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Fossekallen

Det er om
våren
det skjer!
Denne redaksjonelleoverskriftble
nyttet i Fossekallen nr. 3/1978.
Overskriften henspilte delvis på
Erik Nybøs overtakelse av direktørstillingeni Administrasjonsdirektoratet, delvis på forlengelsen av
direktør Sigurd Aalefjærs åremål i
Statskraftverkeneog delvis på at
undertegnede var i ferd med å
«skli» over fra Elektrisitetsdirektoratet til Olje- og energidepartementet. Når jeg nå er i ferd med å
«skli» tilbake til etaten, har redaktøren gitt meg spalteplassi Fossekallen, noe jeg er meget takknemlig for.
«Mye vann har rent i havet» siden våren 1978. Noe av dette har
på sin ferd mot sjøen fått tillatelse
til å passere gjennom turbiner,slik
at det kan utnyttes på en samfunnsmessig gavnlig måte. Til
tross for til dels sterk motstandfra
enkelte grupperinger er flere
vannkraftprosjekterfullført i de senere år, mens andre er under bygging. Mye har skjedd, selv om
mange kunne ønsket større fremdrift, ikke minst når man tenker på
utviklingeni den senere tid og på
fremtidsutsiktene.
I spørsmålet om NVE's organisasjon har det skjedd lite i forhold
til forventningenei sluttenav 1970årene. Selv om det var og fortsatt
er divergerende oppfatninger av
hvilkenendeligeorganisatoriskløsning man bør velge for etaten, var
det også tidligere stor enighet om
nødvendighetenav organisatoriske
endringer innen NVE og et felles
ønske om snarlig klarlegging av
dette spørsmål. Mange hadde forunt kraftverksdirektørSigurd Aalefjær å få avslutte sitt lange og
ekstraordinærevirke som sjef for
Statskraftverkenemed å gjennomføre en reorganiseringsom han i
store trekk hadde arbeidet for. Avgjørelsenpå dette viktigespørsmål
har imidlertidtrukket i langdrag,og
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eies og finansieres av Norges vassdragsog elektrisitetsvesen. Utgivelsen forestås
av et bladstyre.
Synspunkter i artikler og innlegg står for
forfatterens regning, og representerer ikke nødvendigvis etatens eller bladstyrets
syn.

det er bemerkelsesverdighvordan
etaten som helhet, til tross for denne organisatoriskeusikkerhet, har
kunnet løse NVE's oppgaver uten
vesentligeskadevirkninger.
Nå ser det imidlertidut til at de
organisatoriskespørsmål er i ferd
med å klarlegges.Selv om ikke alle forholdennå er endelig fastlagt,
skullevi ha et rimelighåp om at de
fremtidigeorganisasjonsforhold
blir
fastlagt ved stortingsbehandling
våren 1985. Vi vil kanskje, syv år
etter at overskriftensist ble nyttet,
igjen kunne si at «det er om våren
det skjer».
Med bakgrunn i den stillingjeg
går til, er det vel ikke unaturligat
det er de fremtidige forhold for
Statskraftverkenesom opptar meg
mest, selv om gammel lojalitet til
hele NVE fortsatt i stor grad er til
stede. Jeg har tross alt 18 års tidligere tjeneste i etaten. Reorganiseringen av Statskraftverkenevil
stille alle innen denne del av etaten overforstore og kompliserteutfordringer.Oppgaven vil ikke bare
være å skape en organisasjonhvor
effektivitet og konkurranseevne
fortsatt står sentralt, men hvor også den gode korpsånd bevares.
For å nå et slikt mål kreves det
samvirke mellom alle ute på anlegg og drift og ansatte i sentraladministrasjonen,et vertikalt samvirke som Statskraftverkenealltid
har vært kjentfor. God korpsånder
et kjennemerkesom ofte blir trukket frem etter utenforståendesbefaring av anlegg og installasjoner,
og dette er gledelig.
Jeg er glad for å få anledningtil
å delta i arbeidet innen Statskraftverkene i årene fremover, og ser
frem til et godt samarbeid med
gamle og nye kolleger innen
Statskraftverkeneog NVE for øvrig.
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Driftsbestyrer Thorleif Jenssen
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Omslagsbilde: Jorunn Paulsen er
en av de kvinner som er med på å
viske ut gamle kjønnsbarrierer. Hun
er lok-fører på 24 tonn tunge «Eva»
som frakter masse fra fullprofilmaskinen i Tverrelvdalen ved Kobbelvutbyggingen. Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto.

En nyhet og
to rettelser
Trykkfeilsdjevelen
får ta skylda for at Storvassdammen er
oppgitt med like stor bredde
på toppen
som dammens
høyde (90 meter) i vår reportasje om Norges største kraftprosjekt (side 5) i Fossekallen
nr. 8 1984. De riktige strategiske mål skal være: 1462
meter lang (på toppen), 90
meter høy, opptil 300 n. -1er
bred i bunnen — og 7 meter
bred på toppen.
Når dette leses har for øvrig
Storvassdammen
også lagt
såpass på seg etterhvert at
den nå er Norges største. Dette skjedde i løpet av de første
dagene i november.
I vår reportasje om Vestlands-verkene
har det gått
noe «i surr» ved oppramsingen av Statskraftverkenes
åtte driftsområder.
Disse er
Otta, Innset, Glomfjord, Rana,
Aura, Vestlandet, Tokke og
Østlandet. Sogn vil etterhvert
tre inn som det niende.
Og — for forhåpentlig å ha
satt alt på helt riktig plass:
Vestlands-verkene har ansvaret for driften av følgende avdelinger: i Rogaland og Hordaland: Eidfjord (som igjen
består av Lang-Sima og SySima kraftstasjoner),
Folgefonn (Mauranger
og Jukla
kraftstasjoner)
og Ulla-Førre
(Kvildal,
Hylen og Saurdal
kraftstasjoner).
Videre
har
Vestlands-verkene
ansvaret
for stamlinjenettet i området,
med tilhørende
transformatorstasjoner:
Dale,
Blåfalli,
Sauda, Førre og Lyse.

Det gir en merkelig trolsk stemning å komme fram til fullprofilmaskinen.
Etter å ha kjørt i flere minutter innover i
fjellet med kun et svakt lys, virker oppkjøringa til bakriggen på fullprofilmaskinen som et fyrverkeri midt inne i
fjellet. Fossekallen er denne gang i stor utstrekning viet Kobbelv-utbygginga.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Nord-Norges «kraftstabbur»: Kobbelv
Kobbelv-utbyggingen vil gi et vesentlig tilskudd til energiforsyningen her i landet,
og Kobbelv kraftstasjon blir en viktig leverandør av fastkraft. Stortinget samtykket
enstemmig om Kobbelv-utbyggingen i 1981.
Arbeidsplass for fire hundre
Kobbelv-anlegget nærmer seg toppbemanning, og det kan noteres stor aktivitet
ved alle arbeidssteder. Hvor står så anlegget i dag, etter at cirka halvparten av
anleggstiden er tilbakelagt?
Kobbelv-utbyggingen
er mer enn kraftverk
Kobbelv-utbyggingen har ført til at utbyggingskommunene
langt tidligere enn det ellers ville være mulig.

har fått ny E6 tras

Verdifull kraftproduksjon og nye arbeidsplasser
I utbyggingskommunene
Sørfold og Hamarøy hersker det forventning og stor
entusiasme. Gunstige naturmessige forhold vil gjøre kraftproduksjonen i Kobbelv
spesielt verdifull, og det vil bli skapt mange nye arbeidsplasser.
Vassdragsavdelingen
75 år
Innen Vassdragsavdelingens
to viktige arbeidsområder — behandling av vassdragsreguleringssaker
og offentlig tilsyn med vassdragsanlegg, kan man se
tilbake på 75 års virksomhet.

Nok en nyhet
Vestlands-verkene
er stadig i
utvikling, og i den senere tid er
plassmangel blitt et problem
ved driftssentralen
i Sauda.
Nå skal dette forhold rettes
opp. Tirsdag 30. oktober i år
ble det skrevet kontrakt på utvidelse
av administrasjonsbygget i Sauda, og arbeidet
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Nytt skip i beredskap for sjøkabler
Tilstandsundersøkelser
er et viktig ledd i vedlikeholdet og fornyelsen av nedslitte
sjøkabler. Et sterkt økende behov for slike undersøkelser har fått Standard
Telefon og Kabelfabrik til å kontrahere et nytt kabelskip.

Innset kraftverk: Mikro-organisme
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årsak til korrosjon.

Nye skatteavtaler forenkler konsesjonsbehandlingen.

startet allerede samme dag.
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Nord-Norges
«kraftstabbur»:

Kobbelv
Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
Kobbelvutbyggingener et fantastiskkraftprosjekt,sier anleggsleder
Ola Brekke.Magasineneer så storeat vi vil kunnesamle opp tre års tilsig,
og dermed øke landetsfastkraftproduksjon
med 940 GWh.

—

Kobbelv-utbyggingen
vi I
gi oss en kraftproduksjon på 690 millioner kilowattimer — noe som er
et vesentlig tilskudd til
energiforsyningen
her i
landet.
Magasininnholdet på rundt 1500 millioner kubikkmeter
representerer
mer enn tre
ganger tilløpet i et gjennomsnittsår, og Kobbelv
kraftstasjon vil derfor bli
en viktig leverandør av
fastkraft. De store magasinene vil gi oss mulighet til å «spare» på vannet til vi trenger det — et
kraftstabbur så å si.
Dette var nok noen av
årsakene til at Stortinget i
1981 enstemmig samtykket i utbyggingen.

Knirkefri konsesjonsbehandling
Vanligvis blir store kraftutbyggingsprosjekter
møtt
med
motstand fra mange hold. Her
representerer Kobbelv et unntak. Riktignok kom det til å begynne med sterke innvendinger mot regulering av de la-

vere feltene i Gjerdalen, men
etter at Statskraftverkene fant
det riktigst å sløyfe hele den
nedre utbyggingen, har det
vært ro omkring Kobbelv-prosjektet.
Statskraftverkene
startet
planleggingen
av
Kobbelv
kraftverk i 1972, og i 1979 var
det klart for konsesjonsbehandling. I 1981 opplevde vi
den sjeldenhet at et enstemmig Storting samtykket i at staten skulle få regulere Kobbelvvassdraget. Dermed var prosjektet klart for iverksettelse,
og allerede samme år ble
anlegget satt i gang.
Kobbelv-anlegget forventes
offisielt å strekke seg over syv
til åtte år, og kostnadene er
anslått til 2,5 milliarder 1984kroner.

Magasinkapasitet = 200 års
vannforbruk i Bodø
Kobbelv-utbyggingen er ingen
liten utbygging, hverken når
det
gjelder
innsats
eller
utbytte. Reguleringsområdet
ligger i de to kommunene Sørfold og Hamarøy, og utbyggingen innebærer en felles utnyttelse av Kobbelva og Sørfjord-

-

elva, som begge munner ut
innerst i Leirfjorden i Sørfold.
Reguleringen omfatter åtte
vann, hvorav Langvatn, Varrevæjkaja'ri
og
Linnajav'ri/
Fossvatn blir inntaksmagasiner for kraftverket. Det er særlig den enorme magasinkapasiteten
ved
Kobbelvutbyggingen som gjør prosjektet interessant. De åtte regulerte vannene vil nemlig få et
samlet
magasininnhold
på
cirka 1500 millioner kubikkmeter. For de uinnviede kan det til
sammenligning
nevnes
at
Bodø i 1981 hadde et vannforbruk i underkant av åtte millioner kubikkmeter. Vannet i
Kobbelv-magasinene
skulle
altså holde i 200 år for Bodøs
vedkommende, hvis det var
det det var snakk om.
Fordi Kobbelv kraftverk får
så store magasiner, skal det
vanligvis ikke drives i sommertiden. Er magasinene sterkt
nedtappet og kraftsituasjonen
god, kan det dessuten stå hele
vinteren også. Men det viktigste er at kraftverket kan produsere både sommer og vinter
når behovet for kraft er stort.
Dette betyr nemlig at man i
praksis kan «spare» på vannet

til man får bruk for det, og det
er derfor Kobbelv er blitt kalt
Nord-Norges «kraftstabbur».
Kobbelv kraftverk viktig
fastkraftleverandør
Stabburet i Kobbelv vil få en
gjennomsnittlig
kraftproduksjon på 690 millioner kilowatttimer (GWh) pr. år, og magasineringsmulighetene gjør at
Statskraftverkene
med stor
sikkerhet kan garantere levering av opp til 940 millioner kilowattimer herfra.
Kobbelv
kraftverk vil med andre ord bli
en viktig fastkraftleverandør.
Den gjennomsnittlige årsproduksjon ved kraftverket tilsvarer for øvrig det dobbelte av
Narviks strømforbruk i 1981.
Kraftverket skal bygges inne
i fjellet på østsiden av Kobbvatnet i Sørfold kommune, og
stasjonen får to maskiner som
hver yter 150 megawatt. Kraftstasjonen skal knyttes til det
landsomfattende
hovednett
ved at den planlagte 420 kVlinjen mellom Ofoten og Mo i
Rana føres gjennom Kobbelv.
Ledningen mellom Ofoten og
Kobbelv skal være driftsklar
når Kobbelv kraftverk settes i
drift.
FOSSEKALLEN
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Kobbelv-anlegget

1 dag:

Arbeidsplass
for fire hundre
Kobbelv-anlegget har nådd en bemanning på fire
hundre ansatte, og det er stor aktivitet ved alle
arbeidssteder.
Kraftstasjonen er snart ferdig sprengt, og det er
klart for sugerørsmontasje i november.
Ved tunneldriften har man støtt på problemer i
form av sprakfjell og vannlekkasjer underveis, men
nå går både konvensjonell drift og drift ved fullprofilmaskin greit. Ytterligere én fullprofilmaskin er på
veg fra Ulla-Forre.
Ved Fossvatn og Langvatn er damarbeidene godt i
gang.
En fornøyd arbeidsstokk har gitt stabile arbeidsforhold ved Kobbelv-anlegget.

—Geologenes kart stemmer ikke helt med vårt terreng, uttaler avdelingshvor dårlig fjell og vannleder Størker Bjørnstad ved Kobbelv-anlegget,
lekkasjer skaper problemer for fremdriften.

ble planKobbelv-anlegget
lagt, vedtatt og startet på
uten nevneverdig
rekordtid,
motstand. Stille har det også
vært rundt dette kraftprosjektet
i de tre årene anlegget har
vært i drift. Hvor står så anlegget i dag, etter at cirka halvparten av den planlagte anleggstid er tilbakelagt.

Stor aktivitet ved alle
arbeidssteder
Etter rundt regnet tre års
anleggsdrift teller arbeidsstokken i Kobbelv nå fire hundre
ansatte. Det nærmer seg derpå
toppbemanning
med

Kobbelv-anlegget, og det kan
da også noteres stor aktivitet
ved alle arbeidssteder. På østgår
Kobbvatn
av
siden
arbeidet med kraftstasjon og
apparathus sin gang, og fra
og
Tverrelvdalen
Gjerdalen,
drives det
Varrevæjekajav'ri
tunneler både konvensjonelt
På
og ved fullprofilmaskin.
Fossvatn er damstøpen godt i
gang, det samme gjelder damfotarbeidet på Langvatn.
Kraftstasjonen —
sugerørsmontasje i
november
Arbeidet med å sprenge ut
kraftstasjonen i fjellet på østsi-

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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den av Kobbvatn har gått greit,
til tross for en del rasvirksomhet. Her regner man ifølge
avdelingsleder Gunnar Steiro
med å starte sugerørsmontasjen i november, og i friluft
utenfor portalen er apparathuset under bygging. Arbeidet
med stasjonen følger planen.

Tunneldrift med
fu II profi Imaskin fra
Tverrelvdalen
Fra arbeidsstedet i Tverrelvdal
rydder en fullprofilmaskin med
diameter 6,25 meter sakte,
men sikkert veg gjennom fjellet, og den har nå tilbakelagt

Oppsynsmann Arvid Fossen ved
Varrevæjefossen. Arbeidssted:
kajav'ri. Vannet i fossen forsvinner
med utbyggingen.

en strekning på cirka 2 500
meter.
Arbeidet med denne tunnelen mellom Fossvatnog kraftstasjonsområdethar for øvrig
ikke vært uten problemer,for
etter cirka 1 900 meter kom
man inn i et område med
såkalt sprakfjell. Sprakfjell
oppstår når fjellet er utsatt for
sterke spenninger, og ved
sidenav sprakingenytrerdette
seg ved stor rasaktivitet.I slike
tilfeller må man være nøye
med sikringog boltingav fjellet
underveis, og dette har selvsagt ført til forsinkelser.
Områdene med sprakfjeller
nå, etter hva vi får opplystved
anlegget,passert.Til gjengjeld
er man kommet inn i et parti
med meget homogentog hardt
fjell, som gir lav borsynk. Til
tross for dette går produksjonen bra.

Teknikken har på mange måter gjort arbeidet på stuff enklere. Men den har sine ulemper også. Karene her må
jobbe i et lydnivå på 100 desibel, så hørselvernet er nødvendig. Arbeidssted: tunnel mot Langvatn.

Konvensjonell tunneldrift
ved Varrevæjekajav'ri

Også ved Varrevæjekajav'ri
hvor tunnelene drives konvensjonelt, har man hatt problemer med sprakfjell og
vannlekkasjer. — Geologenes
kart stemmer ikke helt med
vårt terreng, uttaler avdelingsleder StørkerBjørnstadtil Fossekallen.
Forlegningenved Varrevæjekajav'ri teller 70 kvinner og
menn, og all transporthit foregår med den berømte taubanen. Herfra skal det drives
tunneler mot Langvatn,Varrevæjekajav'ri og Fossvatn, og
med konvensjonelldrift arbeider man seg dessuten mot
kraftstasjonsområdet. Etter
planen skal man møte fullprofilmaskinenet sted inne i fjellet.
Så helt konvensjonelter ikke
arbeidet ved Varrevæjekajav'ri. Tunnelutslaget i Fossvatn skal skje hundre meter
under vann, og dette er et av
de dypeste utslagsom er tatt i
Norge. Utslagssalvenpå cirka
50 kvadratmetertverrsnittvil få
et vanntrykk på 5 000 tonn.
Det kreves derfor god planlegging og utførelsenår de siste
salvene tas på dette utslaget.
Til tross for de problemer
fjellet har skapt for mannskapene ved Varrevæjekajav'ri,er
det drevet et tverrslag på 435
meter, og man har tilbakelagt
1 200 meter på tunnelen mot
kraftstasjonen.Nå gjenstårdet

Sprakfjell og vannlekkasjer har gitt vanskelige arbeidsforhold ved tunneldriften mot Fossvatn. Reparatør H.
Furnes jobber i fuktig klima på stuffen.

— Nye våtseksjoner for hver femte hybel er på plass ved forlegningen Øvre Veikvatn. Brakka så ut som et
lappeteppe, men med beis kan det gjøres underverker.
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dette det reneste høyfjellshotell, mener oppsynsmann
Erling Johansen. Svømmebassenget utenfor holder 4° C året
rundt!
egen
Statskraftverkenes
innsats ved Langvatn er så
godt som fullført. Sprengningen av damfoten er ferdig, og
betongarbeidene skal settes ut
på entreprise.
Ny fullprofilmaskin
underveis fra Ulla-Førre

Det er ensformig og værhardt å jobbe i fjellet, sier Åge Karlsen og Helge Johnsen, begge fra arbeidsstedet ved
Varrevæjekajav'ri. — Landskapet er vakkert i Kobbelv-traktene, men vi som jobber her legger nesten ikke merke
til slikt.

2 500 meter til møtet med fullprofilmaskinen.
Damanlegget på Fossvatn

Ikke all aktivitet ved Kobbelvanlegget ligger under jorda.
Ved Fossvatn arbeides det på
spreng med støping av betongdam. Inntil nylig ble betongen fløyet opp til arbeidsstedet med et av Lufttransports helikoptre, men nå er
det bygget veg fra tunnel-

tverrslaget til dette formålet.
Ved tverrslaget er det også
montert steinknuseri og betongblanderanlegg.
Per i dag er det støpt cirka
1 000 kubikkmeter betong i
dammen — det vil si cirka en
fjerdedel av dammens størrelse.
Reneste høyfjellshotell ved
forlegningen på Langvatn

Også ved Langvatn skal det
bygges dam. I dette værharde

området har man ikke funnet
det hensiktsmessig å bygge
veg, så her foregår all transport både av mannskap og
materiell med Lufttransport
helikopter.
Ellers er det svært så gode
forhold ved Langvatn. Riktignok blåste den gamle brakka
ned sist vinter, men nå er en
ny 40-mannsbrakke på plass.
Med utsikt helt til Sverige, og
med nyinstallert badstu, er

det reneste høyfjellshotell, sier oppsynsmann Erling
Med nyinstallert badstu i brakka er Langvatn-forlegningen
utenfor holder 4° C året rundt! Toppene i bakgrunnen ligger på svensk side av
Johansen. Svømmebassenget
grensen.

8

FOSSEKALLEN

NR. 9-84

En del av arbeidene ved
Kobbelv-anlegget er overlatt til
entreprenører. Dette gjelder
blant annet vegarbeidet i den
vakre Gjerdalen. Vegen er
bygget for å få mannskap og
materiell inn til arbeidsstedet
ved Reinoksvatnet. Her har
man foreløpig drevet et tverrslag, og regner med å komme
i gang med tunneldrift med det
aller første. Man venter imidlertid på en fullprofilmaksin
(diameter 3,5) som er underveis fra Ulla-Førre.
Stabil arbeidskraft på
Kobbelv-anlegget

I 1985-1986 regner man med
en toppbemanning i Kobbelv
på cirka 500 ansatte, men i
dag er altså arbeidsstyrken på
rundt fire hundre. Selv om en
del søker seg sørover til Jostedal-anlegget, har man ifølge
Størker Bjørnstad, ikke problemer med å skaffe folk. MuliSiri Frank Solli og Mette Steiro
hadde sommerjobb med å sette i
stand nybrakka på Langvatn. Ikke
noen silkejobb, men det var gode
penger å tjene.

Rasproblemer i bunnen av krattstasjonen før denne var ferdig
sprengt.

Arbeidet med utsprengning av kraftstasjonen er snart avsluttet, og sugerørsmontasjen begynner i november.

gens skyldes noe av dette de
dårlige tidene på arbeidsmarkedet, men Bjørnstad tror også anlegget har vært heldig
med å skaffe stabil arbeidskraft. Det er mange anleggsfolk fra Kobbelv-distriktet —så
som tunnelarbeidere, snekkere og lignende.
Lange hjemreiser ogå for
Kobbelv-ansatte

1983 og i første halvdel av
1984 kom over halvparten av
de ansatte ved Kobbelvanlegget fra de to utbyggingskommunene Sørfold og Hamarøy og fra distriktene omkring. Likevel er det ikke til å
unngå at mange får lang
hjemreise — 40 mil er ikke
uvanlig. For dem som jobber i
fjellet og er avhengig av helikopter eller taubane for å
komme til anleggssenteret i
Elvkroken, kan helgene bli vel
korte dersom man opprettholder vanlig arbeidstid.
Vakkert —men ensformig

At folk vil hjem i helgene har
lite med «kjerringsjuke» å gjøre, slik man gjerne hevdet før i
tiden. — Landskapet er vakkert her i Kobbelv-traktene,
men vi som jobber her, legger
nesten ikke merke til slikt, sier
Åge Karlsen og Helge Johnsen, begge fra arbeidsstedet
ved Varrevæjekajav'ri. —Frisk

All transport til vegløse arbeidssteder besørges av A/S Lufttransport. Pilotene Bakkeslett og Pedersen trives ved
Kobbelv-anlegget.
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Arbeidet med Kobbelv kraftstasjon
går etter planen, kan avdelingsleder Gunnar Steiro fortelle.

Bygging av apparathus er i full gang i stasjonsområdet. Etter planen skal Kobbelv kraftverk knyttes til det
landsomfattende høyspentnettet via 420 kV-Iinjen Salten—Ofotenså snart stasjonen kommer i drift.

luft får vi nok av til daglig, og
særlig vinterstid er det ensformig og værhardt i disse fjellområdene. Sist vinter var forlegningen dekket av sne. Tiden kan falle lang på brakka
under slike forhold, og skal du
orke å jobbe på et slikt anlegg, kanskje i årevis, er du
nødt til å komme deg litt vekk
også, mener de.

Tillempet arbeidstid og god
lønn

I Kobbelv, som ved andre
anlegg, har man lempet på
arbeidstidsreglementet, slik at
de ansatte også skal få en fritid
de kan være fornøyd med. De
som arbeider ved fullprofilmaskinen, jobber etter eget og
anleggets ønske i nordsjøskift
—det vil si to ukers jobbing og

én uke fri. Slik får man også en tidsordning som gir fri annenøkonomisk gunstigere utnyt- hver fredag, og dette tror jeg
telse av maskinen, som er folk er fornøyd med.
Når Kobbelv-anlegget desssvært kostbar i drift.
Noe ønske om nordsjø- uten ligger så høyt som det
skift for anlegget som helhet, gjør på lønnsstatistikken i
har vi ikke hatt, opplyser Stør- Statskraftverkene, bør vi kunne håpe på fortsatt god tilker Bjørnstad.
I stedet er det nå for de gang og stabile forhold når det
fleste som arbeider på veglø- gjelder arbeidskraft, mener
se steder innført en arbeids- Bjørnstad.

Bladstyret besøker Kobbelv-anlegget

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Fossekallen er et tidsskrift som eies og
finansieres av NVE. Imidlertid har etatens ledelse overlatt utgivelsen til et
bladstyre der representanter for de ansatte er i sterkt flertall. Styret på ti medlemmer består nemlig av tre representanter for NVE, tre representanter fra
Statstjenestemannskartellet, to representanter fra Akademikernes Fellesorganisasjon og én representant fra
Statstjenestemannsforbundet. Redaktøren er også medlem av styret.
I instruksen for Fossekallen heter det
seg at bladstyrets medlemmer skal bidra med stoff til bladet og hjelpe til med
å skaffe andre bidragsytere. Derfor er
det bestemt at i hvert fall ett av styrets
cirka fire møter i året skal legges til en
av NVEs uteadministrasjoner. Bladstyrets distriktsmøte i 1984 ble lagt til
Kobbelv-anlegget, og her ble det knyttet
mange nye kontakter. Og det var selvsagt lærerikt for de av styrets medlemmer som ikke tidligere har vært på anlegg.
På bildet som er tatt ved Øvre Veik-

vatn, sees Fossekallens bladstyre slik
det var sammensatt frem til 1. juli i år.
Stående fra venstre: Driftsbestyrer
Thorleif Jenssen fra Glomfjord kraftverk
(for NVE), maskinmesterassistent Kjell
Arne Bursvik fra Langvatn kraftstasjon
ved Rana-verkene (for NEKF), Thor
Johansen fra Velferdskontoret (for
NTL),
informasjonskonsulent
Geir
Kamsvåg (observatør for Informasjonskontoret), Erik Tøndevold fra Kontoret
for detaljplan vannkraft (for AF) og Inger
Lise Vermundsdammen fra Personalkontoret (varamedlem YS). Sittende fra
venstre: Ole Dyrdahl fra Generaldirektørens kontor (for NVE), Jørgen Sørensen fra Organisasjons- og plankontoret
(for NVE), reparatør Olav Dale fra UllaFørre (for Norsk Arbeidsmandsforbund)
og redaktør Mette Kjeldsberg. Øivind
Wold fra Telekontoret på Smestad (representant for AF) hadde ikke anledning til å delta i møtet.
Fossekallen fikk nytt styre 1. juli, og
den nye sammensetningen er presentert på side 2.

Kobbelvutbyggingen
er mer enn
kraftverk
Som en følge av utbyggingakommerden nye E6 trasøen langttidligere.
Når den er ferdig,vil det bare være en ferge på E6 fra Oslo til Kirkenes.

I forbindelse med Kobbelv-utbyggingen
lages
det ikke bare tunneler som skal føre vann fram
til turbinene i kraftverket. Like viktig for innbyggerne i de to kommunene Hamarøy og Sørfold
er de tunnelene som lages i forbindelse med
den nye E6 trasen gjennom kommunene. Når
denne veistrekninga er ferdig, forsvinner den
nest siste fergeforbindelsen på E6 mellom Oslo
og Kirkenes.
Den nye veistrekninga vil bli på 29 km, 9,5 km
eller cirka en tredjedel av strekninga er tunneler.

Påbegynt av krigsfanger

Selv om den nye E6 strekninga får positivbetydningfor
folk i de to kommunene,er forhistorien til en del av denne
strekningamer tragisk.
Under krigen hadde tyskerne planer om å videreføre
Nordlandsbanentil Narvik. Til
dette arbeidetbrukteman russiske og jugoslaviskekrigsfanger. Mange steder følger den
nye E6 trasen samme tras
som tyskernehadde stukketut
for Nordlandsbanen. De 340
første metrene av den 2100
meter lange Middagstunnelen
ble drevet av krigsfangene.
Forholdene skal ha vært så
harde at 800 mistet livet.
Vei langt tidligere

Kobbelv-utbyggingenhar ført
til at den nye E6trasen vil stå
ferdig langt tidligere enn det
som ellers ville vært mulig, til
glede både for lokalbefolkninga og bilisterpå vei sør- eller nordover.
Totalt er veien beregnet å
koste 295 millionerkroner, eller 10 millioner pr. kilometer.
NVE har gått inn i veiprosjektet med 12 mill. kroner. Når
veien er ferdig om en tre års
tid, må trafikkantene belage
seg på å betale bompenger
15 år framoverfor at man skal
få dekket de utgiftersom ikke
går over offentligebudsjetter.

gingen. I tilleggtil at over 200
av de ansatte ved anlegget er
bosatt i Sørfold og Hamarøy
og skatter til de to kommunene, vil man også få andre inntekter. I tilleggtil skattepenger
fra de ansatte vil kommunene
blant annet også få inntekter
fra et konsesjonsavgiftsfond.
Dessutener det avsatt sju millioner kroner til et næringsfond. Midlene i dette fondet
skal brukestil å skape ny næringsvirksomheti kommunene.
Friluftsinteressene

Utbyggingsområdet ligger i
naturskjønne områder. Dette
er friluftskvaliteter
som man vil
ta best mulig vare på også
etter at utbyggingener fullført.
For å sikre laksefisketi Gjerdalselva har NVE påtatt seg å
bygge ei laksetrappi elva. Det
vil gi laksen mulighet til å gå
åtte kilometer oppover i elva,
mot 2 kilometernå. Hvis Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk finner det nødvendig,skal
NVE også bygge og drive et
smoltanlegg.
Lite strid

Når Kobbelv-utbyggingener
ferdig, vil et kraftprosjektsom
det harståttsvært lite stridom,
være fullført.Både Stortingog
lokalsamfunnenehar stortsett
vært enige om at Kobbelvutbyggingamedfører få ulemper, samtidigsom den har en
inntekter til kommunene
I tilleggtil ny vei vil kommune- god del positiveringvirkninger
ne også få penger i kassa for kommunene og befolksom følge av Kobbelv-utbyg- ninga i de berørteområdene.

Kobbelv-utbyggingen
foregåri et naturskjøntområde. Dette er friluftskvaliteter som man vil ta best mulig vare på også etter at utbyggingaer
fullført.

Tekst: Geir Kamsvåg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Langt inne i fjellet i Tverrelvdalen eter fullprofilmaskinen seg innover i fjellet
og lager tunneler som skal
føre fram til Kobbelv kraftverk. Innfelt: Grafitti hører
ikke bare storbyen til. Etter
å slitt noen dager med
sprakfjell, gjør det godt å få
ut irritasjonen.

Det gjørgodt

med fem minutter og en kopp kaffe i hvilebua på bakriggen til fullprofilmaskinen, synes både Kurt
Kvæl, Svein Harry Olsen og Jorunn Paulsen.

Trollet som åt stein, finnes ikke bare i folkeeventyrene. Også på anlegget
i Kobbelv finnes det et
gråsteinsetende troll. Til
forskjell fra folkeeventyrenes troll samarbeider
dette trollet med menneskene. For øvrig heter
det Robbins og er produsert i USA, og det jobber
på
som fullprofilmaskin
anlegget.

Store dimensjoner

Det er store dimensjoner over
fullprofilmaskinen i Kobbelv.

1400 hk driver maskinen som
har en vekt på 270 tonn. Ikke
bare forenkler fullprofilmaski-

Tekst: Geir Kamsvåg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Centimeter for centimeter og
med 6,25 meter i diameter eter
den store fullprofilmaskinen
seg innover i fjellet og lager en
tunnel som skal føre vannet
fram til turbinene i Kobbelv
kraftverk. Etter planen skal
vannet fylle tunnelene og nå
fram til turbinene i 1987.
40 km tunnel

Til sammen skal det drives 40
kilometer tunnel i forbindelse
Kobbelv-utbyggingen.
med
Reguleringen vil omfatte åtte
vann med tre inntaksmagasiner. Både fullprofilboring og
konvensjonell drift blir brukt for
å lage de 40 km med tunnel.
Helt vanlig er ikke bruk av
fullprofilmaskin ennå, selv om
den ble tatt i bruk på UllaFørre.

Selv om fullprofilmaskinen er et stort framskritt, får både den og Roar
Hansen problemer når løs masse raser ut fra veggen.

nen drifta —raskt går det også.
På det beste har de vært oppe
i 110 meter i løpet av en uke.
Men like lett har det ikke vært
hele tida. Under arbeidet har
sprakfjell mange steder vært
en plage. Noe som har ført til
mye bolting og forsinkelser.
Selv om fullprofilmaskinen
er et stort framskritt når det
gjelder tunneldrift, så sliter det
harde fjellet på utstyret. Verst
går det ut over kutterne som
gnager seg innover i fjellet.
Ved hard drift må det skiftes ut
50-60 kuttere i uka. Med så
dyrt utstyr som dette, er tid
absolutt penger. Det er derfor
viktig at eventuelle feil på
utstyret blir reparert raskest
mulig. Derfor er det etablert et
verksted med dellager rett
utenfor tunnelen. I tillegg er en
representant for det amerikanske utleiefirmaet hele tida
til stede i tilfelle det skulle oppstå problemer.
Men det aller meste greier
mannskapene på fullprofilmaskinen og mekanikerne å
ordne opp i selv, slik at maskinen sakte, men sikkert kan ete
seg videre innover i fjellet.
Og går alt etter planen, skal
tunnelene som fører fram til
turbinene i Kobbelv kraftverk
fylles med vann i 1987.
FOSSEKALLEN
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er det bygget taubane
Ved Kobbelv-anlegget
Denne
mellom Kobbvatn og Varrevæjekajav'ri.
taubanen er etter sigende Nord-Europas lengste, og den beveger seg i et vilt og mektig landskap. Ikke til å undres over at lokale myndigheter ønsker å gjøre den til en turistattraksjon!
Et slikt formål er den imidlertid ikke bygget
for, og den vil derfor bli demontert ved anleggets slutt.

Nord-Europas lengste
materiellet ned fra fjellet igjen
Taubanen fra Kobbvatn til eller om noe av det skal gjemVarrevæjekajav'ri ved Kobb- mes i tippen.
elv-anlegget er cirka 9,5 kiloFor tiden er det cirka 80
meter, og det skal være det mennesker som er avhengig
lengste taubanestrekk for per- av banen som transportmidsontransport som finnes i del. Kjøretid for banen én veg
Nord-Europa. På denne strek- er 45 minutter, og den kan da
ningen finner vi 17 master, ha en fart på opp til fire meter i
hvorav den høyeste er hele 50 sekundet (det vil si 15 kilomemeter. Denne har med rette ter i timen). Taubanen styres
fått tilnavnet Veikdalens Eiffel- automatisk via kontrolltavle og
tårn. Det lengste strekket mel- telefon fra nedre taubanehus.
lom mastene er på 1500 me- Fem mann har ansvaret for
ter.
driften av taubanen, tre ved
Det tok halvannet år å byg- nedre taubanehus, to ved
ge banen. Arbeidet med fun- øvre.
damentering av master og
I vakkert vær er turen til
endestasjoner ble utført av fjells en fornøyelse, men den
anlegget, mens Hordaland kan nok også være litt av en
Mekaniske Verkstad A/S fra opplevelse i vindstyrke 18
Voss stod for selve konstruk- m/sek. Det er høyeste tillatte
sjonen. Alt arbeid ble utført vindhastighet ved kjøring av
ved hjelp av helikopter. Da ba- banen.
nen ble satt i drift i september
Ved alvorlige skader eller
1983, hadde den kostet om hastverk inne i fjellet, blir det
lag 20 millioner kroner.
brukt helikopter.
Transportmiddel for
anlegget
Ved Kobbelv kraftanlegg skal
taubanen tjene som transportmiddel for mannskap og materiell til anleggsstedet Varrevæjekajav'ri. Til persontransport
benyttes en gondol der det er
plass til 15 personer. Gondolen kan imidlertid erstattes av
en lastegrind, og for slik transport tar taubanen inntil tre
tonns vekt.
Alt tyngre og større materiell
til Varrevæjekajav'ri er fraktet
med taubanen. Mye av materiellet har man måttet demontere og skjære i småbiter før
taubanetransporten, for så å
sveise det sammen igjen på
anleggsstedet. Når anlegget
ved Varrevæjekajay'ri skal avvikles, vil det så bli et økonomisk spørsmål hvorvidt det vil
lønne seg å frakte alt dette
Taubanen styres automatisk via telefon og kontrolltavle i nedre taubanehus.

Ikke turistattraksjon
Taubanens beskaffenhet og
det terreng den beveger seg i
har fristet de lokale myndigheter til å tenke på den som turistattraksjon. Man har derfor
fra kommunalt hold ytret ønske om å få overta banen etter
at anlegget er avsluttet.
Dessverre er taubanen ikke
bygget for et slikt formål.
Skulle driften av banen fortsette, måtte de nå bardunerte
mastene erstattes med mer
permanente konstruksjoner.
Dette vil bli uhyre kostbart.
En annen ting er at det er
kostbart å drive og vedlikeholde taubanen også. Minst like
dyrt som å vedlikeholde en
veg, blir det opplyst ved anlegget. Når man likevel valgte
taubaneløsning i dette tilfellet,
var det fordi en veg opp fra
Veikdalen en del steder ville
bli sterkt utsatt for snøras, slik
at den måtte stenges når det
var rasfare. Dessuten unngår
man et alvorlig naturinngrep
med taubane i stedet for veg.

Fem ansatte har ansvaret for driften av taubanen —tre ved nedre taubanestasjon, to ved øvre. Her sitter Karl Einar Karlsen ved kontrolltavlen.

Taubanen i Kobbelv strekker seg 9,5 kilometer gjennom et vilt og vakkert
landskap. Ikke til å undres over at man på lokalt hold gjerne vil beholde
den etter at anlegget er avsluttet. Taubanen er imidlertid ikke bygget for
permanent drift.
FOSSEKALLEN
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Store forventninger
til
Kobbelv-utbyggingen
i Sørfold og Hamarøy

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Mens Alta-bølgene gikk på sitt høyeste, ble
utbyggingen av Kobbelv- og Sørfjordvassdraget
ganske enkelt vedtatt og startet. Her var ingen
motstand —tvert imot —forventning og stor entusiasme preget stemningen i utbyggingskommunene Sørfold og Hamarøy.
Gunstige naturmessige forhold vil gjøre kraftproduksjonen i Kobbelv spesielt verdifull, og det
vil bli skapt nye arbeidsplasser både i anleggstiden og på lengre sikt.
I utbyggingens kjølvann følger det dessuten
nye veger, broer og kalanlegg samt kraftledninger og bebyggelse både til industri- og boligformål. Utbytte i form av rede penger blir det også.

Kraftbyggingen har gitt Kobbvassgrend vegforbindelse. Tidligere var man i d

All kraftutbygging har positive og negative virkninger.
Vedtak om utbygging i våre
vassdrag vil derfor alltid
innebære at man veier virkningene på godt og ondt mot
hverandre, og finner hvilke
som er tyngst. Når det gjaldt
Kobbelv-utbyggingen fant man
at skadevirkningene var få,
mens gevinsten var betydelig.
Mange arbeidsplasser på
anlegget
Når Statskraftverkene ble så
godt mottatt i Sørfold og
16
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Hamarøy, var det nok i høy
grad utsiktene til nye og verdifulle arbeidsplasser som var
utslagsgivende. Dette gjelder
både arbeidsplasser på selve
anlegget, og arbeidsplasser
som kraftproduksjonen senere
vil skape grunnlag for.
Antall ansatte ved Kobbelvanlegget er nå på topp, og det
vil si at arbeidsstokken teller
rundt 500 mann. Mange av
NVEs faste anleggsfolk er fra
Nordland fylke, og de har kunnet sikre seg mangeårig fast

arbeid i hjemtraktene. Men
også lokale krefter uten tidligere tilknytning til anlegget er
trukket inn i arbeidet. I 1983
kom 42 prosent av de ansatte
fra
utbyggingskommunene,
mens ytterligere 15 prosent
hadde hjemsted i omkringliggende distrikter.
Ved siden av selve kraftanlegget, som blir bygget i
Statskraftverkenes egen regi,
er det stor aktivitet også på
andre felter i distriktet. Furuholmen har bygget anleggs-

senteret i Elvkroken med administrasjonsbygg, verksted,
lager og kai, og har dessuten
stått for byggingen av 10
driftsboliger på Sørfjordmo.
Bodøfirmaet Linds Trelasthandel har hatt totalentreprise
på 15 boliger i kommunesenteret Straumen. Anlegget har
dessuten medført utstrakt vegbygging og bygging og drift av
Kobbelv Vertshus i Sørfjordmo, så alt i alt skulle det være
duket for interessante og
svært varierte arbeidsplasser i
anleggsperioden.

enda avhengig av båttrafikk på Kobbvatn. I perioder hvor isen la seg eller gikk, måtte man ty til helikopter. Bildet viser Austerelva gård.

Varig sysselsetting
området

i

Fra 1981 og frem til avslutningen av anlegget vil antall
ansatte bli gradvis redusert.
Målsettingen er imidlertid at
utbyggingen skal få varige positive virkninger for sysselsettingen i området, og i den forbindelse har de berørte kommuner stilt krav om en tilførsel
på 150 nye arbeidsplasser.
Femten av disse er sikret
ved den fremtidige drift av
Kobbelv kraftverk. Driftsadministrasjonen for kraftverket er

nemlig lagt til Glomfjord som
ligger hele 230 kilometer unna, og dette innebærer at
Statskraftverkene må ha fast
stasjonerte folk også i Kobbelv.

Muligheter for det lokale
næringsliv

Til et kraftanlegg gjøres det
store innkjøp både i form av
varer og tjenester. Vanligvis
regner man med at mellom 10
og 15 prosent av slike innkjøp
kan gjøres lokalt, og dette

betyr selvsagt store muligheter Dette blir det penger av, for det
for næringslivet i utbyggings- totale innkjøp ved Kobbelvkommunene.
anlegget i 1983 beløp seg til
I Sørfold kommune under- 206 millioner kroner.
søkte man i 1983 hvor stor
andel av vare- og tjenesteleveringen som var tilfalt utbyg- Tilskudd til E6-traså
gingskommunene det året, og Det er imidlertid ikke bare ardet viste seg da at 10 prosent beidsplasser og større muligav Kobbelv-innkjøpene var heter for det lokale næringsliv
gjort i Sørfold og Hamarøy, man nyter godt av i utbygmen ytterligere 20 prosent var gingskommunene. Anlegget
utført i de omkringliggende dis- vil også gi distriktet materielle
trikter. Ved anlegget kan man gevinster som det ikke ville
opplyse at de samme tall gjel- fått uten utbyggingen, eller
der for første halvdel av 1984. som det først ville fått på et
FOSSEKALLEN NR. 9-84
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langt senere tidspunkt. Mest
iøynefallende i denne forbindelse er opprustningen av
vegnettet.
For å få mannskap og materiell frem til kraftstasjonsområdet er det bygget veg langs
Kobbvatnets vestside gjennom Kobbvassgrenda frem til
kraftstasjonen. Det er først
denne vegen som har gitt
Kobbvassgrend vegutløsning.
Grenda ligger nemlig slik til at
man tidligere var avhengig av
båt over Kobbvatn, og i perioder hvor isen la seg eller gikk,
måtte man ty til helikopter.
Vegbiten til Kobbvassgrend,
som delvis går i en to kilometer
lang vegtunnel gjennom Middagsfjellet, er en del av den
nye E6-trasen som skal bygges rundt Leirfjorden. Ved et
engangstilskudd på 10 millioner kroner (etter kroneverdien i
1981) har Statskraftverkene
på denne måten bevirket at E6
blir fergefri gjennom Sørfold på
et tidligere tidspunkt enn den
ellers ville ha blitt.
Opprustning av annet
vegnett
Anleggsveger gjennom Gjerdalen til Reinoksvatnet, langs
Tverrelva, fra Kobbvatn til
nedre taubanestasjon og fra
Varrevæjekajav'ri til Fossvatn
er også resultater av kraftutbyggingen, og de er i sin helhet bekostet av Statskraftverkene. I tillegg skal Statskraftverkene betale ekstra vedlikehold og istandsetting av eksisterende offentlige veger,
broer og kaier. Bortsett fra vegen i Gjerdalen skal imidlertid
alle slike anlegg som Statskraftverkene bygger, kunne
benyttes av allmennheten.
Spørsmålet om hvorvidt vegen opp til Reinoksvatnet skal
stenges også ut over anleggstiden, skal avgjøres senere på
departementsplan. Her er det
nemlig reindriftsinteresser å ta
hensyn til.

Fremskyndelse av E6-trasøen
rundt Leirfjorden er et resultat av
Kobbelv-utbyggingen. Ved et
engangstilskudd på 10 millioner
1981-kroner har Statskraftverkene
bevirket at E6 blir fergefri gjennom
Sørfold kommune på et tidligere
tidspunkt enn planlagt. Bildet viser
Kobbvassgrenda sett vestover,
med ny E6-trasø i bakgrunnen.

Gode kjøp for kommunen
Syvogtyve anleggsboliger er
bygget, og disse vil privatpersoner eller Sørfold kommune
kunne overta så snart anlegget er avsluttet. Kommunen
skal også overta kai, administrasjonsbygg,lager og verksted på anleggssentereti Elvkroken.
I stedet for å bygge egen
messe, har Statskraftverkenei
Kobbelvgitt et tilskuddpå 1,2
millionerkronertil et vertshusi
Sørfjordmo.I dag er driftenved
vertshuset i stor utstrekning
basert på innkvartering fra
anlegget,men med den tilknytning stedet vil få til E6, regner
man med at vertshuset vil
kunne drives økonomiskogså
etter at anleggeter avviklet.
Kraftdekningen i Kobbelvdistriktethar vært dårlig til nå,
derfor har man vært nødt til å
bygge flere kraftlinjeri området for å skaffe kraft til anleggsdriften.De fleste av disse vil bli stående etter at anlegget er avsluttet,for å betjene driftenav kraftverket.

Aktiviteten i utbyggingsområdet har vært og er stor, ikke bare for Statskraftverkene. Furuholmen har bygget
anleggssenter og kai, mens lokale firmaer har stått for utstrakt bolig- og vegbygging. Her sees anleggssenteret i
Elvkroken.

Få skadevirkninger
I forholdtil den gevinst Kobbelvutbyggingenvil gi både de
berørte kommuner, Nordland
fylke og landet som helhet, er
skadevirkningene oppsiktsvekkende få.
Store inntekter i fremtiden
Det som gjør Kobbelv-krafOgså i rede penger vil
ten spesielt verdifuller magaKobbelv-utbyggingen bety
sineringsmulighetene. Kobbmye for utbyggingskommuelv kraftverkvil virkeligfå manene. Når kraftverketsettes i
gasiner av dimensjoner, for
drift, vil Sørfold få en skather skal man etter planen kunteinntektfra kraftverketsom er
ne hamstre hele tre års tilsig.
beregnettil 6,2 millionerkroner
Det blir forholdsvissmå oppetter de satser som gjaldt i
demninger, men til gjengjeld
1981. For Hamarøys vedkomdyputslag og store nedtapmende er de samme skatpinger. Man har beregnet at
teinntekterberegnettil 2,2 milcirka 7,6 m2 areal vil bli satt
lioner kroner. I tillegg vil de to
under vann i forbindelsemed
kommunene årlig motta et
utbyggingen.Imidlertider det
samlet beløp på 1,81 millioner
lite produktivearealer det her
kronertil et konsesjonsavgiftser snakk om, og alle regulerte
fond.
vann ligger i en høyde av 600
Videre er det for å skape ny til 700 meter over havet i
virksomheti distriktet,oppret- uvegsomtterreng.
tet et næringsfondpå syv millioner kroner i Sørfold og seks Bedre levevilkår for fisken
millioner kroner i Hamarøy. Utbyggingenvil få følgerfor fisDette er penger som er betalt ket i området.Særlig i de vann
inn av Statskraftverkene. som blir regulert.Men ikke på
Statskraftverkenehar også gitt den måten vi er vant til. HalvSørfold kommune et tilskudd parten av alle regulerte vann
på 600 000 kronersom brukes er nemligi dag fisketomme,og
til planleggingav tiltak i forbin- de øvrige har så dårligeernædelse med anleggsvirksomhe- ringsforholdat de ikke kan bli
ten.
gode fiskevann.
Konsesjonskraftenog den
For å hjelpe opp fisket er
kraft som Nordland fylke som det imidlertid konsesjonsbemedeier i kraftverket (35%) stemt at utbyggeren— Statskan ta ut, vil også på lengre kraftverkene—skal bidra med
sikt både direkte og indirekte utbedringsarbeider og bygøke regionensinntekter.
ging av fisketrapp. Ved hjelp

av denne fisketrappenvil laksen antakelig kunne gå inntil
åtte kilometeroppover i Gjerdalselva, mot to før. Dette til
trossfor at vannføringenreduseres med 50 prosent. Dermed blir elven et viktig område for fritidsfiske.
Inntil 700 000 kroner skal
Statskraftverkene betale for
bygging av laksetrapp og til
utbedringsarbeider.
andre
Dessutenvil Sørfoldkommune
få et årlig tilskudd på 50 000
kroner og Hamarøy 25 000
kroner som skal brukes til å
fiskeforholdene i
bedre
kommunene.

Mange hensyn å ta —og de
blir tatt
Kobbelv-utbyggingenvil kunne endre isforholdenei Leirfjorden slik at det oppstår
ulemper for småbåttrafikken.
Videre vil den kunne få følger
for reindriften i distriktet, og
den vil kunne få betydningfor
naturforekomsterog fornminner i reguleringsområdet.Etter vanligpraksiser Statskraftverkene derfor også i Kobbelv
pålagt å bekoste de undersøkelser og tiltak som er nødvendige for å hindre eller redusere skadevirkningene av
utbyggingen

Vannføringen i Sørfjordelva reduseres med 50 prosent etter utbyggingen.
De lokale myndigheter har veiet dette hensyn mot hensynet til nye
arbeidsplasser i distriktet, og det siste veide tyngst. Driften av det fremtidige Kobbelv kraftverk vil kreve 15 ansatte, og i bakgrunnen sees de
nybygde driftsboligene på Sørfjordmo.
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Kobbelv Vertshus ligger idyllisk til innerst i Leirfjorden.

Klokka er 00.30 om natta. Inn
kommer 35 mennesker for å
spise middag på Kobbelv
Vertshus. Middagen varer
fram til 02.30. Bestyrer Vidar
Nilsen serverer middag som
om dette tidspunktet er det
mest naturlige å servere middag på.
— Egentlig skulle de ha vært
her klokka 23.00, sier Vidar
Nilsen, men når du driver et
sted som dette, så nytter det
ikke å gå etter klokka.
Kobbelv Vertshus ligger
20
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I dag er NVE hovedgrunnlaget

innerst i Leirfjorden i Sørfold.
At stedet har fått sitt vertshus,
er en følge av Kobbelvutbygginga.
NVE med i finansieringen

Staselig ser vertshuset ut der
det ligger med god utsikt over
fjorden. Helt billig har det da
heller ikke vært å bygge det.
Totalt har Kobbelv Vertshus
kostet 16 millioner kroner. Av
denne summen har NVEStatskraftverkene bidratt med
1,2 millioner kroner. Resten av

for drifta av vertshuset.

finansieringen er gjort av kommunale interesser.
— For drifta av vertshuset
betyr NVE svært mye, sier
Vidar Nilsen. Av de 26 rommene besetter NVE 15 av rommene gjennom hele året. For
de NVE-ansatte som bor her
på Kobbelv Vertshus, er vi
også ansvarlig for kosten. Og
selvsagt vil nok mange av dem
som arbeider på anlegget etter
hvert besøke vertshuset og
være en viktig inntektskilde for
oss.

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Hva så når Kobbelvutbyggingen er ferdig, vil det
da være grunnlag Kobbelv
Vertshus?
Det mener jeg, sier Vidar
Nilsen. Nå ligger vi noe utafor
trafikkstrømmen, men arbeidet
med å legge om E6 er i gang.
E6 vil da gå like forbi Kobbelv
Vertshus. Dermed vil vi ligge
midt i turiststrømmen, og i en
akseptabel avstand fra Bodø
for kursarrangører.
Geir Kamsvåg

Vassdragsavdelingen
Når det gjelder Vassdragsavdelingens
to viktige arbeidsområder,
nemlig behandling
av
vassdragsreguleringssaker
og offentlig tilsyn
med vassdragsanlegg, kan man i år se tilbake
på 75 års virksomhet. Avdelingen som egen organisasjonsenhet er yngre, og fyller 50 år neste
år. La oss se litt tilbake i tiden på det som hendte i 1909.

Vassdragskommisjonen av 1909
Den offentlige forvaltning av vassdragene og den begynnende
vannkraftutbygging ble ved århundreskiftet utøvet av Kanaldirektørembetet. Ved kgl.res. av 11. februar 1907 ble dette embetet omdøpt til Vassdragsdirektørembetet. To år senere, i
1909, ble det opprettet en Vassdragskommisjon som fikk i oppgave å uttale seg om alle søknader om konsesjon på erverv av
vannfall. Senere, med reguleringslovene av 1911 og 1917, ble
kommisjonens mandat utvidet til å gjelde uttalelser om søknader
om vassdragsreguleringer og øvrige vassdragsspørsmål som
departementet forela kommisjonen.
Vassdragskommisjonen, som besto av vassdragsdirektøren
og fire andre medlemmer oppnevnt av Kongen for seks år, arbeidet ved siden av Vassdragsvesenet. Dette var på sin side
ansvarlig for gjennomgåelse av den tekniske del av konsesjonssakene.
1909-1920: Utbygging av organisasjonen
Grunnet nye og erterhvert økende arbeidsoppgaver ble det
nødvendig med en utbygging av Vassdragsvesenets organisasjon. I 1907 ble således Hydrologisk avdeling og Anleggsavdelingen (den senere Forbygningsavdeling) opprettet. Videre ble
det i 1909 tilsatt en ingeniør som blant annet skulle ta seg av
behandlingen av konsesjonssaker. Han ble samtidig sekretær
for Vassdragskommisjonen og han fungerte som vassdragsdirektørens stedfortreder. Dette var forløper for den senere opprettede Kontoravdeling, hvis virksomhet i dag for en stor del har
sin fortsettelse i Vassdragsavdelingens konsesjonskontor
(VVK). Samme år oppsto Kontrollavdelingen som ble ansvarlig
for kontroll med vassdragsanlegg. Avdelingens oppgaver utøves
i dag av Vassdragsavdelingens tilsynskontor, også benevnt
Vassdragstilsynet (VVT).
1920-1930: Hovedorganisasjonen —Vassdragsvesenet
vekst
Opprettelsen av disse to instanser i 1909 tilsier altså at det kan
feires et 75 års jubileum i 1984 for dagens to viktige enheter i
Vassdragsavdelingen. For å kunne følge disse avdelingers liv
og skjebne framover i tiden, må jeg samtidig ta med noe fra historien til hovedorganisasjonen Vassdragsvesenet. I tiden utover
til 1920 ble det opprettet flere avdelinger, slik at Vassdragsvesenet i 1919 besto av syv avdelinger med cirka 60 fast ansatte
ingeniører.
I 1920 vedtok Stortinget opprettelsen av Hovedstyret for
Vassdrags- og elektrisitetsvesenet, som skulle tre i stedet for
Vassdragsvesenet, Vassdragskommisjonen og den i 1896 opprettede Elektrisitetskommisjonen.
Administrativt ble arbeidsområdene fordelt på tre direktora-

75 ar
Fagsjef Åge Hjelm-Hansen

ter: Vassdrags- og Fløtningsdirektoratet, Fossedirektoratet og
Elektrisitetsdirektoratet, hvert underlagt en direktør. Vassdragsog Fløtningsdirektoratet med vassdragsdirektøren som sjef,
overtok fem av Vassdragsvesenets tidligere avdelinger, blant
annet Kontoravdelingen og Kontrollavdelingen.
Avdelingene ble ledet av en overingeniør. Disse fem avdelingers arbeidsområde representerer de vesentligste oppgaver
for dagens Vassdragsdirektorat.
1930-1945: Trange kår
1945-1960: Ny vekst
I begynnelsen av 1930-årene gjorde konjunkturene det nødvendig å forenkle og spare i statsetatene, og ved kgl.res. av 15. juni
1933 ble det vedtatt en endring av Hovedstyret. De tre direktoratene ble i 1935 erstattet med seks avdelinger ledet av en avdelingssjef, fra 1955 benevnt avdelingsdirektør. Slik oppsto Vassdragsavdelingen som altså fyller 49 år i år. Vassdragsavdelingen overtok arbeidsområdene til Kontor-, Kontroll-og Fløtningsavdelingen, og ble ansvarlig for budsjett-, regnskap-, kasse- og personalsaker for hele etaten. Disse ansvarsområdene
ble imidlertid overtatt av den nyopprettede Administrasjonsavdelingen i 1949. Avdelingens fagområder ble ikke oppdelt i underorganer, men ledet av en ansvarshavende overingeniør for
hvert område. I 1953 besto Vassdragsavdelingens tekniske personale av en vassdragssjef og ni sivilingeniører.
Fra 1960 ytterligere omorganisering
Det skulle bli ytterligere omorganisering. I 1960 ble avdelingene
(antallet etterhvert økt til åtte) atter innlemmet i direktorater,
denne gang fire. Vassdragsdirektoratet med en Vassdragsdirektør som sjef overtok Vassdrags-, Forbygnings- og Hydrologisk
avdeling samt den nyopprettede Avdelingen for vasskraftundersøkelser. I 1977 kom Natur- og landskapsavdelingen til. Avdelingssjefene ble nå benevnt fagsjefer.
Flere av avdelingene fant det hensiktsmessig å opprette kontorer for de enkelte hovedarbeidsområder. Således fikk Vassdragsavdelingen tre kontorer, ledet av hver sin overingeniør I.
Kontorene fikk benevnelsene: Konsesjonskontoret, Tilsynskontoret (Vassdragstilsynet) og Vann- og avløpskontoret. Sistnevnte kontor med dets arbeidsområde, vannforsyning og forurensningssaker, og et 30 talls personer, ble i 1972 overført til det
nyopprettede Miljøverndepartementet. Nærmere om dette kan
leses i Fossekallen nr. 5/1972.
Som kjent står organisasjonsmønsteret fra 1960 foran en
endring — sannsynligvis om ett års tid. Jeg skal imidlertid ikke
her dvele ved dette forhold, men gå tilbake i tiden og følge utviklingen gjennom de 75 år av de to jubilerende aktiviteter representert ved VVK og VVT litt mer i detalj.
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Disse tre blide arene står
i dag for ledel n av Vass. Fra vendragsavdeling
stre: sjefingeni r Bjarne Nisjefingeniør
colaysen,
im og fagOddvar Foss
sjef Åge Hjel -Hansen.

og spesielt dammenes sikkerhet ble det etterhvert lagt større
Konsesjonskontoret
ansvarsområdeomfatter i dag alle saker vekt på, og i dag må dette sies å være VassdragstilsynetsvikKonsesjonskontorets
samt tillatelser tigste oppgave.
vedrørende ervervs- og reguleringskonsesjoner
etter vassdragsloven,videre beregning og fordeling av konseForskrifter for dammer
sjonsavgifter.
Tilsynetsplikterog ansvar hviler på en rekke lovbestemmelser,
men her vil jeg bare nevne Vassdragslovens13. kapittel (§§
Omfattende og tidkrevende saksbehandling
144-146) Tilsyn med vassdrag. KapitletinneholderbestemmelSaksbehandlingen11909 og de etterfølgende50 år må vel i dag ser om anordningav tilsyn,om erleggelseav tilsynsavgifttil staanses å ha vært enkel og rask for de aller fleste sakers vedkom- ten og om meldingtil tilsynetom anlegg som er undergittoffenthadde nådd lig tilsyn.Ved kgl.res. av 2. april 1982 ble det i henholdtil § 144
mende. Først rundt 1960 da vannkraftutbyggingen
et vidt omfang, oppstodet konfliktermed sterke interessersom gitt forskrifterom tilsyn med dammer i vassdrag. Forskriftene
ønsket å bevare vassdragene, naturen og miljøet omkring. Si- gjelder for alle dammer med over 4 meter vanntrykkeller som
den da er saksbehandlingenderfor blitt stadig mer omfattende muliggjørmagasineringav 0,5 millionerm3 vann. I tillegg kan
og tidkrevendeog antall høringsinstanserer sterkt økende.
forskriftenegjøres gjeldendefor dammer helt ned til 2 meter etSøknadeneforlangesutarbeidetmer inngående,og det stilles ter visse kriterier.
strenge krav til undersøkelserav virkningenav inngrepeneog til
Ved kgl.res. av 14. november 1980 er det dessuten gitt forvurdering av skader og ulemper kontra fordeler ved utbyg- skrifterfor dammer som blant annet inneholderbestemmelser
gingsprosjektene.Det ligger derfor et stort ansvar og arbeidsom saksbehandling,ansvarforhold,belastningerog dimensjonepress på kontoretssaksbehandlere.I tilleggskal nye momenter rings-og utførelsesprinsipper
for forskjelligetyper dammer. Forog reaksjonerpå saksbehandlingensåvel fra berørte interesser
skrifteneble utarbeidetav et offentligoppnevntutvalg,og er blitt
som fra offentligeetater og politiskhold følges opp.
et viktig regelverkfor vår dambygging.I 1982 utga VassdragsVassdragsdirektoratethar følgelig måttet utarbeide en rekke avdelingen en Veiledning for planlegging,bygging og vedlikeretningslinjerfor hva en søknad skal inneholde og for selve hold av små dammer som ikke faller inn under offentligtilsyn.
saksbehandlingen.Vi venter nå spent på resultatetav departe- Videre arbeider man med å bygge opp et registerpå EDB over
mentets og Stortingets behandling av rapporten av 1983 fra norskedammer.
Trampe Kindt-utvalget.Kanskjevil dette gi oss klarere saksbehandlingsreglerog en nærmere avgrensning av Vassdrags- Tilsynets organisasjon
direktoratetsansvarsområde.
ble oppretteti 1909, har den fulgt et
Etter at Kontrollavdelingen
Ledelse
ArthurHugo-Sørensen(1875-1959) ble ansatt som sekretærfor
Vassdragskommisjonen1. juli 1909. Han var utdannet bygningsingeniørfra KristianiaTekniske skole i 1895. Hugo-Sørensen utnevntestil sjef for den nyopprettedekontoravdeling,og
1918 ble han overingeniør.Ved hovedstyretsopprettelsei 1920
Huble Olaf Rogstad utnevnttil vassdrags-og fløtningsdirektør.
go-Sørensenfortsatte som sjef for kontoravdelingentil han etterfulgte Rogstad som vassdrags- og fløtningsdirektøri 1925.
Da ble Rogstad utnevntsom generaldirektør.Ved omorganiseringen 11935 ble Hugo-Sørensensjef for Vassdragsavdelingen.
Han gikk av med pensjoni 1945.
Hvem som overtok ansvaret for Kontoravdelingeni 1925 og
fungertetil omorganiseringeni 1935, har jeg dessverreikke kunnet bringe på det rene. Kontoravdelingengikk i 1935 inn i den
nyopprettedeVassdragsavdelingen,og dermed forsvantorganisasjonsstillingenunder avdelingssjefensom var tillagt lederansvar for behandlingenav vassdragssaker.En ansvarshavende
overingeniør hadde dog en slags lederposisjon. Sjefen for
Vassdragsavdelingendeltok i en viss grad aktivt i saksbehandlingenog la fram sakene for Hovedstyret.
Først i 1961 fikk saksområdetatter sin egen organisasjonseni Vassdragsavdelingenble opphet ved at Konsesjonskontoret
rettet. I 1962 ble overingeniørOddvar Fossheimutnevnttil leder
av kontoret,fra 1980 som sjefingeniør.Kontorethar i dag åtte
stillingerved siden av kontorlederen.

Vassdragstilsynet
Vassdragstilsynetutøver det offentligetilsyn med anlegg i eller
over vassdragsom det heter i hovedstyretsinstruks.

som Kontoravdelingen.Den ble
liknendeorganisasjonsmønster
også ved omorganiseringeni 1935 innlemmeti den nyopprettede Vassdragsavdelingen,men besto som en egen enhet i avdelingen under navnet Vassdragstilsynet.Ved NVE's endrede
i 1960 fortsatteenheten som eget tilsynskonorganisasjonsform
tor i Vassdragsavdelingen.
Tilsynskontorethar i dag 10 stillinger inklusive kontorleder.
Tre av stillingeneer plassert ved distriktskontorerpå Voss, i
Trondheimog i Narvik. Disse ble oppretteti 1976.
Ledelse
Vincent StoltenbergBull (1882-1935) ble utnevntsom leder av
Kontrollavdelingen1. juli 1909. Også han var utdannet bygningsingeniørved KristianiaTekniske skole, i 1905. I 1918 fikk
han stillingsom overingeniør,men Bull sluttet i 1923 for å gå
over til Norsk Arbeidsgiverforening.
Bulls etterfølger ble Anders Skavlan Gjølme (1886-1958),
overingeniørfra 1926. Gjølme var bygningsingeniørfra KristianiaTekniskeskole (1906), og studertedessutenved Technische
HochschuleBerlin 1910-1911. Ved nedleggelsenav Kontrollavdelingen i 1935, fortsatte Gjølme som leder av Vassdragstilsynet i Vassdragsavdelingen.Han slutteti stillingeni 1945.
Etter 1945 har følgende personervært leder av Vassdragstilsynet:
1945-51: Thomas Tvedt (1881-1976)
)
1951-62: Arne Arnesen (1894—
1962-77: Bjarne Sundt (1911-1982)
Sundt ble den første leder av Vassdragsavdelingenstilsynskontor,opprettetetter omorganiseringenav 1960.
Fra 1977 er tilsynskontoretblitt ledet av overingeniørBjarne
Nicolaisen,utnevnttil sjefingeniøri 1983.

Vassdragsavdelingen
Hensynet til den alminnelige sikkerhet
Opprettelsenav en egen kontrollavdelingi 1909 ble av Vassdragsdirektørenbegrunnetmed det offentligesinteresseri vassmed vilkår om
dragene. 1 ervervs- og reguleringskonsesjoner
hjemfalltil staten ved utløpetav konsesjonenmåtte staten føre
tilsyn med anleggene, slik at de var i tilfredsstillendestand ved
den eventuelleovertakelse.Hensynettil den alminneligesikkerhet ble også fremhevet i denne forbindelse.Krav til anleggenes

La meg til slutt for oversiktensskyld nevne dem som i tur og
orden har vært sjef for den snart 50 år gamle Vassdragsavdelingen:
1935-1945: Arthur Hugo-Sørensen,avdelingssjef,
tidligerevassdragsdirektør(1875-1959)
1945-1955: Olaf Elverum,vassdragssjef(1885-1963)
1955-1962: Ragnar Bang, avdelingsdirektør(1892-1963)
: Åge Hjelm-Hansen,fagsjef
1962—
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El-verk får statss

Nytt ski
Telefon og Kabelfabrik to
kabelskip i beredskap — det
relativtstore og kostbare Stanelco og en mindre båt for de
lettere oppdragene.

med fotoutstyrhar man funnetet tapt anker som har krøketseg fast til
Ved fjernstyringav en undervannsfarkost
Værøy-kabelen.

Tilstandsundersøkelser er et viktig
ledd i vedlikeholdet
av
og fornyelsen
gamle og nedslitte
sjøkabler. Hittil har
dette arbeidet i stor
vært
utstrekning
den
Av
forsømt.
grunn er det forsøksvis innført en
for
stønadsordning
de sjøkabelverkene
som har behov for
økonomisk bistand
til slike undersøkelser. El-verkene har
gitt uttrykk for at
tilstandsundersøkelsen er et godt tiltak. Etter at ordble kjent,
ningen
har mange el-verk
fått det travelt med
å få sine sjøkabler
undersøkt.
Den store pågangen har fått Standard Telefon og Katil å ta
belfabrik
sjansen på å kontrahere et nytt kakan
som
belskip
dekke de fleste behov for arbeid med
sjøkabler.
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Forskningog utviklingmed lende beredskapfor sjøkabler.
sikte på å utnytte energien i Som et førsteskritti en beredsol, vind og vann (bølger)uten skapsordning har en del elå gå veien om nedbør, sjøer, verk i fellesskapkjøptinn noen
elver og fossefallsynes å stå lengder sjøkabler av de vansentralt i enøk og miljøsam- ligste dimensjoner, som kan
menheng. Det ideelle ville brukestil reparasjonernår det
kanskje være at hvert hus, oppstår feil det er mulig å
bosted og bedrift hadde sitt utbedre. Kablene er fordeltpå
energiproduksjonsan- ulike lagerplasser langs kyseget
legg, uten behov for felles ten.
kraftverk og overføringsanNoe som lenge har manglet,
legg. Enhver måtte da sørge er et passestortog tilstrekkelig
for seg, som i eldre tider, men utstyrtkabelskipsom kan påta
forhåpentligvis på en mer seg å utføre reparasjonerog
utspekulertmåte enn i den før- legge nye kabler på kort varelektroteknisketid.
sel. Nevnte utvalghar i samarInntil vi får et fra naturvern- beid med StandardTelefon og
synspunkt ideelt energiforsy- Kabelfabrikutredetmuligheten
el- for å skaffe et slikt kabelskip
må
ningssystem,
forsyningenholdeved like sine og et økonomiskgrunnlagfor
produksjonsanleggog forsy- dette.
ningslinjer.Et av de tiltak som
I denne forbindelseble det
en del el-verk ved NVE's hjelp etablert en prøveordningsom
er kommet i gang med, er til- går ut på at det enkelte el-verk
standsundersøkelserav sjø- som har sjøkabler,skal betale
kabler. Her dreier det seg om en årlig kontingent.De midler
«under som skaffes til veie på denne
linjeforbindelser
vann», usynlige for folk flest, måte, er ment å skullegi Stanog dermed også natur- dard Telefon og Kabelfabrik
vennligeanlegg.
grunnlag for å anskaffe og
drive et mindre kabelskip.
Beredskap for sjøkabler
Prøveordningenfikk ikke så
«Utredningsutvalgfor organi- stor tilslutningsom forutsatt,
sert beredskap for sjøkabler» men en del el-verk har betalt
ble nedsatt av Norske Elver- sin kontingent, og ordningen
kers Forening for mange år ble gjortgjeldendefor en to års
siden. Utvalget har arbeidet periode fram til 1. juli 1985. I
med å få etablerten tilfredsstil- denne tiden har Standard

El-verkene har latt tingene
skure
Statsstønadskontorethar erfart at det innen store deler av
el-forsyningenlangs kysten ikke har eksistert noen systematisk eller rutinemessigundersøkelse eller kontroll med
den delen av el-forsyningsanleggene som ligger i sjøen,
bortsett fra noe ettersyn av
landtakene.Mange el-verk har
ikke gjort noen alvorligeforsøk
på å finne ut av den enkelte
kabels tilstand og levetid —
med tanke på en rettidig fornyelse. De har latt tingene
skure—for så å ta følgene når
de måtte komme. Det har resultert i uventede og meget
ubeleilige kabelbrudd i den
mørkesteog kaldestetiden av
året med store og vanskelige
(for ikke å si umulige)arbeidsforholdtil sjøs.
Følgeneav dette har vært at
man har måttet avhjelpevanskeligesituasjonerfor abonnentene ved provisorier—med de
motoraggregater som måtte
finnes i landsdelen. Dette har
vært en lite tilfredsstillende
ordning for abonnentene og
dyre tiltak for el-verkene. Det
må imidlertidsies at mulighetene for grundige kabelundersøkelsertidligereikke har vært
så gode som i dag.
Systematisk overvåking
Norgeskyster lang, og her bor
det folk som i løpetav det siste
halve århundre har fått elektriskkraft, i stor utstrekningvia
sjøkabler.Cirka 1 200 sjøkabler med høyspenningkrysser
fjorderog sund—i tilleggkommer lavspenningskablene.
Statsstønadskontoret
Da
fikk spørsmål om muligheten
for å medvirkeøkonomiskfor å
få til en varig sjøkabelbered-

d til tilstandsundersøkelser:

beredskap
skap, foreslo vi at et passe
stort kabelskip, foruten å være
i beredskap for el-verk som
trenger hurtig hjelp til reparasjoner, burde nyttes til en systematisk undersøkelse av sjøkabler, for derved å avsløre
skader og eventuelle behov for
fornyelser —før kabelhavari og
strømbrudd oppstår.
Resultatet ble at beredskapsavtalen ble utvidet til også å gjelde tilstandsundersøkelser for de el-verk som ønsket det. Slike undersøkelser vil
være til stor hjelp for mange
el-verk.
Den enkelte kabels tilstand
er imidlertid ikke alene avhengig av alder. Levetiden er i like
stor eller i større grad avhengig
av bunnforholdene på det sted
den er lagt ut og de mekaniske
påkjenninger den siden er blitt
utsatt for. Heri inngår såvel
bevegelse i sjøen som skader
forårsaket av fiskeredskaper
og ankring. De færreste elverk vet ennå når deres kabler
vil være modne for utskifting.
tilstandsundersøkelsen
Ved
tar man sikte på en mer systematisk overvåking og bedømmelse av dette.
Statstilskudd til
sjøkabelverk
I et rundskriv av 21. februar

1984 anbefalte Energidirektoratet sjøkabelverkene å
slutte opp om den planlagte
beredskapsavtalen, eventuelt
ved bindende oppdrag med tilog
stands/landtakskontroll
nødvendige fornyelser. Det ble
gjort oppmerksom på at Enerdenne
fant
gidirektoratet
saken så viktig at etaten var
innstilt på å fremme forslag til
departementet om tilskudd fra
stønadsmidlene, til de el-verk
som måtte ha behov for det.
Slik mente man at den
påtenkte tilstandsundersøkelsen ville kunne omfatte flest
mulige og gjennomføres så
rasjonelt som mulig.
Avklarende sonemøter om

Hans Hindrum

for sjøkabler

beredskapsavtalen ble planlagt og holdt i regi av utredningsutvalget. Energidirektoratet deltok i møtene.
Her orienterte Standard
Telefon og Kabelfabrik om hva
en tilstandskontroll av sjøkabler ville koste, under forutsetning av at et egnet skip og kyndig mannskap utnyttes rasjonelt. Det er viktig å få så
mange el-verk som mulig til å
slutte opp om tiltaket, idet virksomheten også vil gi et bedre
grunnlag for å holde et hensiktsmessig kabelskip i beredskap.
På grunnlag av det som
skjedde fram til våren 1984,
kunne Statsstønadskontoret
14. mai fremme en sak for
Hovedstyret og Olje- og energidepartementet med forslag
om å bruke inntil fem millioner
kroner av stønadsmidlene over
en tre års periode til dette formålet, herav to millioner kroner
av midlene for inneværende
år. Olje- og energidepartementet sluttet seg til forslaget. Dermed skulle ingen el-verk
behøve å holde seg utenfor
beredskapsplanene av økonomiske grunner.
Standard Telefon og Kabelfabrik har nå fått i oppdrag å
undersøke cirka 500 landtak,
foruten en del kabler i hele
lengden.

foreligger nå, og ved elverkene uttaler man sin tilfredshet med tiltaket.
Nye metoder og nytt utstyr
gir større muligheter til
kontroll

På det tidspunkt da de eldste
kabler ble lagt ut, ble de ikke
alltid godt nok beskyttet ved
landtakene. Selv om en del er
rettet på etter hvert, vil mye
ennå kunne gjøres bedre. Det
er jo som kjent i strandsonen
kablene som oftest blir utsatt
for bevegelser og stor slitasje,
og det er derfor der de om
oftest først trenger fornyelse.
Tidligere hadde man heller
ikke de samme muligheter
som i dag til å undersøke
bunnforholdene på dypt vann
og kontrollere at kablene ble
liggende på en forsvarlig måte,
— uten lange heng og store
mekaniske påkjenninger. De
undersøkelser som nå pågår,
vil kunne avsløre svakheter
som kan rettes på, og på den
måten vil man kunne forlenge
kablenes levetid og øke sikkerheten i el-forsyningen. Ved
tilstandsundersøkelsene blir
det foretatt potensialmålinger
ved landtakene og eventuelt
andre steder på kabelen. Slik
kan man bestemme graden av

Tilstandsundersøkelser
etterspurt

De el-verk som kom med i stønadsordningen for 1984, har
fått beskjed om dette med
angivelse av stønadsbelop, og
kabelundersøkelsene kom i
gang 18. juni 1984. I 1984
foretar Standard Telefon og
Kabelfabrik undersøkelsene
med leiet båt, midlertidig
utstyrt for oppdraget. Det viste
seg nemlig at så snart denne
ordningen ble innført, fikk de
fleste el-verk som dette berører, stor hast med å få sine sjøkabler undersøkt. De første
resultater av undersøkelsene

Ved undervannsfoto kan man avsløre store skader på armeringen.
Bildet er tatt sommeren 1984 under inspeksjon av Værøy-kabelen.

tæring på sinkbelegget, og
kabelarmeringens tilstand for
øvrig bedømmes.
Det tas videofilm av hele
eller deler av de undersøkte
kabellengder samt stillbilder av
spesielt interessante punkter.
Samtidig blir observasjonene
kommentert. Dårlige bunnforhold blir påpekt, heng avmerket og mulige alternative traseer blir påvist.
Ved disse meget detaljerte
benyttes
undersøkelser
fjernstyring av undervannsfarkost som bærer fotoutstyret og
andre instrumenter med seg.
Undersøkelsene munner ut i
en rapport der man ut fra det
innsamlede materiale gir en tilstandsbedømmelse og råd om
hva som bør gjøres straks eller
senere.
Standard Telefon og Kabelfabrik har gitt fast pris på landDisse
taksundersøkelsene.
omfatter kablene ned til 30
meters dyp, begrenset til 100
meter fra land. For undersøkelse av hele kabellengder
avtales pris for hvert tilfelle.
Nytt kabelskip

Arbeidet med sjøkabelberedskapen har etter hvert vist seg
å bli et så interessant prosjekt
at Standard Telefon og Kabelfabrik (i samsvar med elverkenes ønske) har tatt sjansen på å kontrahere et nytt —
og for oppgavene skreddersydd — kabelskip. Skipet skal
kunne foreta tilstandsundersøkelser, utføre reparasjoner
og legge nye kabler med ikke
altfor store dimensjoner. Planene for skipet, både hva
størrelse og utrusting angår,
er utarbeidet i et intimt samarbeid mellom Standard Telefon og Kabelfabrik, de mest
erfarne av brukerne (el-verkene) og båtbyggere. En modell er prøvet ved skipsmodelltanken ved NTH, og skipet
bygges ved Trønderverftet i
Hommelvik. Det skal sjøsettes
i løpet av første kvartal 1985.
FOSSEKALLEN
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Innset kraftverk:
Mikro-organisme
årsak til korrosjon

Illustrasjon: Rustknolldannelse på stålkonstruksjoner i lukesjakt ved
Innset kraftverk. Innfelt: Gallionella fra bløt rusttuberkel, 650 ganger forstørret.
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På Innset kraftverk har
det vært sterk korrosjon
på enkelte lukeinstallasjoner. På oppdrag av
Statskraftverkene
har
Korrosjonsenteret,
SINTEF, utført studier av
denne korrosjonen,
og
der er man kommet til at
korrosjonen
forårsakes
av
mikro-organismer.
Særlig ansees jernbakterien Gallionella å være

den ansvarlige. Det synes som om bakteriene
fester seg på flatene etter
at malingen har skallet
av. De utnytter da det toverdige jernet som dannes
ved
korrosjonsreaksjon. Etter hvert blir
de innkapslet
i store
rødbrune
avleiringer.
Med tiden blir disse harde.

Jernbakterienekan forårUndersøkelsenkan på den
annen side ikke angi årsaken sake oppkonsentreringav klor
til hvorformalingenopprinnelig slik at det dannes aggressive,
har skalletav. Muligeforklarin- sure jernkloridløsninger.
Jernbakterienes
virkger er imidlertiddårlig forbehandling ved malingpåførin- somhet forårsakertildekkingsgen, feil malingsystem,for tynt korrosjon. Området rundt
belegg, eller mulig påvirkning rustknollenefungerer da som
av ikke-identifiserte mikro- katode, det vil si at det skjer
en reduksjon av oksygen,
organismer.
Lukekonstruksjonene ved mens det under rustknollen
Innset ble opprinnelig malt skjer en oksydasjonav jernet,
med blymønje i 1959-1960. med overskuddav positiveioDe var nå dekketav rustknoller ner som følge. Dette fører til
i ulike størrelser,tykkelser20— en vandring av eksempelvis
25 mm. Under rustknollenevar klorionerog forsuring av miltæringsdybdenstort sett 1-2 jøet slik at korrosjonsreaksjomm. Underde størsteknollene nen aksellereres.
ble det også funnet groper
Undersøkelsener likevelfor
spinkel til at man kan fastslå
med dybde på 5 mm.
Under rustknollenevar me- den egentlige årsaken. For
talloverflaten blank metallisk. norskvannkrafter korrosjonav
Dette antyder surt miljø. Van- den type som her er beskrevet,
net i rustknolleneer analysert ofte et problem.
Statskraftverkene vil gå
og surheten er funnet å være
pH 5,0-5,5. Til sammenligning videre for å få klarlagt disse
kan det nevnes at vannet som spørsmål,og i denne sammenomgir konstruksjonenepå det heng samarbeide med Korronærmeste er nøytralt, pH sjonsenteretved SINTEF for å
7,16. Dette stemmer godt få innsamlet prøver fra flere
overens med tidligere må- kraftverk. Den kunnskap man
linger av vannkvaliteteni om- gjennomdette håper å få, vil gi
bedre mulighettil å bestemme
rådet.
Undersøkelsentyder på at det økonomiskriktigetidspunkt
korrosjonsbeskyttende
jernbakterien Gallionella ska- for
per avleiringer med meget vedlikehold.
Den aksellererte korrosjohøyt klorinnhold.Under forutsetningav at klorideneer løst i nen som man muligens har
vannet i de myke slamavleirin- under rustknollene,kan også
gene, er den målte klorkon- gjøre det økonomisklønnsomt
sentrasjonenav samme stør- å spyle bort disse med visse
relsesordensom det man kan mellomromuten at man nødvendigvis utbedrer malingsfilmåle i sjøvann.
I rapportenfra SINTEF blir men.
Rapproten fra SINTEF om
det påpekttre muligemekanisved
mer for hvordanjernbakteriene korrosjonsforholdene
Innset er offentligtilgjengelig.
forårsakerkorrosjonen:
Interesserte kan få rapporten
1) Jernbakterieneskaper et
ved henvendelsetil Korrosjonmiljø som senere kan passe
senteret, SINTEF,
NTH,
for sulfat-reduserendebakteTrondheim.
rier. Dette er bakterier som
også forårsakerkorrosjon.
Ragnar Hartmann
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Kraftutbygging og skatter:

Nye skatteavtaler
forenkler
konsesjonsbehandlingen
mellom Suldal og Hjelmeland
Skatteavtalen
kommune som ble omtalt i Fossekallen nr. 6/
ble ved1984, bidro til at Ulla-Forre-utbyggingen
tatt i løpet av relativt kort tid. Imidlertid er ikke
Ulla-Førre alene om en slik avtale. Tilsvarende
avtale ble inngått i forbindelse med Sira-Kvinautbyggingen, forteller Øystein Flack, tidligere
fagsjef ved NVEs juridiske avdeling.

Skattespørsmål har alltid
engasjert ledere innen norsk
kraftforsyning.Da de store fellesutbyggingeneovertok den
dominerenderolle innen energiforsyningen,meldte skattespørsmålene seg allerede før
den første streken var satt på
tegnebrettet.
Forklaringenfinner vi i den
spesielle kompetansefordeling
vi har mellomlokaleog statlige
myndigheterher i landet. Ikke
bare har kommunene en
utstrakt grad av selvstyre når
det gjelder å bestemme hva
skattepengeneskal brukes til,
men de må også selv skaffe
pengene.

Duket for strid
Lenge ga plasseringen av
og kraftreguleringsanleggene
stasjoneneseg selv—mer eller
mindre. Kommunene kunne
derforlangtpå veg regne ut på
forhånd hvor anleggenederes
en dag skulle bygges ut.
Moderne anleggsteknikkstiller
imidlertid utbyggeren nokså
fritt,særlignår det gjelderplasseringen av kraftstasjonene.
Dermed er det duket både for
strid mellom kommunene og
press på utbyggeren når det
gjelder plasseringen.I denne
forbindelse står utbyggingskommunene sterkt, for deres
mening tillegges stor vekt
under konsesjonsbehandlingen, og uøkonomiskeløsninStedbunden beskatning
Pliktig til å betale kommune- ger er derved overhengende.
skatt er, som kjent, først og
fremst de som bor i kommu- Lovendring utilstrekkelig
nen. Men bedrifter — også Da disse problemene først
kraftverk — beskattes der de meldte seg, prøvde man seg
ligger,uansetthvoreieren bor. med en lovendring der den
kalles stedbunden vesentligste del av formuesDette
beskatning.
og inntektskatten ble tilkjent
på
For kraftverkene er den vassdragskommunene
stedbundnebeskatningenfor- bekostning av kraftstasjonsbundet med spesielle proble- kommunene. Men dette var
mer. Et stort kraftverk har ikke nok til å skape ro. Kjemgjerne anleggsdeler i flere peutbyggingen av Sira og
kommuner, og man kan ikke Kvina truet med å gå i stå på
uten videre si hvor stor del av grunn av striden mellom
den totale formue og inntekt kommunene langs Sira og
som skriverseg fra den ene og Kvina om stasjonsplasserinden andre delen av anlegget. gene. Her ble det fylkesmann
Derfor må vi ha reglerfor hvor- Lars Evensens oppgave å
dan skattene skal fordeles megle, og han henvendteseg
mellom de ulike anleggs- til generaldirektørFredrikVogt
for å få hjelp. Derfra ble han
kommunene.

Moderneanleggsteknikkstillerkraftutbyggerennoksåfritt når det gjelder
plasseringenav kraftstasjonene.Dermed er det duket for strid mellom
i skattespørsmålog press på utbyggeien når det
utbyggingskommuner
gjelder plasseringav stasjoner,hevder Øystein Flack. Flack er tidligere
fagsjef ved juridiskavdelingi NVE, og han var Fossekallensaller første
redaktør.

vist til meg, som ble ansett Førre-utbyggingentok til, var
samme.
som spesialist i kraftverksbe- situasjonen den
Denne gang var det fylkesskatning.
mann Gunnar FredrikHellesen
som måtte til med megling
Sira-Kvina-avtalen
Som medlem av lovkomiten mellom kommunene.Han fikk
hadde jeg vært med på å til- det samme råd som fylkesgodesefallkommunene.Nå fo- mann Lars Evensenhadde fått
reslojeg at kommuneneskulle —på et tidligstadium.Den som
se helt bort fra kraftstasjone- ga ham rådet, var et medlem
nes plassering, og la stasjo- av fylkesutvalgeti Rogaland—
nens lovmessige andel av Chr. Aug. Thoring. Thoring
skatten fordeles på utbyg- hadde vært med i styret for
gingskommuneneetter deres Sira-Kvinahele tiden.
Jeg fremsatte det samme
andel i energiproduksjonen.
Det var et meget enkelt og forslag som tidligere, og fikk
nærliggende forslag. Men de den samme skjønns- og regberørte kommuneneville selv- neoppgave. Denne gang fikk
sagt ikke gjøre noen avtale jeg imidlertid fremragende
uten å vite hva forslagetinne- hjelpav konsulentEgilWathne
Vi
bar i kroner og ører, det vil si i fylketsutbyggingsavdeling.
før de visste hva de ville fått hadde også en rekke møter
etter loven i motsetningtil hva med de berørte kommunene.
Kommunenekom til enighet
resultatetville bli etter mitt forslag. —Det var en kolossal og inngikkavtale. Konsesjonsskjønns-og regneoppgave,for saken kunnedermed løsesslik
dette var før datamaskinenes det var teknisk-økonomisk
tid. Men enden ble at mitt for- mest fordelaktig—uhindretav
skattemessigeproblemer.
slag ble vedtatt.
Ulla-Førre-avtalen
Da planleggingen av Ulla-

Øystein Flack
FOSSEKALLEN NR. 9-84
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Blåsjø blir hovudmagasinet for
FøreUlla-Førre-komplekset.
bels er dette tre separerte
magasin, nemleg Oddatjørn,
Storvatn.
og
Førrevatn
i
først
starta
Lagringa
og i fjor
Oddatjørn-delen,
nådde denne ei vasshøgd som
gjer at alt tilsiget her nå renn
Dette
over i Storvatn-delen.
har laga ei elv med tilhøyrande
Simlevatn.
ved
inne
foss
Overføring vil gå føre seg fram

Overløpsterskelen
2. august 1984.

frå Oddatjørn mot Storvatn. Vassføring om lag 10 m3/s

til hausten 1985 når Storvatn
og Oddatjørn kjem til å flyte
saman. Saurdal pumpekraftstasjon blir sett i drift om lag
på same tida. Stigningstakten
for Blåsjø oppover mot HRV,
kote 1055, vil vidare utover i
1980-åra bli bestemt av damtilsig og markproduksjon,
Anleggsarbeidet
nadsforhold.
i Ulla-Førre vil venteleg bli avslutta heilt i slutten av dette
tiåret.

Tekst og bilde: Jan Alne, NVE-Vestlands-verkene

Miljøvernminister
Rakel Surlien:
I et intervju i siste utgave av
el-forsyningens avis Elkontakten understreker miljøvernmi-

nister Rakel Surlien at også
hennes departement vil gå inn
for at nye vassdrag bygges ut.

Energiøkonomiseringstiltak vil ikke være tilstrekkelig til å dekke det fremtidige kraftbehov, og også i mitt departement vil vi derfor gå inn for at nye
vassdrag bygges ut, fastslår miljøvernminister Rakel Surlien. Her fotografert ved et besøk på Alta-anlegget i høst. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Hun fastslår at energiøkonomiseringstiltak ikke vil være tilstrekkelig til å dekke det fremSurlien
kraftbehov.
tidige
mener det er for tidlig å si noe
sikkert om hvor mye elektrisitet
man kan innvinne ved ENØKtiltak.
— Men alle er enig om at
ENØK-potensialet er stort. Det
betyr i realiteten at det sløses
med ressursene. En større satsing på ENØK-tiltak betyr økt
produktivitet og effektivitet i
økonomien, hevder Rakel Surlien.
Miljøstatsråden presiserer i
ENØKmed
sammenheng
debatten at man ikke bare må
se isolert på elektrisitetsforbruket, men ta for seg det totale
energiforbruket. — I enkelte tilfelle kan det også være riktig å
øke el-forbruket på bekostning
av for eksempel olje. Det skjer
jo i industrien i dag. En slik til-

rettelegging av et fleksibelt forbruk, hvor man kan veksle
mellom olje og elektrisitet, bør
også være mulig for husholdningene, sier Surlien til Elkontakten.
Hun er for øvrig glad for
reaksjonene etter at Miljøverndepartementet la frem et forslag til Samlet plan for vassdrag.
Og det sier du etter at en
så sindig person som fylkesmann Ingvald Ulveseth har
saksbehandlinkarakterisert
gen i dette tilfelle som noe av
det sletteste han har sett?
Jeg har ikke sett hvordan
Ulveseths ord falt. Til å være
grunnlag for et Stortingsdokument, har saksbehandlingen
vært grundig og åpen selv om
tidsfristene har vært knappe.
Vi har da heller ikke fått slik kritikk fra noen andre fylker,
påpeker miljøvernministeren.

Frist for innsendelse av stoff
nr. 1/1985 er
til Fossekallen
«Hasfredag 21. desember.
testoff» til nr. 10/1984 kan
mottas inntil fredag 23. november.

Dei små på veg tI det store — Sand barnehage

vitja Ulla-Førre sist veke. Foto: Hans Chr. Rygh.

Tur til Storvatn
I barnehagen interesserer
me oss for nærmiljøet
vårt —Suldal kommune
og det som skjer her.
Difor vart me enige om å
ta ein tur til Storvatn. Slik
at ungar og vaksne kunne
få oppleva også denne
arbeidsplassen. Ungane
har høyrt mykje om UllaFørre-anlegget av dei
foreldre og andre dei
kjenner arbeider der, men
dei har ikkje sett det på
nært hald.

Innlegget er sakset fra Suldalsposten 26/9 1984.

Me vakna til eit grått og trist
vær onsdags morgonen, men
det stoppa ikkje oss. Bussen
kom kl. 09.00 og henta oss, og
første stopp var Gardaneset
der guiden vår Vidar «Ivar»
Elde troppa på. Han delte ut
brosjyrar som vart ivrig studert.
Oppe på fjellet såg me at
hausten var kommen lenger
enn «hima» på Sand. Det var
og stor undring då det snøa på
fjellet — det var jo nesten som
jul! Vidar «Ivar» fortalde og
svara på spørsmål — ikkje alle
var innan fagområdet: — «Korleis blir stein laga? Og korleis
blir folk laga?» — «Kvifor er vat-

net grønt, og korleis kan snøen
blir raud?» Hari forklara og
korleis han lagar tunnellar og
vegar — «Kvifor arbeidar folk?»
—Ein såg på bilete av mastene
i brosjyren og spurde om me
kunne klatra i dei. Ungane fekk
svar på alle spørsmåla dei
hadde og fekk godt utbytte av
turen innover fjellet.
Framme på Storvatn laga
me sesongens første snøball,
og etterpå fekk me komma inn
i opphaldsrommet og eta. Etter
at nista var eten vart det spandert saft og kjeks. Dei vart nok
litt forundra dei me traff — det
er nok ikkje kvar dag det er så
selebert besøk på Storvatn!

Etter matøkta
kjørte me
rundt og såg på anleggsmaskinar — og tenk, hjulet på dumpersen var større enn Kjersti!
Vel heima
hadde
ungane
mange forskjellige opplevingar
å
fortelja
til
foreldra.
— «Mamma, eg sov på bussen
eg!»
Ein STOR takk til Vidar
«Ivar» fordi du kunne vera
med oss. Takk og til sjåføren
som fekk oss trygt fram.

Med helsing
små og store
Sand barnehage
FOSSEKALLEN
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Per Tønder Smith

Tønder
Per
Bygningssjef
Smiths siste arbeidsdag i NVE
var 31. oktober 1984. Hans
første arbeidsdag her i etaten
var en dag i januar 1947. Han
manglet altså bare drøyt to år
på å oppnå 40 års tjenestetid
da han i en alder av 67 år gikk
over i pensjonistenes rekker.
Smiths merittliste i etaten er
således lang. I korthet går den
imidlertid ut på følgende:
Han begynte i det som den
gang ble kalt Kraftverksavdelingen, for etter kort tid å
gå over i Bygningsavdelingen. Arbeidssted var Oslo, og oppgaven var prosjektering.
Fra 1951 var han ved Røssåga-anleggene, avbrutt av
11/2år på Tokke. Han opererte først som avdelingsle-

der, senere som anleggsleder.
Fra 1961 var han igjen å finne i Oslo, denne gang i
Statskraftverkene, først som
sjef for Anleggskontoret i
den nye Bygningsavdelingen. Etter 12 år der ble
han ansaft som bygningssjef, en stilling han hadde
inntil han nå ble pensjonist.
Smith har, som en del andre
i etaten, gjennomlevet hva
man kunne kalle tre perioder i
vannkraftutbyggingen. I den
første perioden kunne man
måle tykkelsen av de nødvendige dokumenter i forbindelse
med konsesjonsbehandlingen
av et kraftverksprosjekt i
meter. I den andre perioden
brukte man enheten centimeter for å måle tilsvarende do-

Foto:SveinErik Dahl/Samfoto.

I Ingeniørnytt nr. 75/1984 finnes en artikkel med tittelen: «Sterk
satsing på totalentreprisekonkurranser». Artikkelen er basert på
et intervju med overingeniør Kjell Løvstad, som er daglig leder av
Ing. F. Selmer's totalentrepriseavdeling.
Problemstillingen og synspunktene i denne artikkelen er
høyaktuelle i den pågående debatt om Statskraftverkenes fremtidige organisasjon. Artikkelen anbefales alle som er opptatt av
hovedspørsmålet: En utbyggingsdivisjon som omfatter både
planlegging og utførelse, eller atskilte divisjoner for planlegging
og utførelse?
Her vil jeg bare ta med et kort sitat, «for å skjerpe appetitten»:
Mister byggherren detaljkontrollen med prosjektet ved totalentreprisekonkurranser? Dette er et spørsmål man ofte hører.
Overingeniør Løvstad svarer slik:
— Nei, det gjør han ikke. Han er derimot sikret en planlegging
som også tar hensyn til prosjektets produksjonsvennlighet. Ved
et prosjekt som Majorstua, der det skal bygges et lokk over en

Uthevelser er foretatt av forfatteren.
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travel stasjon i drift, er det viktig for prosjektets

økonomi at
tas med i planleggingen. Utførelsen vil
entreprenørkompetansen
kreve utstyr som entreprenøren kjenner og behersker og valg av
riktige metoder vil gi de rimeligste løsninger.

Om rådgiverens rolle ved en totalentreprise, sier Løvstad:
Selv om arkitekt og planleggere er kontraktsbundet til entreprenøren, betyr ikke dette at byggherren er avskåret fra direkte
kommunikasjon med rådgiverne. Vi mener at det er en naturlig
forutsetning at byggherren kan rådføre seg med planleggerne
uten at entreprenøren nødvendigvis skal delta. Derimot må
entreprenøren trekkes inn dersom endringer fører til økonomiske konsekvenser slik at disse kan klarlegges for byggherren.

Vi møter stadig større forståelse for at en vellykket gjennomføring av et prosjekt krever samarbeid mellom alle parter fra
første stund. Byggherre, planleggere og entreprenører må opptre som likeverdige partnere, uten at den ene eller andre part
skal dominere.
Hvorfor mener man at Statskraftverkene blir bedre og mer
effektivt ved en oppsplitting, når store private virksomheter går
den motsatte veien? —Forandring for forandringens skyld, —eller
kjerringa mot strømmen?
Sverre Ofteda I

nok en sprek veteran blir pensjonist
Bjarne Jenssen til minne

kumenter. I den tredje og siste
perioden har man måttet ta i
bruk meterstaven.
For anleggsmannen Smith
har nok dette vært litt av en
overgang og en påkjenning,
en tålmodighetsprøve. Han
har bestått prøven, men du
verden hva det må ha kostet
for en aktiv mann som Smith.
Smith har alltid vært den aktive og den vitale i sin opptreden. På anlegg og befaringer
var han alltid først på den
høyeste toppen, og han var
først og lengst inne i tunnelen.
På kontoret har han vært innstilt på raske og klare avgjørelser, uten unødige formaliteter. Han er en typisk handlingens mann.
Det har ikke manglet på
oppgaver og interessante
prosjekter i Smiths tid i etaten.

Han kan med stolthet se tilbake på interessante og imponerende byggverk rundt om i
Norge, byggverk som han har
hatt ansvaret for gjennomføringen av. Det hele har vært et
ledd i å sikre landet vårt en
god og nødvendig elektrisitetsforsyning.
Det skal også nevnes at
Smith i stor utstrekning har
deltatt i internasjonalt arbeid
innen sitt fagfelt. På det nasjonale plan har han vært aktivt
med i utvalgsarbeid og representert etaten i ulike råd.
Vi takker Per Tønder Smith
for en helhjertet innsats og et
hyggelig samarbeid gjennom
mange år. Vi ønsker ham
mange og gode år som pensjonist.

Nord-Norge hadde funnet
fram sitt aller fineste høstvær da slekt, venner og
gamle
arbeidskamerater
28. september samlet seg
for å ta avskjed med
Bjarne. Den lille bygda Gratangsbotn i Troms, hvor
han hadde sin heim, sto i
de mest praktfulle farger.
Bjarne ble 78 år gammel.
Etter en del år på anlegg
nordpå kom Bjarne Jenssen til den første anleggsperioden ved Røssåga
kraftanlegg i Nordland. Og
siden har han gitt sin
arbeidskraft til Statskraftverkene, som oppsynsmann. Han var med på å
sette i gang de store
anleggsarbeidene
ved
Innset, Straumsmo og
Skjomen. Ingen kunne vel
unngå å bli smittet av hans
gå-på humør og innstilling

på å finne en løsning, uansett utfordring fra klima eller
natur. Og han sparte aldri
seg selv. Han gikk av med
pensjon etter å ha vært
med på oppstartingen av
Skjomen ved Narvik. De
siste årene slet han med
sviktende helse. Våre tanker går til hans kone, Petra,
som nå sitter alene igjen.
Det tynnes kraftig i rekkene blant pionerene fra
det særegne miljøet ved
Statskraftverkenes første
etterkrigsanlegg.
Bjarne
Jenssen vil føye seg inn i
rekkene av de mange gode
arbeidskamerater som vil
bli husket av oss som er tilbake. Og skulle noen ha
hedersbetegnelsen
«en
ekte anleggsslusk», så bør
det vel være ham.
Fred med hans minne.
Einar Kummeneje

Rolf R. Johnsen
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Brosjyrer om vannkraft:
Informasjonskontoret i NVE har en rekke brosjyrer om vannkraft-temaer,
som du får fritt tilsendt —bare du krysser av nedenfor og sender oss din
bestilling , med navn og adresse. Du kan også ringe oss:
Telefon (02) 46 98 00 —Informasjonskontoret

fl Vannkraft i Norge (generell innføring)
Strømregningen (om hva du betaler for)
Tilfeldig kraft (hva det er, hvordan den kan komme
bedre til nytte innenlands)
Ta et krafttak og tjen på det (om energiøkonomisring)
Elektriske tilkoplinger du selv kan foreta
Nordel (om det nordiske el-samarbeid)
Elektrisitetsforsyninga i Noreg (folder om siste års elproduksjon)
Kraftuttrykk og kjernebegreper (ordliste)
Småkraftverk (enkel, generell framstilling)
fl Konsesjonsbehandling: Vassdragsutbygging
Konsesjonsbehandling: Elektriske anlegg og kraftleie
Sima kraftverk (Eidfjord)
Ulla—Førre-anleggene
fl Alta-anlegget
Kobbelv-anlegget

NavnAdresse:

Tlf.:

Bestilling sendes:

eller mottas

NVE - Informasjonskontoret
Postboks 5091 Majorstua,
0301 OSLO 3
over tlf. (02) 46 98 00
Informasjonskontoret

.
•

,
.

,

,

.

•

•

Foto:

Jan Tore Glenjen

Hardu spørsmålom vannkraft,energi,
hydrologi
— ta kontakt med:

sds

NVE - Informasjonskontoret
Middelthuns gate 29, OSLO 3
Postadresse:
Telefon:

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO 3
(02) 46 98 00

Filmer om vannkraft:
NVE har en rekke 16 mm filmer til gratisutlån gjennomOpplysningsfilm A/S. Hvisdu kontakterde —enten skriftligmed adresseOpplysningsfilmA/S, Observatoriegata12, 0254 OSLO2, eller over telefon
(02) 43 00 28 —får du låne bl. a. følgende filmer:

Hydrologi i Norge. 1982 —norsk tale —32 min.
Liv i regulerte vassdrag. 1980/81 —norsk/eng. —35 min.
fl Terskler. 1978 —norsk/eng. —24 min.
Steintipp, vegetasjon og landskap. 1974 —norsk/eng. —18 min.
Mellom fjella ein stad. 1974 —norsk/eng. —22 min.
Eidfjord-anleggeneog Sima kraftverk. 1983 —norsk/eng. — 35 min.
Ulla-Førre. 1975 —norsk/eng. —20 min.
Ulla-Førre under bygging. 1982 —norsk —40 min.
Energi over fjellet (kraftledning fra Sima til Aurland). 1983
—norsk —40 min.
fl En kraftledning blir til. 1982 —norsk —25 min.
Jo mere vi er sammen (om Nordel). 1981 —norsk —20 min.
F.o.m,

t.o.m.

Navn:
Adresse:
Bestilling sendes:

Opplysningsfilm A/S
Observatoriegata 12
0254 OSLO 2
eller mottas over tlf. (02) 43 00 28

Tlf.:

