á

Nødsarbeid?
I en tid hvor oljemilliardeneruller og den norske mediaverdengår berserk i
Treholt-saken,tillater jeg meg igjen å rette søkelysetpå en for NVEog dermed
for vårt land viktigsak.I dissedager kan den kanskjevirke ubetydelig,men
jeg finner likevelat den fortjener spalteplass.
Jeg tenker selvsagtpå organisasjonssaken.Forganske nøyaktigett år siden
skrevjeg på denne plass at man fryktet hastverksløsningernår det gjalt NVE's
fremtidigeorganisasjon,til tross for de 17 år som er gått siden saken første
gang ble tatt opp. I dag er det 18 år siden, og spørsmåleter om vi er kommet
nærmere målet.
Riktignokforeliggerdet nå et forslagtil stortingsproposisjonom NVE's
organisasjon.Den er imidlertidfremdelesUnntatt fra offentlighet,og dermed
ukjent for de fleste.Offentligblir den først når den er fremmet i statsråd, og
det lar vente på seg. Etter planen skulleproposisjonengått gjennom statsråd
i fjor høst, for så å bli behandlet i Stortingeti årets vårsesjon.Dermedkunne
man håpet på en avklaringi 1985.Dette spøker det nå imidlertidalvorligfor.
Sidennyttår har statsråd utsatt NVE'sorganisasjon fra uke til uke. Det er
selvsagt mulig at saken er behandlet når dette går i trykken, men etter
tidsplanen er det likevelnoe i seneste laget. Energi-og industrikomiteenhar
uttalt at den må ha proposisjoneninnen 1. mars dersom den skalkunne
behandles av de folkevalgteinnen sommerferien.Når dette skrives,har vi
passert 1. mars, og noen proposisjonforeliggerikke.
Tilhøsten er det stortingsvalg,og budsjettbehandlingentillater neppe at
andre store saker blir satt på programmet. Dessutenkan vi risikereat en
eventuellny regjering ønsker nye utredninger i spørsmåletom NVE's
organisasjon.Minuttalelse for et år siden ble saksetpå morro-sideni Farmand.
Hvisorganisasjonsspørsmåletblir ytterligere utsatt, havner vi kanskjei Darwin
P. Erlandsensspalte noen og hver.
Dette er imidlertidingen spøk.Vihar et arbeid som skal gjøres i
Vassdragsvesenet,et arbeid som de fleste er enige i er av stor betydning for
det norske samfunn.Dagensorganisasjonsmønsterhar lenge vært en hemsko
for oss. Organisasjonssakenfortjener derfor etter min mening en bedre
skjebneenn det en replikkjeg overhørte forledenkunne gi illevarselom.: «Om
ikke annet kan organisasjonssakenvære et godt eksempelpå verdien av
nødsarbeid».
På den annen side er det vel ikke sannsynligat de ansvarligevil gjøre 18 års
utredninger og saksbehandlingtil skamme.
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Nærlyspå NVEs
kjøretjeneste:
Effektiviteten
for NVEskjørekontor.
er stikkordet
Smidig og smertefritt fraktes
våre tjenestemenn til ulike
gjøremål i Oslo, og post og
pakker kommer alltid frem.
Hvorforhar NVEegen bilpark,
og hvilke tjenester kan
kjørekontoret tilby? Hvordan er
tjenesten organisert? Dette er
spørsmål vi har stilt våre
smilende sjåfører og deres
foresatte.
Effektiviteteni høysetet
Den som er lykkeligeier av egen bil,
vet hva det koster å anskaffe og
vedlikeholde rullende materiell. For
ikke å snakke om driftsutgiftene!Det
er snarere til tross for enn på grunn
av økonomiskeforhold vi kjøper bil
i dag, så også i NVE.
- Den bilparken vi har i dag, er
selvfølgeligen merkbar belastning på
budsjettet, kan fagsjef Finn Gran
opplyse. I tillegg til anskaffelse,
vedlikehold og drift av bilene, kommer
lønn til fem personer. - Du kan kjøre
mye drosje og leiebil for de pengene,
så skulle vi lagt utelukkende kroner
og øre til grunn, ville vi spart atskillig
på å nedlegge hele tjenesten, sier Gran.
I samme åndedrett forsikrer han oss
imidlertid om at man ikke går med
slike planer. Til det betyr tjenesten for
mye for effektiviteten innen etaten.
Kjøretjeneste i etatens egen regi er en
service som hele administrasjonen
nyter godt av, og uten denne service
ville vi stått atskillig svakere på andre
områder hvor effektivitet og tid er
avgjørende. Som kjent har NVEi de
siste årtier vært i rivende utvikling.
Etaten er vokst ut av sitt gode skinn,
så å si, med kontorsteder spredt over
hele byen. Skulletransporten av post,
pakker og personell overlatestil drosjer
og leiebiler,ville den interne
kommunikasjonenbli vesentligsvekket.
Tjenestemenn i NVEferdes mye
også utenfor etaten. Lange køer på
drosjesentralen i Oslogir unødvendig
ventetid, men med kjøretjenesten i
bakhånd, kan avtaler overholdes og
verdifull tid brukes på annen måte.
Punktlighet er en dyd og inngir tillit,
og har man bestilt transport hos
kjøreformidlerBergit Johansen skal
det godt gjøres å komme for sent.
Blankpolert bilpark selv i den verste vintersøla.
Dette er det inntrykk Steinar Bognerud og de
andre sjåførene gir Oslo-trafikkantene.

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein ErikDahl/
Samfoto.
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Team-work er viktig
for kjørekontoret,
ellers blir det kaos
og forsinkelser over
hele linjen. Det er
sjelden så mange
av staben kan samles
på kontoret slik som
her.

Fra representasjonskjøring
fellestjeneste

til

Kjøretjenesten slikvi kjenner den
i dag, ble etablert allerede før vi flyttet
inn i vårt staselige hovedkontor i
Middelthunsgate. Hensynet til
ledelsens bekvemmelighet ble tidlig
ivaretatt ved to biler med dertil
hørende sjåfører - disse skulle ha
ansvaret for generaldirektørens og
kraftverksdirektørens
representasjonskjøring.
Allerede tidlig i 1960-årene, mens
etaten hadde tilhold i
Handelsbygningen i Drammensveien
begynte konturene av
administrasjonsdirektoratet å tre frem.
Her ble grunnen til det vi i dag kjenner
som Fellestjenestene lagt, blant annet
kjøretjenesten. Da NVEflyttet inn i
nybygget ved Frognerparken i juli
1964, syntes transportbehovet stort.
I de dager betraktet man nemlig
Middelthunsgate som noe av en
periferi!Bilparkenble utvidet, og den
ble ikke lenger forbeholdt ledelsen.
Norge rundt med hovedstyret

Det var ikke bare det at vi flyttet på
landet som økte behovet for transport.
I 1960-årenevar utbyggingsaktiviteten
stor, og NVEshovedstyre ble holdt i
stadig aktivitet med befaringer rundt
i landet. Den gang ble transporten av
hovedstyrets medlemmer ordnet ved
etatens egne biler, og ukesturer sto
stadig på programmet. I disse årene
skapte den betydelige
kjørevirksomheten på befaringer
grunnlaget for en stor stab ved
kjørekontoret - på det meste seks
6

FOSSEKALLENNR. 2-85

sjåfører i tillegg til kjøreformidlerog
nestleder.
Effektivitetskravetsto også den gang
sentralt. Ragnar Folkvard,som i dag
er leder for Fellestjeneste-kontoret,
kan fortelle at han i direktør Bjerkebos
tid fikkbeskjed om å skaffeen bil med
plass til tre i forsetet. Det ekstra setet
skulle brukes til ulike ordførere man
plukket opp underveis.
Nye mål - færre midler
I dag er formålet med kjøretjenesten

hverken ledelsens bekvemmelighet
eller hovedstyrets befaringer - både
direktører og hovedstyre får klare seg
som best de kan. Riktignokstår det
fremdeles en og annen langtur på
programmet, og det hender vel at det
blir sen vakt når direktørene skal
representere etaten ute en kveld, men
dette hører til sjeldenhetene.
Det er først og fremst
persontransport og smågodsforsendelser mellom NVEsmange
kontorsteder og innen Oslogenerelt
som står på timeplanen idag.
Post skal hentes og bringes, pakker
skal tollklareres og utallige ærend på
byen utføres. - Når staben ved
kjørekontoret i løpet av de senere år
er redusert til fire sjåfører på heltid,
én leiesjåfør på deltid samt
kjøreformidlerer det ikke fordi
arbeidsmengden er blitt mindre, sier
Folkvardtil Fossekallen.- Det er
atskillig flere ansatte ved
hovedkontoret nå enn for et tiår siden,
noe som selvsagt har økt
transportbehovet. At vi er spredt over
så godt som hele byen gjør det ikke

bedre. - Når vi i dag får dekket et større
behov ved færre mannskaper, betyr
det at våre sjåfører gjør en god
jobb og at kjørekontoret fungerer
rasjonelt og effektivt,understreker
Folkvard.
Fra postruter

til kongekjøring

Våre smilende og effektivesjåfører er
vel kjent for de fleste - i hvertfall for
den som har ærend ved
hovedkontoret. De er som sagt fire i
antall, og en like effektivog smilende
Bergit Johansen leder dem alle i riktig
kjøreretning. I tillegg er Per Westby
knyttet til kontoret via
Transportformidlingen for
varetransport. Han er lett
gjenkjennelig med sin bortimot
selvkonstruerte Volkswagenpick up
- også han med et smil og en munter
replikk til alle.
Kontoret er vanligvis bemannet fra
0700 til arbeidstidens slutt. Allerede
fra klokken 0800 kjøres de faste rutene
- til Husebybakken,Noreveien, Fridtjof
Nansensvei,Industrigata og Nedre
Vollgate - hvor NVEhar kontorer, og
til postkontoret.
Nær kontakt med Olje-og
energidepartementet er nødvendig for
en etat som NVE.Her blir det mye
kjøring til og fra, kan sjåførene
opplyse. Interessante oppdrag blir det
også fra tid til annen, forteller Steinar
Bognerud. Best husker han
kongekjøringen i forbindelse med
åpningen av Kvilldalkraftstasjon i
1982. Den turen var preget av
dramatikk. Limousinen(dog uten
kongen) kolliderte på vei over fjellet,

, AP

og en ny måtte skaffesi all hast. Og
slike biler går det ikke tretten av på
dusinet - i hvertfall ikke på Ulla-Førre.
Det vil helst gå godt, og det gjorde det
også den gangen, så Hans Majestet
kom vel frem. - Bare sørgelig at det
ikke fins bilder fra begivenheten, sier
Bognerud, for det er ikke hver dag jeg
kjører så fint folk.
Noen forskjellpå kong Salomoog
Jørgen Hattemaker gjør de ellers ikke
i denne avdelingen av NVE.Alle,
uansett rang og stilling som har behov
for kjøring, fraktes trygt og sikkert til
bestemmelsesstedet. SveinDabrosin
som har 20 års tjeneste å vise til, har
ikke hatt så mye som en bulk. - Vi er
fagfolk med bakgrunn i drosjekjøring
og annen transport, og som
yrkessjåføreri NVEhar vi ansvar for
bilparken og for det materiell og de
menneskeliv vi skal frakte omkring.
Dette setter vi vår ære i, sier Dabrosin.
Velholdt og blankpolert bilpark
De fire sjåførene har seks biler til
disposisjon.Vedlikeholdetkrever
stadig ettersyn, og derfor er det ikke
uvanlig at ett kjøretøy er ute av
sirkulasjon.En bil må alltid stå i
reserve. Det er sjåførene selv som er
ansvarlig for vedlikeholdog rengjøring
av bilene, og for en legkvinne uten bil,
ser det ut til at dette arbeidet er
upåklagelig. I hvertfall skinner både
Mercedeser, Opeler og Peugeot som
katter i måneskinn, noe som ikke kan
sies om privatbiler flest på denne
årstiden. I tillegg til ansvar for
bilparken, er det kjørekontoret som
organiserer bestillinger og utlegg til

drosjekjøring,og tilsyn med og utlån
av de større møterom i
Middelthunsgate 29.
Vi jobber godt sammen!
For uten Bergit Johansen som har vært
kjøreformidleri 10 år, SveinDabrosin
og Steinar Bognerud (7 års tjeneste),
består den faste staben av Terje
Ellefsen og Hans Fagerhaug, begge
med halvannet års ansiennitet. Per
Westby har vært engasjert i hele ni
år. Stabiliteten gir inntrykk av at dette
er en god arbeidsplass, noe som
bekreftes av dem alle. - Men det har
ikke alltid vært slik, sier Dabrosin.- En
tid var det riktig ille, for da hadde vi
kolleger som ikke var innstilt på
team-work. Og det er viktig i denne
jobben. - Vi er avhengig av at alle gjør
sitt, og at alle følger de direktiver
Johansen gir oss på kontoret eller over
vår interne mobiltelefon. Ellersblir det
kaos og forsinkelserover hele linjen,
og det skulle vi snart fått høre. - Men
nå går det kollisjonsfritt,uttrykker de
glade trafikkanter samstemmig. - Vi
trives sammen , og har varierte
arbeidsoppgaver. Og så mange
hyggelige folk vi treffer i jobben!
Vi håper dette siste også gjelder
Fossekallensmedarbeidere, for vi er
hyppige brukere av etatens
kjøretjeneste.

Transport av pakker
Per Westby må ofte ta
tunge loft når han skal frakte smågodsforsendelser til posthuset...

Transport av post...Terje Ellefsen henter post hos
Henry Gravdahl ved Hovedkontorets
postekspedisjon
før han starter på den faste ruta
til Husebybakken.
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Bergit johansen har vært kjøreformidler 110 år.
Hun organiserer etatens egen kjørevirksomhet,
men har også ansvar for bestillinger og utlegg
til drosjekjøring, samt tilsyn med og utlån av
moterom i Middelthunsgate 29.
Svein Dabrosin kan vise 11120års tjeneste. Her
i samtale med Steinar Bognerud som har 7 års
ansiennitet. Et stabilt arbeidsmiljø preger
kjørekontoret i våre dager.

8
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Kjøretjenesten er en viktig del av
intern-kommunikasjonen
ved NVEs hovedkontor
i Oslo, som etterhvert er spredt på mange
kontorsteder. Vi følger Hans Fagerhaug på ruta
til Husebybakken.

Internposten lempes i bilen, og Fagerhaug tar
gjerne en trall der han kjører den velkjente ruta.
Ved forværelset på' Husebybakken overleveres
flybillett fra NVEs reisekontor til Anita Frøynes.
Post fra Husebybakken bringes tilbake til
Middelthunsgate,
samtidig med at et par
motedeltakere
får behagelig skyss i det sure
vinterværet.

El-forsyningE
seg på 100-års
forbereder
elektrisitetsforsyning
N orsk
jubileum. - Vi forbereder en bred
markering av el-forsyningen. De
viktigste elementene i dette
opplegget er «Elforsyningens
dager» i Skien i månedsskiftet
september-oktober og lokale
arrangement rundt i landet.
Dessuten har vi utformet en
felles logo for el-forsyningen, slik
at vi for første gang skal ha
mulighet til å stå fram samlet
og i full bredde, sier
informasjonssjef Tor Inge

Akselsen i Elforsyningens
Informasjonstjeneste til
Fossekallen. 100-årsjubileet er
et samarbeid mellom alle de
sentrale organisasjoner som har
tilknytning til norsk
el-forsyning. Norske
ElektrisitetsverkersForening
(NEVF)er hovedarrangør av
arrangementet i Skien, mens
Elforsyningens
Informasjonstjeneste fungerer
som prosjektledelse og
koordinator.

- VI forbereder en bred markering av el-forsyningens 100 års jubileum,
Tor Inge Akselsen i Elforsyningens Informasjonstjeneste
informasjonssjef

kan
fortelle.

i

Tor Inge Akselsenunderstreker at
arbeidet med 100-årsjubileet harhøy
prioritet. - Vår bransje har i årevis stått
med lua i handa. Men sett under ett
er vi en meget stor og
samfunnsøkonomiskviktig enhet. Den
totale årsomsetning,
installasjonsbransjen og den
elektrotekniske industrien medregnet,
ligger på 40-50 milliarder kroner.
Samlet har vi bortimot 50 000 ansatte.
Dette gir en tyngde som må benyttes
til å markere oss utad, legger han til.
Publikumsutstilling
Sentralt i opplegget blir
«Elforsyningensdager» i Skienog
«åpent hus» i kraftverkene og
driftsadministrasjonene rundt i landet.
Det siste vil el-verker,kraftselskaper
og reguleringsforeninger stå bak. - Det
å få i stand lokale arrangementer i alle
fylker er ikke minst viktig for å oppnå
den bredden som må til hvis vi skal
få full uttelling, sier Akselsen.
Arrangementet i Skienvil bli bygget
opp rundt en publikumsutstillingi
Ibsenhuset. - I denne utstillingen vil
vi for det første trekke opp den
historiske utvikling som har funnet
sted siden LaugstolBrug i Skienfor 100
år siden begynte å levere elektrisitet
til alminnelig forsyning. Dessuten vil
vi se nærmere på dagens og
morgendagens situasjon for
el-forsyningen.Utstillingenvil dermed
bli todelt. Den historiske delen vil
trolig bli laget som vandreutstilling,
sier Tor Inge Akselsen.
«Åpenthus»
Han tilføyer at man også tar sikte på
å lage forslag til lokale program for
«åpent hus» i kraftverk og
driftsadministrasjoner. - Vi håper på
stor oppslutning om dette. Erfaringene
med å invitere lokalbefolkningentil
kraftverkene har vært meget gode der
dette har vært forsøkt tidligere, sier
han.
Filmprosjekter
Ut over dette vil det bli iverksatt en
rekke tiltak. Det dreier seg om flere
konkurranser for å engasjere både
skoleungdom og andre. Mest
interessant er det kanskje at man fram
til jubileumsmarkeringen på høsten
skal lage en ny, stor film om vannkraft
i Norge. - Dette blir en film lagt opp på
en litt annen måte enn de tradisjonelle
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100år
dokumentarfilmene. Vi kommer til å
legge langt mer vekt på visuelle
virkemidler for å forklare hvordan en
vannkraftutbygging foregår. Ellershar
vi også et annet, spennende
filmprosjektpå gang. Det er et
samarbeid med blant annet Norsk
Filminstitutt om å lage en
filmkavalkadesammensatt av klipp
fra gamle filmer. Vi har faktiskfunnet
filmklippmed reportasjer fra
vannkraftutbygginger helt tilbake til
rundt århundreskiftet, opplyser Tor
Inge Akselseni Elforsyningens
Informasjonstjeneste.
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Utvalg nedsatt av Norske ElektrisitetsverkersForening:

Antall el-verk må
reduseres drastisk
Atall el-forsyning
enheter i bør
norskreduseres
fra om lag 450 til 150-160 frem
til århundreskiftet.
Det mener
et utvalg nedsatt av Norske
Elektrisitetsverkers
Forening
(NEVF). Utvalget har levert en
utredning
om
organisasjonsforholdene
i norsk
el-forsyning til NEVF.
Innstillingen
vil med det første
bli sendt ut på høring blant
landets el-verk og kraftselskaper.
Den vil bli sluttbehandlet
av
NEVFs årsmøte i juni.

Utvalget, som har arbeidet med denne
utredningen i åtte år, er kommet til
at mange el-verki dag er for små til
å ivareta sine oppgaver på en
tilfredsstillendemåte. Man peker blant
annet på at en mer rasjonell
el-forsyningvil gi grunnlag for å yte
abonnentene bedre service, og større
verk vil kunne holde et mer
akseptabelt kostnadsnivå enn de små.
Videre pekes det på at kravene til en
bedre energiplanlegging og
iverksetting av
energiøkonomiseringstiltakgjør det
nødvendig med større og mer
bærekraftige enheter i næringen. For
det tredje påvises det i innstillingen
at mange av de små el-verkene ikke
er i stand til å skaffenødvendig
kvalifisertpersonale til å tilfredsstille
de lover og forskrifter som gjelder på
denne sektoren.
Organisasjonsutvalgetfremhever
at sammenslutninger innen
el-forsyningensom regel bør skje på
frivilligbasis. Men det slås fast at det
vil finnes unntak fra dette. I mange
tilfelle vil det av lokalpolitiskeog andre
grunner være vanskelig å få til slike
sammenslutninger på frivillig
grunnlag. Utvalget mener derfor det
må være riktig å åpne adgang til å
pålegge el-verkeneå gå sammen eller
gi pålegg til et el-verkom å overta
forsyningsansvaret i nabo-el-verkets
område. Utvalget mener videre man
bør arbeide for å få enheter med
12
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ansvar for kraftproduksjon og
engros-omsetning i store områder for eksempel fylker - mens fordelingen
ivaretas av el-verk som dekker
regioner innenfor et fylke.
For uten representanter oppnevnt
av NorskeElektrisitetsverkers
Forening, har også NorskElektrikerog Kraftstasjonsforbund,Norske
ElverksjefersForening og Norske
KommunersSentralforbund vært
representert i utvalget.

Ved overrekkelsenav innstillingen
la utvalgets formann styreformann Elnar Bårdsen i Niingen
Kraftlag- vekt på nettopp det forhold
at også de ansattes og kommunenes
organisasjoner har vært representert
under arbeidet med utredningen.
- Dette er en klar styrke som
forhåpentligvis vil gjøre det lettere når
man skal ta fatt på
organisasjonsendringer i praksis, sa
han.
ELI

Medlemmene i utvalget som har
vurdert el-forsyningens
organisasjon, har vært:
Elnar Bårdsen
LeifJ. Lunder
Øystein
Grønhaug
Odd Legernes

Harald Svendsen(oppnevnt av
Norske Elverksjefers Forening)
Sigmund Gjesdal(oppnevnt av
Norske Kommu(oppnevnt av NEVF)
ners Sentral(oppnevnt av NEVF)
forbund)
(oppnevnt av NEVF) Gunnar Grimnes (Oppnevnt av Norsk
(oppnevnt av
Elektriker- og
Norske ElverkKraftstasjons- forsjefers Forening)
bund)

Antall enheter i norsk el-forsyning bor reduseres fra om lag 450 til 150-160 frem til århundreskiftet,
mener et utvalg oppnevnt av Norske Elektrisitetsverkers
Forening (NEVF). Her overleverer utvalgets
formann Elnar Bårdsen innstillingen til foreningens administrerende
direktør, Robert Heiberg Kahrs.

For mye kraft?
For lite kraft?
- elier begge deler i verden
eneste
det
ikke baserer
få om som
av de
er etland
N orge
all sin elektrisitetsproduksjonpå
vannkraft. Vannkraften er en
miljøvennlig,rimelig og fornybar
ressurs. Mange land misunner oss vår
vannkraft. Men i motsetning til
varmekraftverk basert på olje, kull
eller atomenergi er vannkraft
avhengig av klimaet - om det kommer
tilstrekkeligmed nedbør. Variasjonene
i krafttilgang i nedbørsfattige og
nedbørsrike år kan utgjøre mer enn
30 TWh - (milliarderkilowattimer).Det
tilsvarer grovt regnet 42
Alta-utbygginger.Situasjonener
faktisk slik at vi i enkelte år har for lite
kraft, mens vi i andre år har for mye
kraft.
De siste par årene har
nedbørmengden vært høy - til dels
unormal høy. Norskekraftverk har
således produsert mer kraft enn det
norske forbrukere har kunnet
nyttiggjøre. I stedet for å slippe
overskuddsvannet forbi driftsklare
turbiner har Norge eksportert tilfeldig
kraft til våre naboland, hovedsakelig
Sverigeog Danmark. På grunn av
unormalt store nedbørmengder i de
siste årene har naturlig nok mye av
den offentlige debatt vært konsentrert
om hvorfor det er nødvendig å bygge
ut nye vassdrag når vi har så mye kraft
at vi må selge den til Sverigeog
Danmark. De som til daglig arbeider
innenfor el-forsyningen,er på sin side
opptatt av å kunne skaffenok kraft i
perioder med lite nedbør.
Nedbørsstatistikkfor dette århundre
forteller at det i tre av 30 år vil være
så tørt at det vil skape problemer for
krafttilgangen.
Det bygges ikke vannkraft i Norge
for at man skal eksportere kraft, men
for at man skal sikre nok kraft til eget
forbruk, også i tørre år. I 1977 var det
tørrår i Norge. Da kjøpte Norge 800
GWh (milliarderkilowattimer)fra
Danmark og 2 500 GWhfra Sverige,
tilsammen 3 300 GWh.Samme år
solgte vi også kraft til begge landene.

Til sammen solgte vi cirka 2 200 GWh
dette året, fordi vi fikkmer nedbør
utpå året. I et normalår, her har vi tatt
1979 som eksempel, solgte Norge cirka
5 300 GWhtil sammen til Danmark
og Sverige,og kjøpte vel 700 GWh.
Innenfor samme år, ja til og med
innenfor samme døgn , kan Norge
både selge og kjøpe kraft. Når Norge
eksporterer kraft, er prisen på
eksportkraften alltid høyere enn prisen
som de norske kraftselskapene kan
kjøpe kraften til.
Kan vi ikke bruke den kraften vi har
til overs i nedbørsrike år her i landet?
Jo, det er mulig i større grad å kunne

benytte den tilfeldige kraften.
Montering av elektrokjeler parallelt
med oljekjeler fører til en bedre
ressursutnyttelse og rimeligere
fyringsutgifter. Installering av
elektrokjeler er kanskje det tiltaket
som gir størst gevinst innenfor
energiøkonomiseringssektoren.Bedre
utnytting av vannkraften i nedbørsrike
år betyr ikke slutt på eksport eller
import av kraft. Det store
samkjøringsnettet som finnes mellom
de nordiske land er i daglig bruk - til
gavn for alle parter, skriver bladet
Elkontakten.
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Budsjettetfor 1985
må vi av
N år1985-budsjettet
det gjelder detaljene
i
naturlige årsaker oppfordre
spesielt interesserte til å studere
St. prp. nr. 1 (1984-85) for Oljeog energidepartementet
og
Budsjett-inst. S nr. 8 (1984-85).
Likevel kan det være av interesse
for Fossekallens lesere å trekke
frem enkelte forhold i
budsjettet. Vi gjengir derfor de
store tall for bevilgningene
til
Elektrisitets- og
vassdragsforvaltningen
under
kap. 1885 og bevilgningene
til
Statskraftverkene under kap.
2454, med enkelte
kommentarer.
Elektrisitets- og
vassdragsforvaltning

Når det gjelder lønn og godtgjørelse
er det for dette kapitlet opprettet to
nye stillinger - den ene som
overingeniør ved konsesjons-og
tilsynsavdelingen i Energidirektoratet,
og den andre som avdelingsingeniør
til Elektrisitetstilsynets4. distrikt i
Bergen. Ellersbør det spesielt nevnes
at de beløp som er bevilget til dekning
av driftsunderskudd (post 21) og
utbedring av kanalene i Telemark (post
35) disponeres av Olje-og
energidepartementet.
Forbygningsarbeider

Forbygningsarbeidenestiller i
særklasse. Under denne posten (30)
Midlene til sysselsettingstiltak
Andersen, VF.

vil bli benyttet

vedtok Stortinget å øke bevilgningen
med fem millioner kroner i forhold til
forslaget i proposisjonen. I
budsjettinnstillingen gjentok dessuten
Industrikomiteen sine henstillinger
om at forbygningsvirksomhetenmå
opp-prioriteres. I forbindelse med
behandling av saken om
statsregulering for utbygging av
Jostedalsvassdraget,vedtok Stortinget
at det skal settes av ti millioner kroner
til utvidelseog rydding i gjelene og til
flomforbygninger.I innstillingen fra
Energi-og industrikomiteen heter det
imidlertid: «Flertalletber Regjeringen,
hvis det viser seg at disse tiltak ikke
gir den forutsatte virkning, å komme
tilbake til disse spørsmål med nye
forslag.»Mindretallet i komiteen
fremmet samtidig følgende forslag:
«Stortingetber Regjeringen snarest
mulig å fremme forslag til ytterligere
flomsikringstiltakfor best mulig å sikre
Jostedalen i Luster kommune.
Dissetiltak gjennomføres i samband
med det flomsikringsarbeidsom blir
iverksatt i henhold til vilkårene for
kraftutbyggingen i Jostedalsvassdraget.»NVEhar allerede tatt opp
spørsmålet om ytterligere midler til
disse tiltak. Samtidigvil midlene til
sysselsettingstiltakunder post 32 bli
benyttet til forbygningsarbeider i
Nord-Norge.
Damtilsyn

Det er bevilget 300 000 kroner til tilsyn
av gamle dammer. Mange av disse
dammene er ute av funksjon eller i en
så dårlig forfatning at de ut fra

til forbygningsarbeider

i Nord-Norge. Foto: Bård

sikkerhetshensyn må repareres eller
nedlegges. Det er ofte vanskelig å
tilbakeføre slike utlegg til noen
bestemt eier, og da må staten påta seg
utgiftene.
Energiøkonomisering

Under kap. 1890, post 70 (Tilskuddtil
elektrisitetsforsyningen)har Stortinget
bevilget 141 millioner kroner. Dette
er 20 millioner kroner mer enn det
som var foreslått i
budsjettproposisjonen. Midlene skal
hovedsakelig benyttes til ombygging
og forsterkning av fordelingsnett,
overførings-og samkjøringslinjersom
skal redusere ledningstap, og bedre
utnyttelsen av produserte
kraftmengder. Energi-og
industrikomiteen har uttalt at denne
typen enøk-investeringerhar vist seg
effektive og i tillegg gir gunstige
sysselsettingsvirkningeri distriktene.
For øvrig er det gitt en fyldig
redegjørelse for dette sakskomplekset
på side 48-54 i St. meld. nr. 37
(1984-85)Handlingsplan for
energiøkonomisering som ble
fremmet i statsråd 23. november 1984.
Ny bil?
Bevilgningenpå 60 000 kroner under
posten store nyanskaffelserskal gå til
fornyelse av bilparken i NVE.Mye bil
får man ikke for det beløpet, men med
et overført beløp fra 1984 på 75 000
kroner burde resultatet bli brukbart.
Alle ubenyttede beløp under postene
30-70kan for øvrig overførestil neste år.
Statskraftverkene

Ved Statskraftverkenes
sentraladministrasjon er det godkjent
opprettet tre nye stillinger - en
overingeniør til overvåking av
dammer, en konsulent til
innkjøpskontoret og en konsulent til
økonomikontoret.
Realpriser på statskraft øker ikke

Det er budsjettert med et overskudd
på driften på 321,5 millioner kroner.
På basis av utviklingen av
konsumprisen vil realprisen på
statskraft for første gang på mange
år ikke øke. Nominelt er imidlertid
statskraftprisen til alminnelig
forsyning vedtatt forhøyet med fem
prosent fra 14,70 øre/kwh til 15,45 øre
kwh med virkning fra 1. mai 1985.
Energi-og industrikomiteens
mindretall var i mot en prisforhøyelse
i 1985.
14
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Kap. 2454. Statskraftverkene

(postene

30-49

Post
24 Driftsresultat:
Driftsinntekt
Driftsutgift,
overslagsbevilgning
Avskrivning
Renter
30
31
33
35
36
37
38
41
42
44
45
46
47
48
49

Innkjøp av vassfall
Planleggingog forberedende tiltak
Ulla-Førre-anleggene
Jostedal-anlegget
Kobbelv-anlegget
Aurland-anleggene
Mørkfoss-Solbergfoss
kraftverk
Alta-anlegget
Små vannkraftkilder
Overføringsanlegg
Sørlandet og Vestlandet
OverføringsanleggØstlandet
OverføringsanleggMidt-Norge
OverføringsanleggNord-Norge
Fornyelser
Ymse
Sum kap. 2454

Spesifikasjon

kan overfores)

Kroner
+ 4 108 700 000
1 919 700 000
571 700 000
1 295 800 000
2
40
865
250
305
4
36
165
106

000
000
000
000
000
000
000
000
000

+ 321 500 000

000
000
000
000
000
000
000
000
000

217 000 000
244
197
173
95
175

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

2 874 000 000
2 552 500 000

av driftsutgiftene:

Kroner
Administrasjon
Drift og vedlikehold
Skatter
Andel reguleringer
Andel avdrag og renter for
lånekapital i kraftselskap
Kjøpav kraft
Fordeling av inntekter ved eksport/import av kraft (til andre
kraftverk)

I Finnmark forutsetter man at fylkeskommunen
får en andel på 40 % i Alta-anlegget. Foto Svein
Erik Dahl/Samfoto.

Statens andeler

Under investeringspostene er det
bevilget de beløp som tilsvarer statens
andeler. I Ulla-Førre-utbyggingenhar
staten 74,7 %,mens Lysekraftverk,
Otra-verkeneog Rogaland
fylkeskommunerhar henholdsvis
6,9 %,5,2 % og13,2 %I Sogn og
Fjordane forutsetter man at
fylkeskommunenblir medeier med
20 % i Jostedal-anlegget.Nordland
fylkeskommuneskal tilsvarende ha
35 % av Kobbelv-anlegget,mens
Finnmark fylkeskommunefår en andel
på 40 % i Alta-anlegget.
Hordaland fylkeskommuneved
BergenhalvøensKommunale
Kraftselskap(3/4)og Sunnhordland
Kraftlag(1/4)er gått inn som medeier
med en andel på 35 % i
Eidfjord-verkene.Andelene ble
innbetalt 31. desember 1984.
Når det gjelder statens andeler er
det i tillegg til investeringene på
1985-budsjettet overført cirka 341
millioner kroner fra 1984.

136
78
377
4

000
700
600
300

000
000
000
000

126 500 000
704 000 000

140 000 000
1 919 700 000

Kap. 1885. Elektrisitets- og vassdragsforvaltning

Post
01 Lønn og godtgjørelse
11 Varer og tjenester
21 Spesielledriftsutgifter
Hydrologiskeoppdrag
Samlet plan
Bandak—Norsjø og Norsjø—
Skienkanalen
30
32
34
35

Forbygningsarbeider
Sysselsettingstiltak
Opprydding i vassdrag
Bandak—Norsjø og Norsjø—
Skienkanalen

45 Store nyanskaffelser
70 Tilsynmed eldre dammer
Sum kap. 1885

Kroner
69 562 000
51 842 000
5 900 000
4 000 000
500 000
35 000 000
720 000
330 000
6 200 000
60 000
300 000
174 414 000

Birger Nilsen
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Norges første kvinnemesse

«Klart vi kan»
El-forsyningenblir med!
Det skal arrangeres en kvinnemesse
i Bergen 4. - 12. mai i år. Messen har
fått navnet «Klartvi kan» og skal være
en informasjons-,salgs-og ilirnesse
av og om kvinner.
I informasjonsdelen hvor
el-forsyningenskal delta, vil man ta
for seg utdannelses- og
yrkesveiledning,politikk og
organisasjonsliv.Man skal vise hva
kvinner kan og hvilken betydning
kvinner har i samfunnet.
Det er bestemt at el-forsyningenskal
delta med en stand, og NVEskal være
med på utforming og bemanning av
denne.

KLARTVI

NORGES FØRSTE KVINNEMESSE

Målsettingen med deltakelsen skal
være:
- Informere om kvinner i norsk
el-forsyning
- Informere om arbeidsoppgavene
- Inspirere kvinner til å velge tekniske
yrker innen el-forsyning
En gruppe er begynt å arbeide med
NVEsbidrag, og interesserte kan
kontakte Ingrid Gjerdeved NVEs
hovedkontor i Middelthunsgate 29,
telefon 46 98 00/580. Reaksjoner,i&er
og/eller råd mottas med glede.

BERGENSHALLEN 4.
ARR.: LIKESTILLINGSUIVALGET

16

FOSSEKALLENNR. 2-85

12, MAI 1985
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Småbarnsforeldre
bruker mer strøm
gjennomsnitt 1 bruker
700 kroner
Småbarnsforeldre
i mer
pr. år i utgifter til elektrisitet enn andre
unge voksne. Gjennomsnittligbrukte
hver stromabonnent i fjor omkring
4 700 kroner til dette formål, skriver
el-forsyningensavis Elkontakten.
Opplysningene er tatt fra en
undersøkelse Scan-Facthar gjort for
ElforsyningensInformasjonstjeneste.
Undersøkelsenviser at
elektrisitetsforbruket varierer sterkt
mellom de forskjellige
befolkningsgruppene. Familiermed
barn bruker naturlig nok mer strøm
enn andre. Dette kommer blant annet

av at de har en langt hyppigere bruk
av elektriske apparater som for
eksempel vaskemaskiner og
tørkeovner. Dessuten stilles det
selvsagt strengere krav til en stabil
innetemperatur i barnefamilier.
- Ved familieforøkelsekan det derfor
være lurt å ta kontakt med el-verket
for å øke det faste beløpet som betales
inn hvert kvartal (å kontoinnbetalingene). De som ikke
er oppmerksom på dette, vil ved
årsavregningen kunne få seg en
ubahagelig overraskelse.Det er ikke
uvanlig at de som får barn for første
gang, men ikke øker å konto-

innbetalingene i løpet av året, får en
baksmell på 2 000-3 000 kroner ved
avregningen av årsforbruket, skriver
Elkontakten.
Av undersøkelser går det ellers frem
at folk med såkalt høy sosial status har
høyest elektrisitetsforbruk.For denne
gruppen ligger de årlige utgiftene på
omkring 6 000 kroner i gjennomsnitt,
mens gruppen «lavsosial status»
bruker strøm for 4 000 kroner årlig.
Pensjonistene er enda mer
sparsommelige, med årsutgifter helt
nede på 3 300 kroner i gjennomsnitt.
Familier med barn bruker mer strom enn andre.
Dette blant annet fordi elektriske apparater som
vaskemaskinen
er langt hyppigere i bruk. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto.

ORDET ER FRITT
Produktivitet i el-forsyninga
- tankar etter kursdagane ved NTH
T byrjinga av januar hadde eg
1 gleda av å vera tilstades der
overnemnde tema vart diskutert.
Som driftsmann er eg mest opptatt
av mitt arbeidsfelt og den verdiskaping
som skjer her. Det var på kurset semje
om at det framleis er store marginaler
å hente ut av vårt eksisterende
el-kraftsystem.Dette må då i klartekst
bety at vi pr. i dag sløser med våre
verdfulle el-ressursar.Det er vel i alle
si interesse å prøve å unngå dette. Men
korleis?
Kursetgav ikkjenoko klart svar, men
eg har gjort meg nokre refleksjonar.
Våre overordna politiske myndigheter
vil definere våre mål og gi oss

rammevilkår og pålegg. Det synes eg
er greit, men det er og deira ansvar
å leggje forholda sliktil rette, at ein
kan nå måla.
For først å feie for vår eiga dør, har
eg følgjande forslag til
handlingsprogram for
Statskraftverkene:
Skildrenåsituasjonen og
ønskesituasjon (hensyn tatt til mål,
rammevilkår og pålegg).
Klarleggjeårsakene til det gap som
finst mellom nåsituasjon og
ønskesituasjon.

Finne fram til forslag om tiltak for
å redusere dette gapet.
Eventuelljustering av rammevilkår
- påleqg - midler.
Gjennomføring.
Dersom det her skulle vise seg at små
justeringar ville utløyse store
gevinstar, så har vi vore produktive!
Statskraftverkenekan og bør ta seg
av punkta 1, 2, 3 og 5. Er våre
overordna politiske myndigheter
villige til å iverksetje punkt 4 dersom
dette fører til auka produktivitet?
JanAlne

Songa
det
og årlig skrives
landet,
over
vind
en lokalhistorisk
blåser
D et
flere hyllemeter med bygdebøker,
årbøker og bøker om et avgrenset
emne. Bibliotekethar nå fått en bok
av spesiell interesse for alle oss som
har hatt noe å gjøre med
Tokke-verkene.
«Songa,med garden Berunuten, har
ei interessant og skiftande historie.
Med Tokke-reguleringiblei dette
området utsett for store endringar.
Rauland Bygdelaghar sett det som ei
oppgåve å samle ein del stoff om
Songa, for at også komande slekter
skulle få kjennskap til soga om dette
fjellområdet».
Her kan vi lese om arkeologiske
funn, folk som bodde i fjellet i gamle
dager, reinsdyrgjetere, heimefronten
på vidda og Vinjekommunes hjemkjøp
av Berunuten (100 km2)fra G.A.
Treschow.Interessant og lettlest alt
sammen.
En av våre egne, Halvor Ø. Sandok,
har skrevet om kraftutbyggingen. Det
er å håpe at mange av oss blir smittet
av ham, slik at vi hver på vår kant kan
medvirke i lokalhistoriskarbeid.
18
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Imidlertid har ikke Sandokgravet
langt nok tilbake i kildene. Våre
oppmålinger startet lenge før 1918.
Det eldste jeg har funnet er fra tiden
etter skadeflommen i Skien9. oktober
1892.
Ingeniør i Kanalvæsenet,Per Klem,
skriver 4. november 1893: "IfølgeHr.
Direktørens Skr.af 24. Aug. afreiste
jeg den lste September til Rauland i
Øvre Telemarken for at foretage de
beordrede Undersøgelser og Målinger
i Udlobene af Indsøerne: Totak,
Lognvik,Bitdalog Songa. (...)Af
samtlige Udløb ble der optaget Karter
og Profiler,som jeg herved tillader mig
at vedlægge. Undersøgelserne medtog
11 Dage indbefattet Reisedagene. (...)
Songa Vand har Afløbtil Totaks øvre
Ende gjennom den 11 km lange Songa
Elv.Vandet ligger over Trægrændsen,
og har dets Udlobmeget flade Bredder
og således lidet egnet til Anlæg af
nogen større Dam. (...)Songa Vand har
et Areal af 6,48 km2».
I en tabell datert 8. mai 1893 ser vi
at oppdragsgiveren, kanaldirektør
Gunnar Sætren, tenkte seg en ti meter
høy dam. Men Klemsbefaring gjorde

at man i senere tabeller har redusert
til fem meter.
Akkja, det ble bare arkivstoff.65 år
etter var det ny teknikk og nye behov,
da man i 1958 startet byggingen av
storebror.
Songa-magasineter typisk for norsk
vannkraftutbygging. I forbindelse med
utbygging i andre land er man ofte
nødt til å demme ned mye bebyggelse.
At vi ikke gjør det i Norge, betyr ikke
at vi er mer hensynsfulle.Arsaken er
at vi har så mange magasinmuligheter
i ubefolkete områder.
Sandokforteller at hele 21 km2ble
neddemmet. På dette store arealet sto
det bare tre stølshus og seks hytter.
I forbindelse med omorganiseringen
av Statskraftverkeneer det
tankevekkende å bli minnet om at
damarbeidene ble lyst ut på anbud.
Vi syntes imidlertid tilbudene var for
høye, valgte å gjøre jobben selv, og
sluttsummen ble lavere.
(Totak-magasinetshistorie er
beskrevet i «Telemarkhistorie» 1984).
ErikTondevold

Samlet Plan - ingen verneplan
Fagsjef
Avdeling
Haakon
for Thaulow
vasskraft-i
undersøkelser, kommenterer i
egenskap av tidligere
prosjektleder for Samlet Plan
kritikken fra
Vassdragsregulantenes forening
i forrige nummer av Fossekallen.

konfliktgraden med andre
brukerinteresser eller høye
utbyggingskostnader.»

Stortingets mandat
Det hevdes videre at arbeidet ikke har
fulgt det mandat Stortinget har gitt
for arbeidet ved behandlingen av
St.prp. 130 for 1981-82:Om
kraftdekkingen i 1980-årene i forhold
Samlet plan prosjektorientert
til Samlet Plan for vassdrag. Kritikken
er imidlertid basert på den tolkning
La oss først se på hva Samlet Plan er
at Samlet Plan foreslår en rekke
og ikke er. Det er viktig å ha klart for
vassdrag som uaktuelle for utbygging,
seg at Samlet Plan prioriterer
prosjekter og ikke vassdrag. Her skiller og dermed foreslår vern av disse. Dette
er ikke tilfelle:Samlet Plan er hverken
Samlet Plan seg vesentlig fra
Verneplan III,som prioriterer vassdrag. en verne- eller en utbyggingsplan,
Samlet Plans karakter av rammeplan men er rammeplan for videre
for senere bindende enkeltvedtak gjør saksbehandling.
Det skal for øvrig bemerkes at
den også forskjelligfra verneplanene
styringsgruppen i prosjektet står bak
som legger opp til forslag om
prinsippet om inndeling av gruppene
bindende disponering av
i kategorier. I styringsgruppen har
vannressursene (vern mot
kraftutbygging). Samlet Plan gir bare
blant annet departementsrådedene for
Olje-og energidepartementet,
rammer for videre saksbehandling. I
Miljøverndepartementet,
den ene enden av planen har vi
Kommunaldepartementet og
prosjekter hvor det anbefales videre
Landbruksdepartementet sittet. Det
saksbehandling med sikte på
er kun for prosjektrekkefølgenat
utbygging, i den andre enden
prosjektadministrasjonen i
prosjekter hvor det tas sikte på å
Miljøverndepartementet står ansvarlig
behandle vassdraget eller deler av
vassdrag med tanke på bruk til andre
alene.
formål. Siktemåleti begge ender av
Litevekt på kraftselskapenes
prioriteringslisten er klart, men den
bidrag?
endelige saksbehandling gjenstår.
Jeg forstår ikke helt hva Riisemener.
KategoriIIIintet verneforslag
Kraftselskapenehar i betydelig grad
Man verner vassdrag, ikke prosjekter.
bidratt til de teknisk/økonomiske
Når et prosjekt er plassert i kategori
utredninger av vannkraftprosjektene
III,gir Samlet Plan uttrykk for at det
(kapittel 3 i vassdragsrapportene). Det
ut fra dagens vurdering ikke bør
er disse planene som er lagt til grunn
realiseres slikdet er definert.
for vurderingen av konsekvensene.Å
Endringer i forutsetningene vil kunne
hevde at det ikke er tatt hensyn til
endre grunnlaget for prosjektets plass disse planene er meningsløst. Det må
i den gruppevise prioriteringen.
være høringsuttalelsene til
Man kan tenke seg projekter hvor
vassdragsrapportene det siktes til,
tekniske tilpasninger vesentlig endrer
hvor kraftselskapene generelt mener
konfliktbildet.Derved rykker
at konsekvensene er for negativt
prosjektet oppover prioriteringslisten vurdert. Dette er et ikke uventet og
og eventuelt ut av kategori III.En
forsåvidt greit standpunkt. Hvordan
annen mulighet kan være prosjekter
vi enn snur og vender på det vil en
hvor resultatet blir vernevedtak.
utbygger, eller for den saks skyld også
Det burde være klart at det er
en naturvernorganisasjon, bli å
prosjekter som står sentralt i planen.
oppfatte som en part i saken hva det
Dette fremgår blant annet av at ulike
å legge vekt på fordeler og ulemper
alternativer av prosjekter i samme
ved en utbygging angår. Når det
vassdrag står i forskjelligekategorier
gjelder konsekvensvurderingene,kan
(for eksempel Øvre Otta og Rauma).
det bemerkes at det gjennomgående
Riisekritiserer imidlertid planen som
er meget godt samsvar mellom
om den prioriterte vassdrag. Jeg
kommunenes oppfatning av
gjentar for ordens skylddefinisjonen
konsekvensene og
av kategori III:
vassdragsrapportenes. Kommunene
må gjennomgående betraktes som
«KategoriIII:Prosjekter som utfra
langt mer nøytrale i dette spørsmålet
dagens vurdering ikke anses aktuelle
enn både kraftselskaper og
for vannkraftutbygging på grunn av
naturvernorganisasjoner.

Har tempoet vært for høyt?
At tempoet har vært høyt, er jeg den
første til å skrive under på. Både
fagsystem og høringsinstanser kunne
med fordel fått bedre tid. Med
uforsvarlighøyt tempo - nei. Tempoet
er for øvrig i seg selv uinteressant, det
er konsekvensene av tempoet som
teller.
Riiseeksemplifisererkonsekvensene
av høyt tempo blant annet slik: «Det
finnes eksempler på at kraftselskaper
ble utelatt fra befaringer de helt klart
burde deltatt i. I sommer fikkmange
kommuner under to uker på seg til å
behandle denne omfattende saken.
Og i høst fantes det ikke mange nok
trykte eksemplarer til at de som skulle
delta i behandlingen i
kommuneorganisasjoner kunne få lese
den!» I annen sammenheng
(Elforsyningensinformasjonstjeneste
i Aftenposten 24.desember 1984)
hevder el-forsyningen:«Likeveler det
helt på det rene at viktige
opplysninger ikke er tatt hensyn til.
Det finnes eksempler på at gunstige
alternative utbyggingsprosjekter med
reduserte skadevirkningerikke er blitt
vurdert».
Her gis et svært unyansert bilde av
arbeidet. Det insinueres at man i de
såkalte hovedbefaringene bevisst
unnlot å ta med kraftselskaper.Dette
er ikke riktig. Aktuelleutbyggere var
alltid søkt tatt med på disse
befaringene. Riisesikter sannsynligvis
til en befaring av magasinene i Øvre
Glomma-prosjektet(Feragenog Rien)
fra Trøndelagsiden (prosjektet ligger
dels i Sør-Trøndelag,dels i Hedmark).
Det var beklagelig at ikke aktuell
utbygger var tatt med, men dette var
et arbeidsuhell som vi beklager. For
øvrig har dette ikke noe med
arbeidstempoet i Samlet Plan å gjøre.
Når det gjelder de mange
kommunene som angivelig skal ha fått
under to uker i sommer til å
kommentere vassdragsrapportene,
siktes det antakelig til
høringskommunene til
vassdragsrapporten for Øvre Otta.
Dette var den aller siste av de 285
vassdragsrapportene som ble sendt
til høring. Øvre Otta var det største og
mest kompliserte prosjektet i Samlet
Plan, hvor vi hadde spesielle
problemer. Vassdragsrapporten ble
sendt ut 16. juli med frist til 20. august.
Dette er betydelig mer enn «under to
uker», selv når ferietiden trekkes inn.
Jeg synes ikke Riisesbruk av Øvre Otta
som eksempel gir noe særlig
representativt bilde av høringsfristene.
Normalt var disse seks til åtte uker. At
FOSSEKALLENNR. 2-85
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disse delvis falt i ferietiden, er
selvfølgeligbeklagelig.
At det ikke fantes nok trykte
eksemplarer av hovedrapporten,
skyltes trykkeritekniskeproblemer
man beviselig ikke kunne lastes for i
prosjektet. Miljøverndepartementet
har beklaget dette og søkt å ta imot
uttalelser så langt råd er etter fristen.
Sitatet fra El-forsyningens
informasjonstjenestes innlegg i
Aftenposten er også betegnende. Her
insinueres at man bevisst skal ha
unnlatt å ta hensyn til foreliggende
mindre konfliktfylteprosjektplaner.
Dette er ikke tilfelle. Alle
prosjektplaner som er presentert ble
konsekvensvurdert med mindre
planene var økonomiskulønnsomme,
og dermed tatt ut av planen. Hvilke
prosjektplaner siktes det til?
El-forsyningenskritikkav innholdet
i planen
Det er et greit standpunkt at man
mener verneinteressene har fått for
stor vekt. En meningsforskjellmellom
el-siden og planforslaget er naturlig.
Riisefokuserer på en av
el-forsyningenshovedinnvendinger,
nemlig at prosjektene som er prioritert
høyt for utbygging gir for lite
vinterkraft. Totalt sett har
prosjektmengden i Samlet Plan en
vinterkraftprosent på 55. Prosjektene
i kategori I har en vinterkraftprosent
på 50, i II og IIIca. 60. Arsaken ligger
primært i at de store prosjektene
nesten uten unntak har betydelige
magasiner, og konfliktene er svært
ofte knyttet til disse.
Det er svært ulike oppfatninger om
et lite regulert prosjekts
fastkraftbidrag, avhengig av om man
tar et nasjonalt utgangspunkt eller ser
det fra den enkelte utbyggers
synsvinkel.Det må innrømmes at
forholdet ikke er godt nok belyst i
planforslaget, og man må være
oppmerksom på dette i det videre
arbeidet. Samlet Plan forslaget tar et
nasjonalt utgangspunkt hvor forhold
som juridiske og administrative
grenser ikke er trukket inn.
Magasinprosenten er totalt økende
i Norge. En del dårligere regulert kraft
bør kunne utnyttes ved samkjøring
med eksisterende magasiner. I hvilken
grad dette forholdet må tas hensyn
til vil også være avhengig av hvor mye
kraft fra Samlet Plan man har behov
for fremover.
Samlet plan ikke bindende
Riisetolker planen mer bindende enn
den er ment å være når han påstår at
den er bindende for rekkefølgen av
utbygging. Planen har karakter av
rammeplan for videre saksbehandling,
20
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hvor konsesjonsbehandling er aktuelt
i de øverste gruppene. Det må også
presiseres at Samlet Plan er foreslått
videreført blant annet ved å se nøyere
på forholdet mellom prosjekt og
konsekvenser. Særligfor en del større
vassdrag i kategori III.
Flere prosjekter i kategori IIIvil
sannsynligvisetter en slikvidereføring
i redusert utgave kunne flyttes opp i
høyere kategorier.
Rapportennoe «schizofren»
Kategori I's omfang vil sannsynligvis
bli endret som følge av
energimeldingen. Prosjektene i
kategori I er de som pr. september i
fjor syntes aktuelle for dekningen fram
til år 2000. Sammensetningen vil
kunne endres blant annet ved
bearbeidingen av en del større
prosjekter. Nye løsninger vil
fremkomme ved hovedrevisjonen som
er planlagt i 1987. Jeg tror for øvrig
Samlet Plan selv må ta på seg noe av
skylden for den del av kritikken som
går på egnetheten av
prosjektmengden i kategori I som
dekning fram til år 2000. Rapporten
er noe «schizofren»ved at leseren på
den ene siden får inntrykk av at det
er de konkrete prosjektene i kategori
I som skal bidra til dekningen til år
2000, mens det på den andre siden sies
at endel større prosjekter skal
videreføres, noe som kan medføre
plassering i kategori I.
Dynamikkeni systemet ved
forandringer i køen pga. nyvurdering
av prosjektene, først ved
hovedrevisjon i 1987 og senere ved
jevne rulleringer som foreslått, er ikke
kommet godt nok fram.
Riiseavslutter med et alvorsord om
kraftdekningen. Jeg vil understreke
at Samlet Plan ikke vurderer
kraftbehovet på selvstendig grunnlag.
Blirbehovet større, kan man eventuelt
gå et stykke lenger ned i rekkefølgen.
I vurdering av hvor langt ned man
eventuelt må gå må det tas hensyn til
såvel forholdet sommer/vinterkraft
som situasjonen man får med henblikk
på gunstige prosjekter utbygger av
ulike årsaker ikke ønsker å fremme.
HaakonThaulow

ORDET ER FRITT

Hvem skal skrive
Alta-utbyggingens
historie?
uventet var det noen som
Ikke
reagerte på KjellKøbersni siders

(ny rekord i Fossekallen?)rikt
illustrerte artikkel i nr. 10/1984.I likhet
med Jan Borring i nr. 1/1985 finner jeg
grunn til å spørre om «etaten i ettertid
også føler behov for en slags moralsk
seier i kampen om Alta».
Etter min mening bør vi overlate til
en nøytral faghistoriker å skrive
Alta-utbyggingenshistorie. Alta
kommune er nå i gang med bygdebok,
som skal skrivesav cand. philol. Jens
Petter Nielsen.Jeg har antydet for ham
at han bør kontakte Statskraftverkene
for å finne stoff i vårt arkiv.
I Alta-sakenvar det mange biroller
og gjestespill og utallige statister, men
bare énhovedrolle. Dessverrefikkikke
YngvarMæhlum noe liv som
pensjonist. Jeg tror mange med meg
hadde håpet at han da skulle få tid til
å skrive om sitt liv midt i planleggingsog beslutningsprosessen.
Køberkonkluderer med at «saken
ble behandlet uklokt fra begynnelsen
av. Både politikerne og utrederne
burde ha forstått at de første planene
gikk for langt». Jeg går ut fra at han
her tenker på skrivebordplanene før
Statskraftverkenefikkprosjektet.
Når det gjelder Mæhlums innsats
i perioden 1970-1983,er kanskje "klokt
og ukonvensjonelt»bedre adjektiv. Jeg
håper Nielsen får med hvordan og
hvorfor Masible vernet allerede i 1973,
men Fossekallenslesere kan få vite det
lenge før bygdeboka kommer ut.
Neddemming av Masivar et håpløst
alternativ, selv om det var økonomisk
gullkantet. Det gjaldt derfor å få
«drept»alternativet tidligst mulig, så
det ikke skulle forkludre
planleggingen. Verneplanarbeidet
kom som bestilt. Mæhlum utnyttet
sine mange politiske forbindelser og
mer eller mindre «dikterte»vern av
Masi,til tross for at Sperstad-utvalget
foreslo utsettelse og NVE'shovedstyre
(Haugeland dissenterte og gikk inn for
ti års vern) gikk inn for
konsesjonsbehandling.
Dette hører med i historien om
Alta-utbyggingen.
ErikTøndevold

Somme
skjønn er
slike
skjønn. I bragte
mye stoff om
1956-årgang
F ossekallens
spissartikkeleni nr. 1/1957 avslutter
forfatteren E. Svanøe sine
kommentarer til Tokke-utbyggingen
med å skrive:«Kampenom
vannkraften er ennå ikke slutt. Det vil
ennå bli mange forhandlinger og
mange takster og skjønn før den
norske vannkraft er fullt utbygd.»
Det var profetiske ord. Det første
Tokke-skjønnetble avsagt i 1956 og
det forhåpentligvis siste i 1984.
Beretningen om det skjønnet må bli

omfangsrik, dersom noen av
deltakerne orker å skrive den.
I 1956 var det fremdeles en
begivenhet at et skjønn kunne ta tre
år. Deltagerne i Røsvass-skjønnetfeiret
avslutningen ved å utgi en beretning
om sitt arbeid ført i pennen av rettens
formann, sorenskriver Mørkved.Vi
bringer noen utdrag sakset fra nr.
2/1956.
Dersom noen av Fossekallenslesere
skulle ha unngått å bli berørt av så vel
nyanser i rettslig skjønn, avtaleskjønn,
lensmannskjønn med videre, skylder

vi kanskje å opplyse at sprogbruken
i de etterfølgende utdrag ikke helt er
i samsvar med gjeldende praksis i
rettsbokutskrifter.
Skjønnetsbakgrunn:
Røsvass skjønnet
-

«Røssvatnhar hittil bare vært Norges
tredje største innsjø. Dette har alltid
ergret den initiativrike befolkning
rundt Røssvatn,og folket der oppe har
derfor i lange tider arbeidet for å få
demmet opp Røssvatnså mye at det
iallfallble nr. 2 blant landets innsjøer.
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Befolkningenhar således bl. a. i all
stillhet gitt staten full rett til å demme
opp vannet og lovet ikke å kreve noen
erstatning for dette, bare vannet ble
stort nok. I 1953 hadde så staten ved
hjelp av skatteskruen og på mange
underfundige vis reist de nødvendige
penger til å iverksette oppdemmingen.
Men det reiste seg nye problemer. Hva
skulle man så bruke alt vannet til? Så
ble Røssågakraftverk bygd. Men hva
skulle så kraften brukes til? Så ble
NorskJernverk besluttet bygd. Dette
er altså et resultat av det iherdige
arbeid befolkningen ved Røssvatn
hadde drevet for å skaffeseg et
skikkeligvann.
Men det var flere problemer. Statens
kårne menn begynte å spekulere på
om det likevelkunne være riktig at
staten satte hus og jord under vann
uten å betale erstatning for dette, når
den samme stat hadde betalt
oppsitterne rundelige bidrag for å
dyrke den samme jord og bygge de
samme hus. Stortinget kom til den
konklusjon at dette ikke kunne være
riktig og besluttet at det skulle
avholdes skjønn til fastsettelse av
erstatninger. Skjønnet skulle være
endelig, selv om skjønnsmennene
allerede fra første stund av hadde et
sterkt inntrykk av at det ville bli
uendelig . . . .
Den største grunneier ved
Røssvatneter staten. Dette var et nytt
problem. Skullestaten betale staten
erstatninger, eller skulle staten slippe
å betale staten? Problemet ble utredet
av en rekke eksperter, og da staten
motsetning til oppsitterne for øvrig
- ikke hadde lovt staten å unnlate å
kreve erstatning av staten, ble det
besluttet at staten værsågod hadde
å betale staten. Det er jo som kjent
ingen grunn til å løse en sak så enkelt
som mulig, dersom det kan gjøres
vanskelig, og istedenfor at staten
skulle fly tvers over gangen til staten
og løse problemet i all enkelhet, ble
det besluttet at skjønnet også skulle
fastsette statens erstatninger til seg
selv.»
Skjønnetsforutsetninger
«AdvokatLousframla følgende høyst
ualminnelige skjønnsforutsetninger:
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Vassdragsvesenetlaver en stor dam
nedenfor Tustervatn.Har ikke staten
fått i stand nok rør, kan vannet ledes
ut ved kanal eller hull i bunnen. Blir
det umulig å få tømt vannet, fastsetter
Erlandsen et manøvreringsreglement.
Ingen må lade vann fra eller på
andens grunn uden det bryder selv ut,
jfr. N.L.,5-12-4.Skadeved rus eller
større utskeielser holdes utenfor
skjønnet.
Staten setter tre tusind små fisk i
Røsvatnet. Vil disse ikke sette seg i
vannet, kan de bli stående i kulper i
elven. Fiskeerstattes ikke, da staten
har hjemmel til alt vann, jfr. klausuler
om vannhjemmel. Ved vurdering av
fisk settes Lykkeut av betraktning.
Bumann og bufe (innbefattet K.
Vadis i Varntresk)må ikke etter full
oppdemming oppholde seg i lengre
tid på de neddemmede arealer.
Samme gjelder for flyttlapp, som kan
finne seg ny kote på f. eks. 385 meter.
5.Skogvesenethar ingen grunn til å
få erstatning. Grunneiere som har god
grunn får full erstatning. Uten grunn
får ingen erstatning. Moljordfjernes
med bulldozere fra den neddemmede
grunn før vannet stiger.
6. Skjønnet skal søke råd hos
Røssvassnemnda,da staten ikke lenger
har råd. Dobbelterstatning straffes
strengt. Departementet kan gi
skjønnet en korreks.»

Deskrivelsen av skjønnets

deltagere utelates siden
tolkningen av injurielovgivningen
later til å ha blitt striksere siden 1957.
Vi tar bare med de sakkyndige
uttalelser og en lokal kommentar.
«Deter på det rene at det flere ganger
har vært fisket i Røssvatnog Røssåga
i de nærmest foregående århundrer.
I den anledning ble den

fiskerisakkyndigeBerg innkalt. Etter
et par års intenst fiskehar han fått flere
fisk som han kunne konstatere var av
god kvalitet og hadde vokst. At fisken
var av god kvalitet hadde retten for
lengst konstatert på HattfjelldalHotell
og at den hadde vokst var også klart
for retten, da fisken hadde oppnådd
en viss størrelse. Det var likevel
betryggende å få dette belyst av en
sakkyndig.For å bøte på
skadevirkningene i Røssvatnhar Berg
foreslått å oppdrette såkalt
porsjonsfiskved hjelp av temperert
vann fra Jernverket og å slippe disse
i Røssvatn.Retten finner løsningen
med oppdrett av porsjonsfisk
interessant, men vil da foreslå at fisken
sendes direkte til konsumentene, som
derved spares en masse arbeid med
å fiske den. For Røssågas
vedkommende har Berg ikke foreslått
den samme løsning, sannsynligvisav
den grunn at porsjonslaksikke er noe
aktuelt begrep. Her foreslår han
innplantet en ny fiskeart som han kalte
«Smals».Retten er ikke helt klar over
hva dette er for slags fisk,men går ut
fra at er en art som ikke er avhengig
av vann.
Da det innen retten bare finnes én
herredsagronom og to gårdbrukere,
samtlige fra Nordland, ble
fylkesagronomSørlifra Trøndelag
innkalt for å informere retten om
jordbruksmulighetene ved Røssvatn.
Hans standpunkter var klare og greie.
Enten var forholdene aldeles soleklare
eller helt umulige. Noen mellomting
eksisterer ikke. Denne utmerkede
forenkling av begrepene har lettet
rettens arbeid i vesentlig grad. For
øvrig var fylkesagronomSørlis
konklusjon at da det hverken kunne
gro appelsiner eller bananer ved
Røssvatn,burde hele befolkningen
evakueres.»
Sett i Helgeland Arbeiderblad:
"Etter hva ordføreren i Hattfjelldal
opplyser, har kommunen anmodet om
at Røssvasskjønnetmå bli «hengt»opp
i herredshuset så snart alle
erstatningsspørsmål er avgjort.»
Anne Christophersen

NVEs personale:
endringer i januar 1985
Nytilsatte:
Brakestad,Gunnstein
Hovd,BårdAtle
Johansen,TomAudun
Mokkelbost,KarlH.
Nistad,Astrid
Raad,Jorunn
Sommerseth,Alf0.
Stigen,Tormod

Overingeniør
Ingeniør
Maskinm.ass.
Avd.ing.
Førstesekretær
Ktr.assistent
Maskinm.ass.
Ingeniør

Avansement, opprykk:
Berg,Aud
0015
Bergh,HansP.
0036
Bjorni,Elsa
0009
Blix,HansOtto
0032
Frøstrup,JohanH.
0011
Granberg,Hjørdis
0009
Hanssen,Liv
0009
Henriksen,ArneK.
0036
Hesjedal,Hallstein
0036
Håndstad,Berit
0015
Johansen,HansJ.
0036
Johnsen,KjellH.
0015
Linde,Harald
0034
Midthus,OveS.
0033
Skjeggestad,Lars
0011

Ktr.fullm.
Sjefingeniør
Adm.sekretær
Avd.ing.
Konsulent
Adm.sekretær
Adm.sekretær
Sjefingeniør
Sjefingeniør
Ktr.fullm.
Sjefingeniør
Ktr.fullm.
Overingeniør
Avd.ing.
Konsulent

VFV
SDR
Tokke-verkene
SDS
Jostedal-anlegget
SAA
Innset-verkene
Hogga-anlegget

ET2
SP
SKE
AJ
AAØ

ET6
ET6

ETI

ET6
ET4
SAI
Glomfjordkraftverk
SBM
SAØ

Tambs,Tony
Trå,Bjarne
Tvilde,Heine
Vinje,Tor
Asheim,Stein

Sjefingeniør
Overingeniør
Konsulent
Fagsjef
Transp.leder

ET5
Ulla-Førre-anleggene
AJ
SB
Ulla-Førre-anleggene

Fratredelse med pensjon:
Bentsen,Audun
Avd.ing.
Byholt,Solveig
F.ktr.fullm.
Foss,Ragnar
Matr.forvalter
Sjøland,Per
Fagarbeider

SBP
SAI
Aura-verkene
Aura-verkene

Fratredelse, annen:
Huus,Trygve
Kalvik,SteinErik
Mikalsen,FrankL
Rolfsen,PerBang
Sand,Bjørn
Selboskar,LivInger
Thowsen,UnniMerete

Maskinmester
Ingeniør
Avd.ing.
Overingeniør
Førstesekretær
Ktr.fullm.
Ktr.assistent

Vestlands-verkene
Ulla-Førre-anleggene
ET6
SBA
SOE
SK-Hokksund
SAA

Driftsarbeider

Rana-verkene

Dødsfall:
Haukland, Ottar

Ord til Satyricon

Frist for innsendelse
av stoff
til Fossekallen nr. 4/1985 er
fredag 19. april. «Hastestoff»
til nr 3/1985 kan mottas inntil mandag 25. mars.

0036
0034
0011
0964
0980

I Fossekallennr. 10/1984 skriver du
til Kalleom «Nårlederne blir et
problem».Jeg hadde kanskje ventet
at Kallesvarte deg, men han svarer
gjerne ikke på anonyme brev. Siden
du skriver i Fossekallengår jeg ut fra
at det er forholdene i NVEdu vil sette
fingeren på. Du beskriver to
ledertyper, og selv om jeg finner ditt
resonnement til dels svært ulogisk,
peker du på forhold som noen og
enhver kan merke seg og tenke
gjennom. Men når du overdriver slik
du gjør, vil nok de du mener å vekke,
komme til at dette gjelder i alle fall
ikke meg.
Det er kraftig kost du serverer,
Satyricon.Ledertypene du beskriver
og som du med rette ikke har mye til
overs for,, er de som etter ditt utsagn
oppnår «et ry som effektiveog gode
ledere». Ikke nok med det: «Deer
ledere med suksess begge to».
Etter å ha lest ditt innlegg spurte
jeg meg selv: Hva er det Satyricon
ønsker å oppnå? Er det å få utløp for
aggresjon, eller er det forsøk på å
bedre forholdene ved å fortelle dine
og andres sjefer at de må reise mindre,
være mindre på møter, tenke mer på
underordnedes ve og vel etc., etc.

Dersom det er det siste, synes jeg
du skulle stått fram med fullt navn og
sagt i klartekst det du mener. For skal
vi oppnå noe med disse spørsmål,
trengs det åpenhet.
Du har ennå sjansen. Redaktøren
gir deg sikkert spalteplass også under
fullt navn.
Hallvard
Holen
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Omslagsbilde: NVeg
ble etablert ailerede før vi flyttet
inn i vårt stetelige hovedkontor
i
Middelthunsgete.
Nå teller staben
seks smitende og effektive
ansatte. foto: Svein Erik Datil/Samfoto..

