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Ved et
årsskifte

Fossekallen
eies og finansieres av Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen. Utgivelsen forestås
av et bladstyre.

Synspunkter i artikler og innlegg står for
forfatterens regning, og representerer ik-
ke nødvendigvis etatens eller bladstyrets
syn.

I min julehilsen til de ansatte for et år siden uttrykte
jeg håp om at vi i løpet av 1984 skulle få en avkla-
ring i spørsmålet om NVEs fremtid. Hittil i år har vi
ikke fått det. Det har ikke vært så enkelt å rive opp
en 60 år gammel etat som mange trodde, og de
vanskeligste operasjonene står nok igjen.

Det er sikkert mange NVE-ansatte som synes le-
delsen har vært lite flink til å informere om det som
skjer. Noen er usikre på sin egen fremtid, og vil gjer-
ne vite hva de går til.

Vi mangler dessverre ennå den politiske avkla-
ring vi trenger for å kunne trekke de ansatte mer inn
i drøfting av løsninger. Saken behandles som kjent
av Olje- og energidepartementet, som gjennom
året har bedt om svar på en rekke spørsmål. Ved
hvert slikt tilfelle har vi orientert organisasjonene i
NVE om hva spørsmålene har dreiet seg om. I de
viktigste spørsmål har organisasjonene også deltatt
under utarbeidelsen av svarene. Vi har strukket oss
så langt vi har vært i stand til når det gjelder å infor-
mere, men slik situasjonen har vært, har det ikke
vært mulig å gi informasjonen den bredde som
både NVEs ledelse og de ansatte hadde kunnet
ønske.

Når stortingsproposisjonen om NVEs organisa-
sjon foreligger, kan vi legge opp til en arbeidsmåte
som trekker de ansatte mer med. Vi skal sette alt
inn på at det fremtidige NVE og det fremtidige
Statskrattverkene skal bli rasjonelle etater, der triv-
selen for de ansatte blir et viktig mål.

Året 1985 blir trolig i sterk grad preget av interne
forhandlinger om omorganiseringen. Jeg ønsker og
håper at vi skal få til et godt samspill i dette viktige
arbeid.

Men først skal vi koble av fra et travelt arbeidsår
og feire julen. Måtte den bli god og berikende for
hver enkelt av oss.

Jeg takker alle ansatte for arbeidsinnsats og for
bidrag til godt samarbeid i det år vi snart har bak
oss.

Alle ansatte — gamle og nye — og deres familier
ønskes en fredelig jul og et godt nytt år.
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Omslagsbilde: Gemyttene har falt
til ro i Alta, og ved dette vårt mest
omstridte anlegg ligger man nå et
år foran fremdriftsplanen. Bildet vi-
ser anleggsfolk fra Alta-kontrakt i
ferd med å renske fjellsidene som
betongdammen støter inntil. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Mord på
kvinner!

Dette er ingen kriminalroman man
leser med grøss og stor spenning,
for så på siste side å få avslørt
morderen.  I  denne boken avsløres
morderen etter første linje.

Lady Killers er en av de mange
bøker som er skrevet om sigaret-
tens dødelige virkninger, men i
denne tar forfatteren Bobbie
Jacobson spesielt opp kvinners
røykevaner og spørsmålet om
hvordan kvinner har større vans-
ker enn menn når det gjelder å
slutte å røyke. Jacobson er en
engelsk lege med bakgrunn i hel-
seopplysning og kvinnebevegelse
— og eks-røyker. Boken er skrevet
av, til, om og for kvinner. Men den
kan og bør leses også av menn,
da det fortsatt dør 3-4 ganger fle-
re menn enn kvinner av lungekreft
i den industrialiserte del av ver-
den.

Boken er delt i to avsnitt.  I  den
første delen belyser forfatteren
spørsmålet om hvorfor kvinner
røyker. Her forteller hun først om
fire kvinner og deres røykevaner,
når og hvorfor de begynte, og de-
res videre skjebne. Her vil kanskje
mange kjenne seg igjen, både når
det gjelder årsaker og unnskyld-
ninger. Videre tar Jacobson for
seg årsakene til at kvinner med
ulik utdannelse og ulike yrker i de
forskjellige verdensdeler røyker, til
tross for deres viten om skadevirk-
ningene.

Den andre delen av boken om-
handler hvorfor og hvordan man
bør stumpe røyken. Her er en del
tester og spørsmål som leserne
kan prøve seg på. Deretter mener
forfatteren at vi selv må kjempe
oss gjennom våre egne konflikter,
og det overlates til oss å veie for-
delene mot ulempene ved røyking.

Boken er interessant og lettfat-
telig skrevet, ikke for mye stati-
stikk og tall, ei heller moraliseren-
de. Det siste er ikke minst viktig,
røykeren har så allikevel stor
skyldfølelse både overfor seg selv
og andre, så noen belærende pe-
kefinger er til liten nytte. Forfatte-
ren hjelper leseren til å forstå sine
røykevaner, samtidig som hun gir
gode råd og veiledning i «stump
røyken» nå. Så gjenstår det å se
om man klarer å mobilisere seg
selv til å slutte med «giftpinnen».

— Vanskelig blir det, men Bob-
bie Jacobson har hjulpet oss langt
på vei.

Aud Berg

Bobbie Jacobson:  Lady
Universitetsforlaget,
Oslo 1984. 154 s.
Pris: kr. 72,—

Karen på bildet heter Ole Steinbakk, og er ansatt i Alta-kontrakt. Samarbeidet mellom utbygger NVE og entre-
prenør Alta-kontrakt, en sammenslutning av Veidekke, Furuholmen og Astrup & Aubert, har gitt få sverdslag på
Alta-anlegget. Fossekallen er denne gang i stor utstrekning viet den omstridte utbyggingen i Alta. Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.

Forsinket feiring
Forsinket feiring er ikke nytt i Fossekallen. Vi starter i dette nummer en serie
med morsomme og eller fremdeles aktuelle klipp fra bladets første leveår, for
på denne måten å markere 30 års utgivelse. Serien skal gå et år.

Alta-anlegget nesten et år foran fremdriftsplanen
Etter de store forsinkelsene under oppstartingen går det nå raskt fremover med
Alta-utbyggingen. Bjørn Fuhre fra Byggeindustrien har besøkt anlegget.

Alta-Kvænangen: Kraftledningsmaster i limtre
Statskraftverkene setter i disse dager en ny kraftledning fra Alta til Kvænangen
i drift. Her er det brukt en spesiell mastetype.

Nytt driftsområde i Alta
Statskraftverkenes åttende driftsområde er etablert i Alta. Dette vil bety forbedret
kraftsituasjon for Nord-Troms og Finnmark.

Virdnejåvri-bredden rik på fornminner
Det gjøres rike fortidsfunn i utbyggingsområdet i Alta. I sommer holdt åtte
arkeologer til ved Virdnejåvri-bredden i syv uker, og det manglet ikke på
arbeidsoppgaver.

Alta-utbyggingen: Fra informasjonssvikt til storkonflikt
De fleste forbinder Alta med naturvandalisme, sameaksjoner og sivil ulydighet.
Men hvorfor ble den forholdsvis beskjedne Alta-utbyggingen egentlig et slikt
stridens eple?

Krafttak med fjordspenn i Tysfjord
I Tysfjord-området krysser Ofoten-Kobbelv-linjen Mannfjord og Grunnfjord.
Arbeidet med disse strekkene ble utført samtidig, og det stiltes derfor ekstra
store krav til mannskap og materiell.-

Bedre rekruttering og utvikling av dyktige medarbeidere?
Dette er målsettingen for en ny undervisningsavtale som er inngått mellom
NVE og  NTH.

Når lederne blir et problem
Vår medarbeider Kalle har lenge vært savnet i spaltene. Men denne gang har
han virkelig fått et innlegg til ettertanke.
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Anleggsleder Erik Borgersen (nummer to fra høyre) og hans folk i Astrup
& Høyer kunne 22. november klatre opp på «røysa» og konstatere at
gjennomslaget for Fykan-tunnelen var et faktum.

Fossekallen fyller 30 år i
1984, idet det første num-
mer utkom i november
1954. Redaksjonsplanen
for 1984 var imidlertid så
sprengt at vi ikke fikk an-
ledning til å markere jubi-
leet skikkelig. I 1985 skal vi
forsøke å ta igjen det for-
sømte ved å trykke opp
morsomt og/eller aktuelt
stoff fra bladets første år.

Ved gjennomgåelsen av
nr. 1/1954 viste det seg at
vi dermed fulgte i respek-
table fotspor. Dette num-
meret var nemlig for en
stor del viet Nore Kraft-
verks 26 års jubileum! Det
kunne være fristende å
spinne videre på den trå-
den, men Nores 50 års dag
ble behørig minnet i nr.
1/1978, og det neste runde
tall er ikke langt unna. Så
det får utstå.

På annet vis var redak-
sjonen av Fossekallen nr. 1
meget tidlig ute. Her brag-
te man nemlig «Fossekal-
lens historie». Av denne
historien fremgår det at
æren for bladets tilblivelse
lå hos NVEs ingeniørfore-
ning. I arbeidsutvalget
som forberedte utgivelsen,
satt det fire sivilingeniører.

En av disse, nåværende
fagsjef Ommund Hauge
ved Elektroavdelingen i
Statskraftverkene, arbeider
fremdeles ved hovedkonto-
ret. Alle medlemmer av det
første bladstyret er imidler-




tid sluttet. Den siste av dis-
se, nemlig, kraftverksdirek-
tør Sigurd Aalefjær, hadde
Fossekallen et avskjedsin-
tervju med i nr. 7/1984. Der
kom han blant annet inn på
den belastningen som kri-
tikken av NVE har vært de
siste årene. I nr. 7/1984
var det også en reportasje
fra et av de hissigst debat-
terte prosjektene etter Alta,
nemlig Østmark-ledningen.

Det kan derfor på mange
måter passe godt å marke-
re Fossekallens 30 års ju-
bileum ved å trykke opp
utdrag av en artikkel som
fagsjef Ommund Hauge
skrev i det andre numme-
ret av Fossekallen: «Fri-
luftsledning — jordkabel».
Den viser klart at kraftut-
byggere alt den gang var
opptatt av miljøspørsmål,
og den viste også i hvilken
utstrekning økonomien til-
lot at man prøvde å gjøre
naturinngrepene så skån-
somme som mulig.

Det tok noen tid før sy-
stemplanleggingen av
kraftlinjer som Ommund
Hauge etterlyste kom i
gang, men i 1970 ble plan-
utvalget etablert. Hauge
var selvsagt medlem.
Samarbeidsavtalen mel-
lom Statskraftverkene og
Elektrisitetsdirektoratet ble
undertegnet 30. november
1972.

Anne Christophersen

Første gjennomslag i Glomfjord

Torsdag 22. november klokka 14.00 nådde man den første mile-
pælen i forbindelse med de pågående tunnelarbeidene i Glom-
fjord. Da kom nemlig gjennomslaget på den 1900 meter lange
Fykan-tunnelen. Denne tunnelen følger 750 meter av den eksi-
sterende tunnelen inn til Glomfjord Kraftverk, før den svinger av
og munner ut oppe på Fykanberget et par hundre meter over
kraftverket.

Fykantunnelen er den minste av to tunneler som nå er under
arbeid, og alt i mars — to måneder før planlagt — vil man få gjen-
nomslag i den over sju kilometer lange «Svartis-tunnelen» fra
Glomfjord til Holandsfjord. Denne tunnelen skal etter planen stå
ferdig ved årsskiftet 1986/1987, og begge tunnelene er fram-
skyndet i Norsk Vegplan med sikte på den framtidige Stor-Glom-
fjord utbyggingen.

Det er entreprenørfirmaet Astrup & Høyer som utfører arbei-
det på Fykan-tunnelen, og totalt har 40 mann vært sysselsatt i
prosjektet. Nå gjenstår sikrings- og utbedringsarbeider på Fy-
kan-tunnelen, som ventes ferdig i februar 1985.

Tekst og foto: Øivind Kvitnes

Tunnelrekorder ved
Kobbelv-anlegget

I alt 201 meter fullprofilboret tunnel på en uke, cirka 550 meter
siste måned. . .

Rekordene ble satt på vegtunnelen Holandsfjord — Glomfjord i
november. Resultatet er kjempegodt og imponerer i anleggs-
kretser, maskinens størrelse på diameter 6,25 meter tatt i be-
traktning. Det er all grunn til å berømme hele Holandsfjord-
gjengen med Erling Knapstad og Per Kvarv i spissen. . .

På Kobbelv har tvillingmaskinen i Tverrelvdal vært på flyttefot
de siste ukene. Her er fjellet betraktelig hardere å bore i enn i
Holandsfjord. Produksjonen de siste to ukene før stans på 95
meter pr. uke var meget respektabelt når man tar hensyn til net-
to borsynk som her var 1,20 meter pr. time mot Holandsfjord
2,74 meter pr. time.

Over nyttår vil Kobbelv-anlegget ha to TBM med diameter
6,25 meter og én med diameter 3,5 meter i full drift. Det blir
spennende å følge utviklingen.

0. Brekke
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FRILUFTSLEDNING JORDKABEL
Av overingeniør  Ommund  Hauge

Med jevne mellomrom har disku-
sjonen om våre kraftledningsgater
gjennom skoger og «naturparker»
vært aktuelt stoff i pressen. Innleg-
gene i avisene har ofte vært usaklige
og følelsesbetonte og svært ofte har
kritikken vært rettet mot ingeniore-
ne. Det blir sagt at ingeniorene ikke
tar hensyn til folkets friluftsområder
og til verdifull jord og skog, men
går fram som det passer best. Det er
særlig hver gang det er snakk om
nye kraftledninger i Oslo-området
at problemet er aktuelt. I Oslo har
friluftsfolket og «naturelskerne»
greidd å skape en meget sterk opini-
on mot kraftledningsgater i områ-
dene rundt Oslo. En har fått Oslo-
markakomiteen som skal ivareta fri-
luftsfolkets interesser i Oslomarka.
Det blir ofte fra usakkyndig hold
spurt om hvorfor en ikke forer kraf-
ten i jordkabel gjennom de områ-
dene som det står mest strid om. Til
det er det å svare at det selvsagt er
teknisk mulig, men det blir meget
kostbart. Folk flest vet som regel
ikke hva et slikt forslag innebærer,
og avisene er ofre sparsomme med
saklige tekniske opplysninger. Jeg
vil derfor forsøke a belyse spørsmå-
let ved å foreta en teknisk-økono-
misk sammenligning mellom fri-
I uftsledninger og jordkabler ved
kraftoverføring f. eks, inn til en by.

La oss først se litt på de krav som
stilles av befolkningen som skal for-
synes med elektrisk kraft: 1. Kraften
må være så billig som mulig. 2. Det
må være så rikelig med kraft at en
unngår restriksjoner. 3. Kraftlever-
ingen må foregå uten avbrudd, dvs.
en må ha tilstrekkelig med reserve.
4. Kraften må føres fram med minst
mulig skadevirkning på eiendom-
mer og helst usynlig i landskapet.

tilfredsstille alle krav er ingen
lett sak og som regel må løsningen
bli et kompromis. I realiteten blir
det til sist et spørsmål om hvor mye
folket selv vil betale for godene.

tiet viser seg
også, når alt kommer til alt, at de

fleste borgere heller vil renonsere litt
på det estetiske enn å få dyrere
kraft og større skatt. Personlig vil
jeg si at jeg ikke føler noe ubehag
ved å krysse kraftledningsgater når
jeg er på tur i marka. At mange
bruker kraftledningsgaten som ski-
løyper tyder på at motviljen mot
ledningsgatene ikke er av avgjørende
betydning. Men på den annen side
kan en også godt skjønne dem som
ikke kan tåle teknikkens inntog i
naturen og som bannlyser all hug-
ging av ledningsgater i skogene. En
må selvsagt skåne naturen så langt
som det er økonomisk forsvarlig.
Ved å la småskogen vokse under
ledningene kan en til en viss grad
kamuflere ledningsgaten sett oven-
fra. En bør heller ikke hugge sko,
gen ut til sidene lenger enn abso-
lutt nødvendig. At mange kraft-
verksfolk vegrer seg for å. hugge for
meget viser Samkjoringens feilsta-
tistikk hvor trefall på hoyspentlinjer
er en ofte forekommende feilårsak.

Ser en på innforingen av kraft til
Oslo vil det, etter hvert som belast-
ningen øker, bli flere og flere linjer 


inn til byen. Den beste måte å redu-
sere antallet linjer på er å øke spen-
ningen på linjene. Derved kan en
oke overføringskapasiteten på hver
kraftledningsgate. På dette området
kan en eventuelt kritisere ingeni-
ørene for at de ikke har vært fram-
synte nok og planlagt på lengre sikt.
En samlet planiegging av innførings-
linjene til Oslo skulle vært gjort for
lenge siden. Det er i dag i arbeid
en komite som skal planlegge stam-
linjenettet på Østlandet. Komiteen
skal undersøke behovet for kraft-
overføringer på grunnlag av forbru-
ket i 1965-66. Det er å håpe at
komiteen vil se litt lenger fram enn
denne 10-årsperiode som her er
nevnt. For planlegging av energi-
tilgang og kraftverksutbygging er det
tilstrekkelig å se på behovet over
en tiårsperiode, men når det gjelder
planlegging av linjebygging bør en
minst se på behovet over en 25-års-
periode. Selv om en planlegger på
langt sikt behøver det ikke å bety
noen særlig kapitalforskuttering. Det
er bare å påse at det en bygger ut
i dag kan innpasses i et framtidig
overføringssystem.
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Alta-aniegget I et notte-
skall. Hovedleiren er, Jagt
oppe på platået på øs
den av Alta-elven.
for tiden cirka 13
nesker beskjeftig



Mye celebert besøk ved Alta-anlegget for tiden. Her hilser byggeleder
Kjell Opheim miljøvernminister Rakel Surlien velkommen.

Menn og maskiner på
små hyller i det stupbrat-
te juvet. En plattform
henger ned fra kran uten-
for loddrette fjellveggen.
Anleggsfolk — svevende
mellom himmel og jord —
driver bolter inn i fjell-
massivet. Livsfarlig ser
det ut.

Det kan synes nifst,
men er nok likevel ikke
så dramatisk som man
kan få inntrykk av, sier
anleggsleder Terje Holm
Nygaard i Alta-kontrakt.

Arbeidsfellesskapet,
som består av Astrup &
Aubert, Furuholmen og
Veidekke, er i gang med
forberedelsene til å byg-
ge en 120 meter høy be-
tongdemning, Norges
høyeste av denne typen —
beliggende 4,5 mil fra
tettstedet Alta. For en-
treprenøren dreier det
seg om en kontrakt på
340 millioner 1982-kroner
inklusiv moms, når tilhø-
rende tunnelsystem tas
med, mens byggherren —
Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen (NVE)
— må ut med rundt en mil-
liard for hele utbyg-
gingen i dagens prisnivå.

— Folk kjente i begynnelsen for
dårlig til hva utbyggingen gikk ut
på, sier byggeleder Kjell Opheim i
NVE. — Derfor oppsto det mange
misforståelser. Nå går samarbei-
det med kommunene og reindrifts-
næringen meget bra.

Av dette skal Finnmark
fylke, som er medeier i
kraftverket, betale førti
prosent.

Vannkraftutbygg ingen
skal hente ut kilowatt fra
det mektige Alta-Kauto-
keino-vassdraget. Det
drenerer store deler av
Finnmarksvidda, og
utspringet ligger tett ved
grensen til Finland. Der-
fra faller vannveien mel-
lom 300 og 600 meter før
den når havet 160 kilo-
meter lenger nord. Ned-
børsfeltet er på cirka
5800 kvadratkilometer,
og i nedre del har Alta-
elven en gjennomsnittlig
vannføring på rundt 70
kubikkmeter pr. sekund.

Lakseforekomstene,
funn av gammel boset-
ting og naturen i den
særegne elvedalen gjor-
de tidlig utbyggingen
omstridt. Spørsmålet om
samenes rettigheter som
minoritetsgruppe satte
en ytterligere spiss på
debatten og resulterte i
de mest radikale de-
monstrasjoner man har
opplevd ved vannkraftut-
bygging her i landet.

— Gemyttene har falt til ro.
Siden det mislykkede spreng-
ningsforsøket på Tverrelva
bro, har det ikke vært drama-
tiske handlinger. Vi føler at det
er en fin stemning, og at sam-
arbeidet med kommunene og
reindriftsnæringen fungerer
bra. Folk kjente i begynnelsen
for dårlig til hva utbyggingen
gikk ut på, og det oppsto
mange misforståelser, fortel-
ler byggeleder Kjell Opheim i
NVE.

Han illustrerer uttalelsen
ved å vise frem et postkort
som utbyggingsmotstanderne
i sin tid laget og sendte rundt i
inn- og utland. Motivet er
Nord-Europas største canyon
ved avöo, hvor det er tegnet
inn en stor bygningskran, slik
at man skulle tro at den karak-
teristiske kløften vil bli opp-




demmet. Det kortet ikke fortel-
ler noe om er at demningen
befinner seg flere kilometer
ovenfor dette stedet!

Opheim kan for øvrig opply-
se at man er pålagt meget
strenge reguleringer med hen-
syn til bruken av kraftverket,
med små marginer når det
gjelder variasjon i vannfø-
ringen. Av hensyn til laksefis-
ket er det laget et øvre inntak
som skal ta inn temperert
toppvann fra magasinet.

— Vi vil gjøre vårt beste for
at det ikke skal bli merker etter
selve anlegget i terrenget, sier
Opheim. Opprydningsarbei-
dene er innarbeidet i entrepri-
sen. Tippene skal arronderes
etter tegninger utarbeidet av
arkitekt, og stedlige humus-
masser skal tilbakeføres for
gjødsling og eventuelt såing.
— Foruten veien frem til anleg-
get og en to kilometer lang
132-kV ledning fra «Muffehu-
set» til stamlinjen Alta-Lakselv
er det kun demningen i den 


trange kløfta og portalbygget
ved tunnelåpningen inntil
kraftstasjonen som vil bli syn-
lig, understreker Opheim.

Alta kraftverk
Kostnadene for Alta kraftverk
vil bli relativt rimelige sam-
menlignet med andre aktuelle
vannkraftprosjekter. Utbyg-
gingskostnadene for Alta er i
medio 1984 kroner på kr. 1,63
pr. kilowatt time ekskl. renter.
Tilsvarende tall for Jostedal-
utbyggingen er kr. 2,42 og for
Kobbelv kr. 2,19. For Skibotn
og Sildvik ble kostnadene
rundt kr. 3,00 pr. kilowatt-time.

Kraftverket som skal byg-
ges i fjellet øst for Alta-elven
med en adkomst-tunnel på
900 meter, får en produksjon
på 625 millioner kilowatt-
timer.Strømmen skal produse-
res av to maskiner, en på
100 000 kilowatt og en på
50 000 kilowatt. Dessuten er
det sprengt ut plass i stasjone-
ne for en tredje maskin på

Tekst: Bjørn Fuhre/Byggeindustrien
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Dambyggingen skjer ved hjelp av to tårnkraner. Den største, til høyre i bildet, Liebherr HC 1250, skal være
Nord-Europas største. Den er 80 meter høy og løfter 12 tonn på 80 meters arm.

100 000 kilowatt med tanke
på bedre å kunne utnytte
flomvannet. Men denne ma-
skinen er det ikke gitt konse-
sjon for å montere og sette i
drift. For kraftstasjonshal-
len skal det i alt sprenges
45 000 m3 stein.

Kraftstasjonen ventes fer-
digstilt i 1987, mens damar-
beidene vil pågå ytterligere et
års tid.

Tunnelsystemet nesten
ferdig
Anleggsarbeidene begynte
høsten 1982. Hittil har mye av
virksomheten foregått inne i
fjellet, og man er nå nesten
ferdig med et sinnrikt system
bestående av spiraltunnel for
adkomst ned til damfoten og
avgreninger ut i fjellsiden hvor
demningen kommer, to flom-
løpstunneler, omløpstunnel,
tilløpstunnel til kraftstasjonen,
diverse sjakter og fjellhaller
m.v. Tverrsnittene varierer fra
12 til 80 m2. Arbeidet med spi-
raltunnelen har gått usedvan-
lig greit, da man stort sett har
hatt med skiferfjell å gjøre.
Tunneldriften ventes ferdig i
1985.

I tunneldriften er det benyt-
tet en Atlas Copco hydraulisk
borerigg og tre borerigger fra
Andersens Mek. Verksted A/S

Flekkefjord. Alle riggene har
tre bommer. Til massetran-
sporten er det brukt fire Koc-
kum 442, to Volvo og fire Mer-
cedes dumpere.

Nyprisverdien for alt an-
leggsutstyr i Alta ligger på
rundt 80 millioner kroner.

Dambyggingen skjer ved
hjelp av to tårnkraner. Disse
kom med båt fra Tyskland i så
små deler at de kunne fraktes
gjennom en 30 m2 tunnel.

Den minste kranen, Lieb-
herr 390 HC, ble først rigget
ved hjelp av en mobilkran.
Deretter.ble den store kranen,
Liebherr HC 1250, satt opp
ved hjelp av den lille. Endelig
ble den lille kranen flyttet over
juvet i Alta-elven med den sto-
re. HC 1250 skal visstnok væ-
re Nord-Europas største kran i
sitt slag. Den er 80 meter høy
og løfter 12 tonn på 80 meters
arm. Det vil si at den kan løfte
en Brøyt X-20 gravemaskin el-
ler en Caterpillar 930 hjullas-
ter uten problemer.

Man vurderte til å begynne
med muligheten for å bruke
kabelkran, men på grunn av 


større riggingsarbeider med
denne typen fant man det
kostnadsmessig gunstigere å
bruke to tårnkraner, som også
gir større anvendelsesmulig-
heter etter at Alta-utbyggingen
er avsluttet.

Nesten et år foran
fremdriftsplanen
Hovedleiren er lagt oppe på
platået på østsiden av Alta-
elven. Her er for tiden cirka
130 mennesker beskjeftiget.

Arbeidsstokken er gjennom-
gående rutinert, med erfaring
fra tidligere anlegg. Godt sam-
arbeid mellom utbyggeren
NVE, som bare har 15 ansatte
ved anlegget, og entreprenø-
ren Alta-kontrakt (Veidekke,
Furuholmen og Astrup & Au-
bert) har gitt få sverdslag,
opplyser Opheim. Det har da
også, sammen med gode fjell-
forhold, ført til at man ligger
nesten et år foran fremdrifts-
planen.

I  alt er det cirka 175 ansatte
ved anlegget. Folkene arbei-
der i tre uker og har en uke fri,
slik at det blir relativt lange ar-
beidsdager.  I  friuken reiser de
fleste hjem.

— Fritiden etter endt ar-
beidsdag er såpass knapp at
de fleste bruker den til å slap-
pe av, forteller hovedver-
neombud Bjørn Trangsrud.

Han kan for øvrig berette
om at det ikke mangler fritids-
tilbud for ulike behov. Det er

8 FOSSEKALLEN NR. 10-84



Anleggsfolk svever mellom himmel og jord. Det ser nifst ut, men anlegget har ikke hatt uhell hittil. Innfelt:
Folkene transporteres opp og ned langs den loddrette fjellveggen i en plattform som henger i den store kranen,
Liebherr 1250. Kranfører Axel Jonas har et stort ansvar.

— Adkomst til damfoten har vi fått gjennom denne spiraltunnelen, opplyser byggeleder Kjell Opheim. — Fjellet
her består i hovedsak av skifer, så arbeidet med tunnelen har gått greit. fint turterreng, og anlegget

disponerer egen båt i et fiske-
vann i nærheten. I leiren har
entreprenørfirmaet stilt til rå-
dighet maskiner for 20 000
kroner i en snekkerbrakke,
innredet av anleggsfolkene på
dugnad. Her lages modellfly,
rokker, lysestaker, treboller og
lignende i ledige stunder. El-
lers finnes fasiliteter som TV,
video, biljard, badstu og trim-
apparater.

— Et tiftak som snekkerrom-
met har en sosial funksjon. På
et slikt anlegg vil folk fra de
enkelte firmaer ha lett for å
holde i hop, men fellesaktivite-
ter bidrar til at flere kommer
sammen og blir kjent, sier
Trangsrud.

Foruten hovedleiren finnes
et veiløst anlegg, langt fra folk
inne ved Virdnejåvri. Med heli-
kopteret til NS Lufttransport
tar man seg raskt frem.

I løpet av få minutter har vi
lettet fra hovedleiren, svevet
over damstedet og oppover
den trange dalen med Alta-
elven fossende i bunnen.
Snart vider Virdnejåvri seg ut
foran oss.

FOSSEKALLEN NR. 10-84 9
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Kraftstasjonen ventes ferdigstilt i 1987. Her et bilde fra kraftstasjonshallen hvor det skal sprenges ut 45 000 kubikkmeter stein.

fjernet, og usikre partier av
fjellet er boltet fast. Betongar-
beidene starter ved kommen-
de årsskifte. Støping vinterstid
regner man ikke vil være spe-
sielt vanskelig — bortsett fra at

arbeidet kanskje må innstilles
på de kaldeste dagene. Man
regner med at støpearbeidene
vil komme i nivå med elve-
bredden før vårflommen.

Hva som vil skje neste vin-

ter er mer usikkert. Man skal
da støpe oppe i fjellsidene, og
disse kan det bli arbeidskre-
vende å dekke til eller varme
opp, hvis fjelltemperaturen er
så lav at slike tiltak er nødven-
dig.

— Demningen er en såkalt
dobbelkrum hvelvdam. Man
valgte å bygge en slik fremfor
stenfyllingsdam, rett og slett
fordi betongalternativet er bil-
ligst, opplyser sivilingeniør
Ivar Børseth hos konsulenten
for dammen, ingeniør Chr. F.
Gröner.

Utstyret for betongproduk-
sjonen er forlengst montert.
Det er to separate blanderier
bygget sammen til ett. Hvert
blanderi har en tvangsblander
på 2,5 kubikkmeter. Totalt har
blanderiet en teoretisk kapasi-
tet på maksimalt 100 kubikk-
meter betong i timen. Tilslags-
siloer og vekter er lagt i fjell,
mens tvangsblandere og se-
mentsiloer er ute i dagen.

Til demningen skal det bru-
kes to typer betong, en inner-
betong og en ytterbetong. I yt-
terbetongen benytter man
stenstørrelse på opptil 60 mm
og mer sement enn i innerbe-




tongen. Årsaken er kravene
om vanntetthet og frostbe-
standighet. Når det gjelder in-
nerbetongen, er groveste
stenstørrelse 120 mm.

Avkjøling ved støping og
fugeinjeksjon
Tykkelsen på Alta-dammen
blir 15 meter. På et så massivt
byggverk er det ønskelig å re-
dusere den maksimale tem-
peraturen på betongen under
herdingen for å unngå opp-
sprekking. Med andre ord vil
man sommerstid prøve å få
ned temperaturen på den
ferske betongen. Det gjør man
ved å tilsette is i stedet for
vann inntil 25 kilo pr. kubikk-
meter betong.

Man bruker også en annen
form for nedkjøling under byg-
gingen av demningen. Seksjo-
nene som støpes mot hver-
andre blir delt opp i gjennom-
gående vertikale støpefuger.
Disse fugene må injiseres tet-
te før det settes vann på dam-
men. Men for å få gjort dette
skikkelig må temperaturen i
betongen være tilstrekkelig
lav. Det oppnår man ved å la

TENS
LISTE

NVE har bare 15 ansatte ved Alta-anlegget. Torbjørg Røkeberg og Sigrid
Hamari jobber ved anleggskontoret.
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Alta-anlegget er geografisk et konsentrert anlegg, men helikoptertjenes-
ter har likevel vært nødvendig. Pilot Kåre Wikerøy fra Lufttransport er en
av dem som har vært fast stasjonert ved anleggssenteret i

Virdnejåvri blir hovedmagasin for Alta kraftverk, kan kontrollingeniør
Charles Kristiansen opplyse. — Magasininnholdet er beregnet til 135 mil-
lioner kubikkmeter vann, og skal kunne reguleres 15 meter opp og fem
meter ned i forhold til normal vannstand.

vann sirkulere gjennom inn-
støpte kjølerør.

Fra spiraltunnelen er det
sprengt tre forbindelsestun-
neler ut til damstedet. Fra for-
bindelsestunnelene vil man få
adgang til tunneler eller hori-
sontale gallerier gjennom
dammen.

Tunnelene i fjell er sprengt
for å kunne utføre tetting av
fjellet med injeksjon og for å
lage drenasjehull. På grunn
av de bratte fjellsidene er det
vanskelig å få utført disse ar-
beidsoperasjonene utenfra.
Galleriene gir adkomst til tun-
nelene på vestsiden av dem-
ningen, og de benyttes under
fugeinjeksjonen.

Alta-dammen skal bygges
med klatreforskaling i likhet 


med Førrevassdammen som
nå bygges på Ulla-Førre. Be-
tongdammene her i landet har
sjelden betongvolum på over
25 000 kubikkmeter, men de
foran nevnte konstruksjonene
blir adskillig større. Størst i vo-
lum blir Førrevassdammen
med 250 000 kubikkmeter,
mens Alta-dammen blir lan-
dets nest største med 130 000
kubikkmeter.

NVE er byggherre for begge
disse dammene, og det har da
naturlig nok blitt avlagt flere
besøk på Ulla-Førre, der man
har kommet lengst i byg-
gingen, for å studere metoder
og utstyr. Erfaringene herfra
kan gi nyttig veiledning i be-
tongdambyggingen i Alta som
vil pågå et par år fremover.

Alta-utbyggingen

Beliggenhet: Alta kommune I Finnmark
Utbyggingsområdets utstrekning: 2 mil
Produksjon: 625 millioner kilowatt-timer i året
Byggetid: 1982-88
Tunneler: 9 km med tverrsnitt 12-80 kvadratmeter
Betongvolum: 150 000 kubikkmeter totalt på anlegget
Betongvolum dam: 130 000 kubikkmeter
Damhøyde: 120 meter
Lengde på damkronen: 140 meter
Byggherre: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Entreprenør: Alta-kontrakt
Maskinleverandører:
Turbiner: Kværner Brug A/S
Generator: National Industri A/S
Apparatanlegg: Siemens A/S, Trondheim
Trafoer: ASEA — Per Kure A/S
SF6-anlegg: A/S National Elektro
Maskinsalkran: Levahn Mek. Verksted A/S
Entreprenørens arbeidsstokk: 110-150 personer
Konsulent dam: Ingeniør Chr. F. Gröner
Konsulent geologi: Norges Geotekniske Institutt
Kostnader: Totalt 1 milliard I dagens prisnivå eks.

renter

Reinen trives langs anleggsveien hvor veikanten er tilsådd med næ-
ringsrikt gress. Bare én eneste rein er skadd i trafikken hittil. — Det skyl-
des kanskje at den som kjører på en rein, også har plikt til å erstatte den,
sies det ved anlegget. På andre veier i Finnmark blir et stort antall rein
drept hvert år.

FOSSEKALLEN NR. 10-84 13



Alta Kvænangen:

Kraftlednings

Statskraftverkene setter i
disse dager en ny kraft-
ledning fra Alta til Kvæn-
angen i drift. Siden dette
er en parallellføring til
en bestående tremastled-
ning, har man ønsket å få
til en løsning hvor maste-
konstruksjonen er så lik
de bestående som mulig,
i alle fall for den delen av
ledningstrasen som går
i skogsterreng.

Det store limtverrsnittet vans-
keliggjorde en tradisjonell tre-
mastløsning og man måtte
derfor se etter andre løs-
ninger. Kraftledningsavde-
lingen undersøkte hvilke fir-
maer som var interessert i å gi
tilbud på master der man ba-
serte seg på bruk av limtre el-
ler store, importerte stolper,
og anbudsinnbydelse ble
sendt til de seriøse interes-
senter som meldte seg. Spe-
sifikasjoner og betingelser var
utformet slik at tilbyderen skul-

le forestå design og material-
valg innenfor gitte rammer, og
med en fast godtgjørelse for å
gi et slikt tilbud. Flere interes-
sante løsninger ble tilbudt, og
av disse valgte kraftlednings-
avdelingen å satse på anbu-
det fra Moelven Limtre A/S,
basert på hule stolper i kreo-
sotimpregnert limtre.

Kontrakten omfatter et hun-
dre master, og er verd cirka
3,5 millioner kroner. Stolpene
er av varierende lengde og
styrke, og de største er 26 me-




ter lange og har et volum på
4,5 kubikkmeter. Materialet er
tørket furu av god kvalitet, og
de hule stolpene er laget med
avsmalnende kassetverrsnitt.

Mastene fremstilles ved at
furubord på 35 millimeters tyk-
kelse er endeskjøtt og limt
sammen til høye bjelker av rik-
tig lengde. Disse blir så dia-
gonalskåret til avsmalnende
bjelker, og deretter boltes og
limes fire slike sammen til en
ferdig stolpe.

Dennye ledningen Alta-Kvænangen er en parallellføring til en bestående tremastledning, og derfor valgte man limtreløsningen. I høyfjellet blir det
brukt stålmaster. På bildet over sees Arbeidsmiljøutvalget på befaring i september i år. Til høyre:Mastenefremstilles av kreosotbehandlede furubord
som limes sammen til høye bjelker. Fire bjelker boltes og limes så til en ferdig stolpe. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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ster i limtre

Alta-kontrakten
Historisk

begivenhet i
Statskraftverkene

Den tverrgående mastetra-
versen som forbinder de to
stolpene og danner den såkal-
te H-masten, er laget som en
massiv, rektangulær bjelke.
Alle ferdigproduserte master
blir trykkimpregnert med kreo-
sotolje før de blir fraktet til la-
gerplassen i Alta og Kvæn-
angen sammen med beslag
og forbindelseselementer.

Mastene reises ved at stol-
pene settes i nedgravde kum-
ringer ned til cirka 3,5 meters
dybde. Disse fylles senere 


opp med utsprengt tunnel-



masse fra kraftverket i avös:).
Utførende entreprenør for

dette prosjektet er NS Be-
tonmast, Oslo og arbeidet le-
des av Kraftledningsavde-
lingens anleggskontor i Alta.

Øystein Glømmi Vanligvis foregår en kon-
traktsinngåelse med NVE-
Statskraftverkene i form av
korrespondanse, altså uten de
store seremonielle utfoldelser.
Da Alta-kontrakten på 281
millioner kroner (ekskl. mer-
verdiavgift) — den største byg-
ningskontrakten i Statskraft-
verkenes historie — skulle un-
derskrives, var det imidlertid
bare rimelig at man markerte
dette ved en tilstelning i Mid-
delthunsgate. Her var såvel
entreprenør som byggherre
representert med en rekke av
de personer som var involvert
i prosjektet. Bildet ovenfor er
tatt under tilstelningen den 23.
november 1982, og viser de
fem kontraktunderskriverne.
Fra høyre fagsjef  P. T.  Smith
og kraftverksdirektør Sig. Aa-
lefjær fra Statskraftverkene,
videre de administrerende di-
rektører A. Haaland, K. 0.
Dahl og P. Thommesen fra
henholdsvis NS Veidekke,
Ing. T. Furuholmen NS og
Astrup & Aubert A/S. Fire av
de fem underskriverne, blant
andre begge fra byggherresi-
den, har siden den gang fra-
trådt sine stillinger (med he-
der!).

Dersom man bruker årsom-
setningen for samtlige med-
lemsbedrifter i Entreprenøre-




nes Landssammenslutning
som en målangivelse, vil man
finne at Furuholmen, Astrup &
Aubert og Veidekke i 1982
stod for cirka 20 prosent av
sammenslutningens totale
virksomhet.

Nærmeste konkurrent til de
tre forannevnte om tildeling av
entreprisen ved Alta-anlegget
var fellesanbudet fra Høyer-
Ellefsen og Selmer. Det som
vel må betegnes som bemer-
kelsesverdig, er at begge dis-
se firmaene nå er delaktige i
Alta-utbyggingen, først ved at
Selmer har gått sammen med
Furuholmen og dernest at
Høyer-Ellefsen har fusjonert
med Astrup & Aubert. Når og-
så den tredje opprinnelige
entreprenør, A/S Veidekke, i
den senere tid har vært med i
andre fusjoner, vil vi i dag fin-
ne at firmaer som står for 48
prosent av virksomheten til
Entreprenørenes Landssam-
menslutning, er representert i
Alta!

De forventninger begge par-
ter stilte da bildet over ble tatt,
er hittil mer enn innfridd. Selv
om vi i Statskraftverkene ikke
har for vane å strø om oss
med godord til våre entrepre-
nører, må vi i dette tilfelle ha
lov til å si: So far, so good!

Tekst og foto: L. E. Karlsen
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Nytt driftsområde

Driftssentralen for Alta-verkene er under bygging på Raipas, få kilometer fra tettstedet Alta. Innfelt: Med etableringen av Alta-verkene har Statskraftverk
fått sitt åttende driftsområde. Ved Alta-verkene vil man få ansvaret for Alta kraftverk, transformatorstasjoner i Nord-Troms og Finnmark samt ledningsomr
12.

Forbedret kraft-
situasjon for Nord-
Troms og Finnmark

Tekst: Mette Kjeldsberg

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Ved etablering av Alta-verkene, har Stats-
kraftverkene fått sitt åttende driftsområde.
Heretter skal transformatorstasjoner i
Troms og Finnmark samt ledningsområde
12 bestyres fra den nye sentralen på Rai-
pas, få kilometer fra tettstedet Alta. Sen-
tralen skal bygges i tilslutning til Alta tra-
fostasjon, som i dag fungerer som mini-
driftssentral i overgangsperioden. Fra Al-
ta-verkenes driftssentral skal man også
fjernstyre Alta kraftverk i Savôo når dette
settes i drift i 1987.
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STATSKRAFWERKENE

Alta-adane

vekke dem som tar elektrisite-
ten for gitt — og det er de fles-
te.

Litt av en (kraft) salve fra en
eller fredsommelig driftsmed-
arbeider, men det er klart at
det tilskudd Alta kraftverk vil gi
våre nordligste fylker, får stor
betydning for hele energisitua-
sjonen i denne landsdelen.

«Skilsmisse» fra
Innset-verkene
Statskraftverkene har hittil hatt
syv driftsområder, og av disse
var det Innset-verkene i den
nordligste del av Nordland
som tidligere hadde ansvaret
for trafostasjoner i Troms og
Finnmark samt ledningsområ-
de 12. Nå er Alta-verkene skilt
ut fra Innset-verkene som det
åttende driftsområde for de to
nordligste fylkene.

— Vi er ikke helt «skilt» fra
Innset-verkene ennå, uttaler
Røkeberg. — Selv om det for-
melle nok er i orden, mottar vi
fremdeles lønn fra driftsadmi-
nistrasjonen i Narvik, og det
skal vi fortsette med til 1. mai
1985.

Alta-kraft fra 1988
Alta-verkene har foreløbig
ansvaret for transformator-
stasjonene Lakselv, Alta,
Nordreisa og Gjerdevann og
for Statskraftverkenes led-
ningsnett fra Boris Gleb i nord-
øst til Balsfjord i sør. Det blir
noen kilometer det, i alt cirka
480 kilometer.

Driftsadministrasjon og
driftssentral for Alta-verkene
er lagt til Raipas, få kilometer
fra tettstedet Alta. Sentralen
skal bygges i tilslutning til Alta
trafostasjon, som i byggepe-
rioden fungerer som mini-
sentral.

Når Alta kraftverk settes i
drift i 1987, vil Alta-verkene få
et betydelig tilskudd. Kraftver-
ket i avëo blir ikke bemannet,
men det skal foretas daglige
kontroller fra Raipas. Kraftsta-
sjonen vil få 8-10 hybler og
egen kokkeseksjon som skal
brukes av montasje- og linje-
folk under senere revisjonsar-
beid.

Som fremtidige ledere for
vedlikeholdsarbeidet ved Alta
kraftverk, skal montasjeledere
fra Alta-verkene følge maskin-
montasjen ved kraftstasjonen i
tiden som kommer.

SK-Bjerkvik bygger
driftssentral
Foreløbig er det etablert et
provisorisk driftskontor på
Raipas, men etter planen skal
det bygges nytt administra-
sjonsbygg på Raipas. Tomt  til
dette har Forsvaret stilt til rå-
dighet. De foreløbige planer er
i utgangspunktet godkjent av
bygningsmyndighetene i Alta.

Det bygningsmessige ar-
beid med driftssentralen er al-
lerede i gang. Det er mann-
skaper fra Kraftledningsavde-
lingen i Bjerkvik som utfører
arbeidet.

Siemens skal levere maski-
ner og utstyr. Etter planen skal
sentralen være i drift i god tid
før Alta kraftverk ferdigstilles i
1988.

Dårlig rekruttering fra
naermiljøet
For Alta-verkene er det hittil
bare ansatt driftsbestyrer —
Olav Molvær. Ved Alta trafo-
stasjon er det fire ansatte og
én timelønt, og med økt ar-
beidspress har det vært nød-
vendig å «låne- en montør fra
Lakselv trafo. Ved lednings-
område 12 er det åtte ansatte,
og ved Lakselv trafo to.

Den fremtidige driftssentra-
len vil få åtte ansatte, og med
øvrig personell vil staben bli
på mellom 35 og 40. Dette er
verdifulle arbeidsplasser for
kommunen, men maskinmes-
ter Sigfred RizAceberg er for-
bauset over hvor dårlig sok-
ningen fra Alta-distriktet er når
det gjelder elektrofolk.

— Det kan ha sammenheng
med at Alta trafo er en lukket
stasjon, mener han. — Den er
lite kjent av lokalbefolkningen,
og vi har mange eksempler på
at drosjesjåførene har gitt vå-
re filreisende en omfattende
sightseeing i distriktet, før de
har funnet frem. For å bedre
rekrutteringen til yrket, burde
stasjonen kanskje åpnes? Da
kunne vi få vist for eksempei
skoleelever i vårt distrikt hva
el-forsyning egentlig er, sier
Røkeberg.

Alta-verkene har foreløbig ansvar for transformatorstasionene Lakseiv, Alta og Nordreisa og for Statskraftverke-
nes ledningsnett i Finnmark og Nord-Troms, forteller maskinmester Sigfred Rokeberg til Fossekaffens redaldor

og Thor Johansen fra NVEs velferdskontor.

— Når motstanderne av Alta-
utbyggingen hevder at Finn-
mark har kraft nok, kan de
umulig vite hva de snakker
om, sier maskinmester Sigfred
Røkeberg ved Alta trafosta-
sjon til Fossekallen.

— Finnmark importerer cirka
50 prosent av sitt kraftbehov
fra andre fylker over lange
overføringslinjer, og det er et
under at det har gått så bra
som det har. Det er som kjent
kaldt i disse trakter, og jeg tør
ikke tenke på hvilke konse-
kvenser en lengre strømutkob-
ling midtvinters ville fått for
oss som bor her. Av og til kan
vi som jobber ved driften li-
kevel være fristet til å ønske
oss en slik situasjon. For å



Professor Povl Simonsen som leder ugravingsarbeidene i Virdnejåvri-
området, er fornøyd med samarbeidet med NVE. Ikke noe sted i Finn-
mark er fortidsminnene så godt kartlagt som i utbyggingsområdet. Her i
samtale med Knut Rønniksen fra Statskraftverkene.
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Strendene ryddes langs Virdnejåvri i de områdene som vil ligge under
vann når magasinet er fylt til høyeste nivå. Asbestforekomsten som kan
skimtes i åssiden, har antagelig vært av stor betydning for steinalder-
menneskene. Den vil bli liggende over høyeste vannstand.

Det gjøres fremdeles rike fortidsfunn i utbyg-
gingsområdet i Alta. Tidlig i høst foregikk ut-
gravingene langs Virdnejåvri, i de områdene
som vil ligge under vann når magasinet er fylt til
høyeste nivå. I sommer holdt åtte arkeologer til
ved innsjøen i sju uker, og det manglet ikke på
arbeidsoppgaver.

Tekst: Arne Eriksen/Altaposten

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto



Det gjøres stadig funn under torva
ved Virdnejåvri. Her viser Charlot-
te Damm, arkeologistudent fra Ål-
borg i Danmark, en pilspiss til to
andre deltakere i undersøkelsen.
Innfelt: Pilspissen som ble funnet,
var den første i sitt slag ved Vird-

nejåvri.

— Vi skal arbeide her enda en
uke før vi er ferdige for i år,
neste år skal vi lete nærmere
Virdneguoika på noen terras-
ser som ser interessante ut,
sa professor Povl Simonsen i
første uke av september i år.
Simonsen er ansatt ved Trom-
sø Museum og leder de arkeo-
logiske undersøkelsene i ut-
byggingsområdet i Alta.

Ved Virdnejåvri er det fun-
net en boplass som er cirka
5000 år gammel, og to plasser
2000-3000 år gamle. Det er
også funnet dyregraver som
er av relativt ny dato, fern—
seks hundre år. gamle. — Det
viktigste funnet var likevel at vi
fant en asbeståre ved Virdne-
jåvri, det er det eneste stedet i
Finnmark at asbest forekom-
mer i naturen, sier Simonsen.
På de geologiske kartene som
arkeologene har fått med seg,
er asbeståren ikke avmerket.

Funnet av naturlig asbest

har stor betydning siden as-
best var et viktig materiale i
produksjonen av bruksgjen-
stander. I leirkar måtte knust
asbest, som blir til fine tråder,
smeltes inn som armering.
Uten armering ville karene
sprekke under oppvarming.
Asbest er svært varmebestan-
dig og forandrer nesten ikke
egenskaper under slik oppvar-
ming som kunne skje med leir-
kar ved normal bruk.

— Boplassene ved Virdne-
jåvri har ikke vært permanen-
te, vi tror at folkene har bodd
ved innsjøen i en viss periode
av året. Når vi nå har funnet
asbeståren, har vi grunn til å
tro at de bodde her for å skaf-
fe asbest til veie, for å fordele
det videre i landsdelen, sier
Povl Simonsen. Dette er en
spennende hypotese som skal
testes ved kjemiske undersø-
kelser av asbest som man har 


funnet i redskaper andre ste-
der.

Det vil da være mulig å spo-
re tilbake til åren asbesten er
hentet fra. Det skal finnes to
andre forekomster av asbest
på Nordkalotten.

Selve åren med asbest fin-
nes høyt oppe i fjellet på vest-
sida av Virdnejåvri. Ved forvit-
ring har det falt ned steiner fra
forekomsten, og det er sann-
synligvis disse steinene som
steinaldermenneskene har
brukt. Det finnes også spor av
asbest i ei kløft på motsatt si-
de av innsjøen, ei kløft som
ser ut som en fortsettelse av
bruddet på vestsida.

Funnet ved Virdnejåvri kan
ikke sammenliknes med funn
som ble gjort i fjor i avo. Da
ble det funnet eldre og flere
bosteder som indikerte stor
aktivitet i yngre og eldre stein-
alder i området. Ved Virdne-
jåvri bekrefter funnene en del 


av hypotesene man kunne
stille etter funnene i fjor, og
det nye store funnet er asbest-
åren i fjellet.

Sannsynligvis har folk fra
kysten brukt avt'o-plassene
som bosted i sesonger, mens
boplassene ved Virdnejåvri er
brukt av innlandsfolk, mener
Povl Simonsen. Det har muli-
gens gått et slags skille ved

av'Co når det gjelder bruken
av naturressursene.

— Men det er ingen grunn til
å tro at det har vært tale om to
forskjellige nasjoner eller et-
niske grupper. Kontakten mel-
lom de to gruppene har vært
god, og det har ikke vært an-
nen forskjell enn ulik økologisk
tilpasning til forskjellige natur-
lige betingelser, mener profes-
soren i arkeologi.

Brukerne av Virdnejåvri-
området kom sannsynligvis
fra innlandet, og trakk nedover
til bestemte årstider.
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Da NVE-folk skulle plassere brakkene ved Virdnejåvri, tenkte de likt med steinaldermenneskene, kan Povl Si-
monsen fortelle. De satte brakkene rett oppå ei hustuft som er 5000 år gammel. Interesserte tilhørere fra ven-
stre: Knut Rønniksen, Ellen Dalen, Mette Kjeldsberg og Kjell Gripsrud.

Her har det for 2000-3000 år siden vært et hus, og for få hundre år siden har veidefolk gravd ei dyregrav midt i
hustufta. Stripa viser hvor torva har ligget da hustufta ble brukt, sier professor Povl Simonsen til interesserte
besøkende fra NVE. Fra venstre: Ellen Dalen, Mette Kjeldsberg og Knut Rønniksen.

ser av den. Den har på sa-
misk et navn som betyr «den
lett synlige holmen», og dette
kan tyde på at den stikker opP
av isen og er et landemerke
om vinteren, bar for snø.

De to store dyregravene på
holmen mener Simonsen kan
ha vært hensiktsmessige i
fangst av rein og elg, i og med
at dyrene sannsynligvis steig
opp på holmen når de skulle
krysse vannet.

Aldersbestemmelsen for de
enkelte bostedene vil ikke by
på store problemer, i og med
at det finnes nok av brent ma-
teriale. Ved radioaktiv analyse
kan man bestemme alderen
på kull ganske nøyaktig.

— Etter de funnene vi har
gjort her, er det absolutt grunn
til å være fornøyd, vårt prob-
lem er at vi kan komme i tids-
nød, sier Povl Simonsen. Et
visst tidspress setter utbyg-
gingen på arkeologene. Men
Simonsen mener undersøkel-
sene har vært grundige.
— Neste år vil være vårt femte
år ved vassdraget, og når de
siste rapportene skrives, har
neppe noe innlandsstrøk nord
for Bodø blitt undersøkt så
grundig som Alta/Kautokeino-
vassdraget, sier Simonsen.

Neste sommer er det et par
terrasser i sørenden av Vird-
nejåvri som skal undersøkes
med arkeologenes fine red-
skaper. Det er egentlig ikke så
veldig stort areal ved innsjøen
som kan være interessant, si-
den det må ligge over nivået
for vårflommen. Men det viser
seg at på de hyllene som da
gjenstår, finnes rike fortids-
minner, om man bare letter på
torva.

Funnet her har avdekket ei hustuft
som ble brukt for cirka 3000 år si-
den.

De drev med jakt, og hadde
ikke andre husdyr enn hund.
Husene var små jordgammer,
den største hustufta som er
funnet ved Virdnejåvri, er fem
ganger tre meter. Virksomhe-
ten besto av reinjakt, fiske og
bryting av asbest.

Det er Statskraftverkene som be-



koster undersøkelsene og utgra-



vingsarbeidene. Dette er de på-

Ute på en holme i Virdne-
jåvri har arkeologene funnet
store dyregraver og ei tuft
med ildsted. Det er funnet
mye oker ved ildstedene. Si-
monsen tror holmen ble brukt
om vinteren som bosted, si-
den snøen sannsynligvis blå-

lagt i konsesjonsbestemmelsene.
Hittil er det brukt 3,5 millioner kro-
ner til dette formålet.
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«Kraftutbygging,
konflikt
og aksjoner»:

•

Haagensen, K. & Midttun, A.
(red.): Kraftutbygging, konflikt
og aksjoner. I serien Energi og
samfunn. Universitetsforlaget,
Oslo 1984. 221 sider. Pris kr.
138,-.

Obligatorisk kraftstoff!
La meg ta konklusjonen først:
«Kraftutbygging, konflikt og aksjo-
ner» er ei bok som alle som har
ambisjoner om å følge med i norsk
energipolitikk i en urolig tid, bør
skaffe seg - og lese.

Særlig interessant er den fordi
den favner så vidt: Her er histo-
riske tilbakeblikk, samfunnsviten-

skapelige og juridiske betrakt-
ninger og undersøkelser av særlig
det siste tiårets dramatiske kraft-
saker og aksjoner. Og i tillegg en
del «hjertesukk» både fra utbyg-
gere og naturvernaktivister.

Boka er redigert av Kjell Haa-
gensen (nylig ansatt som leder for
NVEs juridiske avdeling) og Atle
Midttun - magister i sosiologi. Den
utgis som den første i en serie fra
forskningsprosjektet «Energi og

samfunn» ved Universitetet i Oslo.
I sitt historiske tilbakeblikk deler

Haagensen norsk vannkraftutbyg-
ging inn i fem faser: Pion&fasen
(1877-1906), lovgivningsfasen
(1906-1917), en stillstandsperio-

de (1917-1945), gjennoppbyg-
gingsfase (1945-slutten av 60-
årene), og en kritisk fase (særlig
etter 1970). Naturlig nok er de fles-
te innleggene i boka knyttet til
denne siste perioden - med Alta-
konflikten i sentrum.

Før andre, med mer subjektive
syn slipper til i boka, gir Haagen-
sen oss denne nøkterne opp-

summering: «Utviklingen mot en
stadig bredere deltakelse i en sta-
dig mer omstendelig konsesjons-
behandlingsprosess har vært mar-
kert de siste 10 årene. Dette tyder
på at vi fortsatt må leve med vass-
dragskonflikter og aksjoner som
en uunngåelig og naturlig side ved

en fortsatt vannkraftutbygging her i
landet. Dette igjen stiller krav om
disiplinering, saklighet og åpenhet
til såvel forvaltningsmyndigheter
som aksjonsgrupper.»

Tom Burns og Atle Midttun -
begge samfunnsforskere - forsø-




ker å gi en analyse av beslutnings-

systemet, med utgangspunkt i
Alta-konflikten.

Man blir sittende igjen med et -
som forfatterne selv beskriver det
- »teknisk og politisk consensus-
orientert Sentrum». Krydret med
ord som «rutinepolitikk», «stan-
dard» og »skjematisk» framstilles
norsk vassdragsforvaltning som
noe nærmest summarisk, «uper-
sonifisert».

En samfunnsvitenskapelig, gjer-
ne nærgående analyse av beslut-
ningssystemer er interessant. Men

går man først så dypt i materien
som i dette tilfelle, burde man og-
så ha fanget opp avgjørende mo-
menter som bemanning, kapasitet
og informasjon/samfunnskontakt.

Likevel - om man bestemmer
seg for ikke å bli indignert, burde
innlegget ha noe å gi selv de mest
«partiske»: Her blir man omtalt på
en ny måte!

At noen ønsker seg så vanntet-
te skott som beskrivelsen av dette
systemet gir inntrykk av, er helt
klart ikke tilfelle. Også på et annet
punkt blir det for mye svart-hvitt-
tegning: Vannkraftsaker omtales

litt for systematisk som  enten  (full)
utbygging -  eller  skrinlegging av
alle planer. Det er i dag svært van-
lig lat konsesjonssøknader be-

skjæres, altså  fins  det en mellom-
ting, det vil si kompromisser. Er ik-
ke det en løsning?

Skulle man i denne sammen-
heng trekke paralleller, kan kan-
skje arbeidsgiver-arbeidstaker-
konfliktene i mellomkrigsårene -
med en derpå følgende harmoni-
sering etter krigen, være et å pro-
pos. Er det egentlig  bare  polarise-
ring som preger norsk vannkraft-
debatt? Varsler ikke vår tids kon-
sesjonsbehandling, utbyggings-
måte - og nye, mer helhetsomfat-
tende utspill som Samlet plan og
vannbruksplanlegging - også om
utvikling og initiativ til harmonise-
ring?

Boka gir videre - gjennom, nye,

og mer omfattende spørreunder-
søkelser enn tidligere - et innblikk i
hvilke meninger og bevegelser
som en debatt og aksjon av Alta-
sakens omfang kan forårsake i et
lokalmiljø. Særlig interessant er
det at mange gjerne har stand:
punkter som «slår hverandre i
hjel»: At for eksempel store grup-
per ønsker økt vekt på naturvern -
selv om det skulle gi svakere øko-
nomisk vekst, og samtidig er villige

til å gi kraftintensiv industri mer
kraft enn de får i dag.

Thomas Chr. Wyller - selv Alta-
aksjonist og professor i statsvi-
tenskap - fordyper seg i aksjons-
formen som påvirkningsmiddel:
Hvilke muligheter har man til å på-
virke en beslutning gjennom slik
atferd og hvilken type samfunns-
prosess - også hos aksjonsdelta-
kerne - kan den sette igang.

- I de senere år er irregulære
aksjoner blitt et regulært innslag i
demokratiske systemer, konstate-
rer Wyller.

Sigmund Kvaløy og Per Flatberg
har begge vært aktive utbyggings-
motstandere siden Mardøla.

Undertegnede leste deres innlegg
med stor interesse: Her gir de en
fremstilling av sitt syn, og begrun-
ner hvorfor de «i moden alder» har
valgt aksjonsformen.

Begge sier nokså rett ut at de
ikke har noen tro på kommunika-
sjon mellom - og muligens harmo-
nisering av - de forskjellige syn
som preger vår vannkraftdebatt.
Kvaløy mener det «trengs innsats
for å markere skillet». »I stedet for
å harmonisere ( ...) er det nød-
vendig med en kløving.» Flatberg

skriver: »For en naturverner er det
nok en umulighet å gi seg inn på
noen som helst form for samarbeid
med direktørene i NVE.»

Kvaløy ender opp med et per-
sonlig tankekors: «Hvordan skal
en fungere som handlende, fram-
tidsansvarlig menneske i et land 


med to kulturer, og hvor en selv til-
hører den kulturen som det er gitt

konsesjon på å bygge ned?» De
fleste vil vel mene at dette er å

sette situasjonen på spissen. Hel-
digvis er også naturvernere flest
mer innstilt på kommunikasjon
»over grensene» enn Flatberg og

Kvaløy.
Ragnar Myran, el-verksdirektør i

Trondheim, presenterer enkelte av
de praktiske problemer el-forsy-
ningen gjerne er opptatt av: At
skillet mellom planlegging/utred-
ning og meningsytringer/påvirk-
ning er blitt stadig mer uklart. Og

at en kraftutbygger nå involveres i
distriktspolitiske tiltak som går
langt ut over det å avklare vilkår
og grunnlag for en kraftutbygging.
Myran lister opp ikke mindre enn
26 forskjellige tiltak og ytelser som

er blitt en del av det han betegner
som «en overbudsspiral» overfor
lokalsamfunnet.

Carl Fr. Lowzow, stortingspre-
sentant for Høyre og medlem av
Stortingets energi- og industriko-
mit, får siste ord i boka. Han kon-
staterer at det parallelt med en

økende interesse for naturvern,
særlig i de siste to tiårene, også
har vært en positiv utvikling når det
gjelder vern av vassdrag, lempe-
ligere utbygginger og hensyn til
natur- og friluftsliv.

To sitater fra hans innlegg gir
oss nok et tankekors: «Jeg misun-
ner dem som kan forenkle et sam-
funnsproblem så langt at bare det
å si nei er noe høyverdig ( . . )».
«Men hvem skal gi råd om valg av
alternativer ut fra vedtak om kraft-
utbygging når Naturvernforbundet
bare sier nei til alt?»

La meg til slutt bla tilbake til

redaktørenes forord: «Det er inter-
essant at det i en og samme bok
har vært mulig å samle bidrag med
såvidt ulike utgangspunkt. ( ...)
Man er tross alt på talefot etter
Alta.»

Stein Morch-Hansen
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Ved Kjell Køber/Oslo Lysverker

Ingen vil påstå at Alta-saken var noen typisk kvinnesak på motstandssi-
den. Men i Alta viste det seg at kvinnene ofte gikk foran mennene, og
overtalte dem til å bli med. Foto: Helge Sunde/Samfoto.

I 1970 visste de fær-
reste nordmenn noe
om Alta-elven som
kraftkilde. Noen
kjente den som en
lakseelv, noen som
transportvei, men det
var ikke planlagt
kraftverk der.

I 1984 vet svært
mange noe om Alta-
utbyggingen. Mange
har gjort seg opp en
mening om den også,
de er gjerne for eller
mot utbyggingen.
Men hva er viktigst
for dem? Hva veler
tyngst?

Det er klart at det
som er viktig for én,
er uviktig for en
annen. Og striden 


angår både rene
materielle verdier og
livssynsverdier. Det
gjør saken spen-
nende. Det er også
typisk for denne stri-
den at interessen
stadig har skiftet fra
ett emne til et annet.
Det er stadig utvikling
i oppmerksomheten.
Og massemedias
betydning har vært
stor i den forbindelse.
Noen sier at det er en
bevisst taktikk fra
samfunnsreformato-
rer på venstresida.
Det kan så være. I
alle tilfeller kan man
finne politiske
skillelinjer mellom
oppfatningene.

Kåre Willoch møter representanter for reindriftsamene i oktober 1981. Foto: Ole A. Buenget.
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Aksjonen i Stilla ble tidlig møtt med motdemonstrasjoner. Bildet er tatt i september 1979. Foto: Ole Røe.

Hvem angår denne saken?
Det er en god regel at den sa-
ken angår, bør ha det avgjø-
rende ord. Men i dette tilfellet
angår den svært mange: Lak-
sefiskere, reindriftsamer og
jordbrukere har næringsinte-
resser i området. Befolk-
ningen i Finnmark trenger
elektrisk energi, og er som alle
andre interessert i at strøm-
regningen blir så lav som mu-
lig. Naturverninteresserte er
følelsesmessig engasjert bå-
de i økologi og i forurensing
ved alternative energikilder,
og filosofer og vitenskaps-
menn er interessert i naturen
som uberørt objekt eller som
«verdi i seg selv». Grupper
som er interessert i et nytt sty-
re, er interessert i å ødelegge
tilliten til det nåværende, og vil
kjempe nettopp der noe synes
å være viktig for det sittende
styre, for kampens egen
skyld. De økonomiske interes-
sene er størst blant Finnmarks
egen befolkning, mens livs-
synsinteressene kan være like
store i resten av folket, og og-
så utenfor Norges grenser.

Ikke minst angår saken

Stortinget, som selv har satt
opp konsesjonslover som skal
følges i slike kraftutbyggings-
saker. Vår demokratiske ord-
ning medfører altså en sentra-
lisert avgjørelse, lokal vetorett
er ikke gjennomført. Stortings-
representantenes livssyn trek-
kes inn sammen med de øko-
nomiske avgjørelser, det vil si
bevilgningene.

Når nær sagt alle kan si at
saken angår dem mer eller
mindre, må avgjørelsen tas i
fellesskap.

Interesser i vassdrag
I enhver elv er det mange inte-
resser. Det er — når vi tenker
etter — gjerne slik at noen hver
av oss har interesser av en elv
til forskjellige tider i livet. Har
vi ikke alle én eller annen
gang interesse av for eksem-
pel:

Elektrisiteten fra elven
Drikkevannet fra elven
Å slippe ut avløpsvann i el-
ven
Sportsfiske i elven
Padling i elven

— Fotografering av elven

Turgåing langs elven
Naturstudier av elven
Historiske minnesmerker
langs elven

— Å hindre flomskader på
grunn av elven
Jordbruksvanning fra elven.

Bygging av magasiner vil
kunne:

Skade fisket
Skade beitet langs magasi-
net
Skade båtplassene ved ma-
gasinet
Gjøre isen usikker
Endre vannføringen i elven
nedenfor
Hindre flomskader
Skaffe kraft om vinteren
Skape stygge strender ved
nedtapping.

Vi ser med uvilje på det
meste av dette. Fordelene sy-
nes å være i mindretall.

Hvem ser fordelene best?
Fordelene ved Alta-utbyg-
gingen er:

At nasjonen sparer 500-700
millioner kroner, som det vil-

le koste mer å skaffe den
samme kraftmengde fra
andre kilder.
At Finnmark får en sikker in-
tern kraftkilde, og dermed
blir nær selvforsynt.
At vi sparer olje eller kull
som ikke er fornybare ener-
giformer.
At flomskader langs Alta kan
reduseres litt.
At man skaper arbeidsplas-
ser i Alta.
At man unngår mer skadeli-
ge utbygginger andre ste-
der.

Disse fordelene ser ikke folk
flest, fordi de hver for seg ikke
merker særlig mye til dem. De
samlede virkninger fordeles
på så mange. Elektrisk energi
tas som en selvfølge. Bare de
som merker virkningene kon-
kret, vil oppdage dem, i form
av mindre forurensning i nær-
miljøet, en tanke bedring i av-
lingen, en bro over elven etc.

Av denne grunn blir det ut-
redernes oppgave å legge for-
delene fram for Stortinget,
som har ansvaret for samfun-
net på vegne av oss alle. Ut-
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Motstanden mot Alta-utbyggingen
førte til at reguleringen ble redu-
sert fra en kraftproduksjon på
1400 millioner kWh pr. år til 625
kWh. Med denne begrensede re-
gulering vil elven stort sett renne
som før. Foto: Samfoto. ~

Folkeaksjoner startes gjerne
av dem som ikke synes de
får innflytelse gjennom poli-
tiske partier eller organisa-
sjoner. Mange synes gren-
sen for folkeaksjoner bør gå
ved lovbrudd som aksjons-
form — altså såkalt sivil uly-
dighet. I Alta-saken ble den-
ne grensen klart overskre-
det. Foto: Samfoto. I

rederne er i første rekke kon-
sesjonssøkeren — her Stats-
kraftverkene — Finnmark Kraft-
forsyning, Alta Kraftlag, Elek-
trisitetsdirektoratet og Røyk-
skaderådet (for belysning av
konsekvensene av varme-
kraftverk). Vassdragsdirekto-
ratet vurderer utredningene og
legger saken fram for konse-
sjonsmyndighetene.

Det er ikke rart at fordelene
lett kommer i bakgrunnen.
Men de er der, og er større
enn ulempene, etter Stor-
tingets mening.

Hva er myndighetenes
nøkterne vurdering av
saken?
St.prp. 107 (1977-78) om Al-
ta-utbyggingen uttrykker den
nøkterne vurdering av prosjek-
tet: Skadene er små i forhold
til fordelene, og små i forhold
til mange andre vannkraftpro-
sjekter. Med den lille regule-
ring som foreslås, vil elven
stort sett renne som før, og
inngrepet foregår i et uvei-
somt område oppe i vassdra-
get, der det sjelden er folk el-
ler fe. Laksen går aldri dit opp,
men stopper for å gyte neden-

for stedet for utløpet av kraft-
stasjonen. Omfattende vern
av mange vassdrag sikrer sa-
menes interesser.

St.meld. nr. 61 (1979-80)
utdyper denne nøkterne vur-
dering. Fordelene blir nøyere
beregnet, alt blir ajourført,
men konklusjonen er den
samme. Nye utredninger er
lagt fram om fiske, jordbruk,
flora og fauna, reindrift og is-
gang. Nyere og lavere progno-
ser for etterspørselen legges
fram. De gjør presset på ut-
byggingen mindre, slik at for-
sinkelsen ikke betyr mye øko-
nomisk. Fordelene er fremde-
les ansett for å være større
enn ulempene, både av Re-
gjering og Storting. Flertallet
for utbygging er fremdeles cir-
ka 3 mot 1.

Hva sier folk flest om dette?
Mange overser den nøkterne
vurdering. Den blir vanligvis
ikke lest engang, fordi den an-
sees som nitrist lesning, som
bare tar tid. De fleste hører
mest på massemedia. Og
massemedia styres av journa-
lister og andre som heller ikke
leser den «offisielle» versjon.

Det er mer interessant hva
andre sier. Konflikt er interes-
sant! Kanskje dramatisk! — og
salgbart!

Journalistenes motiver er
oftest greie: De konkurrerer
med hverandre om å komme
først med godt stoff. Tiden til-
later ikke alltid at det som blir
fremført også først blir kontrol-
lert. Dermed er det fare for
feilinformasjon.

De viktigste holdninger folk
har til Alta-utbyggingen synes
å være følgende:

At ekspertene er uenige om
de faglige vurderinger.
At det har forekommet saks-
behandlingsfeil.
At rettssakene tyder på at
saken er tvilsom.

— At samene bør få sin vilje,

ellers lider deres kultur et
tap.
At bildene av Alta viser et
flott vassdrag som det er
synd å ødelegge. Verdien
av uberørt natur er stigende.
At professorer mener at det
er riktig å sette seg opp mot
vedtaket med sivil ulydighet.
At vi bør kunne bruke min-
dre kraft. En gang må da
veksten stoppe!

Men trass i alt dette viste
meningsmålinger en økende
oppslutning om Alta-utbyg-
gingen. En undersøkelse
Markeds- og Media-instituttet
foretok for Dagbladet, ble
gjennomført i begynnelsen av
mars 1981. 600 kvinner og
600 menn ble spurt, og det
spørsmål som ble stilt — både i

Samenes æresfølelse burde vært styrket, eller i alle fall ikke svekket, i
Alta-saken. Delvis brukes samene som våpen mot myndighetene, når
egne argumenter ikke fører fram. Foto: Helge Sunde/Samfoto.
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En tredje ulydighetsaksjon ble startet i Stilla i januar 1981, da mange hundre demonstranter raskt ble fjernet av politiet. Foto: Samfoto.

1980 og 1981 — var: «Er De
for eller imot at Alta/Kautokei-
novassdraget skal bygges ut
for kraftproduksjon, eller har
De ikke tatt noe standpunkt til
dette spørsmålet?»

57 prosent svarte i 1981 at
de var for utbygging, 19 pro-
sent imot, mens 23 prosent sa
de ikke hadde tatt noe stand-
punkt. I 1980 svarte 35 pro-
sent at de var for utbygging i
Alta, 27 prosent var imot,
mens 38 prosent ikke hadde
tatt noe standpunkt.

De store trekk i sakens gang
Det var teknikere og økono-
mer som begynte, første gang
i 1922. En liten befaring i
1945. En skisse av mulighete-
ne i 1961. Studieselskapet for
Norges vannkraft laget en
skisse i 1967. Avdeling for
vasskraftundersøkelser
Vassdragsdirektoratet så i
store trekk på Alta og laget en
plan i 1968. Man slapp ikke til
andre hensyn, og tillot seg
som et alternativ å tenke på
neddemming av samebygden

Masi. Selvsagt skulle flyt-
tingen betales og alt erstattes,
men dette var likevel økono-
misk. Disse planskisser ga til-
sammen cirka 1400 millioner
kWh pr. år.

I 1970 kunngjorde Stats-
kraftverkene at de ville sette i
gang planlegging av utbyg-
ging i Alta-vassdraget. Det ble
straks diskusjon om Masi, og
den ble tatt ut av planen i
1971, hvoretter den aldri mer
ble vurdert. Planleggingen fo-
regikk fram til 1974.11973 ble
Masi vernet i Verneplan I. Pro-
duksjonsevnen var da redu-
sert til cirka 750 millioner kWh
pr. år, og søknad om statsre-
gulering av Alta ble fremmet.

I 1969 var konsesjonsloven
blitt revidert, slik at det skulle
tas mer hensyn til almene in-
teresser. I Alta-saken ble det
lagt større vekt på utredninger
av virkningen på natur og mil-
jø enn noen gang tidligere.
Spesielt grundig ble virkninge-
ne på reinbeitet behandlet.

I 1975 og 1976 ble saken
behandlet i Vassdragsdirekto-
ratet, og deretter oversendt In-




dustridepartementet, i desem-
ber 1976. Deretter behandlet
departementet saken, og her
innhentet man nye uttalelser,
blant annet fra Miljøvernde-
partementet, Finnmark fylke,
kommunene etc. Alt dette ble
samlet og lagt fram for Stor-
tinget. Nå var kraftmengdene
redusert til 625 millioner kWh i
midlere årsproduksjon.

Så var det Stortingets tur.
IndustrikomMen undersøkte
saken i 1978, og la fram sin
innstilling for Stortinget 3/11
1978. Den 30/11 1978 vedtok
Stortinget utbyggingen med
90 mot 36 stemmer. Men be-
vilgninger til utbyggingen var
ennå ikke gitt, og protester
kom inn. Kritikken vokste, og
noen representanter foreslo at
man skulle ta saken opp igjen.
Den 6/6 1979 skjedde dette,
men Stortinget vedtok med
108 mot 34 stemmer at saken
ikke skulle gjenopptas. Like
etter ble bevilgning gitt.

Aksjonen fortsatte likevel
ved at folk 5. juli satte seg for-
an anleggsmaskinene da veg-
arbeidet skulle begynne. Utpå 


høsten tilspisset situasjonen
seg, og i oktober begynte
noen samer sultestreik. Den
15/10 1979 sa Regjeringen at
den ville legge fram en Stor-
tingsmelding om gjennomfø-
ringen av saken. Dette ble
gjort i St.meld. nr. 61
(1979-80), som kom 21/3
1980. På denne bakgrunn la
IndustrikomMen fram en ny
innstilling. Det var Innst. nr.
250 (1979-80). Stortinget
bekreftet den 31/5 1980 sitt ut-
byggingsvedtak ved at det for-
kastet et forslag om å verne
Alta-vassdraget mot utbyg-
ging med 95 mot 32 stemmer.
Den 1. juli 1980 ble forhånds-
tillatelse til anleggsstart gitt.

For å fastsette erstatninger,
blir det normalt holdt skjønn.
Men denne gang kom det pro-
tester mot at skjønn ble holdt
fordi en rekke interessenter
mente at vedtaket i Stortinget
var ugyldig på grunn av saks-
behandlingsfeil. Anleggsstart
ble utsatt til rettens avgjørelse
på dette punkt var falt. Hoved-
forhandlingene i skjønnsretten
pågikk i tre uker fra 18. au-
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Selve aksjonen og friluftslivet i Alta ga positive erfaringer for deltakerne. De følte samhold tross ulike motiver.
Foto: Helge Sunde/Samfoto.

gust, og skjønnet ble avhjem-
let 5. desember 1980.

Skjønnsretten besluttet at
skjønnet skulle fremmes.
Skjønnsrettens avgjørelse ble
anket av motparten til Håloga-
land lagmannsrett. Etter Sta-
tens søknad ble saken bragt
direkte inn for Høyesterett.

Det ble utferdiget forelegg
mot demonstrantene i Stilla
som høsten 1979 forsøkte å
hindre anleggsarbeidene. Da
de aller fleste nektet å vedta
forelegget, ble det reist straf-
fesak mot tre av lederne for
aksjonen. Disse ble frifunnet i
Alta herredsrett. Retten la til
grunn at det forelå nødrett.
Dommen ble anket til Høye-
sterett, som opphevet Her-
redsrettens dom på grunn av
feil rettsanvendelse.

Norges Naturvernforbund
hadde allerede i juni 1979
reist sivilt søksmål ved Alta
herredsrett for å få kjent ut-
byggingsvedtaket ugyldig. Et-
ter kjæremål ble det 23. april
1980 av Høyesterett avgjort at
Oslo byrett var rett verneting,
ikke Alta herredsrett.

Dette skyldtes at Naturvern-
forbundet bare hadde natur-
vernsiktemål, og dermed bur-
de Oslo byrett være et riktig
sted. Naturvernforbundet for-
fulgte ikke saken videre, men
var hjelpeintervenient i den
store saken om gyldighets-




spørsmålet som partene i
skjønnet fremmet mot Staten
ved NVE.

Høsten 1980 ble Verneplan
II vedtatt i Stortinget. Da ble
store deler av Finnmark og
Nord-Troms vernet mot kraft-
utbygging som følge av Alta-
vedtaket.

Rettssaken mot de samiske
demonstrantene i Oslo fra ok-
tober 1979 ble også endelig
avgjort i Høyesterett i januar
1981. Retten tok ikke same-
nes anke til følge, idet dom-
men ble opprettholdt. 14.-15.
januar 1981 ble demonstran-
ter fjernet fra Stilla og arbeidet
på anleggsveien begynte for
andre gang. Tvil om det kunne
være kulturminner i området
førte i slutten av februar til ny
uro. Anleggsarbeidet ble stan-
set på urørte strekninger.
Sommeren 1981 registrerte
Tromsø Museum en del kul-
turminner i området, og kon-
kluderte med at dersom veien
ble lagt litt om på to—tre ste-
der, kunne anleggsarbeidet
fortsette. Regjeringen vedtok
14. september — valgdagen —
at anleggsarbeidet kunne fort-
sette på museets betingelser.
Den 28. september startet
vegarbeidet for tredje gang.

Den 4. oktober kom bilfer-
gen «The Viking V» med 300
politifolk til Alta. Den 5. okto-
ber møtte politiet de første de-




monstranter. 250 gikk frivillig
fra Tverrelva, mens 25 samer
ble fjernet av politiet. Utover
høsten fortsatte aksjonene.
Den 10. desember bevilget
Stortinget 79 millioner for å
dekke politiets arbeid i Alta.

Den 3. november begynte
saksbehandlingen i Høyeste-
rett, og 26. februar 1982 falt
dommen. Høyesterett i ple-
num fastslo enstemmig at ut-
byggingsvedtaket var gyldig.
Regjeringen fikk medhold på
alle punkter. Det forelå etter
Høyesteretts oppfatning ikke
noen saksbehandlingsfeil som
kunne hatt innvirkning på den
avgjørelse som ble truffet ved
Kgl. res. av 15. juni 1979, og
Høyesterett var heller ikke i tvil
om at det ikke er begrenset
norsk suverenitet i dette om-
rådet. Inngrepet kunne derfor
ikke komme i strid med folke-
retten.

Folkeaksjonen mot utbyg-
gingen ble oppløst 24. januar
1982, men rettssaken mot le-
derne kom ikke opp før i mars
1983. Over 1000 bøtelagte
hadde da til sammen fått over
fem millioner kroner i bøter.
Dette sier en del om sakens
omfang.

Det ble ikke helt stille i om-
rådet med en gang. I mars
1982 ville noen samer spren-
ge en bro i Tverrelva, men &I
av dem skadet seg selv alvor-




lig og måtte amputere en arm.
Han flyktet senere med sin fa-
milie til Canada, men er nå ut-
vist derfra.

Anleggsarbeidet i kraft-
verksområdet startet høsten
1982, og har gått bra. Det har
ikke vært uroligheter siden.
Hva som enn vil skje frem-
over, vil saken bli husket som
den store kraftutbyggingsstrid
i Norge i årene 1970 til 1982.
Det blir spennende å se tilba-
ke på spådommene når vi i
1990-årene har drevet kraft-
verket i noen år. Gikk det så
galt som mange fryktet?

Sivil ulydighet
Thomas Chr. Wyller sier blant
annet i skriftet «Demokrati og
folkeaksjoner» (1980) at vi har
tre måter å gjøre vårt syn gjel-
dende på: Gjennom politiske
partier, organisasjoner og fol-
keaksjoner. Fol keaksjoner
startes av dem som ikke sy-
nes de får innflytelse nok
gjennom de to første. Mange
synes grensen for folkeaksjo-
ner bør gå ved lovbrudd som
aksjonsform, såkalt sivil uly-
dighet. I Alta-saken er nettopp
denne grensen imidlertid klart
overskredet.

Sivil ulydighet er lovstridige
handlinger som foregår i full
offentlighet, og som tar sikte
på å påvirke et begrenset om-
råde av samfunnslivet. Slik
ulydighet er akseptert på en
del områder, som for eksem-
pel ved trafikkaksjoner for å
bedre trafikksikkerheten, strei-
ker for å bedre arbeidsmiljøet
og aksjoner for å stanse an-
legg som ansees for å være
farlige for helsen. Slike aksjo-
ner grenser ofte til bruk av
nødrett, idet det ansees som
høyst sannsynlig at en rett se-
nere vil gi aksjonistene med-
hold.

På kraftsektoren har vi hatt
noen få aksjoner i Norge. Mar-
døla i 1970 og Alta og Orkla i
1979-1982.

Graden av vold som brukes,
er viktig for å karakterisere
aksjonene. Sivil ulydighet er
ofte av ikkevoldsnatur, det vil
si at man ikke bruker fysisk
motstand når politiet går til
motaksjon. Men her er det vik-
tige gradsforskjeller. Bruk av
lenker er straks mer voldelig
enn Gandhi ville anbefalt. Sul-
testreik regnes som ikkevold,
men det er klart at dette er
et psykisk maktmiddel av mer
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aktiv natur enn for eksempel å
nekte å fylle ut skjemaer og
annen boikott som mange
åpent vedstår seg. Men sul-
testreik er ikke i seg selv lov-
stridig.

I Alta ble det 18/9 1979
brukt så sterke lenker at poli-
tiet måtte gi opp å fjerne de-
monstrantene. 94 personer
fikk bøter, men bare én bot ble
vedtatt. De mest aktive ble
stevnet for Alta herredsrett,
der de foreløbig ble frifunnet
med den begrunnelse at de
handlet i troen på at det kunne
brukes nødrett. Dommen ble
anket, og kom opp i Høyeste-
rett 6/11 1981. Resultatet ble
at frifinnelsen ble opphevet på
grunn av feil i lovanvendelsen.

Torsdag 5. juli 1979 startet
aksjonen i Stilla, og den ble
tidlig møtt med motdemon-
strasjoner. Motaksjonistene
rev 8. juli ned transparentene
og brente dem. Etter politiets
nytteløse aksjon i september
ble det i slutten av måneden
dannet en komiW Aksjonsko-
mMen mot de ulovlige de-
monstrasjonene i Stilla. De ga
demonstrantene fem dagers
frist til å forlate leiren, men det
ble med truselen. Da leiren ble
brutt 15. oktober, ødela mot-
aksjonen resten av leiren. Stil-




la-leiren hadde da vart i 104
dager. Samenes sultestreik i
et telt foran Stortinget 9.-15.
oktober var også en sivil uly-
dighetsaksjon. Stortingsrepre-
sentant Stein Ørnhøi var blant
dem som ble båret bort fra
plenen foran Stortinget, der de
hadde slått leir uten tillatelse.
Det skjedde 11/10 1979.
Høyesterett bekreftet i januar
1981 bøteleggingen av fem av
samene. En tredje ulydighets-
aksjon ble startet i Stilla i ja-
nuar 1981, da mange hundre
demonstranter raskt ble fjer-
net av politiet. To samer sul-
testreiket denne gang. Den 6.
februar ble regjeringskontorer
i Osio okkupert av aktivister.
De ble bøtelagt i august 1981.
Den siste større aksjon mot
vegarbeidet foregikk som
nevnt i oktober—desember
1981.

Hvorfor ble Alta-konflikten
så omfattende?
Den engelske økonomen E. J.
Mishan har i sin bok «Økono-
misk vekst — til hvilken pris»,
norsk utgave Cappelen 1971,
fremhevet at det beste ville
være separate muligheter for
alle. I Alta vil det si at fiskerne
kan fortsette å fiske, reindrift-
samene fortsette med rein-

drift, og de av befolkningen
som ønsker elektrisitet, kan ta
den ut av elven. Og elven selv
lever videre, den har bare for-
andret løp og går gjennom en
tunnel i to av sine 170 kilo-
meter.

Konflikten oppsto ved at
dette istedet ble oppfattet som
et valg mellom laks eller kraft,
reindrift eller kraft. Nå må det
medgis at visse ulemper ikke
er til å unngå. Men overskud-
det ved Alta-utbyggingen er li-
kevel så stort at erstatningene
kan gjøres svært rikelige. Det
er dessuten meget viktig å
være oppmerksom på at ma-
nøvreringsreglementet åpner
for bruk av magasinet til å sty-
re vannføringen, slik at man til
og med kan redusere de nå-
værende ulemper ved for ek-
sempel isgang.

Alta-konflikten har også
vært en sak om tillit til saksbe-
handlerne. Ulrik Wisløff påsto
for eksempel at lakserappor-
ten til Sedgewick var unnalurt
av NVE. Og det påstås at
mange spørsmål ikke er utre-
det nok. Hva er nok? I NVEs
bilag til Energimeldingen
(1980) fremheves det at sa-
kene bør utredes så langt det
er nødvendig for at man skal
kunne ta en forsvarlig avgjør-




else (side 50). Ethvert spørs-
mål kan jo utredes i minste
detalj, ja, man kan starte
grunnforskning på nær sagt
ethvert område. Dermed trek-
kes avgjørelsen ut, og vi kan
få en dårligere energiforsy-
ning.

Mistilliten kan gi seg komis-
ke utslag. Tore Bongo har
sagt om Guttorm Hansen —
«æ følte liksom ikke at han va
noe godt menneske, for å si
det sånn».

Denne mistilliten gjelder ik-
ke alltid politikere, men også
eksperter, som blir mistenkt
for å overdrive. Uttrykk som
prognosemakere, teknokrater,
eksperter og statistikere er ik-
ke egnet til å fremme toleran-
sen. Lojalitet til styresmaktene
oppfattes som begynnende
fascisme. Man har til og med
gått så langt som til å trekke
sammanligninger med tysker-
nes oppførsel i Finnmark i
1944.

Selve aksjonen og friluftsli-
vet i Alta ga positive erfaringer
for deltakerne. De følte sam-
hold tross ulike motiver. «Det
er skjønt å sitte i lenker».

Årsakene til at Alta-konflik-
ten fikk så store dimensjoner
kan etter min mening kort
summeres i disse punktene:

Regjeringen vedtok 14. september 1981 — valgdagen — at anleggsarbeidet skulle fortsette. Mens både politiet og demonstrantene forberedte seg på
nye konfrontasjoner, startet arbeidet 28. september. Foto: Helge Sunde/Samfoto.
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Saken ble behandlet
uklokt fra begynnelsen av.
Både politikerne og utre-
derne burde ha forstått at
de første planene gikk for
langt.

Utredningene nådde ikke
fram. Utrederne burde lagt
fram sitt stoff langt mer le-
servennlig, med figurer,

fargebilder og så videre.
Massemedia overtok in-
formasjonen.

- Mistilliten til myndighete-
ne var inngrodd hos
mange.

- Samenes æresfølelse bur-
de vært styrket, eller i alle
fall ikke svekket. Delvis
brukes samene som vå-

pen mot myndighetene,
når egne argumenter ikke
fører fram.
Solidaritet mellom mot-
standerne med de for-
skjelligste motiver var et
trekk i saken.
Striden var merket av
motstanden mellom eks-
tremister på venstre- og
høyre-siden.

Naturvernere og økofilo-
sofer så Alta som symbol
på sin kamp, mer enn som
eksempel på vannkraft-
ødeleggelser.

Rent tekniske planer inte-
resserer svært få, og for-
delene ved mer kraftpro-
duksjon tillegges I iten
vekt.

Gje;lei.ikke

penenef wzd svesieg
',Atadrise

Advarsel.
Kraftanlegg

under bygging.

Adgang forbudt

tor uvedkownende
.5..11?Tablvett.,at

Null-punktet i dag. Forbudet er innført av hensyn til reinen, og det er rein-
politiet som holder oppsikt i området. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Ola Brekke var anleggsleder i Alta fra 1979 til 1981. — Det verste var all
ventingen. Det var frustrerende å få beskjed om å passe på entreprenør-
mannskap og maskiner, og å honorere disse for ventetimer i «stand-by»
perioden frem til et nytt oppstartingsvedtak. Demonstrasjonene har på-

ført utbyggeren 12 millioner kroner i direkte utlegg, sier han.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Gemyttene har stilnet i Alta-konflikten. Da Norske Reinsamers Landsforening hadde årsmøte 21. juni i år, ble det etter avtale med anlegget slått leir i
utbyggingsområdet. Sightseeing på anlegget med anleggsleder Kjell Opheim som guide var et populært innslag. Foto: Alta-anlegget.
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Verne ederne
liten, men v ktig gruppe

Vernelederne er en av de
minste arbeidsenhetene i
Statskraftverkene, men de
utgjør likefullt en svært viktig
gruppe. For en tid siden var
vernelederne fra Kraftled-
ningsavdelingen samlet til mø-
te i Hokksund.

De fem vernelederne i
Kraftledningsavdelingen er
spredd over hele landet. For-
uten én som er plassert ved
hovedkontoret i Oslo, finnes
de andre i Lillesand, Hokk-
sund, Melhus og Bjerkvik.
Vernelederne fungerer som
arbeidsgiverens representan-
ter på dette området, og skal
påse at gjeldende sikkerhets-
rutiner blir fulgt. Dette arbeidet
er omfattende og allsidig.

Bruk av hjelm
På verneledermøtet i Hokk-
sund ble det fremhevet at det
slurves en del med bruk av
personlig verneutstyr. Særlig
gjelder dette bruk av hjelm.
Vernelederne mener at hjel-
men også må brukes av an-
svarlige ledere og tilfeldige
besøkende fra sentralt hold.
Om hjelmbruk ikke alltid er like

nødvendig, har hjelmen stor
symbolsk verdi i verne- og sik-
kerhetsarbeidet.

Kursvirksomhet
Sentralt i vernelederarbeidet
står kursvirksomheten ved
Opplæringssenteret ved SK-
Melhus. Kursene ved sente-
ret spenner over et vidt områ-
de, og er ikke bare konsentrert
om verne- og miljøarbeid.
Senteret har også tilbud til
dem som ønsker å oppdatere
sine kunnskaper innen feltet
de arbeider. Kursvirksomhe-
ten blir sett på som viktig, fordi
nytt utstyr stadig tas i bruk in-
nen kraftledningssektoren.

Samarbeid med andre er
viktig for at man skal kunne gi
de ansatte et best mulig ut-
dannelses- og kurstilbud. I
den forbindelse deltok verne-
lederne ved Kraftledningsav-
delingen i en befaring ved
kranførerlinjen ved Bleiker vi-
deregående skole i Lier. Ver-
nelederne mente at et nærme-
re samarbeid med skolen ville
være nyttig med tanke på
opplæringsvirksomhet og på
videre arbeid med sikkerhet
under løfte- og strekkopera-
sjoner.

FrIst for innsendelse av stoff
til Fossekallen nr. 211985 er
fredag 25. januar. «Haste-
stoff» til nr. 1/1985 kan mottas
tnntji mandag 14. januar.

En oppfinnelse gjort av inge-
niør Toralv Bahr i samarbeid
med Knut Steinsvik ved NVE-
Statskraftverkene i Hokksund,
vil lette arbeidet i forbindelse
med bendsling. Det har vært
en del uhell med de håndhold-
te jekkene som har vært i bruk
til nå. I dag er montørene nødt
til å stå i masta og løfte lina.
Med det nye hydrauliske ut-
styret vil dette ikke lenger væ-
re nødvendig.

Det nye ved utstyret er at en
hydraulisk sylinder erstatter
jekketalja. Prototypen ble for
en tid siden demonstrert i
Hokksund for verneledere ved
kraftledningsavdelingene

Statskraftverkene. Prototypen
som ble demonstrert der, had-
de en løfteevne på 4,5 tonn.
En større type med løfteevne
på 7,5 tonn vil også komme
på markedet.

Utstyret drives av et bensin-
aggregat tilkoblet en hydrau-
lisk pumpe. Til utstyret hører
det med 40 meter hydraulisk
slange av en type som veier
en tredjedel av vanlig vekt.
Om dette utstyret skal bli suk-
sess, avgjøres av de praktiske
erfaringene som høstes i for-
bindelse med utprøving av
utstyret i marka hos Stats-
kraftverkene i Hokksund.

Det var stor interesse for det nye hydrauliske utstyret til bendsling som
ble demonstrert i Hokksund. Interesserte tilskuere er bak fra venstre:
Daniel Danielsen (Statskraftverkene-Lillesand), Idar Karlsen (Verkste-
det-Bjerkvik), Knut Steinsvik (Statskraftverkene-Hokksund) og foran
ingeniør Toralv Bahr.

Hydraulisk
utstyr til

bendsling

Tekst og foto: Geir Kamsvåg
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Bildet: Forankringsmast nedenfor og øst
for det nye stasjonsanlegget til Nordkraft
ved Sørfjorden. Masten veier 40 tonn.



I Tysfjord-området skal
Ofoten-Kobbelv-linjen
krysse Mannfjord og
Grunnfjord. Arbeidet
med disse strekkene blir
utført samtidig, og det
stilles derfor ekstra store
krav til mannskap og ma-
teriell.

Når alt materiell skal fraktes opp
den meget bratte entreprenørvei-
en til damfoten ved Brynvatn, er
man avhengig av godt vær.

 Pell 

I Tysfjord-området er arbeidet
med kryssing av Mannfjorden
og Grunnfjorden i full gang.
Arbeidsoperasjonene skjer fra
Sørfjorden (en arm av indre
Tysfjord) og fra Kjerrvik som
ligger ved Grunnfjorden.

Mastemontering i ulendt
terreng
All transport av mannskap og
materiell i området skjer med
helikopter, bortsett fra strek-
ningen forbi Brynvatnet. Her
transporteres materiellet langs
den meget bratte entreprenør-

veien opp til damfoten ved
Brynvatnet. Under operasjo-
ner av denne typen er man
svært avhengig av gode vær-
forhold. Været har vært guns-
tig i en lengre periode, så her
har hellet fulgt oss.

På strekningen forbi Bryn-
vatnet er det montert en for-
ankringsmast på 40 tonn
ovenfor og øst for det nye
stasjonsanlegget til Nordkraft
ved Sørfjorden. Premonte-
ringen av stålet skjer ved
Brynvatnet like nedenfor dam-
foten.

Oppsynsmennene Harald Bendiksen (strekker), Sigmund Albrigt-
sen (montør) og strekkbas Brynjulf Paulsen avklarer strekkproble-
mer på kanten av Mannfjorden. 1

"

Brynvarmt
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Mast 222 med utsikt over trommelplass og fjordspennbukter nord for Hellemofjorden.

En pust i arbeidet med kaffepause
på kanten av Mannfjorden.

Team-work av 1. klasse
«Strekken» er på 19 mann, og
disse arbeider i team på to el-
ler flere — alt etter behov ved
de ulike arbeidsoperasjonene.
Samband er viktig i en så
spredt virksomhet, og her har
radiokontakten vært avgjøren-
de. Mannskapets gode
kjennskap til hverandre har
gitt denne delen av arbeids-
operasjonen et bortimot profe-
sjonelt preg.

Sjeldent å treffes!
I  tillegg til «strekken» på 19
mann består mannskapet av
tre kokker. Reisen til Kjerrvik
og Sørfjorden foregår med
hurtigbåt søndag kveld kl.
21.30. Etter at mastemontøre-
ne startet på Rekvatn i midten
av oktober, er denne båtturen
normalt den eneste sjansen
montører og strekkere har til å
treffes.

Fisk er fisk og kjøtt er mat
I  løpet av sommeren og høs-
ten har mannskapet fisket
mengder med sei og torsk i
fjordene. Dette til stor forlys-
telse for gjestene. Men for den
som «ikke liker fisk til mid-
dag», har bigeskjeften kanskje
vært litt av en ergrelse. Men
sunt er det i alle fall.

Mast 97 med utsikt over
Grunnfjorden mot Kjerrvik.

Linjestrekk på
13,5 kilometer
Linjemonteringen eller strek-
kingen foregår fra mast 86
nord for Mannfjorden, over
Mannfjorden via fjellpartiet
mellom de to fjordene, over
Grunnfjorden og videre til
nordsiden av Hellemofjorden
til mast 222.

Strekket er på 13,5 kilome-
ter, og materiellet har vært ut-
satt for sterke krefter. Arbeids-
operasjonen har derfor krevet
mye utstyr, blant annet flere
helikoptre, spesialfartøyet M/S
Elektron, en ferge, en tråler,
flybårne vinsjer og bremser
samt et antall bulldozere. Ka-
belen som monteres er av ty-
pen Lunde fra Årdal og Sunn-
dal Verk.
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Etna/Dokka
Stortinget:

tA 7 Haster det med å
vedta magasinet i Røssjøen?

OLJE

Errif6i

Erik Tondevold

I Fossekallen ble Etna/
Dokka-utbyggingen sist
omtalt i nr. 1/1983.
St.prp. nr. 8 (1984-85)
ble fremlagt 19. oktober.
Man går der inn for fel-
lesutbygging ved at Etna
overføres til Dokka. Det
som hittil er skjedd med
Røssjø-magasinet er
overraskende. NVEs ho-
vedstyre sa nei til dette
magasinet, mens Regje-
ringen sier ja. Hva blir
sluttresultatet i Stor-
tinget?

Alle bør sikte på blinken
Det vanlige er at en utbyg-
gingsplan blir beholdt eller re-
dusert for hvert trinn i beslut-
ningsprosessen. Av den grunn
er enkelte kraftselskaper blitt
beskyldt for å ta hensyn til
«vind» ved å «sikte til side for
blinken». Det vil si at man sø-
ker om et større prosjekt enn
det «riktige». Av og til kan det
kanskje være et snev av sann-
het i en slik påstand.

Hovedstyret foreslo at
Røssjø-magasinet skulle tas
ut av planen, uten egentlig å
presisere hvorfor. Antagelig
var det de naturfaglige årsa-




ker som veide tyngst, for ek-
sempel hensynet til våtmark.

Når departementet deretter
gikk inn for en magasinkapasi-
tet på 15 millioner kubikkme-
ter av hensyn til flomdemp-
ning og minstevannføring i Et-
na, kritiserte mange departe-
mentet for å være «enda verre
enn hovedstyret».

Prinsipielt er det bra at de-
partementet for en gangs
skyld utvider en plan. Kanskje
dette kan være et signal til oss
alle om at vi heretter bør sikte
midt i blinken?

Behøver man si ja eller nei
til magasinet allerede nå?
Overføringstunnelen og Røs-
sjø-magasinet er atskilte ar-
beidsoppgaver, så man behø-
ver ikke nødvendigvis gjøre
noe ved Røssjøen i første om-
gang.

Selv uten dette magasinet
vil forholdene i Etna bli bedre
enn nå, både når det gjelder
flom og lavvannføring. Hvorfor
skal man da forhaste seg for å
oppnå ytterligere forbedring?

Minstevannføring
Departementet går inn for en
minstevannføring i Etna på 2
m3/s i perioden mai—oktober
og 1 m3/s resten av året, målt
ved Kvernan. Dette er stiv-
bent. Med større smidighet

kan man sikre nesten de sam-
me resultater, bare ved hjelp
av magagsinet i Etnsenn (10
millioner kubikkmeter), altså
uten magasin i Røssjøen.

Vannføringene 2 og 1 m3/s
ble opprinnelig foreslått av NI-
VA 1/8 1980. Ved henvendel-
se til NIVA ville man fått vite at
så runde tall ikke er fremkom-
met som resultat av detaljerte
observasjoner og bereg-
ninger. Likevel har mange se-
nere kjempet akkurat for disse
tallene.

Det er synd at departemen-
tet er så skjematisk, for i pro-
posisjonen har man referert
enkelte fleksible uttalelser.
Hydroconsult anbefalte Etne-
dal kommune å gå inn for
ovennevnte minstevannnfø-
ringer, riktignok tilsigbegren-
set. Som absolutt nedre gren-
se foreslo man 1,3 og 0,7
m3/s, og behovet for magasin
ville dermed bli redusert. Råd-
mannen i Etnedal fikk
dessverre ikke formannskap
og kommunestyre med på
dette.

Naturlig middelvannføring
ved Kvernan er 9,6 m3/s. Med
en magasinkapasitet på 10
millioner kubikkmeter i Etn-
senn er det grunn til å tro at
man vil kunne manøvrere slik
at vannføringen meget sjelden
kommer under departemen-

tets grenser.Dette burde vært
utredet.

Vannstand
Av miljømessige årsaker ved
Etnsenn skal man i tidsrom-
met 15. juni-1. oktober ikke
kunne overføre vann fra Etna
til Dokka, med mindre vann-
standen overstiger HRV-1,0
m. Imidlertid skal magasinet
kunne tappes ned under den-
ne grensen for å sikre minste-
vannføring. Fellesutvalget for
grunneierlagene i Etnedal gikk
i sin uttalelse av 10/6 1983 inn
for prinsippet om en slik ned-
tapping, og rådmannen fulgte
opp.

Stort sett godt resultat
Etter min mening har planleg-
gings- og beslutningsproses-
sen gitt Oppland fylkes elektri-
sitetsverk en god utbyg-
gingsplan for Etna/Dokka.
Dessuten vil man etter ma-
nøvreringsreglementets prø-
vetid på fem år kunne nyttig-
gjøre seg erfaringer som kan
gi et enda bedre resultat.

Men er man for rask med å
vedta at Røssjøen/Rotvollfjor-
den skal utnyttes som maga-
sin, hjelper det lite å angre,
dersom det senere skulle vise
seg at man kunne klart seg
uten. Da er neddemmingska-
dene allerede gjort.
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Bedre rekruttering og
utvikling av ige
medarbeidere?
Undervisningsavtale
mellom NVE og NTH: Tekst: Tor-Odd Berntsen

Foto: Kjell Eidet

Som ledd i arbeidet med å rekruttere og utvikle
dyktige medarbeidere, har NVE og NTH inngått
en undervisningsavtale. Avtalen har vært i kraft
siden 1. september 1983, og resultatene fra det-
te prøveprosjektet er gode så langt. Man mener
at avtalen er god bedriftsøkonomi og fornuftig
personalpolitikk både på kort og lang sikt.

1. september 1983 ble det
inngått en undervisningsavta-
le mellom NTH og NVE. For-
målet med avtalen var å:

Styrke partenes kompe-
tanse innen det el-kraftteknis-
ke fagområde.

Stimulere NTH-studente-
nes interesse for utviklings-
oppgaver innen fagområdet,
og dermed styrke rekrutte-
ringen også til NVE.

— Styrke et samarbeid som
allerede er godt og av betyde-
lig omfang, og gi det mere
forpliktende karakter.

Produksjons- og drifts-
teknikk som prøveprosjekt
Prøveprosjektet er begrenset
til produksjons- og driftsteknis-
ke problemstillinger i el-kraft-
systemet. Det konkrete sam-
arbeid blir derfor i denne fase

Man kan ikke klage på konsentrasjonen fra elevene. I forgrunnen til venstre sitter Asbjørn Elgstøen fra Samkjøringen, dernest Lars Bache Nielsen fra
NVE-SDR.
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mellom Institutt for el-krafttek-
nikk, NTH og Drifts-, Produk-
sjons- og Elektroavdelingen
(SD/SP/SE) i NVE-Statskraft-
verkene. Avtalen vil senere
kunne utvides til å omfatte
andre avdelinger og direktora-
ter i NVE. Med dette avgrense-
de og konkrete siktemål vil
man oppnå følgende:

Utforming av prosjekter
som med begrenset ressurs-
innsats på kort sikt gir målbar
nytte for begge parter.

Erfaring med en enkel og
direkte form for samarbeid
som kan utvides og tilpasses
etter behov for øvrige parter i
de to institusjoner.

Avtalen er begrenset i tid til
fem år og er gjort gjeldende
fra 1. september 1983.

Professor Hans H. Faanes underviser om elektriske trefasesystemer i H-28 12. november i år.

Rammeavtale og konkrete
prosjektavtaler
Avtalen består av en ram-
meavtale og et antall konkrete
prosjektavtaler. Rammeavta-
len gir de generelle retnings-
linjer for samarbeidet, og
prosjektavtalene beskriver
rammeavtalens konkrete inn-
hold. To prosjektavtaler er
inngått:

Etterutdanningsprogram/
utstyr
Det prinsipielle innhold i den-
ne avtalen er følgende:

NVE gjør bruk av kurstil-
bud utarbeidet ved NTH innen
en systematisk opplæring og
personalutvikling i NVE.

NTH gir i avtaleperioden
15 eksamensgivende etterut-
danningskurs (EEU-kurs). De
to første kurs ble holdt i vårse-
mesteret 1984 (Pålitelighet/
Brytning av strøm). I høstse-
mesteret vil det bli holdt kurs i
Krattelektronikk og Trefase-
systemer, grunnkurs. Alle kur-
sene er åpne, men deltagere
fra NVE prioriteres. Kursene
godkjennes av en felles sty-
ringskomM, men administre-
res av NTH i samarbeid med
personalavdelingen i NVE.

NVE investerer i nytt data-
teknisk utstyr for undervis-
ningen ved Institutt for el-kraft-
teknikk. Dette er en forskutte-
ring av NTHs grunnlagsinve-
stering i kursopplegget.

Stipendiat/
forskningsprogram
Behovet for denne prosjektav-
talen er i hovedsak følgende:

Stipendiatenes forsk-




ningsoppgaver vil supplere og
styrke det øvrige forsknings-
og utviklingsprogram som
NVE driver i samarbeid med
forskningsinstitutter og konsu-
lenter.

Stipendiatene represente-
rer et rekrutteringspotensiale
av kandidater som med sin
forskerutdannelse vil gi NVE
en vesentlig styrking av det
faglige miljø.

Stipendiatene vil styrke
fagmiljøet ved NTH/EFI og bi-
dra til økt rekruttering og be-
dret kvalitet i ingeniørstudiet.

Stipendiatordningen vil
øke interessen for de fagom-
råder som er mest relevante
for NVE-Statskraftverkene.

Det kan legges til grunn føl-
gende prinsipper for de sti-
pendiater som går inn under
denne avtale:

— Stipendiaten ansettes og
lønnes av NVE enten i enga-
sjementsstilling eller etter kon-
trakt.

Universitetsstipendiater
ved NTH gis etter godkjenning
fra NTHs rektor mulighet til å
inngå egne begrensede pro-
sjektavtaler med NVE.

Det forutsettes at stipendia-
tens studieoppgave er av
sentral interesse for NVE.

Ansvarlig styringskomit
Hvordan og hvem skal så ad-
ministrere disse avtalene? Det

er oppnevnt en styringskomM
med to representanter for hver
av partene. Styringskomiten
er slik sammensatt:

— Studiesjef Kjell Carlsen,
NTH
Dosent Arne T. Holen, NTH
Fagsjef Ommund Hauge,
SE/NVE
Kontorleder Tor-Odd Bernt-
sen, SDR/NVE

Personlige varamenn er i
rekkefølge som foran:

Overingeniør Tore Jørgen-
sen, NTH

— Professor Hans M. Faanes,
NTH
Undervisningsleder Kjell Ot-
to Bjørnå, AP/NVE
Fagsjef Ola Gunnes, SP/
NVE

StyringskomMen velger for-
mann som årlig skal veksle
mellom partene. I inneværen-
de år er dosent Arne T. Holen,
NTH formann. Styringsko-
miten er gitt det fulle admi-
nistrative og økonomiske an-
svar for avtalen.

Erfaringer med
undervisningsavtalene
Erfaringene med undervis-
ningsavtalene er gode så
langt, og kurstilbudet er under
stadig utvikling og videre til-
pasning til vårt behov. For ti-

den arbeider to stipendiater
ved NTH innen prosjektavtalen
om Stipendiat/forskningspro-
gram. Informasjonsmateriell til
elektrostudenter ved NTH er
på trappene.

Dette konkrete samarbeid
synes å kunne utvikle seg til
et forhold av stor nytteverdi
både for NVE og NTH. Sty-
ringskomiten skal utarbeide
årlige rapporter om utvikling
og innhold av samarbeidet.
På denne måte ønsker vi å vi-
se ansvar for rekruttering og
utvikling av dyktige medarbei-
dere til vår etat. Det er god
bedriftsøkonomi og fornuftig
personalpolitikk både på kort
og lang sikt.

Tavlen benyttes fullt ut for å få for-
midlet kunnskap til forsamlingen.
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Nå lederne blir
et problem

Kjære
Når en bedrift ønsker å se på
sin egen effektiVitet og forhol-
dene de ansatte arbeider un-
der, kommer lederproblemet
på dagsorden.

Trivsel, arbeidsmengde og
kvaliteten på arbeidet er ting
som hører sammen. Det ene
utløser ofte det andre.  I  mot-
satt fall begynner tingene å ar-
beide mot hverandre. Forhol-




dene blir så vanskelige og
utrivelige at arbeidsmengden
og kvaliteten synker drastisk.
Som regel har man da et le-
derproblem.

Det finnes like mange typer
ledere som mennesker. To ty-
per ledere skiller seg likevel
ut, fordi de utfra tilsynelatende
forskjellig lederstil oppnår det
samme: nemlig et ry som ef-
fektive og gode ledere.

Den ekspansive
Den ene ledertypen delegerer
ansvar og arbeid til sine med-
arbeidere i en grad som nes-
ten tar pusten fra nyansatte. I
en slik avdeling er det nemlig
ofte nyansatte. Her har gjen-
nomtrekk av folk utviklet seg
fra «noe en må leve med» til
en måte å få tingene gjennom
etter eget hode. Den nyansat-
te lever i uvitenhet om dette
inntil andre i bedriften forteller
om forgjengernes ofte håplø-
se kamp mot autoritetene,
med eller uten hjelp fra fagfo-
reninger, administrasjon og
lignende.

Lederen ved denne avde-
ling er ekspansiv, sitter ofte i
møter eller i telefonen, har li-
ten kontakt med dagliglivet i
avdelingen, og er like snar til å
kreve interne regler og forord-
ninger som til å forandre dem
uten å rådføre seg med andre.

Oppfølgingsarbeidet i avde-
lingen er dårlig. De ansatte ar-
beider i et stressende vakuum
der man er overlatt til seg
selv, og ting besluttes eller ut-
settes til et møte ingen vet noe
om. Man er pålagt ansvar —
uten innflytelse. Det snakkes i
det vide og i det brede, men
ikke med dem det angår. Det
spiller da heller ingen rolle.
Det som er fundamentalt den
ene dagen, er glemt den nes-
te.

Lederen er stadig på farten,
og er således vanskelig å få
tak i nettopp når han trengs.
Hans dag fylles med møter og
luftige planer. Det tas gjerne
stillinger fra grunnplanet der
avdelingens arbeid skal gjø-
res, for å opprette andre, lufti-
ge stillinger. Ansvaret for den
daglige driften delegeres rundt
omkring til den som vil ha det
eller til den som ikke tør si nei.

Lederen farter gjerne rundt
på viktige kongresser i store
hoteller. Som ekspansiv sjef
er han like nøye med sin egen
lønnsutvikling som å passe på
at ingen andre stikker hodet
over det nivå der han selv
ønsker å ha sine ansatte. Et-
hvert velferdstiltak eller min-
nelig ordning mellom bedrift
og ansatt møtes med mistan-
ke og skepsis helt til det går
gjennom ad omveier og han
selv eventuelt kan dra nytte av
det. Forakten for fagfore-
ningen er like sterk som viljen
til å benytte seg av den i et
eget knipetak.

Detaljisten
Den andre ledertypen er ikke i
stand til å delegere overhodet.
Det som tilsynelatende er en
slags faglig fundert bekymring
for andres udugelighet, er
tvertimot redselen for det mot-
satte. En slik leder blir til et lø-
pende inferno av papirer og
saksdokumenter. Han låser
seg inne på sitt eget kontor,
blokkerer telefonen og påtar
seg prosjekter og ansvar langt
utover det fem andre er i
stand til å gjennomføre.

Rundt omkring sitter det på
denne avdelingen yngre folk
og spisser blyanter, setter opp
bedriftsfotball-laget og synes
arbeidet begynner å miste
mening utover det å fylle tiden
før og etter lunsjpausen. Med
like intens styrke som den
førstnevnte lederen planleg-
ger avdelingens framdrift og
framtid, går denne leder full-
stendig opp i en detalj han
med enkelhet kunne ha over-
latt sekretæren. Sekretæren
ville ha ekspedert saken med
et pennestrøk eller tjue anslag
på skivemaskinen.

En slik leder oppfattes som
snill og hjelpsom, men det fal-
ler han aldri inn at han selv
kunne ha fått god hjelp av si-
ne medarbeidere.  I  sin egen
komiske suksess merker han
ikke at folk rundt ham begyn-
ner å bli irritert.

Denne lederens skjebne er
å bli sparket oppover.

Den førstnevnte, ekspansi-
ve leder arbeider seg møy-
sommelig oppover stigen og
utvider sine ansvarsområder,
til tross for de advarsler han
får fra folk som vet bedre. Lik-
som hans politikk er å få fær-
rest mulig folk til å gjøre mest
mulig under størst mulig an-
svar til lavest mulig lønn, vet
vår sistnevnte leder knapt
hvor mange medarbeidere
han har i avdelingen, og han
er svært rundhåndet med
godtgjørelser og overtidstil-
legg. Dette inntil regelverket
stopper ham og bringer ham
selv og den underordnete i
forlegenhet.

Ledere med suksess er de
begge. De har det alltid tra-
velt, snakker alltid om sitt eget
arbeid, om bedriften og om
seg selv. De haster inn og ut
med sine små privilegier og
sin private suksess, men hvor
gode ledere er de egentlig?

Satyricon

38 FOSSEKALLEN NR. 10-84



Vanntap i
Glomfjord

Fulle kraftverksmagasiner er
noe vi ønsker oss — alle vi som
er knyttet til landets energifor-
syning. Fulle kraftverksmaga-
siner, men ikke så fulle at det
renner over. Da oppstår det
ofte vanntap.

Storglomvatn, som er ho-
vedmagasinet for Glomfjord
kraftverk, ble helt fullt i høst —
og det rant over i to perioder
på tilsammen nesten fire uker.

Overløp ved Storglomvatn er
en sjelden foreteelse. Det er
11 år siden sist.

At overløpet kan være både
vakkert og stemningsfullt, har
fotografen fått festet til filmrul-
len. Det som ellers er spesielt
med dette bildet, er at NVE får
betalt for alt vannet som her
renner over dammen, selv om
det fosser ned det gamle elve-
løpet og rett til havs.

Full betaling for vanntap er
en ønskesituasjon som Glom-
fjord kraftverk er begunstiget
med. Dette henger sammen
med en gammel bestemmelse
i kraftleieavtalen med Norsk
Hydro. Bedriften har forpliktet
seg til å avta all energi som
kan produseres i kraftverket. I
perioder hvor uttaket er min-
dre enn 100 MW opparbeider
Hydro seg en erstatningsplikt 


dersom vannet senere går
tapt.

En totalstans ved Hydros
anlegg i Glomfjord sommeren
1983, må bedriften nå betale
for med full kraftpris. Reg-
ningen lyder på 37,5 GWh.
Vanntap kan altså også være
god forretning.

Tekst: Thorleif Jenssen
Foto: Kristen Selfors

NVEs personale:endringer i oktober 1984

Nytilsatte:
Andersen, Monica
Arnesen, Arne
Danielsen, Ole K.
Evju, Eva
Farstad, Svein
Fredriksen, Tove Lise
lbenholt, Einar
Jordet, Grete
Karlsen, Ove R.
Kjærstad, Tove E.
Kjørven, Lars
Larsen, Stig
Nilsson, Trond E.
Nordgard, Olav Harald
Olsen, Rune
Prestegård, Hans
Schunco, Eva
Sjøfors, Bjørn
Strokkenes, Stig
Thaulow, Haakon

Bjørnstad, Hans
Dahl, Dankert
Fjelldal, Odd
Følling, Ole
Gausvik, Kjetil
Hoel, Torleif

Hulaas, Harald 0033 Avd.ing.
Leirbekkhei, Anbjørn 0991 Fagarbeider
Moen, May Grethe 0015 Ktr.fullm.
Nastad, John 0998 Mont.leder
Nordheim, Aslak 0991 Fagarbeider
Nyrud, Tov 0991 Fagarbeider
Pedersen, Arvid 3240 Overingeniør
Sandsland, Christian 0995 Maskinm.ass.
Sørlie, Emilie 0010 Førstesekretær
Tverrfjeld, Reidar 0991 Fagarbeider
Utigard, Olav 0991 Fagarbeider
Ågedal, Oddleif 0033 Avd. ing.

Fratredelse med pensjon:
Hals, Per Henrik Damvokter
Lieng, Arne Overingeniør
Smith, Per T. Fagsjef
Wiger, Rolf Oppsynsmann

Fratredelse, annen:
Brekke, Oddvar
Brunborg, Svein Roar
Holt, Knut
Nielsen, Bjørn
Reiten, Kåre
Romundstad, Nelly
Skjoldli, Norvald
Steine, Kirsten Hiim

Avd.ing.
Overingeniør
Førstesekretær
Ktr.ass.
Driftsarbeider
Ktr.fullm.
Overingeniør
Ktr.ass.

Avansement, opprykk:

Ktr.ass.
Avd.ing.
Avd.ing.
Driftsarbeider
Ingeniør
Ktr.fullm.
Tegner
Ktr.ass.
Ktr.fullm.
Ktr.ass.
Førstesekretær
Spesialarbeider
Ingeniør
Overingeniør
Oppsynsm.ass.
Førstesekretær
Ktr.fullm.
Tekniker
Avd.ing.
Fagsjef

0010 Førstesekretær
2880 Mont.leder
1001 Mask.mester
0991 Fagarbeider
0979 Opps.mann
0991 Fagarbeider

EA
ESO
SEU
Nore-verkene
SPK
SAA
VU
ET 1
Kobbelv-anlegget
EA
SAI
Aura-verkene
SDS
SDR
Kobbelv-anlegget
Jostedal-anlegget
EA
VHO
VVT
VU

AAØ
Område 5
Innset-verkene
Rana-verkene
Jostedal-anlegget
Aura-verkene

SBM
Rana-verkene
SAA
Aura-verkene
Tokke-verkene
Rana-verkene
EEP
Tveiten
AAØ
Aura-verkene
Tokke-verkene
Kr.sand Trafo

Glomfjord
VU
SB
Aura-verkene

Ulla-Førre-anleggene
EEM
ESO
EA
Mår
SAA
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
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