.ass.
Furu, Olav M. 0995 Maskinm.ass.
Hartz, Ole Johan 2718 Konsulent
Haakonsen, Karl 1001 Maskinmester
Janset, Ole Petter 0034 Overing.
Jørånstad, Oddvar 1000 Maskinmester
Langdal, Jan T. 0034 Overing.
Lekva, Helge 0995 Maskinm.ass.
Lien, Einar 0034 Overing.
Melkild, Hallvard 0995 Maskinm.ass.
Mellemsæter, Ivar 0995 Maskinm.ass.
Nastad, John 0995 Maskinm.ass.
Naterstad, Vidar 0995 Maskinm.ass.

sjon:
Fagarbeider
Førstesekretær
Avd.ing.
Avd.sykepleier
Avd.ing.
Kontorsjef
Montasjeleder
Fagarbeider

Montasjeleder
Driftsarbeider
Konsulent
Maskinm.ass.
Førstekontorfullm.

Fratredelse, annen:
Aspeli, Astor
Bjerknes, Viggo
Engen, Aslaug
Fjelde, Einar
Fosser, Lars
Furuly, Anne Berit
Haukeli, Trond
Heed, Frank
Kleiberg, Morten
Kaasa, Oddbjørn
Leiknes, Jan Ole
Nyland, Svein
Ohnstad, Gunn

Dødsfall:
Sagerup, Kåre

Avd.ing.
Spesialarbeider
Ktr.ass.
Oppsynsm.assistent
Overing.
Ktr.fullm.
Konsulent
Fagarbeider
Konsulent
Driftsarbeider
Konsulent
Avd.ing.
Ktr.ass.

Oppsynsmann
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
0301 Oslo 3


