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Over i lønnet
arbeid?
At NVEkan friste med utfordrende og interessante arbeidsoppgaver,har vært
kjent siden krigensdager, og det er en sannhet som fremdeleshar gyldighet.Det
er også sant at teknologerog økonomeri noen grad har foretrukketdisse
arbeidsoppgaverfremforde ekstra kronene de kunne ventet seg hos private
entreprenører, slikkraftverksdirektørGunnarVatten fremholdti sitt intervjui
vårt ekstranummerav Fossekallenom omorganiseringenav NVE.
Mentidene forandrerseg. Spriketmellomde private og de offentligelønninger
nærmer seg nå en dimensjonhvor bare de færreste vil kunne forsvareoverfor
seg selvog sin familieå forblived sin statlige post. Det koster det samme å leve
enten man er privat eller statligansatt, og interessante arbeidsoppgaverkommer
du ikkelangt med ved kassa-apparatet.
En annen og vel så viktig side ved denne saken er at de interessante
arbeidsoppgavenei dag ikkeer forbeholdtNVEi samme grad som tidligere.
Utstraktbruk av konsulenterog private entreprenører til utførelseav statens
anlegg, har skapt en ny situasjon.I dag kan de private entreprenører i stor
utstrekningtilby de samme arbeidsoppgaversom NVE,men med bedre lønn og
i mange tilfellerbedre arbeidsforhold.Resultatenekan man se for eksempelved
Alta-anlegget.Her arbeider NVE-ansatteog Alta-kontraktside om side —
NVE-ansattemed det overordnedeansvar men med dårligere lønn.
Når vi samtidigvet at de private entreprenørene er svært interessert i å skaffe
seg den ekspertiseNVE-ansattesitter inne med, må man undres over at så mange
fremdelesholder stand. Lojalitet,ja. Mitt intrykker imidlertidat den forventede
omorganiseringav etaten har vært det håp og den lysningi sikte som sterkest
har medvirkettil å opprettholde «roi rekkene».Hvorofte har vi ikkehørt og slått
oss til ro med argumentet: «Detvil det være naturlig å ta opp i forbindelsemed
omorganiseringen».
Enten vi nå står overforen omorganiseringeller ikke,er vi ved et vendepunkt.
Når Stortingethar gjort sitt vedtak med hensyn til NVEsorganisasjon,vil det ikke
lenger være mulig å skyvelønns-og personalproblemerinn i ubestemt fremtid.
Kraftverksdirektørenhar håp om at arbeidet med omorganiseringenogså skal
gi positiveresultater innen personalpolitkken,og han har gitt signalerom at
disse problemer skalprioriteresi tiden etter Stortingsbehandlingen.Kanskjekan
vi dermed unngå en slik«faneflukt»som vi har sett tilfellerav i andre tekniske
etater og direktorater.
Etter mitt syn kan interessante arbeidsoppgaverikkelenger betraktes som et
trumfkort.I verste fall kan de bli en sovepute.Oppvåkningenvil bli ubehagelig
dersom mange går rundt med de samme tanker som en overingeniørnylig ga
uttrykkfor: «Jegvurderer sterkt å gå over i lønnet arbeid!»
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Slik lage
Fossekallen
«clestore hører
gutta»ikke
i norsk
F ossekallen
med blant
mediaverden. Ikke desto mindre
dekker vi et stort informasjonsbehov
både for NVEscirka 4 000 ansatte, for
etatens mange pensjonister og for
andre som er interessert i hva som
skjer på energisektoren. Vi er et viktig
talerør innen NVEsvirkefelt, og
opplaget er jevnt økende.
Bladet kommer ut ti ganger i året,
og dette gir oss nok å henge fingrene
i. Det er morro å lage bla', men ganske
slitsomt også. Etter som vi er så få som
steller med Fossekallentil daglig, har
vi gått aktivt inn for å utnytte den hjelp
datateknologien kan gi oss. Det er
derfor med stolthet vi i disse dager kan
kalle oss pionrer.
Fra og med nummer 2 i år

produseres nemlig Fossekallenved
såkalt robotsats. Det er billigere, det
er arbeidssparende og det er en
atskillig raskere produksjonsmåte.
Dessuten er det fremtiden. Ved hjelp
av utstyr og
tekstbehandlingsekspertise i
Statskraftverkenekan vi trygt si vi er
forut for vår tid, for bare få tidsskrifter
produseres i dag på denne måten. Men
det kommer, og vi vil markere
begivenheten i Fossekallenved å dele
vår arbeidsdag med leserne.
Det viktigste ledd i arbeidet med

to

oP
otoPå

fosse Fossekallener selvsagt å skaffe stoff
som kan interessere leserne. Her er
god kontakt med fagavdelinger og
uteadministrasjoner en forutsetning,
slik at vi kan holde oss orientert om
hva som skjer —hvor og når. En del av
stoffet lager vi selv, og dette krever
gjerne et besøk på arbeidsstedet. En
vel så viktig del av Fossekallener
imidlertid de innlegg og artikler vi får
4
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fra andre bidragsytere både innen og
utenfor etaten.
Innhentet stoff redigeres og
finpusses i redaksjonen. Artiklene skal
holde språklige og journalistiskemål,
og stoffet skal gjøres attraktivt ved
bilder, tegninger, skisserog andre
illustrasjoner. Fotografen SveinErik
Dahl fra Samfotoburde være kjent for
Fossekallenslesere etter hvert, men
også våre tegnere i og utenfor etaten
er oss til uvurderlig hjelp. Ideer til
spennende layout diskuteres i
redaksjonen over en kaffekopp.
Alltekst som skal inn i Fossekallen,
skrives inn på vårt nyervervede

tekstbehandlingsutstyr. Dette er det
Aud Berg som har ansvaret for.
Terminalen i redaksjonen er knyttet
til Statskraftverkenessentralanlegg
for tekstbehandling som er et av de
største her til lands. Her må vi være
nøyaktige med korrekturen, for denne
teksten skal overføres direkte til
fotosetteren på trykkeriet.
Ved spesielle tegn eller såkalte
markeringer, bestemmer vi skrifttyper,
skriftgrad og spaltebredde. Vilvi ha
en riktig fet overskrift setter vi for

eksempel *1*foran teksten, og ved
hjelp av slike tegn former vi all tekst
i bladet.
Så er det dead-line, og vi gir
skjermen beskjed om at vi ønsker
Telekommunikasjon.«Hjernen»kobles
til telenettet gjennom et lite
omformerapparat som skallesmodem,
og etter at vi har gitt skjermen beskjed
om hvilke manuskripter som skal
sendes, ringer vi Per EgilOdden i

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein ErikDahl/
Samfoto
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Centraltrykkeriet.Han sitter klar ved
et tilsvarende modem på Østerås, og
når han har lagt inn program for
overføring fra oss, trykker vi på
Knappen. Overføringav et
Fossekall-nummertar cirka et kvarter,
og satsen kjøres direkte i fotosetteren.
I løpet av minutter er den ferdige
satsen klar. Arbeid som tidligere tok
én uke, unnagjøres nå på en time.
Dessuten er vi garantert mot andre
trykkfeil enn dem vi selv har ansvar
for, og det sparer vi penger på.
Vi leverer bilder og andre
illustrasjoner til designeren på
trykkeriet, og gir retningslinjer for
hvordan vi ønsker at bladet skal se ut.
Designeren lager så en layout eller en
skisse av bladet. Når bildene er gjort
klar til trykking i en såkalt
repro-anstalt og tekst og bilder er
«pastet»opp på sidene, får
redaksjonen billedtrykkog de ferdige
sider tilsendt for kontroll. Her kan vi
gjøre rettelser, men det er dyrt, så vi
prøver å være restriktive.
Trykkerietforetar de rettelser som
er nødvendig, og en siste korrektur
leses på stedet. Deretter lages det film
og plater for trykking i offset.
Fossekallentrykkes i en meget
avansert, datastyrt presse som det
finnes få av her i landet. Justering av
fargene kan foretas ved kontrollbordet
underveis. Det tar cirka tre timer å
trykke et normalt opplag av
Fossekallenpå 24 sider.
Bladet trykkes på 16 siders ark.
Deretter sendes Fossekallentil
bokbinder på Mysen,hvor arkene
skjæres til og bladet stiftes. Bokbinder
leverer i Middelthuns gate, og
spenningen i redaksjonen er stor. Er
det et velskapt barn?
I Middelthuns gate står idrettslaget
klart til pakking. Adresseregister over
Fossekallensabonnenter er lagt inn
på Statskraftverkenesdata-anlegg, og
blir ajourført av redaksjonen like før
utsendelse. ErikPallesen-Mustikaysom
organiserer pakkearbeidet, henter ut
adresselappene i data-anlegget og i
løpet av en ettermiddag er arbeidet
gjort. NVEskjøretjeneste besørger
transport til postverket.
Fjorten dager tar det fra vi leverer
manuskriptene fra oss, til ansatte ved
Hovedkontoret kan glede seg over det
ferdige produkt. Litt lenger tid tar det
før Fossekallennår
uteadministrasjonene, noe Postverket
må ta ansvaret for. Med den nye
teknologien har vi imidlertid spart inn
to uker på trykningstiden, og vi håper
derfor at våre lesere vil glede seg med
oss over denne nyvinning innen NVE.
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Norges Vassdrags-o

Mindr
mer
Av GudmundLovø

Direktør Anton Trætteberg ved Norsk
Hydroteknisk Laboratorium (NHL)— tidligere
Vassdrags- og Havnelaboratoriet — er optimistisk
for instituttets framtid. Foto: Trond S. Ivangen,
Arbeider-Avisa.

Ved årskiftet endret VHLnavn til Norsk
HydrotekniskLaboratorium (NHL),og
ble dermed eget institutt direkte
i
underlagt StiftelsenSINTEF
Trondheim.
Vassdragslaboratorietble først
opprettet som et bransjeinstitutt i
1 955 for å tjene kraftutbyggernes
behov. Senere ble laboratoriet også
benyttet til havneutbygging. I dag
framstår institusjonen som en
virksomhet i forskningsfronten på
området væsker i bevegelse.
Utvidet

Laboratoriet er blitt utvidet en rekke
ganger siden starten for 30 år siden.
Det siste tilbygget var ferdig i 1984,
og innebar en utvidelse av
laboratoriehallen med 1 200
kvadratmeter.
På en pressekonferanse for ei tid
tilbake understreket direktør Anton
Trætteberg at vassdragsforskningen
ved NHLneppe vil øke i framtida.
—Viregner ikke med alt for mange
store utbygginger i åra som kommer.
Likevelvil vår forskning på området
ha betydning, spesielt gjelder dette
effektiviseringav de eksisterende
6
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kraftverkene. Her er det tale om små
marginaler som kan ha stor økonomisk
betydning, sa Trætteberg.
Det er ved hjelp av modeller
forskningen ved NHLhar gitt suksess.
Utviklingenav denne teknikken med
å prøve og feile i liten skala, har fått
en sterk medspiller i
regnemodellteknikken. Men ennå er
det ikke mulig å modellere alt i
datamaskinene.
Teknikkenfor vassdrags- og
havnemodeller har vært utviklet til
også å omfatte vannmodeller for å
effektivisereventilasjon av store
industribygninger, undersøke faren
ved gasslekkasjer,bedre
utstøpningsprosessene ved støping
av metaller, og se på betydningen av
vannutskifting ved påvirkning av
utslipp i elver, innsjøer og fjorder.
Røykspredning

NHLdriver også forskning på
røykspredning ved brann i sykehus der
instituttet samarbeider med sykehus,
brannvesen, produsenter av
brannvarsler og svenske forskere.
Varslingav sterke strømvirvIerlangs
norskekysten og forsøk med ising i en

selvlaget istunnel, er de siste store
prosjektene ved NHL.
NorskHydrotekniskLaboratorium
har også store prosjekter for
oljeindustrien. Delvisdreier det seg
om problemene med olje og gass som
strømmer i oljeledningene, og delvis
dreier det seg om belastning på
ledningene på havbunnen. Et annet
aktuelt arbeidsområde er forebygging
av ustabiliteter på dårlige
bunnforhold.
Rengjøring og inspeksjon av
oljerørledninger hører til NHLsnye
arbeidsfelt. Her er det utført
modellforsøkbåde i redusert og full
skala. Forskningenhar gitt gode
resultater når det gjelder mulighetene
for å erstatte en forbindelse mellom
flere rørledninger ved en
stigerørsplattform, med en Y-kobling
på havbunnen.
DirektørAnton Trætteberg fastslo
på pressekonferansen at de nye
arbeidsoppgavene ved siden av de
tradisjonelle, gir grunn til optimisme
for framtida.

Iavnelaboratorie30 år:

vannkraft
olje og gass
atgamle
lavnelaboratoriet
Vassdrags-(VHL)
og i
Trondheim feirer seg selv. I år
kan den moderne forskningsinstitusjonen se tilbake på 30 års
arbeid med vassdrag og havner.
Men ikke bare det: I de siste åra
har olje og gass krevd mer og
mer av forskernes tid og
ekspertise.

Modellforsøk ved NHL i Trondheim. Her er det
molenes plassering i Nykvåg havn i Vesterålen
som testes. Arsaken er at fiskefartøyer har lett
for å slite seg i det indre havnebassenget når
været står på vest. Foto: Trond S. Ivangen,
Arbeider-Avisa.
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daglige
Norge
den
kjent fraav
sydspissen
mest
vil værepå
ka—Sira
meteorologiske rapport. I 1880 var
stedet en turistattraksjon for sin store
satsing på laksefiske,trapper og
klekkeri.Fra 1970-årene av vil området
kanskje være vel så kjent i forbindelse
med en kraftutbygging, Ana—Sira
kraftverk.
Knut Ove Hillestad —leder for
Natur- og landskapsavdelingen i
Vassdragsdirektoratet — beskriver i
direktoratets publikasjonsserie,Kraft
og Miljønr. 9, hvordan Ana—Sira
vassdraget er utnyttet gjennom de
siste 100 årene.
Rikeligillustrert med bilder lar han
«Ana—Siragjennom 100 år» favne fra
året 1880, da et imponerende anlegg
med laksetrapper og klekkerible
bygget, via forsuring av vassdraget og
tilbakegang for laksefisket,til
realisering av de etter hvert godt
bearbeidede planene om utnytting av
vassdraget til elektrisitetsproduksjon.
Undersøkelserfra begynnelsen av
1970-årene konkluderte med at
vassdraget var så surt — på grunn av
sur nedbør etter luftforurensinger —
at det ikke kunne bli
lakseproduserende igjen før
forurensingskildene er brakt under
kontroll.
Kraftutbyggingvar opp gjennom
tiårene på tale flere ganger etter første
gangs diskusjon om dette i 1896.
Først i 1971 sto Ana—Sirakraftverk
ferdig, med både statlige og
kommunale/fylkeskommunaleeiere:
Lyse
Staten ved NVE-Statskraftverkene,
Kraft,Vest-AgderElektrisitetsverkog
SkiensfjordensKommunale
Kraftselskap.Disseutgjør Sira—Kvina
Kraftselskap.
Laksetrappen i Helvetesfossen som ble bygget
i 1880. Foto som er tatt av H. Hangaard, ble funnet
av Knut Holien i dødsboet etter Andreas Hielm.

Vassdragog landskap gjennom 100 år:

Åna Sira
fra lakseindustri
til vannkraftutbygging
8
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Hillestadtar for seg hvordan man
den sammenheng gikk fram i
landskapet, hvilke inngrep man
foretok —og hvordan det ble etter
anleggets slutt. Måten vassdraget og
landskapet her ble behandlet på gir
et inntrykk av en vanlig
framgangsmåte ved kraftutbygging
i dag. Publikasjonenvil forhåpentlig
gi interesserte et godt utgangspunkt
for å foreta etterundersøkelser på
stedet, både nå og i framtida.
Heftet er på 70 sider, og kan fås
gratis tilsendt fra Natur- og
landskapsavdelingen eller
Informasjonskontoret i NVE.

Rester etter den store laksetrappen i
Helvetesfossen. Foto: Knut Ove Hillestad.

Helvetesfossen etter regulering.
Foto: Knut Ove Hillestad.
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NVE'sforbyggingsvirksomheti 1984:

ciIi
Flomsikringsarbeid
10000 dekar dyrkei
V bygningsavdeling hadde
for-i
Vassdragsdirektoratets
1984 under utførelse i alt 292
flomsikrings-, forbyggings- og
senkingsarbeider i vassdrag.
Samlet beløp disse tiltakene seg
til 50 millioner kroner, går det
fram av forbygningsavdelingens
årsrapport.
Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig
i forhold til behovet.

Underdekning i bevilgningene og
utilstrekkelig kapasitet har medført
at stadig flere igangværende og
vedtatte anlegg må utsettes.
Restarbeidene beløp seg ved årsskiftet
til cirka 76 millioner
kroner. Videre er arbeider som er
vedtatt i distriktet, men ikke
behandlet av NVEshovedstyre,
beregnet å koste om lag 117 millioner
kroner. Til sammen utgjør dette et
pengebehov på 193 millioner
kroner — fem års bevilgninger.

Samtidig er ettespørselen etter nye
sikringstiltak også økende
— ved siste årsskifte ventet 900
søknader på behandling.
Forbygningsanleggenes
arbeidstyrke er redusert fra 240 i 1963
til 75 i 1982. Omfattende
rasjonaliseringstiltak har imidlertid
ikke kunnet forhindre at kapasiteten
for å sikre dyrket mark, bebyggelse og
kommunikasjoner mot utgraving og
oversvømmelser er blitt redusert.
Gjennom de siste 20 årene er årlig
nærmere 10 000 dekar jord
sikret mot utgraving, ras og flom. Noe
av dette har også gitt ny,
dyrkbarjord gjennom senkingsarbeid
(tørrlegging).
Vanlig forbyggings- og
sikringsarbeid hindrer utgraving og
oversvømmelser under flom eller
isgang. Ved senkingstiltak blir
vannstanden senket for å tørrlegge
jordbruksområdereller redusere
faren for flomskader.
Nord-Norge
Det har vært omfattende virksomhet
i Tana, Karasjok,Målselv,
Nordreisa, Saltdal og Gildeskål.
Senkings- og forbyggingstiltak har
fortsatt i Salangselv i Bardu, hvor cirka
1 500 dekar jord blir
innvunnet til jordbruksformål.Det
meste har vært nærmest verdiløs
jord på grunn av oversvømmelser og
høy grunnvannstand. I løpet av
det siste året ble cirka 750 000 kroner
av sysselsettingsmidler
benyttet til flomsikringsformål i
Finnmark.

I Søndre Starelv, Stange, blir
cirka 3 000 dekar
jord innvunnet ved senking.
Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.
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Trøndelag
Sikringsarbeidene mot skred i
Namdalen og i Helgådalen, Verdal,
fortsetter. På grunn av utilstrekkelige
bevilgninger må arbeidene
fordeles over flere år, med prioritering
av de farligste partiene.

netover
jord
Store jordbruksarealerog veger blir
sikret.
Omfattende forbyggingsarbeid har
pågått langs Røssåga, Gaula og
Forra.Ved Sokna i Midtre Gauldal blir
verdifulle bolig- og
industriområder sikret mot
oversvømmelse.
Vestlandet
Etter Stortingets bevilgning på 10
millioner kroner til
ekstraordinære tiltak etter flomskader
på Vestlandet i 1983,
er omfattende sikringstiltak utført i
en rekke vassdrag.
I Møre og Romsdal er det utført tiltak
blant annet i Rauma,
Vestnes, Stranda og Ørsta.
I Sogn og Fjordane har
flomskadearbeider utgjort
hovedtyngden i
blant annet Hornindal, Eid, Førde og
Leikanger. I Lusterer
sikringsarbeider igangsatt i
tilløpselvene til Veitestrandsvatnet.
Sør-Vestlandet og Sørlandet
I Sunnhordland og nordre del av
Rogaland er flomskade- og
sikringsarbeider gjennomført blant
annet i Etne, Kvinnherad og Ølen.
I Eigersund er Fotlandsvatnet senket,
noe som har tørrlagt og sikret
jordbruksområder.I Amli og Fyrresdal
er flere stygge elvebrudd
sikret for å hindre større skader.
Østlandet
Arbeidet med tørrlegging og
flomsikring av cirka 10 000 dekar jord
i Rendal er klar for avslutning etter
flere års innsats.
I Tynset og Folldal er det utført
arbeid for å stanse utgraving
av dyrket mark langs Tunna og Folla.
Langs Glomma er flere arbeider
under utførelse med sikte på å
hindre utgraving og oversvømmelse.

Ved en del av disse anleggene
bygges det også pumpestasjoner. I
1984 sto blant annet tre slike
ferdig i Solør.
Ved Kongsvinger blir flomsikring
kombinert med bygging av
pumpestasjoner og omlegging av
riksvegen.
I Søndre Starelv, Stange, blir cirka
3 000 dekar jord innvunnet
ved senking.

Langs Glomma er flere arbeider under utførelse
med sikte på å hindre utgraving og
oversvømmelse. Foto:Svein ErikDahl/Samfoto.

Behovet for opprydding i vassdrag
er økende, særlig på
strekninger hvor fløting er nedlagt.
Flere slike oppryddingstiltak
planlegges i vassdrag på Østlandet.

900 ubehandlede
søknader i 1984
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for en

gruppe

studenter

fra Norges

nylig gjennoulførte
og landskapsavdelingen
sorn Natursuksess.
landskapspleie en stor

Kurset
landbrukshøgskole, ble

Tekst:MetteKjeldsberg
Foto:SveinErikDahl/Samfoto

Natur og Iandskapsstudier
for landb- ksstr ienter
Vassdragsdirektoratet
arrangerte
N aturog landskapsavdelingen
i
28. februar i år et éndagskurs for
studenter fra Norges landbrukshøgskole. Kurset gikk av stabelen ved
hovedkontoret i Middelthuns gate, og
var et resultat av utstrakt samarbeid
med Institutt for jordkultur ved NLH.
Kursetvar en suksess.De 16
studentene hadde riktignok et
usedvanlig hardt program med hele
åtte forelesninger, men er stoffet
interessant nok, går timene fort. Og
interessant burde det være!
Knut Ove Hillestad åpnet kursdagen
med sitt foredrag: Hva gjør vi og
hvorfor? Her fikk studentene et
generelt inntrykk av Natur- og
landskapsavdelingen som
12
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naturforvaltere. Deretter ga Eivind
Kindingstaden bakgrunn for
kraftforsyningog utarbeidelse av
el-prognoser, og Oddvar Fossheim
skisserte hva konsesjonsbehandling
innebærer. Fra forskningssiden
presenterte Pål Mellquist
Terskelprosjektetog Jon Arne Eie
Biotopjusteringsprosjektet,mens den
mer praktiske hverdag ble behandlet
av Ivar M. Sæveraasog Jostein Jensen.
Sæveraas fortalte om hvilke problemer
naturforvaltere støter på i forbindelse
med kraftledninger, mens Jensen
kunne rapportere fra det lokale
tilsynets arbeid i Nord-Norge.Hillestad
sto også for avslutningen av kurset
med sitt foredrag om
Vegetasjonsutvikling.

Et variert og innholdsrikt kurs, som
ifølge Hillestadhar gitt positive
reaksjoner. Man vurderer derfor å ta
imot også andre studenter, men vil
selvsagt prioritere grupper som kan
ha spesiell interesse av et innblikk i
landskapspleie.
findagskursi landskapspleie har
vært holdt før, det første allerede i
1974. Tidligere kurs har vært åpne for
alle, og organisert ved påmelding.
Tema for disse kursene har vært:
Terskler i vassdrag, Anleggsveierog
landskap og Lukehusi landskap. Nytt
av året er at kurset ble holdt for en
utvalgt gruppe studenter. —Vivil nok
foretrekke en slik ordning i fremtiden,
uttaler Hillestadtil Fossekallen.

S uttrapport fra an egg

ogde
materielle
N årmenneskelige
man tenker på
store
ressurser som settes inn i et
kraftanlegg, bør det være hevet over
tvil at jobben må dokumenteres på en
skikkeligmåte. Et forsøk på slik
dokumentasjon er våre sluttrapporter
for anleggsdrift. Rapportene
inneholder en kortfattet, beskrivende
del med henvisning til andre
rapporter, en økonomiskdel der man
tar for seg det totale finansielle bilde
av prosjektet og den økonomiske
utvikling i anleggstiden og til slutt
oversiktstegninger og skisserover
prosjektet og viktige hjelpeanlegg som
er benyttet i anleggsområdet.
Den første Sluttrapport for
anleggsdrift kom ut i 1968. Ideen og
initiativet kom fra SOA,og det første
forsøket var sluttrapporten fra
anlegget på Straumsmo ved Innsetverkene. Den ble utarbeidet av
Rasjonaliserings-gruppenved
anlegget i samarbeid med SOA.
Meningen med rapporten fra
Straumsmo-anlegget,var å skaffeen
samlet dokumentasjon fra
anleggsdriften. Den skulle ved siden
av å gi en historisk oversikt, fremstille
anleggets tekniske og kostnads-

messige data, slik at disse erfaringene
kunne bli til nytte for ettertiden. Ideen
med sluttrapporter er etter hvert blitt
akseptert som «sluttsten»for jobben,
selv om det ikke alltid er så lett å få
til en slikrapport.
Enkelte avdelingsledere i
Statskraftverkenehar vist stor
interesse for denne saken og i tide
skrevet rapport eller samlet data. Disse
bør berømmes for sin innsats. Når et
anlegg eller et arbeidssted nærmer seg
sluttfasen, er det dessverre ofte
nødvendig at avdelingsledere og
andre som sitter inne med verdifulle
opplysninger om løsninger og
resultater, blir engasjert i nye
krevende oppgaver før materialet til
sluttrapporten er samlet og vurdert.
Det er derfor viktig at man tidlig har
avslutningen i tankene og tar vare på
materiale underveis. Sesongrapporter
for dammer er et utmerket tiltak i
denne sammenheng. Men også disse
bør avsluttes med en sammenfattende
rapport for at man skal få helheten i
materialet og for at tilgjengeligheten
skal bli bedre.
R-gruppen har også en travel tid i
anleggets sluttfase. Slikkan rapporter
som nok kunne vært ferdig relativt

Foto: Per Anders Rosenquist/Samfoto.

tidlig, dessverre bli svært forsinket.
Dessverrefordi rapportene har størst
verdi i tiden rett etter at anlegget er
ferdig.
Sluttrapporter for anleggsdrift blir
sendt til alle fremtidige brukere av
anleggene og til dem som har vært
engasjert i anleggsdriften. Planleggere
og andre interesserte kan låne
rapportene fra SOAsarkiv.
Karle Lindseth, SOA

Rettelse

I artikkelen budsjettet for 1985 i Fossekallen nr. 2/1985 snek det seg
dessverre inn en alvorlig trykkfeil.De riktige tall for spesifikasjonav driftsutgiftene skal være:

Frist for innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 6/1985 er
mandag 10. juni. «Hastestoff»
til nr. 5/1985 kan mottas inntil
torsdag 23. mai.

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

Kroner
136 000 000
352 000 000
78 700 000
377 600 000
4 300 000
126 500 000
704 000 000

140 000 000

Vi beklager!
Redaksjonen
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Strømprisenøkte 9,
til
midler
Statlige
enøk-innsats
Store
En statlig tilskuddsordning blir nå
iverksatt for å hjelpe elforsyningen i gang med
energiutredning og energiøkonomisering. NVEhar nylig sendt
ut et rundskrivtil samtlige fylkesmenn,
fylkeskommuner, kommuner og
energiverk der det går fram at til
sammen 8,5 millioner kroner er avsatt
for slike formål i 1985.
Av dette beløpet skal tre millioner
kroner benyttes til utredning av
varmeplaner i kommuner og fylker.
Slike planer vil gi et bedre grunnlag
for valg av energioppdekning og tiltak
for rasjonell energibruk. I den nylig
framlagte stortingsmeldingen om
energiøkonomisering foreslår
dessuten regjeringen at framtidige
tildelinger av statskraft til energiverk
skal forutsette at det er redegjort for
planer og muligheter for
gjennomføring av energiøkonomiseringstiltak.
De øvrige 5,5 millioner kroner for
1985 skal gis som støtte til oppbygging
av enøk-kompetanse i el-forsyningen.

4‘4/
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Dette er en midlertidig tilskuddsordning, begrenset til tre år. Midlene
skal i første rekke være et bidrag ved
ansettelse av enøk-medarbeidere. På
grunn av begrensede midler vil dette
fortrinnsvis bli ved fylkes- og
regionverk. Det forutsettes at de
institusjoner som får slike tilskudd selv
skal bidra med minst like store beløp
til enøk-arbeid som tilskuddsbeløpet,
og at kapasitet og kompetanse
opprettholdes etter at tilskuddsordningen bortfaller.
—Vi finner det praktisk at
kompetanse i enøk-arbeid i første
omgang bygges opp ved fylkesverkene, der slike finnes, eller ved
større regionale el-verk. I fylker hvor
det ikke er etablert fylkesverk ber vi
om at fylkesrådmennene tar initiativ
til å få avklart hvilken instans som skal
ha hovedansvaret for enøk-arbeidet
innen fylket, og hvor
enøk-kompetanse i første omgang bør
bygges opp, heter det i rundskrivet fra
NVE.

mello
el-verb
etrømprisene har i gjennomsnitt
økt med 9,4 prosent fra 1. januar
1984 til inngangen av 1985, viser en
undersøkelse foretatt av
Energidirektoratet i NVE.
Gjennomsnittsprisen på strøm til
husholdninger og jordbrukser i 1985
dermed ut til å bli cirka 33,8 øre pr.
kilowatt-time, inkludert el-avgiften og
merverdiavgift på til sammen 8 øre
pr. kWh.
De tre nordligste fylkene er fritatt
for merverdiavgift på elektrisitet til
husholdningsformål. Denne avgiften
utgjør i gjennomsnitt cirka 5,8 øre pr.
kWh.
Hedmark topper den fylkesvise
oversikten med en gjennomsnittlig
strømpris til husholdninger og
jordbruk på 39,4 øre pr. kWh.
Deretter følger: Møre og Romsdal
(36,8), Oppland (36,5), Nord-Trøndelag
(35,5), Sør-Trøndelag(35,2), Buskerud
(34,7), Sogn og Fjordane (34,5),
Vestfold (34,4), Akershus (34,3), Oslo
(34,3), Hordaland (34,2), Aust-Agder
(32,5), Østfold (32,5), Rogaland (32,0),
Nordland (31,3), Telemark (31,1),
Troms (30,4), Vest-Agder (30,1) og
Finnmark (28,3).
Ved en sammenligning av
fylkesprisene uten avgifter vil
imidlertid Nordland ha nest høyeste
pris — etter Hedmark.
Innen hvert fylke vil det ofte være
store prisforskjellerfra el-verk til
el-verk. Den høyeste gjennomsnittlige
strømpris i landet har et el-verk i
Buskerud med 46,2 øre pr. kilowatttime. Den laveste er på 16,9 øre pr.
kWh, også fra et el-verk i Buskerud.
Energidirektoratet i NVEframholder
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1985

imidlertid at nær 80 prosent av
omsetningen til husholdninger og
jordbruk ligger i et prisområde mellom
28,0 og 38,0 pr. kWh. De aller høyeste
og laveste prisene utgjør dermed en
liten del av samlet omsetning.
I motsetning til strømprisen, er
prisen for fyringsolje og parafin
temmelig lik utover landet.
Frakttillegget for utkantstrøkene
utgjør bare noen få prosent.
Disse fyringsoljetypene gir nå en
kostnad for oppvarming tilsvarende
cirka 40 øre pr. kilowatt-time,
inkludert avgifter, mens elektrisitet
til oppvarming koster mellom 13,5 og
40 øre kilowatt-timen
med avgifter.
Tungolje til fyring faller rimeligere
enn fyring med lettolje, men brukes
bare i større fyringsanlegg.
Prisforskjellenmellom elektrisitet og
olje til fyring vil dermed i første rekke
avhenge av den lokale strømprisen.
Strømprisen til mindre
industribedrifter, håndverks- og
servicevirksomhet kan være en del
forskjellig fra de priser som er oppgitt
her. El-verk med betydelig avstand
mellom husholdningstariffer og
næringstariffer har imidlertid fra 1985
søkt å redusere prisforskjellene.
FOSSEKALLEN
NR. 4-85
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M/S Elektron er klar til lossing av en stor trafo.
Innfelt: Førstebetjent Kjellfred Veum gjør seg klar
til å gyve løs på snømassene. Veum er identisk
med hekkeløperen som for noen år siden tok godt
til seg fra premiebordet, nasjonalt og
internasjonalt. Sporty er han også når det gjelder
å ta et tak for NVE.

Den som leter
skal finne

Tekst og foto: Per joranger

Mannskapet på Elektron er gått løs på isen i
Sogne-fjella.

opplever som
Mannskapet
alleElektron
andre,
på M/S
småpussige ting i hverdagen. I
begynnelsen av februar la de til ved
Jostedal-anlegget med en last fra
Ulla-Førre.Ved NVE'skai i Marifjøra
kunne de ikke finne festene til å
fortøye båten i. De var nemlig iset og
snøa ned. Sammen med en sporty
politimann som skulle eskortere en
last oppover Jostedalen, gikk de løs på
omgivelsene med hakke og spade. Det
hele løste seg opp i et stort smil da en
som hadde vært med og bygget kaia,
kom til stedet og kunne anvise festene.
Disselå et langt stykke unna.
Fossekallensmedarbeider var på
åstedet og foreviget episoden.
16
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TFossekallen nr.1 /1985 ble
søkelyset satt på videovold.
Spørsmålet var hvordan
videotilbudet ved våre
forlegninger ble tilrettelagt, og
av hvem. Reaksjonene bk ikke
vente på seg. Fossekallens
medarbeider ved Jostedalanlegget har i den anledning
slått av en prat med Svein
Akselberg som er formann i
video/film utvalget ved
anlegget. Akselberg er elektriker
i kraftstasjonsområdet
i Jostedal,
og har tidligere arbeidet i
Stølsdalen ved Ulla-Førreanleggene.

Intervjuer: Per Joranger
Svein Akselberg er formann i video/film utvalget
ved Jostedal-anlegget, og reagerer kraftig på
påstandene om videovold ved forlegningene.
Foto: Per Joranger.

Nei til påstand
om vicleovold
—IStølsdalenvar jeg kontaktmann
for leie av videofilmer,og jeg kan ikke
huske at vi leide filmer som kom inn
under betegnelsen vold. Filmenevi
leide hadde stor spennvidde i innhold,
men det hendte selvsagt at vi fikk
filmer som noen ikke brydde seg om.
Dissegikk gjerne og satte seg et annet
sted. Med neste film var det kanskje
omvendt. Vi må huske at vi er voksne
mennesker med en helt annen
vurderingsevne enn barn.
—Dajeg kom hit til
Jostedal-anlegget,ble jeg positivt
overrasket over hvordan
videofilmtilbudet var organisert. Her
er det et video/filmutvalg, som består
av *1-1
representant fra hver brakke på
hele anlegget, én representant fra
Luster Kinoog én representant fra
leverandøren Sogn Samvirkelag.Jeg
er valgt til formann, mens
personalavdelingen ved anlegget
fungerer som sekretær og sørger for
at vedtakene i utvalget blir fulgt opp.
På møtene som holdes hver sjette uke,
diskuterer vi filmtilbudet generelt, og
kommer frem til de filmene vi ønsker

å leie de neste seks ukene. Vi
diskuterer også filmtilbudet på Luster
Kinoog på bygdekinoene i Luster.Det
fine med dette systemet er at alle
brakkene får det samme tilbud, og at
alle via sin kontaktmann kan påvirke
tilbudet eller komme med spesielle
ønsker.
—Detteer det systemet vi jobber
etter, men selvsagt hender det at noen
slår seg sammen, spesielt i helgene,
for å leie en film utenom systemet.
Hvordan har du funnet deg til
rette i Jostedalen?
Jeg trives godt her. Miljøeter fint
— kjempekjekkearbeidskamerater og
grei ledelse. Selvsagtkan helgene bli
lange når jeg ikke har anledning til å
reise hjem. Vi savner hobbyrom og
trimrom, men etter det jeg har forstått,
er det ting på gang her. Ellersser jeg
frem til vår og sommer, hvor
fiskelykkeni Sognefjordenstår på
programmet. Jeg har hørt at fisken står
svært djupt der, men det skulle nå
være merkelig om ikke en «rugg»skal
se overflaten.
Nå når jeg har sjansen, vil jeg

gjerne få reagere på en annen sak som
redaktøren tok opp i lederen om
videovold. Hun antydet
alkoholmisbrukved forlegningene,
selv om forholdene er blitt atskillig
bedre med årene. Jeg og mange med
meg reagerer kraftig på den
påstanden, som vi av og til hører fra
annet hold også. Vi vet at mange leser
Fossekallenutenfor selve
anleggsmiljøet, og de kan lett få et galt
inntrykk av oss. Jeg skal ikke underslå
at vi av og til tar oss en dram eller en
øl på brakka, men hva er egentlig galt
med det? Det gjør vi hjemme og andre
steder også, uten at noen bryr seg. Vi
er vanlige mennesker som tjener vårt
brød på skikkeligvis. —Nårdet er sagt,
er jeg enig med redaktøren at det er
lagt ned mye arbeid for å gjøre
forlegningene til et bedre sted å være.
Det ligger forsatt en stor utfordring
til oss alle i å gjøre det enda triveligere,
sier SveinAkselbergfør han gjør seg
klar til ettermiddagsskiftet.

FOSSEKALLENNR. 4-85
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ORDETER FRITT
Om detaljforsyning og prisfastsetting
debatt.
forsyning er under
el- I fokus
av norsk
Organiseringen
står våre mange el-verksom forvalter
energiressursene. Detaljforsyningen
er det siste ledd i systemet, og det
lokale el-verker forbrukerens
nærmeste kontakt til Norges
el-forsyning.
Til lokalverket rettes ris og ros,
fortjent eller ufortjent. Beslutninger
og handlinger nedover i systemet må
lokalverket stå til rette for.
I en artikkel i Fossekallennr. 1/1985
fremkommer det blant annet at
el-verkene er i en monopolsituasjon.
Urasjonelldrift kan derfor lett
kompenseres med økning av prisene.
Som kjent er statskraftprisen steget
langt mer enn alminnelig prisindeks
de senere år, opptil 20 prosent pr. år.

I samme tidsrom har statsavgiftene
økt. Det blir detaljverkenes vanskelige
oppgave å forklare prisøkningene og
sørge for at pengene kommer inn i
statskassen.
Vedlagte figur viser hvordan de
nevnte prisøkninger har slått ut pr.
kWh for abonnenter ved vårt
fordelingsverk.I prisgaloppen blir
detaljverket den tapende part med en
stadig mindre andel av den totale
prisen.
Prisen fastsettes av kommunestyret,
og el-verket må i en slik forsamling ha
gode argumenter for å kunne foreslå
en prisforhøyelse.
Helge Aas

FOR ABONNENT
PRIS PR. kWh
OG 20 000 kWh I ÅRSFORBRUK
OVERSIKTOVERDEENKELTEUTGIFTERS

MED

INNVIRKNING

H1. TARIFF

PÅSTROMPRISEN

ORE /kWh

35

31 6 öre
30
29,1 dre

8,2
25

7.8

AVGIFTER TILSTATEN
eI.cng.m.va.)
20
5,1

15
15,7

17,74

11,02

1,03

4,63

4,63

ENGROSPRIS
10

5

9,9

0.9TAPSKOSTNADER

DEKNINGSBIDRAG
5,1SKIELVERK

1981
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Ny instruks for
montering av
stålmaster
for en nySKA,
er hovedansvarlig
RolfG. Knutsen,
Overingeniør
instruks for montering av stålmaster
som Kraftledningsavdelingeni Statskraftverkene (SK)nylig har utgitt.
Instruksen er i hovedsak skrevet og
redigert av ingeniør ToralfBahr og
verneleder Daniel Danielsen,
SK-Lillesand.
Den nye utgaven er vesentlig utvidet
i forhold til førsteutgaven fra 1968 som
ble skrevet av ingeniør Harald
Hildonen.
Dagens utgave er inndelt i 9 kapitler.
Hvert kapittel er bygd opp av fra 1 10 hefter. Oppbyggingen i hefter gjør
instruksen fleksibel,både i bruk og
med hensyn til revisjon og eventuelt
nye emner. Noen hefter er således tatt
med i innholdsfortegnelsen, uten at
de foreløpig er kommet med i denne
utgaven.
Instruksen tar utgangspunkt i SK's
mastetype, men behandlingen av
emnene er så grundig at instruksen
langt på veg er almengyldig innenfor
fagområdet.
Instruksen gir grundig innføring i
alle sider ved konvensjonell
mastemontering og
helikoptermontering.
Monteringsmetoder er gjennomgått
i detalj og alternative metoder og
detaljløsninger er beskrevet.
Beskrivelsenav de enkelte
operasjonene er sikkerhetsmessig
tilpasset gjeldende regler, og ikke
minst, lang tids erfaring. Gjennomhele
instruksen følger gode skisser og
tegninger som bidrar til sikker
forståelse.
Instruksen inneholder også
bruksbeskrivelseog
vedlikeholdsinstruks/rutinerfor alt
SK'smaskinelle utstyr som brukes ved
mastemontering, samt for redskaper
og håndverktøy. Instruksen utmerker
seg også ved grundig behandling av
en rekke tilgrensende fagområder:
Dimensjoneringsgrunnlagfor
kraftledningsbygning
Skruer og skrueforbindelser
Ståltau og fibertau
Blokkerog stropper
Sambandsutstyr
Ordensregler/personligverneutstyr
Brukog behandling av diverse
redskaper og håndverktøy.

Kapitlene om
dimensjoneringsgrunnlag for
kraftledningsbygging og skruer og
skrueforbindelser,er skrevet av
overingeniør Bjørn D. Evensen,SKL.
Kapitlet om sambandsutstyr er skrevet
av avdelingsingeniør Ole J.
Ommundsen, SKE.
For SKvil instruksen være et
nødvendig og nyttig verktøy på alle
plan:

Ved SK'sopplæringssenter Melhus
vil den danne grunnstammen i all
opplæring av mastemontører.
Ute ved de enkelte anlegg vil den
være verdifull og nødvendig lesning
for nye mastemontører og nyttig også
for erfarne montører og oppsynsmenn.
Ved anleggssentrene vil den være
et utmerket oppslagsverk for lagerog verkstedingeniører, ved at den gir
svar på de fleste spørsmål vedrørende
mastemontering. Likeledesfor
personell og hovedkontoret.

Instruksen ligger på et høyt nivå, både
teoretisk og praktisk og har gode
tegninger og layout. Skisserog
illustrasjoner er ved Monica Stensholt,
og Anne LiseØstlund og Bjarne
Gullberg har hatt ansvaret for
tekstbehandling og layout/trykking.
Summen av dette gjør at vi tror
instruksen vil være interessant lesning
og et nyttig oppslagsverk for personell
med interesse for fagområdet.
KåreW. Heskestad

Vi venter på sluttspillerne
og har
Konflikt
gitt ut boken
og Samfunn
Energi
Prosjektet
styringsproblemer i vassdragsplanleggingen. Og vassdragsplanlegging er i denne forbindelse
planlegging for utbygging av
vannkraft. De to redaktørene Atle
Midttun og John MikaelRaaheim har
ingen grunn til å skjule at det er
konsesjonsbehandling og kraftoppdekning som er bokens sentrale
tema.
Bokensførste del er et historisk
tilbakeblikk.Deretter følger
synspunkter på dagens system med
vannkraftplanlegging og konsesjonsbehandling. Den siste delen handler
om behovet for energi, kommunal
deltakelse i planleggingen og behovet
for et større helhetssyn hos de politiske
beslutningstakerne.
Ti forfattere har skrevet tretten
artikler. Fem av dem representerer
miljøvernsiden, tre vannkraftsiden,
én de kommunale interesser og én
Energi og Samfunn-prosjektet.Siden
halvparten av artiklene handler om
konsesjonsbehandling, er det
besynderlig at ingen av dem som
steller med dette til daglig
(Konsesjonskontoreti Vassdragsdirektoratet), har fått komme til orde.
Samtlige bidragsytere er nemlig enige
om at det er på konsesjonssiden skoen
trykker. Og den som har skoen på, vet
som kjent best hvor den trykker.
Det historiske overblikket er godt,
og anbefales som grunnpensum for
alle som arbeider med og som uttaler
seg om vannkraftutbygging. Atle
Midttun gir en fin analyse av hvilke
organer og instanser som er positive
til og hvilke som er motstandere av
kraftutbygging, og hvordan
utviklingen har vært de siste 40 årene.
Fylkesorganerer mer positive enn
kommunale organer, sterkest
motstand yter grunneiere,

naturverninteresser og merkelig nok
brukseierforeningene. Dette er et
utslag av hvem som tjener på en
utbygging, og hvem som har ansvaret
for utnyttelsen av ressursene. Her er
to hovedkonflikter:Den ene mellom
kraftutbygger og lokalsamfunn, den
andre mellom kraftutbygger og
miljøvernbevegelsen.Den første
konflikten kan ofte løses eller ledes til
gjensidig respekt gjennom det
kompliserte nett av forhandlings- og
avtaleverk som etter hvert har utviklet
seg. Den siste er i prinsippet uløselig,
fordi partene er uenige om
utgangspunktet for en utbygging,
nemlig behovet for kraft.
Her er vi ved et av kjernepunktene
i debatten omkring
vannkraftutbygging. Partene stiller på
forskjelligearenaer.
Miljøvernbevegelsenarbeider ut fra
en politisk målsetting og utbyggerne
ut fra en faglig. Derforer en diskusjon
mellom disse gruppene egentlig ikke
interessant. Den vil ikke gi resultater
som kan bedre situasjonen. Dette
kommer klart frem i Torbjørn Paules
artikkel i bokens siste del. Han hevder
at det ikke er noen grunn til å diskutere
videre vannkraftutbygging, idet vi ikke
trenger mer vannkraft. Budskapet så
langt er derfor: Bring likeverdige lag
inn på de samme banene. La
miljøvernsiden diskutere med
politikerne og departementene som
er de utøvende organer for
beslutningstakerne. Når man er enig
i kursen og midlene, kan direktoratene
og utbyggerne ta for seg
planleggingen og utførelsen av den
vannkraftutbygging man finner
nødvendig.
Alle de bidragsytere som tar for seg
konsesjonsbehandling og
vassdragsplanlegging (les:
vannkraftplanlegging),mener det er
noe galt med dagens system. Kjell

Fagsjef Bo Wingård ved Hydrologisk avdeling
i Vassdragsdirektoratet mener at tiden nå er inne
for politikerne til å overta i diskusjonen om
hvordan vi skal forvalte våre vassdragsressurser.
Foto: Stein Morch-Hansen.

Haagensen ønsker at
konsesjonsmyndighetene både skal
gis mulighet til større grundighet, mer
åpenhet og muligheter for flere
gruppers deltakelse, samt at
konsesjonssakene skal behandles raskt
nok til at vi kan sikre landets
kraftforsyning.Dette er to
motstridende faktorer, og han ønsker
derfor at krigstilstanden mellom
vernere og utbyggere skal opphøre.
Gode ønsker, men signalene omkring
omorganiseringen av NVEog mangel
på tilførsel av nye ressurser, peker vel
i retning av at myndighetene ikke
prioriterer denne delen av etatens
virksomhet. Diskusjonenomkring
Samlet plan bærer heller ikke bud om
at noen av partene er villigetil å
begrave sine stridsøkser.Allevil ha
mer, men ingen er villig til å gi noe.
Haakon Thaulowsto innlegg i boken
dreier seg om Samlet plan. Først et om
hvorfor det er nødvendig med en
NR. 4-85
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prioriteringsliste over de vassdrag man
med tiden kan tenke seg å bygge ut
til vannkraftformål, dernest et der han
tar for seg arbeidet med Samlet plan.
Thaulow ønsker som Haagensen at
flere grupper skal trekkes inn i
arbeidet med vannkraftplanleggingen.
Her har vi etter min mening et viktig
moment for fremtiden, og noe vi kan
høste lærdom av fra dem som
planlegger kraftledningsnettet og
fremtidens vegsystem. Disse
utbyggingene kan involvere vel så
mange brukerinteresser, men etter
nyhetsomtalene å dømme, er de langt
mindre konfliktfylte. fin av årsakene
til dette er at brukerinteressene helt
fra starten av blir trukket direkte inn
i planleggingen, noe som ikke er
tilfelle ved en vannkraftutbygging.
Raaheim peker i sitt innlegg på at
man har tre alternativer å velge
mellom. Man kan godta de aksjoner
man vet vil komme, man kan sørge
for utvidet medvirkning slik
Haagensen og Thaulow foreslår eller
man kan gå inn for
vannbruksplanlegging. Denne form
for planlegging vil etter hans mening
dempe de fremtidige konflikter
betydelig. Her er han imidlertid på
kollisjonskurs med det Midttun
fremholder (om at motsetningene ikke
kan forenes fordi de er av forskjellig
karakter)og med andre meningsytrere
i Miljøverndepartementet. For Hans
Chr. Bugge hevder at
vannressursforvaltningen ikke må bli
noen ny sektor. Vi kan planlegge
aktiviteter i vassdragene uten noen
spesiell metode som for eksempel
vannbruksplanlegging. Løsningene
finnes enten i en revidering av den
eksisterende bygningslov, eller ved
innføring av en ny planlov. Men
revurderinger og nyetableringer innen
lovverket tar tid. I mellomtiden må de
som har med vannkraftplanlegging
og konfliktdemping å gjøre, snekre
videre på det ufullkomne system vi
har. Siden ingen med anS-varog
myndighet tar dette opp med sikte på
en endelig løsning, er konfliktene
kanskje ikke store nok. I alle fall må
Miljøverndepartementet, som har det
overordnede ansvar for utnyttelsen
av ressursene, bli enig med seg selv
om hvordan de ønsker fremtidens
system.
Tor Terjesen og Erling Diesen mener
at vi ut fra et samfunnsøkonomisk
synspunkt hele tiden bør ha et visst
overskudd på fastkraft. Det bør også
finnes et passende utvalg av ferdig
20
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konsesjonsbehandlede
utbyggingsprosjekter som kan
igangsettes med det samme, dersom
utviklingen tilsier det. Her følger de
ideen med Samlet plan videre, fra
påtenkt til gjennomført planlegging.
Men vil dette bli gjennomført i praksis?
Vil en utbygger være tilfreds med å
få vite at hvis prognosene holder stikk,
kan det påtenkte prosjekt startes
sommeren 1997? Så kostbar og
tidkrevende som planleggings- og
konsesjonsbehandlingsprosessen er,
vil man vanskelig kunne akseptere en
status quo tilstand for et potensielt
vannkraftprosjekt ut over den tid
prosessen tar i dag. Forutsetningene
for en utbygging, den tekniske
utvikling og den naturvitenskapelige
erkjennelse endrer seg og utvikler seg
så raskt at utgangspunktet i dag ikke
lenger er hva det var i går. For øvrig
fastslår Paule i sitt innlegg at
påstandene om kraftkrisei 1990 er
høyst spekulative, vi har betydelige
valgmuligheter, og det er ingen grunn
til hastevedtak for større,
kontroversielle prosjekter. Diskusjoner
mellom utbyggings- og
forsyningsinteressene og
verneinteressene har vi hatt mange
av de siste ti-femten år. Standpunktene
har ikke endret seg — enten snakker
man forbi hverandre — eller man står
overfor en uløselig i&konflikt. Partene
er formodentlig enige om at det er
vanskelig å spå, især om fremtiden.
Men hvem bærer ansvaret dersom det
virkelig skulle gå så galt som man
håper eller frykter?
Ingolf Vislie er enig med Midttun
i at kommunene i praksis kan ønske
seg fredning eller utsettelse. Han synes
også at de berørte kommuner bør
trekkes inn langt tidligere i
planprosessen. Man må ikke sette
likhetstegn mellom kommunenes og
fylkeskommunenes ønsker. De siste
har klare partsinteresser i
utbyggingssammenheng, interesser
som kan stå i direkte konflikt med
kommunenes krav.
Berit Kvæven avslutter boken med
å peke på de folkevalgtes ansvar for
større helhetstenkning.
Stortingskomiteene bør ha åpne
høringer og anvende motekspertise
for å få frem alternativer til de vante
tankebaner. Anvendelse av sunn
fornuft har alltid vist seg å føre frem,
men det er ikke lett når de ulike

grupperinger med like stor
overbevisning hevder at motpartens
syn er galt. Det hele er avhengig av
hva politikerne og beslutningstakerne
egentlig vil. De ønsker seg alle et
samfunn i utvikling, men utvikling mot
hva?
Boken er interessant, men gir ingen
nye tanker og ingen bedre løsninger
på konfliktene og styringsproblemene
i vannkraftplanleggingen. Til det er
emnene utdebattert for mange ganger
de siste årene. Alle kort er lagt på
bordet, alle spillets varianter er kjent.
Vi venter faktisk bare på sluttspillerne,
departementenes ledelse og
stortingskomiteene. Resultatene kan
ikke annet enn å bli positive, så mye
tid og energi som vi har brukt på å
finne ut at dagens system ikke holder
mål.
Bo Wingård

Midttun, Atle &Raaheim, John Mikael:
Konflikt og styringsproblemer
vassdragsplanleggingen. Energi og
Samfunn. Universitetsforlaget. Oslo 1984.
Pris: 138, —.

Solskinn og
skøytetak på Nore
er enn 100 deltakere stilte til start
i Østlands-verkenes skirenn
16. mars i år. Vi ble møtt av et
strålende vintervær med sol fra skyfri
himmel og noen få kuldegrader.
Forholdene innbød med andre ord til
full innsats, og på det harde føret ble
det virkelig fart i sporet.
Vi observerte raskt at
skøyteteknikken for alvor har gjort sitt
inntog også i Statskraftverkenes
rekker.Det var mildt sagt imponerende
å se hvilke ferdigheter de beste la for
dagen. Ikke overraskende ble Sigleif
Johansen fra Nore den raskeste av alle.
Han gikk den 10 kilometer lange løypa
på 24,36 minutter, og med den farten
ville vel også mange av eliteløperne
hatt nok med å holde følge. I det hele
tatt så det ut til at Nore-karene var
spesielt godt forberedt til dysten på
hjemmebane da de også tok med seg
premien til beste tremannslag, beste
tomannslag under 42 år og beste
tomannslag over 42 år.

Prosjektarbeideter i full gang
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C amtidig med at proposisjonen om
endringer i NVE'sorganisasjon
ligger på Energi-og industrikomiteens

Men det dreide seg ikke bare om
skøytetak og stor fart. B-klassentalte
hele 54 deltakere som alle så ut til å
ha stor glede både av skituren og
kontakten med kolleger fra hele
Østlandsområdet.
Østlandsmesterskapet

for 34. gang

østlands-verkenes skirenn ble i år
arrangert for 34. gang. Det er ingen
tvil om at dette arrangementet betyr
mye for alle som møter opp år etter
år. Og det ser ut til at oppslutningen
fortsatt øker. Vi ser fram til denne

bord, pågår nå utredningsarbeidet
med Statskraftverkenesinterne
organisering for fullt.
12 prosjektgrupper, med henimot
80 deltagere, jobber energisk for å
klare prosjektets første delmål: A ha
forslag til organisasjonens
hovedstruktur klart innen utgangen
av juni. Dette er en høy målsetting.
Gruppene har nær ukentlige møter,
og de fleste medlemmene har flittig
kontakt bakover for innspill og
synspunkter. Og synspunktene er
mange, meningsutvekslingen livlig.
Prosjektarbeidet fører til mye
ekstraarbeid for mange, det kommer
på toppen av de daglige arbeidsoppgavene. Må enkelte av disse

anledningen til et avbrekk fra vår
hektiske hverdag, hvor vi kan komme
sammen med kolleger og kjente fra
hele Østlandet.
Nore-verkenesto denne gangen i
spissen for et prikkfritt arrangement.
Og når de i tillegg hadde dekket til fest
for over 150 personer som alle fikk
rikelig med spekemat og annet
snadder, var grunnlaget lagt for en
festkveld som varte langt ut i de små
timer.
Thor Johansen

oppgavene i blant vike, så er det fordi
Statskraftverkeneprioriterer
organisasjonsarbeidet sterkt. Det er
nå har vi muligheten til å være med
og utforme det nye Statskraftverkene.
Proposisjonensdivisjonsdelingog
angivelse av hovedarbeidsdeling har
dannet basis for gruppenes mandater.
Problemfritt har det ikke vært. A gå
fra en langvarig tradisjon med
totalentreprise innen fagavdelingene,
til en klarere ansvarsdeling mellom
planfunksjon og anleggsfunksjon,
krever nytenking og omstilling.
Statskraftverkeneskal imidlertid
fortsatt ha det fulle ansvar for
totalentrepriser. Det har vært behov
for arbeidsdeling mellom divisjonene.
Byggherre,prosjektansvarlig,
prosjektleder, kostnads- og
kvalitetskontroll;dette er funksjoner
som har vært drøftet og blitt avklaret
i Styringskomiteen.
Mange reiser spørsmålet: Hva om
Stortinget ikke får behandlet
proposisjonen i vårsesjonen? Hva skjer
da med omorganiseringsarbeidet i
Statskraftverkene?
Om så skulle skje, bør vi ufortrødent
fortsette med detaljeringsfasen utover
høsten. Organiseringsfasener
nødvendig i alle fall. Det har det vært
bred enighet om i lang tid. Noe bør
gjøres med organisasjonen etter 25
år uten endringer. Uansett.
Men vi satser på at
Stortingskomiteen holder
programmet. Vi trenger en avklaring.
Jo før jo heller.
Kåre Schjetne
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Vann på mølla

I OSLO

UTLANSAVOELINGEN
ORAMMENSVEIEN

Dette brev er sannsynligvisspøkefullt ment, og det er
jo godt at noen fremdeles har humøret i behold i disse
for vårt land så alvorlige tider. Fossekallenfølger opp
med et bilde av Låtefossensom er skaffet til veie
gjennom en av etatens ansatte. Vi siterer igjen Nordahl
Grieg: Bækkener der, er der, er der!
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Foto: Finn Gaarder

Vaaedregeveeenet,
Biblioteket,
Eb,5091Najoretua,
0301 Oålo 3.

Eam evar på Deree telefoniekehenvendeleeav i dag, har vi herved den glede å
overeendeen kopi av Yordahl 0r1eg's dikt "Vand..
V1 går ut fra at det emrlig er diese vereelinjeream er av intereesefor NVE:
.

Vand eam rinder, vand eam rieler,
vand am våren, vand am haeten
Ken De fatte dette mandV"

Ved eiden av diktete rent kunstfterieke
verdler,kan jo de ovenfor eiterte vereelinjer også eiee å vare av en viee hietorlekintereeee,1 det de jo beekriverden
opprinneligenaturtiletandeam ekedetertei tiden fer kraftutbyggingeintereesene
for alvor begyiste
einvilkeaeheti vår fjellnatur.(V1 ser her bort fra at det
nok fremdeleehiet og her kan finnee noen få fjellbekkeream er bevart 1 ein opprinneligetiletand).

Itedvennlig hileen

.-1.2747
Enut Neidem.

Kraftledningerstilpasningsmuligheter
D etkraftledning
er fantastiskkan
at laks
kombineres
og
på
en slik elegant måte som vist på side
13 i Fossekallennr. 1/1985.
Det finnes imidlertid mange andre
tilpasnings- eller
kombinasjonsmuligheter. Hva skal vi
si om kombinasjon husdyrhold og

kraftledning? Bedre tilpasning til
landbruksmiljøet?
Bonden selv har løst problemet med
krafttilgang til bruket sitt.
Fornøyde grunneiere er godt å ha.
Ja, til og med kona hans er fornøyd.
Hun slipper å strekke klesnoren. Så
blir det bukser med energi i på kjøpet.

Så er det vindmøllene da, som ifølge
noen skal avhjelpe
energitilgangen i fremtiden. En mølle
i hvert spenn, så slipper vi de
tradisjonelle master. At noen ikke har
tenkt på det før!
RolfR.Johnsen
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NVEs
personale:
endringer i mars 1985
Nytilsatte:
Eriksen, Arne Johan
Lothe, Britt
Olsen, Arne
Solstad, Johan Arnt
Steine, Harald
Strande, Mette
Sæd, Jan Ove
Thonhaugen, Helen
Toresen, Kan Inger
Tysnes, Jørn
Ødegård, Gun-Mari

Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
EKK
Alta-verkene
SBM
AAA
Ulla-Førre-anleggene
Rana-verkene
Rana-verkene
Hamangtrafo
Jostedal-anlegget

Fagarbeider
Driftsarbeider
Avdelingsingeniør
Konsulent
Avdelingsingeniør
Kontorassistent
Avdelingsingeniør
Fiskeoppdretter
Driftsarbeider
Spesialrarbeider
Ingeniør

0032 Avdelingsingenlør
0034 Overingeniør
0998 Montasjeleder
0009 Administrasjonssekr.
0997 Oppsynsmann
0032 Avdelingsingeniør
0033 Avdelingsingeniør
0998 Montasjeleder
0973 Materialforvalter
0998 Ledningsmester

Fratredelse med pensjon:

Avansement, opprykk:
0033 Avdelingsingeniør
0033 Avdelingsingeniør
0032 Avdelingsingeniør
0011 Konsulent
0033 Avdelingsingeniør
3049 Førstekonsulent
0033 Avdelingsingeniør
0033 Avdelingsingenlør
0009 Administrasjonssekr

Dille, Håvard
Engen, Inger Karin
Hansen, Roald
Johansen, Jan A.
Kristiansen, Hans T.
Lund, Kåre
Lund, Roar
Morsund, Svein Ivar
Myklatun, Ragnhild

Røken, Lars Jakob
Saksgård, Kjell
Snerten, Paul Arne
Solberg, Una
Stavheim, Kolbjørn
Sønsterud, Roar
Sørlie, Terje
Thorsen, Olav
Tredal, Kåre
Valåmo, Jan Åge

Bjørstad, Per
Brygfjell, Kristen

Smestadlandssentral
SBG
Kobbelv-anlegget
Kobbelv-anlegget
VHO
SAI
Kobbelv-anlegget
Smestadlandssentral
. Jostedal-anlegget

Maskinmesterassistent
1ngeniør

SKL
SBS
Alta- verkene
SK- Hokksund
Aura- verkene
VHG
Smestadlandssentral
Tveitentrafo
Aura- verkene
Rana- verkene

Tokke-verkene
VFT

Fratredelse, annen:
Aarnes, Even A.
Enge, Ingrid
Karlsen, Ove R.
Stefanovic, Kosta

Avdelingsingeniør
Avdelingsingenlør
Kontorfullmektig
Avde1ingsingenlør

SO
EEE
Kobbelv-anlegget
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For ordens skyld bør det opplyses at
dette var lederartikkel i
marsnummeret 1961.
De byggeplanene som nevnes er for
lengst fullført —det var selvsagt huset
i Middelthuns gate redaktøren viste
til.
Det ble ikke plass til hverken
barnehage eller husmorvikar den
gang.
Kanskjeskulle vi prøve å få til en slik
ordning nå —i forbindelse med
omorganiseringen?
Anne Christophersen
FOSSEKALLENNR. 4-85
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