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Kvinner, vin
og sang
Nårjeg har valgt dette livsbejaendemotto for min sommerhilsentil leserne, er
det ikke fordijeg mener «Quinderere blot til Lyst».De fleste kjennermeg vel
bedre enn som så. Eiheller er det for å markereslutten på kvinnetiåret,som jo
har vært en dundrendefiasko,skalvi tro våre massemedia.Arsakener selvsagt
den sentrale plass kvinnerhar fått i dette nummer av Fossekallen.
Det er kvinneri tekniskeyrkerdet dreier seg om denne gang. Likestillingen
på dette felt innen el-forsyningener sant og si et sorgens kapittel,og NVE
representererikke noe unntak.Noe av uvesenet skyldesganske riktigkvinnene
selv — rekrutteringener dårlig.Men når det er sagt, må det være tillatt å minne
om at bedre rekrutteringikke er noe som kommerrekende på ei fjøl. Sliktmå
oppmuntres,påvirkesog styrkesav personalpolitiskeinstanser,og innsatsen for
å tiltrekkekvinnersoppmerksomhethar ikke vært imponerende fra dette hold
hos oss hittil. Støtten til kvinnenes eget rekrutteringsarbeidpå kvinnemessen i
Bergen i vår var gledelig, men &Isvale gir ingen sommer.
Likestillingdreierseg også om å ta vare på de kvinnersom tross alt er
innlemmet i fellesskapet,og sørge for at de fårde samme mulighetertil personlig
og faglig utviklingsom menn. Som teknisk statsetat påligger det NVEet særlig
ansvarnår det gjelder å ivaretaintensjonene i Likestillingslovenav 1979.
Likestillingsombudethar nylig pekt på at man i den forbindelsebør være spesielt
påpasselig med kvinnerepresentasjoneninnen statlige utvalg og
prosjektgrupper,og det er derformed undringog noen skuffelsejeg ser på
sammensetningen av de prosjektgruppersom for tiden arbeidermed
omorganiseringenav Statskraftverkene.I 12 gruppermed rundt 80 medlemmer
har man ikke funnet plass til mer enn to kvinner!At kvinnene er i fåtall,betyr
ikke at det ikke finnes kandidater,så her er det langt mellom liv og lære.
Det er med andre ord liten grunn for NVEskvinnertil å heve glasset og juble.
Derimoter det grunn til å feire at organisasjonssakennå endelig er behandlet
i Stortinget.Om noen føler at resultatet av dette arbeidetsnarerebør markeres
ved gravøl og sørgemarsj,er det vel i hvert fall grunn til å glede seg over
sommeren.
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Kvinneri tekniske yrker:

Samfunnet
trenger oss
også NVE!
undring over
nyligdagsavis
herværende
En uttrykte
at det finnes kvinnelige
I NVE blir
vannkraftingeniører.
neppe noen overrasket om en
reiser
kvinnelig elektroingeniør
til Ulla-Førre for å sjekke
SF 6-anlegget. Men det har ikke
alltid vært slik. For 20-25 år siden
fant vi bare tre kvinner i tekniske
stillinger i etaten. Og to av disse
våre lokale pion&er arbeider
stadig hos oss. Men hvordan står
i NVE i dag?
likestillingsarbeidet

Pionrer

Marie LouiseWexsahl representerer
elektrosiden. Hun begynte i etaten i
1957, og er i dag avdelingsingeniør
ved Svakstrømskontoreti Energidirektoratet.
GunnvorApenes begynte på Driftsavdelingen (SDT)i 1961, og arbeidet
der som ingeniør til hun gikk av med
pensjon i 1976.
Randi Pytte Asvallbegynte som ung
glasiologstudent i 1962 med arbeid
for NVEpå Jostedalsbreen. I dag er hun
førstehydrolog ved Vassdragsdirektoratets iskontor.
Marit Hartmann Floodvar vår første
kvinnelige sivilingeniørpå byggsiden.
Hun kom direkte fra teknisk høgskole
til NVEi 1977.11982 ble hun
overingeniør og hun har nå sitt
arbeide ved Vassdragsdirektoratets
Avdelingfor vasskraftundersøkelser.
Totalt finner vi 48 kvinner i tekniske
stillinger i NVE—fra overingeniør/
4
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Tekst:
IngridGjerde
EllenRibe
Foto:
Svein ErikDahl

førstehydrolog til tekniske tegnere.
I tillegg kommer fem kvinner som
arbeider med EDB-programmering.
På anleggssektoren regner man i
dag cirka 1 200 arbeidstakere i snitt
på årsbasis. Bare én av disse 1 200 er
kvinne —Jorunn Paulsen som arbeider
på Kobbelv-anlegget.LivKarin
Pedersen ved Innset-verkene er NVEs
første og hittil eneste lærling innen
sterkstrømsfaget.
«Hälftenav alla som finns
— er kvinns»
Hva er situasjonen i dagens Norge?
Vi vil rette oppmerksomheten mot
noen problemer vi står overfor. For det
første: Næringslivetskonkurranseevne
må styrkes og offentlig og privat
virksomhet må være innstilt på
forandring. Økt internasjonal
konkurranse stiller bedriftene overfor
utfordringer om økt produktivitet og
bedre kvalitet både på varer og

tjenester. For det andre: For øyeblikket
har vi arbeidsledighet, men ettersom
vi blir færre yrkesaktive,har vi grunn
til å tro at den er forbigående.
Vi er i en situasjon hvor det er
spesielt viktig å utnytte de ressurser
som finnes både av menneskelig og
teknisk art,og under slike
omstendigheter har Norge ikke råd
til å utelukke den halvpart av
befolkningen som kvinnene utgjør.

Innsatsviljeog kreativitet er
egenskaper som er etterspurt av
enhver arbeidsgiver. Dette finnes i likt
monn hos kvinner og menn. Derfor
er det paradoksalt at bare menn er
tillagt disse egenskaper i yrkeslivet.
Næringslivetvil tjene på å arbeide for
økt likestillingi form av jevnere
kjønnsfordeling i bedriftene.

Lov om likestilling

Kvinnerer en arbeidskraftreserve som
politikerne i dag ønsker å mobilisere
av hensyn til overordnet samfunnsplanlegging. Dette kommer til uttrykk
ved at vi har fått Lovom likestilling
mellom kjønnene fra 1979. Lovens
paragraf 1 sier at formålet er å fremme
likestillingmellom kjønnene. Kvinner
og menn skal gis like muligheter til
utdanning, arbeid og kulturell og

En ualmindelig situasjon i vår etat. Ingeniør
Elisabeth Haug fra Kraftledningsavdelingen i
samtale med Kjell Lystad om systemforskaling.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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faglig utvikling.Av veiledningen til
likestillingslovengår det fram at
formålet med loven i dagens samfunn
først og fremst er å bedre kvinnens
stilling. Rettferdighetsmotivet tilsier
at kvinner og menn skal ha like
valgmuligheter. Yrkeskal velges ut fra
interesse og evne — ikke ut fra
rolletenkning. Dessverreviser det seg
i praksis at kvinner møter mange
holdningsmessige hindringer når de
søker en utradisjonell jobb, mens
menn derimot som går inn i tradisjonelle kvinneyrker,møter få
motforestillinger.
Likestillingsarbeidet

i NVE

På likestillingssidener det skjedd en
viss oppmykning i NVEi løpet av de
siste 10 år. Kvinnerer nå representert
på nær sagt alle stillingsnivåfra
teknisk tegner til overingeniør/
førstehydrolog. Dette er resultatet av
en naturlig prosess, ettersom flere
kvinner er blitt uteksaminert fra
tekniske skoler, og har meldt sin
interesse for stillinger i vår etat. Men
fremdeles er disse kvinner «enslige
svaler».
Staten som arbeidsgiver har
forpliktet seg til å følge opp
likestillingssakergjennom lov- og
avtaleverk, og Forbruker-og
administrasjonsdepartementet vil
følge nøye med i hva som skjer i de
underliggende etater.
Forbruker-og administrasjonsdepartementet har videre anbefalt
offentlige institusjoner å ta i bruk
moderat kjønnskvotering for å få en
bedre balanse mellom kjønnene.
Moderat kjønnskvoteringved
tilsettinger innebærer at det
underrepresenterte kjønn skal tilsettes
når søkerne ellers har like
kvalifikasjoner.Underrepresentert i
denne sammenheng er det kjønn som
er representert med mindre enn 40
prosent i den stillingsgruppen det er
snakk om.

kvinner og menn ut fra den oppfatning
at menn er sterke og kvinner er svake.
Noen menn er sterke og noen er svake.
Det samme gjelder for kvinner. Alle
må vurderes på individuelt grunnlag
— ikke ut fra tradisjonell gruppevurdering.
Rekrutteringspolitikkenkan vise seg
å bli det mest effektivevirkemiddelet
til større likestillingi arbeidslivet.
I Likestillingslovenog Hovedavtalen
for de statsansatte gis det anledning
til å ta spesielle hensyn til kvinnen for
å øke kvinneandelen i mannsdominerte yrker. Det vil være helt i
tråd med likestillingslovensformål om
en mannsdominert etat som NVE
gjennomfører et eget
rekrutteringsprogram for kvinner.
Kvinner kan!

Det er en kjennsgjerning at det er
svært få jenter som søker seg til etaten
vår og spesielt få til anleggsbransjen.
Mangelfullinformasjon om selve
arbeidet og arbeidsmulighetene må
bære en stor del av skylden for dette.
På kvinnemessen i Bergen i år gjorde
NVEimidlertid et konkret fremstøt for
å rette opp skjevheten. Her ble det
informert om NVEog om hvilke
stillinger som finnes i etaten, og vi
demonstrerte noen av
arbeidsoppgavene våre.
Holdningsendring

må til

Reellevalgmuligheter forutsetter en
holdningsendring — hos alle. Jenter
er tradisjonelt opplært til å være stille
og beskjedne og ikke gjøre for mye av
seg, mens guttene blir oppdratt til å
tro på seg selv og å ta initiativ. Lærere
i skolen bør derfor oppmuntre jentene
til å vise hva de kan. Det er ikke nok
at jenter endrer holdning til seg selv.
Det ligger i sakens natur at lærere og
arbeidsgivere må endre holdning også.
Lærere fordi de kan påvirke den
enkelte elev til å velge utdannelse ut
fra evner og interesser, og
arbeidsgivere fordi de skal tilsette
Kvinner på anlegg
kvinner som har satset på et
Forholdene ved NVEshovedkontor og utradisjonelt yrke. Jenter må våge å
ved anleggs- og driftsadministrasjoner satse på utradisjonelle yrker, og de må
er lagt til rette for arbeidstakere av
våge å stå fram og vise at de kan.
begge kjønn, og vi ser da også at det
De kvinner som i dag velger tekniske
stadig kommer flere kvinner. Dårligst yrker er som regel spesielt motivert
står det til på anleggssiden, og mange for faget og arbeidsoppgavene. Men
vil nok si at det er umulig for kvinner
det kan koste å være blant de første.
å bo og jobbe på våre anlegg.
En del har nok erfart at det er tungt
Standarden på nye brakkerigger gjør å bane vei.
det imidlertid fullt mulig for kvinner
De arbeidsgivere som tar inn
og menn å bo under samme tak.
kvinner i tekniske yrker, har vanligvis
Arbeidet på anlegg går nok for å være gode erfaringer med både innsats og
fysisktungt. Men utvikling av nye
prestasjoner. De problemer arbeidsredskaper som for eksempel hydraulisk givere på forhånd frykter med
løfteutstyr gjør det mulig også for
kvinnelig arbeidskraft, er oftest
kvinner å utføre dette arbeidet.
«skrivebordsproblemer».
Det er viktig at vi slutter å vurdere
Ingen kan pålegge folk å endre
6
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holdninger, men økt innsikt i
problematikken vil over tid skape
større forståelse for likestillingssaken
som et rettferdighetsspørsmål.
Noe må gjøres — men hva?

NVEhar en likestillingsmålsettingsom
går på en jevnere kjønnsfordelingi alle
stillingskategorier.Planmessigarbeid
med denne saken forutsetter en
analyse av situasjonen i etaten i dag.
En slik analyse bør omfatte:
Rekrutteringspolitikk/praksis
Opplæringspolitikk/praksis
Avansementspolitikk/praksis
Lønnspolitikk/praksis
Sosialegoder
Arbeidstidsordninger
Målet for analysen må være å foreta
en saklig og nøktern kartlegging av
praksis i organisasjonen. For å klare
dette må man unngå en diskusjon om
angivelige urettferdigheter som er
begått gjennom tidene. Likeledeser
den offisiellemålsettingen mindre
interessant enn oversikt over det som
praktiseres og spesielt det som er
oppnådd. Analysen bør munne ut i en
handlingsplan med korte og langsiktige mål.
Frem for et «sunnere» miljø

Av de forhold som vi har pekt på, er
holdningsendringene det viktigste.
Holdningsendringer tar tid. Derfor er
det nødvendig med andre virkemidler
som for eksempel kvotering i en
overgangsperiode, for å oppnå full
likestillingmellom kjønnene.
Likestillingslovenpålegger
offentlige etater et spesielt ansvar for
å legge forholdene til rette for reell
likestilling.Som offentlig etat er derfor
NVEog anleggsbransjen selv ansvarlig
for at likestillingsarbeidetskjerpes.
NVEblir nøye gransket av departementet fordi etaten er så mannsdominert. Det er viktig at vi legger oss
i selen for å få til en jevnere
kjønnssammensetning. Vi kan alle
være enige om at et miljø som har
begge kjønn representert i det store
og hele er et mye «sunnere»miljø enn
å samle bare et kjønn.
Kjønnsfordelinginnen tekniske yrker
i NVEi juni 1985:
Stilling
Førstehydrolog
Overingeniør
Avdelingsingeniør
Ingeniør
Tekniker
Teknisketegnere
Elektromaskinist

Kvinner Menn
1
3
11
9
2
15
1

7
239
238
71
1

4
22

Masteprosjektering
er ikke hva det var, kan Grete
Underhaug fra Kraftledningsavdelingen
fortelle.
Her ser hun på utskriften fra Cyber-anlegget på
det nye masteprogrammet
PILOT.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Overingeniør Marit Flood ved Avdeling for
vasskraftundersøkelser
er en av pion&ene i NVE.
Her er hun på befaring ved Rakkestad kraftverk
under ombyggingsarbeidet.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Kvinnemessei Berg

Klart vi kan!
r1-forsyningen markerte

Klart vi
seg godt ved kvinnemessen
kan som gikk av stabelen 4. - 12. mai i Bergen i år. På
stand hvor NVE-deltok, var det montert en H-mast
el-forsyningens
og under
som vanligvis benyttes til 22 kV-overføringsledninger,
Toppen av masten var et godt
den en transformatorstasjon.
utsiktspunkt for området, og når en av jentene tok på seg
stolpeskoene og klatret opp i masten, strømmet publikum til.
Kabelskjoting vakte også interesse, og mange stanset for å se
PILOT som ble kjørt over
mastetegningsprogrammet
mot Cyber i Middelthuns gate i Oslo.
telefonnettet
8
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El-forsyningensledelse positiv
Det var Anne Hjort-Larsen,informasjonsleder i Troms kraftforsyning,som
tok initiativet til el-forsyningens
deltakelse på kvinnemessen Klartvi
kan i Bergen 4. - 12. mai i år. Messen
var en informasjons-,salgs-og
i&messe av og om kvinner, men skulle
henvende seg til både kvinner og
menn.
Ledelseni NVEfant at dette var en

12. mai 1985:

• „,

Ingrid Gjerde
Ellen Ribe
Marit Flood

El-forsyningens stand hvor NVE deltok, var preget
av stor aktivitet, noe som virket tiltrekkende på
publikum.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
Både store og små kvinner ble fascinert av
masteprogrammet
PILOT.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

god anledning til å fremme
rekrutteringen av kvinner til stillinger
på alle nivå i organisasjonen, og
reaksjonen fra NEVFvar også positiv.
Anne Hjort-Larsenfra Troms kraftforsyning, KarinFladbyfra NEVFog
Ingrid Gjerde fra NVEfikkansvaret for
det videre arbeid. NVEopprettet en
arbeidsgruppe som besto av Ingrid
Gjerde og Grete Underhaug fra Kraftledningsavdelingen, Ellen Ribefra
Personalavdelingen og Marit Floodfra
Avdelingfor vasskraftundersøkelser.
Gruppen gjorde et grundig
forarbeid, men uten det brede
samarbeidet med andre, ville ikke
resultatet blitt så bra som det ble.
Foruten arbeidsgruppen deltok også

Berit Skybergfra Elektroavdelingen,
Toril Sommerlifra Rana-verkeneog
Ragna Marie Ervikfra Kobbelvanlegget noen dager på messen.
Praktiskeaktiviteter størst interesse
Prosjektgruppen tok tidlig kontakt
med det svenske Vattenfall som deltok
på verdens første kvinnemesse i
Gøteborg i fjor. Der kunne de fortelle
at praktiske aktiviteter fenget mest.
Dette råd kom godt med, for mange
stanset for å se på hva som foregikk,
og det var lett å komme i snakk med
folk om det de så.
Marianne Berg som er elev ved
Kunst-og Håndverksskolen,hjalp til
med planleggingen og monteringen

av plakater på standen, noe som bidro
sterkt til et enhetlig inntrykk.
I tillegg til H-masten, transformatoren, kabelskjøtingen og
dataprogrammene kunne publikum
få et innblikk i testing av
overstrømsrele og fjernstyring av
bryter på høyspentmast. En
ergometersykkel med tavle som viste
hvor stor effekt som ble produsert, var
et meget populært innslag. Hver dag
ble filmen «Fødtteknisk»vist i
filmrommet, og på video. Filmen
presenterer jenter i tekniske yrker
innen el-forsyningen.Messefolderen
«Kvinnekraft»ble delt ut sammen med
en rekke andre informasjonsbrosjyrer,
og interesserte var det nok av.
FOSSEKALLENNR. 5-85
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Veggene i standen var kledd med en
del utstyr fra husinstallasjon og bilder
av jenter i forskjellige arbeidssituasjoner. Dessuten hadde Haldis
laget
Zeiner fra Bygningsavdelingen
en plakat som illustrerer forskjellige
til tekniske yrker i
utdannelsesveier
el-forsyningen. Teknisk museum var
enestående velvillig og lånte ut
og en liten
ergometersykkelen
peltonturbin som også var utstilt.
Stor publikumsoppslutning
Dem vi aller helst ville komme i
kontakt med, var jenter som ennå ikke
hadde valgt utdannelse. En del
skoleelever var interessert, og en lærer
kom tilbake og fortalte at elevene var
veldig opptatt av det de hadde sett på
messen og spesielt av vår stand. Vi
snakket også med en del foreldre som
var interessert på sine barns vegne,
og selvsagt var det mange som var
generelt interessert.
1 0 FOSSEKALLENNR. 5-85

For å nå flest mulig, delte vi også ut
messefoldere i Bergen sentrum. Vi må
innrømme at det føltes litt spesielt å
markedsføre etaten med løpesedler,
men artig var det! Noen syntes det var
unaturlig med kvinner i våre yrker,
men de fleste var positive. Bare noen
få reagerte på slagordet vårt,
«Kvinnekraft». Humor møtte vi også
på messen. En som drev eget
i Bergen sa at han
installasjonsfirma
ikke ville ansette kvinnelige elektrikere
fordi de så ofte måtte på do!
Bredt spekter av arbeidslivet
representert
Over 100 organisasjoner deltok på
kvinnemessen. En del frivillige
organisasjoner var representert,
men
spesielt kvinneorganisasjoner,
Eva
også andre. Likestillingsombudet,
Kolstad, var selv til stede de første
dagene. I tillegg til el-forsyningen var
det imidlertid også andre som

yrkesgrupper og/eller
representerte
arbeidssteder samt utdanningsinstitusjoner. Televerket, Bergen
kommune (som arbeidsplass), NITO/
Universitetet
NETS, Veritas/Computas,
og
i Bergen, Arbeidsformidlingen
for OperatørNorsk industriforening
selskaper for å nevne noen.
God PR for el-forsyningen
Vi som arbeidet med og deltok på
kvinnemessen syntes vi hadde en
interessant oppgave. Dagene i Bergen
var travle og når kvelden kom, kjente
vi det både i bena og hodet. Det var
fint å få kontakt med jenter i
el-forsyningen som jobbet med andre
sider av kraften enn vi selv gjør.
NVEs ledelse viste stor interesse for
messen. Generaldirektør Larsen
besøkte standen og dessuten to
for ledelsen i
representanter
og én fra
Statskraftverkene
Dette satte vi stor
Personalavdelingen.

NVEs ledelse viste stor interesse for messen. Her
demonstrerer Grete Underhaug
masteprogrammet PILOTfor fagsjef Torbjørn
Mengshoel fra Statskraftverkene og kontorsjef
Kjell Otto Bjørnå fra Administrasjonsdirektoratet.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

pris på. LikestillingsombudetInger
Nylander i Vattenfall kom sammen
med en representant fra personalavdelingen fra Stockholm,og det var
spesielt morsomt for oss.
Som deltakere var vi fornøyd med
massemedias oppmerksomhet mot vår
stand. I Dagsrevyensreportasje fra
messeåpningen var det to glimt fra
standen og de største avisene i Bergen
hadde reportasje og intervju med våre
jenter. Kvinnemessenble omtalt i de
fleste norske aviser, og el-forsyningen
ble ofte spesielt nevnt. Det var i tillegg
flere radiointervju med jentene både
i NRK,P1, Bergen lokalradio og en
nærradio.

Likestillingsombudet Eva Kolstad deltok selv på
messen. Her i samtalemed IngridGjerdefra
Kraftledningsavdelingen og Ellen Ribe fra
Personalavdelingen.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

a

Jenter
spesiell o
Intervjuer:Mette Kjeldsberg
SveinErikDahl/
Foto:
Samfoto

Navn: Berit Skyberg
Alder: 26 år
Hjemsted: Kongsvinger
Utdannelse: Sivilingeniør fra NTH, elektrolinjen
Arbeidssted: SEA — Kvinner har ingen forbilder
innen tekniske yrker. Derfor trenger de spesiell
oppmuntring.

ver halvparten av jordens
befolkning er kvinner. De
0
bestemmer over '&1prosent av
jordens ressurser. Av de tekniske
stillingene i el-forsyningen er én
prosent besatt av kvinner. Det
samme tallet gjelder for NVE.
Hvordan opplever disse jentene
sin arbeidssituasjon, og hvilke
tanker har de om sin fremtid i
etaten. Vi har spurt to av dem.

Berit Skyberger elektroingeniør og
arbeider ved Elektroavdelingens
anleggskontor i Statskraftverkene.
Toril Sommerlier ansatt ved
Rana-verkene,hvor hun har ansvaret
for relevern og feilanalyser.Begge har
sivilingeniørsutdannelse fra NTH,og
på spørsmål om hva som fikk dem til
å velge et for kvinner så utradisjonelt
yrke, er det en tidlig interesse for fysikk
og matematikk som blir trukket frem.
12
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Møtet med NTH et sjokk
—I gymnasiet opplevde jeg ikke denne

interessen som spesiell, sier Toril
Sommerli. —Vivar åtte jenter og ni
gutter i min klasse på reallinjen. I
beruselsen over en god artium kunne
jeg velge fritt, og det var da naturlig
for meg å satse på en høyere teknisk
utdannelse. Møtet med NTHvar et
sjokk.Bare tre av 160 studenter på
elektrolinjen var jenter.
Berit Skybergopplevde noe av det
samme. —Jegvar den eneste jenta i
klassen som valgte teknikken som
fremtid. Kvinneandeleni mitt kull på
NTHvar noe høyere enn i Torils.Vi var
åtte av 180, altså cirka fire prosent.
Antall kvinner ved NTHer økende, selv
om det ikke går med lynets hastighet
akkurat. Jeg tror tallet ligger på rundt
20 kvinner pr. kull i dag.

å gjøre en jobb. Vi tas ofte for
sekretærer, og det blir ikke forventet
at vi skal gjøre noe praktisk.
—Endel fleipete bemerkninger har
jeg jo fått i den forbindelse, og det kan
føles provoserende, innrømmer Berit.
Hun tilføyer imidlertid at hun tror det
sjeldent er ondt ment. —Jegvar den
første, og er fremdeles den eneste
kvinnelige ingeniør i SEA,og fleipen
er kanskje en måte å skjule usikkerhet
på.
For Toriler situasjonen annerledes.
Hun har ingen kvinnelige kolleger på
den tekniske siden ved Rana-verkene.
—Deter noe jeg savner fra min tid i
Samkjøringen.Også der var jeg første
kvinne, men vi ble da flere etter hvert.
A være den første er alltid en
belastning, og det er på tide vi blir kvitt
pionrstempelet. Vi må bli flere!
Praktisk arbeid grunnlag
god kontakt

for

Toril føler det er lettere å bli akseptert
av stasjonsbetjeningen enn av sine
mannlige kolleger. —Kanskjeer det
fordi jeg har høyere utdannelse, men
jeg tror ikke det. Når jeg reiser ut i
stasjonene, har jeg med meg noe
konkret, folk ser meg i praktisk arbeid.
Jeg tror dette er grunnlaget for den
gode kontakten.
Spesieltfor både Torilog Berit er at
de i tillegg til sitt prosjekterings-og
planleggingsarbeid, har konkrete
arbeidsoppgaver som innebærer
anleggs- og stasjonsbesøk.Berit driver
Skepsis og fleip
forsøksarbeidmed kontroll av SF-6
NVEer om enn mer mannsdominert
anlegg.
enn NTH.Bare cirka &I prosent (46 av
—Detteer noe jeg holdt på med på
cirka 4 500 ansatte) kvinner i tekniske NTH,og tanken slo meg at det kunne
stillinger. Vi spurte Berit og Torilom
være nyttig også i NVE-sammenheng,
de ikke føler seg forkomne under slike sier hun. —Forsøketgår ut på å
forhold.
undersøke graden av forurensning
—Påkontoret er det flere jenter,
inne i SF-6anlegg. Mikrofonerog
tekniske tegnere og andre, så der føler registreringsapparater fanger opp
jeg meg ikke alene, svarer Berit.
trykkbølger fra partikler under
—Ute på anleggene kan jeg imidlertid høyspenningsprøven før anlegget
møte litt skepsis.Jeg tror mange har
settes i drift. Slikepartikler kan føre
vanskelig for å plassere særlig oss
til overslag, og det er derfor en fordel
yngre kvinner når vi kommer ut for
å få dem registrert før idriftssettelsen.

enger
›muntring
Torilhar ansvar for relevern og
feilanalyse ved Rana-verkene.—Mitt
arbeid består hovedsakligi å utarbeide
konkrete releplaner med dertil
hørende kortslutningsberegninger,
kan hun fortelle. —Deter også min
oppgave å sette i drift relevern ute
i stasjonene, og lære opp stasjonsbetjeningen i konkret bruk av dette.
Relevernet skal gi brytere beskjed om
å koble ut når det oppstår feil. På den
måten kan man begrense skadene. Det
arbeidet jeg gjør er derfor viktig, også
når det gjelder personsikkerheten,
fastslår Toril.
Teknisk interesse
kjønnsbestemt

ikke

Er slikt arbeid for vanskelig for
kvinner? Til dette svarer de begge nei.
De er også enig om at interesse og
anlegg for det tekniske ikke er
kjønnsbestemt, men et resultat av de
holdninger som råder i vårt samfunn.
—Nårså få jenter velger et teknisk
yrke, er det fordi de rett og slett ikke
tenker seg muligheten, tror Berit. Vi
har få eller ingen forbilder, og vi
oppmuntres sjelden til å delta i det
praktiske sliktilfellet er med gutter.
Dessuten vet vi ikke om vi tør,
tilføyer Toril.Eier ikke tro på oss selv,
slik som menn. All oppdragelse leder
oss inn på tradisjonelle områder. Fordi
vi ikke har noen å identifisere oss med,
trenger vi spesiell oppmuntring. Vi må
så og si trenge oss inn på mannsområdene.
Kvinner bidrar til større åpenhet

fin ting er å trenge seg på. Noe annet
er å bli akseptert. Blirkvinner i
mannsdominerte arbeidsmiljøer
trukket inn som fullverdige kolleger
— også sosialt? Berit arbeider i et miljø
hvor hun trives godt. Treffeskollegene
utenfor arbeidstid, er også hun med.
Det blir ofte hevdet at kvinner i
overordnede stillinger skaper uro på
arbeidsplassen, fordi de andre
kvinnene ikke vil akseptere en sjef av
sitt eget kjønn. Dette har ikke jeg
opplevd. Miljøetjentene i mellom er
godt hos oss, uansett stilling. —Ogen
kvinnelig sjef skulle jeg gjerne hatt,
understreker Berit.
Vi har et godt arbeidsmiljø ved

Rana-verkeneogså, sier Toril. —Men
det ville vært bedre med flere jenter.
A snakke fag er greit nok, men når det
gjelder personlige ting har vi ikke så
mye felles.
—Fratidligere har jeg god erfaring
med det å være åpen, også overfor
sjefen. Mitt inntrykk er at menn har
mye vanskeligere for dette enn
kvinner. Hos oss har jeg i hvert fall
inntrykk av at mine kolleger har lettere
for å åpne seg for meg, enn for hverandre. Sliker det også andre steder,
vet jeg, og enkelte jenter på mannsdominerte arbeidsplasser fungerer rett
og slett som sosialarbeidere.

Samhold gir selvtillit

—Defleste menn er nok innstilt på å
være likeverdige i dag, mener Toril.
Men mange eldre menn innen vår
bransje ville nok hatt problemer med
en kvinne som sjef. Det ville rokke ved
deres selvfølelse.Foreløpigeksisterer
ikke dette problemet innen elforsyningen, for vi har jo ingen kvinner
i sjefssjiktet.Men det kommer, og da
har vi viktige ting å lære av våre
mannlige kolleger. Først og fremst når
det gjelder selvtillit.
I dag bygger jentene opp selvtilliten
ved faglig innsats og ved kontakt med
hverandre. —Vihadde godt samhold
på NTHog vi har klart å holde
kontakten senere, sier Berit. —Vi
trenger det! Toril sier seg enig, og
peker på at kvinner ikke i samme grad
som menn er opptatt av konkurranse.
Vi er fornøyd med hverandre,
utbryter hun med et smil.

God reklame for el-forsyningen

Både Berit og Torilhar vært engasjert
i messeprosjektet Klartvi kan, som
gikk av stabelen i Bergen 4. - 12. mai
i år. Det var en informasjons-,salgsog id&riesseav og om kvinner, hvor
også el-forsyningenvar representert.
NVEhadde egen stand, som ble flittig
besøkt.
—Messenvar virkelig et positivt
tiltak, sier Berit. —Kvinnerhar jo så
mange muligheter, og her er det
tradisjonelle kombinert med det
utradisjonelle på en fin måte. For oss
som har vært med på prosjektet, har
det vært en opplevelse å få jobbe med
noe konkret sammen med andre jenter
innen samme etat og samme bransje.
Det har virkelig vært inspirerende!
Torilmener messen har vært god
reklame for el-forsyningengenerelt.
—Deter jo kjent av vi har
rekrutteringsproblemer i alle typer
stillinger, og responsen hos publikum
her på messa har vært helt fantastisk,
sier hun. Både foreldre, ungdom og
barn har strømmet til, og unge jenter
har kunnet se at vi som er kvinnelige
ingeniører og montører er helt
«alminnelige»jenter. Vi må håpe at
arbeidet vårt på messa gir resultater,
for det er viktig å hjelpe unge jenter
til å sette seg mål. Det er deres liv og
deres fremtid det gjelder, og vi trenger
dem innen el-forsyningen.
Navn: Toril Sommerli
Alder: 30 år
Hjemsted: Mo i Rana
Utdannelse: Sivilingeniør fra NTH, elektrolinjen
Arbeidssted: Rana-verkene
—Det er viktig å inspirere unge jenter til å sette
seg mål. Her har el-forsyningen en viktig oppgave.

Sløsing
med
ressurser
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NR. 5-85
FOSSEKALLEN

et er bare én grunn til at det ikke
finnes flere kvinner i ledende
stillinger, og det er at menn ikke vil
ha dem der. Dette til trøst fra en
mannlig direktør i julens bokhøst.
Trøst? Ja!For ser man på
kjønnsstrukturen i norsk
sammfunnsliv i dag, kan man ærlig
talt få mistanke om at kvinner har
fundamentale mangler som gjør dem
uskikket til lederansvar. Gudskjelov
er det altså ikke slik det henger
sammen — det er bare det at menn
ikke vil ha dem der.
Misforstå ikke — dette at menn
betrakter Ledelse som sitt revir, er
alvorlig nok. Tallmessig representerer
de jo en absolutt overmakt, idet de
innehar så og si alle maktposisjoner
det er verdt å snakke om. Når jeg
likevel mener kvinner bør kunne se

MAAI

positivt på fremtiden, er det fordi
historien har vist oss at det ikke
utelukkende er de stridenes antall som
er avgjørende. Odyssevs beseiret som
kjent overmakten ved sin kløkt, og
overfor David med steinslyngen måtte
kjempen Goliat gi tapt. Forikke å
snakke om engelskmennene som vant
hundreårskrigen ved å lokke hele den
franske ridderarmé ut i myrlendt
terreng, hvor den sank til knes og vel
så det på grunn av de tunge
rustningene.
Disse eksempler fra verdenshistorien
må, når det gjelder spørsmålet om
kvinner og ledelse, selvsagt oppfattes
billedlig. For det første fordi
steinkasting og dirty tricks er
uakseptable fremgangsmåter i vår
siviliserte del av verden, for det annet

fordi slike midler skulle være helt
unødvendige når vi ser på hvilke
argumenter som taler for at kvinner
bør slippes frem.
Fratidens morgen er det hevdet at
kvinner ikke har fysikk til å gjøre
manns arbeid. I den tid da man lempet
stein for hånd og kvinner gikk med
snøreliv, kunne det sikkert vært mye
sant i det, selv om mange kvinner nok
likevel måtte ta tunge løft. Men i
dagens samfunn har muskelkraften
utspilt sin rolle, og etterhvert som
teknologi og maskiner overtar, blir
såkalt kvinnelige egenskaper som
tålmodighet, utholdenhet og
nøyaktighet stadig mer etterspurt. At
kvinner dessuten generelt sett er mer
pliktoppfyllende enn menn, er det få
som vil bestride.

Men er kvinner like intelligente som
menn? Dette er selvsagt et springende
punkt når det er snakk om lederansvar,
for vi forlanger jo at en leder skal
kunne tenke klart, skjære igjennom,
ta beslutninger osv. De gamle grekere
hadde helt klare oppfatninger her. De
skilte skarpt mellom Psyke og Soma,
hvorav mannen representerte Psyke
med tankens lysende klarhet og
kvinnen - Soma - alle kroppens mørke
lyster. Altså mann intelligens, kvinne
instinkt. Besnærende enkelt, noe som
kanskje er årsaken til at forestillingen
har holdt seg opp gjennom
århundrene.
Vi har arvet mye godt tankegods fra
antikken, men en del har vi vært nødt
til å kaste på båten etterhvert som
vitenskapen har gjort sine fremskritt.
For eksempel er vi vel ikke lenger i tvil
om at jorden er rund?
Når det gjelder
intelligensfordelingen mellom
kjønnene, er vitenskapen kommet
langt. Man kommer stadig frem til at
det ikke kan påvises noen forskjell
mellom de to kjønn i denne henseende
- i hvertfall skal det letes med lys og
lykte. En forskningsrapport som nylig
ble offentliggjort, vakte en viss
oppsikt, idet det her ble hevdet at
kvinner synes å ha en noe bedre evne
til å samkjøre høyre og venstre
hjernehalvdel enn menn. Dette gir seg
utslag i atskillige poeng på IQ-testene.
Hvor mye vi bør legge i dette, skal ikke
sies. Imidlertid er det med stor
sikkerhet påvist at enkelte kvinner er
atskillig mer intelligente enn de aller
fleste menn, og disse burde i hvertfall
kunne kvalifisere til lederstillinger.
Gode grunner taler altså for at
kvinner opptas i lederhierakiet. Vise
menn i toppsjiktet har tatt
konsekvensene av dette, og støtter opp
om kvinnens fremmarsj. Ikke fordi de
frykter kvinnene som sådan, eller fordi
de har spesielt lyst til å ha dem med,
men fordi de frykter for
konsekvensene dersom de blir
utestengt.
Norge er et lite land der man satser
på intelligensindustri. Når vårt
innbyggertall er begrenset til rundt
regnet fire millioner hoder, må det sies
å være sløsing med ressursene å sette
halvparten av befolkningen på
reservebenken. Ja, enkelte toppsjefer
i næringslivet har faktisk uttalt at vi
blir nødt til å satse på kvinner, dersom
vi skal forbedre vår konkurranseevne.
Dette med konkurranseevnen er noe
av et sesam sesam i dag. Det er denne
som ganske sikkert vil tvinge kvinnene
frem i lederposisjoner — enten
mennene vil eller ikke.

Mette Kjeldsberg
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Kostnadskontrollog
resultatbevissthet i sentrum:

Intervjuer:
Mette Kjeldsberg

Statskraftverkene
ska I styrkes
sier kraftverksdirektørGunnarVatten
tatskraftverkene er inne i
en urolig tid. Mens arbeidet
med den fremtidige organisasjon pågår for fullt, må andre og
viktige oppgaver vike prioritet.
Midt i en tilsynelatende
malstrøm av møteaktivitet,
reiser, kveldsarbeid, stramme
tidsfrister og økte krav overfor
Statskraftverkene tiltrådte
Gunnar Vatten sitt embete som
kraftverksdirektør 15. april i år.
Vi har spurt Vatten hvordan han
opplever sitt møte med Statskraftverkene.

25 år, er ingen enkel sak. Vatten mener
derfor det er en fordel at han ikke
stiller med helt «blankeark».
Senest for noen dager siden satt
jeg i et tre timer langt møte her i
Statskraftverkeneog diskuterte en sak
som jeg i sin tid behandlet som
direktør i Energidirektoratet, så den
innsikt jeg har i problemene fra min
fortid i NVEog fra Olje-og
energidepartementet kommer godt
med, uttaler Vatten. —Stillingeni
Statskraftverkeneinnebærer at jeg må
sette meg inn i mange nye problemstillinger, og jeg er meget takknemlig
for den assistanse jeg allerede har fått.
Etter at Gunnar Vatten forlot sin
Jeg har vært heldig som er kommet
stilling som direktør i Energiinn i Statskraftverkenei en interessant direktoratet i 1978, har han vært
periode, svarer Vatten. —Arbeidet
ekspedisjonssjefi Olje-og
med organisasjonssakengir jo en
energidepartementet i sju år. Hans
sjelden god anledning til på en effektiv arbeidsområde har vært knyttet både
måte å sette seg inn i de mange
til petroleums- og energisektoren.
oppgaver etaten står overfor. Mitt
Mange er engstelige for at tiden i
inntrykk etter de tre første uker er at
departementet skal ha fratatt Vatten
jeg er gitt anledning til å arbeide innen evnen til å ta beslutninger.
en organisasjon som riktignok står
Er disse spekulasjoner
overfor enkelte problemer, men hvor
ubegrunnede, Vatten?
korpsånd og pågangsmot råder
Et interessant spørsmål, som jeg
grunnen. Organisasjonssakenblir gitt
mener bunner i en misoppfatting av
høyeste prioritet på alle plan, og noen
hva som foregår i departementene.
Selvsagtvarierer arbeidsoppgavene
motstand mot det tilleggsarbeid
fra departement til departement, og
omorganiseringen fører til for den
jeg kan ikke uttale meg generelt om
enkelte, har jeg ikke registrert.
Lettelsen blant de ansatte over at
aktiviteten innen de forskjellige
ventetiden nå er over, er påtagelig,
departementene. Olje-og energiog dette er vel også bakgrunnen for
departementet representerer imidlerat man er villig til å påta seg
tid etter mitt syn et nytt og ekspansivt
ekstraarbeidet.
departement, hvor man ofte må ta
stilling til flere saker på kortere tid enn
Departemental
fortid
de fleste er oppmerksom på.
A reorganisere en etat som har hatt
—Nåbestår jo riktignok embetsden samme organisasjonsstruktur i
mennenes stillingstakende hoved14.1)
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sakelig i det å gi råd, fortsetter Vatten.
—Mendet å gi råd til våre politiske
myndigheter innebærer i høy grad at
man må vurdere spørsmålene nøye
og ta stilling til problemene. Så
spekulasjoner om at evnen til å ta
beslutninger svekkes,burde være
ubegrunnede.
I tiden som kommer er det ikke
utenkelig at det kan oppstå uenighet
mellom de ansatte i Statskraftverkene
og Olje-og energidepartementet.
Vanskeligelønns- og personalspørsmål
står på programmet. På spørsmål om
ikke hans nære fortid i departementet
vil kunne føre til en lojalitetskonflikt
for ham personlig, er Vattens oppfatning klar.
—Overhodetikke. Lojalitetener
riktignok nå i første rekke knyttet til
Statskraftverkene,og min oppgave er
å fremme etatens synspunkter blant
annet overfor departementet. Men jeg
vil understreke at Statskraftverkene
som sådan på et hvert tidspunkt må
handle lojalt overfor departementet.
Rammene for vår virksomhet blir
trukket opp der, og de må selvsagt
være ledetråder for oss. —Jegøyner
ingen konflikteri dette, fastslår Vatten.
Målet er et konkurransedyktig
Statskraftverkene

Den nylig fremlagte stortingsproposisjon om NVEsorganisasjon har
skapt en del uro i spørsmålet om
arbeidsdelingen mellom anleggsdivisjonen og plandivisjonen i det
fremtidige Statskraftverkene.Vatten
har nylig gitt uttrykk for at det
overordnede ansvar bør ligge hos
administrerende direktør og
Statskraftverkenesstyre, og at

á

divisjonene og stabene skal være
innbyrdes likestilt.
Betyr det at proposisjonens
omstridte avsnitt: «Hensiktener at
anleggsdivisjonen skal bli kontrollert
av Plandivisjonenpå samme måte som
en privat entreprenør» kan kjennes
«dødt og maktesløst»,Gunnar Vatten.
Nei, slikvil jeg ikke uttrykke det.
La oss ikke fortape oss i enkelte
formuleringer, men i stedet legge vekt
på intensjonene. Hovedlinjenefor det
fremtidige mønster i Statskraftverkene
er trukket opp i proposisjonen, men
slik jeg har tolket og forstått
intensjonene, ligger det høy grad av
fleksibilitetinnenfor de gitte rammer.
—Hovedhensiktenmed omorganiseringen av Statskraftverkeneer at
bedriften skal være effektivog
konkurransedyktig i dagens samfunn,
fastslår Vatten. —Etviktig ledd i dette
arbeidet er å legge vekt på
effektiviteten og resultatene innefor
alle våre aktiviteter, ikke bare innen
enkelte linjeorganisasjoner.Hvordan
dette best skal gjøres, er det opp til oss
selv å finne frem til under det videre
arbeid med organisasjonen.
Stabil anleggsdrift i fremtiden
I proposisjonen blir det fastslått at

anleggsdivisjonen innen Statskraftverkene skal gi «anbud»på statens
anlegg. Samtidig er divisjonen
foreløpig begrenset til å gi anbud på
egne anlegg.
—Erdette et utslag av «snikprivatisering»,Vatten?
Det vil være galt å tolke
intensjonene i proposisjonen i den
retning. Den ordningen som
departementet har skissert, skiller seg
ikke vesentlig fra den ordningen vi har
i dag. I Statskraftverkenesetter vi også
i dag ut oppgaver til private
entreprenører dersom vi finner det
rasjonelt. Med noen få unntak er det
vi selv som vurderer om anlegg skal
settes ut, og det vil vi trolig i høy grad
fortsette med under den fremtidige
ordningen.
—Departementet mener at
Statskraftverkenefortsatt bør ha
anleggsdrift i egen regi, understreker
Vatten. —Dettevil sette oss i stand til
å gi våre dyktige medarbeidere de
interessante oppgaver som er
nødvendige for å bevare kompetansen, også i de tilfeller hvor noen
av oppgavene utføres av private
entreprenører. Jeg vil gjerne i den
sammenheng peke på at en svekkelse
av vår anleggsekspertise, også vil
svekke vår bygningsmessige
planfunksjon.
Vatten tilføyer at noe som kanskje
også har skapt uro, er at departe18
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mentet forutsetter at Statskraftverkene
ikke utvider sin entreprenørvirksomhet.
—Veden misforståelse er dette av
enkelte blitt tolket som et ønske om
å trappe ned virksomheten. Slikdet
er uttrykt i proposisjonen, er målet å
holde Statskraftverkenesaktivitet så
stabil som mulig i årene som kommer,
forklarer Vatten. —Vistår overfor en
intensiv anleggsperiode de kommende
ti år, jeg tenker da blant annet på de
større anleggene som Stryn og
Svartisen.Etter den perioden vil det
imidlertid trolig bli noe roligere, og
vi vil oppleve en nedtrapping innen
norsk vannkraftutbygging. —Med
slike utsikter ville det ikke være riktig
å bygge opp en stor stab basert på et
høyt aktivitetsnivå, mener Vatten.
—Departementet har ønsket at
Statskraftverkenesanleggsapparat
holdes stabilt, og at man engasjerer
entreprenører til å ta toppene. Slikvil
vi kunne unngå en altfor smertefull
reduksjon i personalet senere, når slik
reduksjon blir nødvendig.

er nødvendig i en moderne
forretningsbedrift, og på det som på
godt norsk kalles public relation.
—Ressurservil bli satt inn for å styrke
kontakten med fagavdelinger og
uteadministrasjoner internt, og med
offentligheten både nasjonalt og
internasjonalt. —Visitter inne med
en enestående ekspertise innen vårt
fagområde , og det arbeidet vi gjør er
av internasjonal betydning. —Dette
må frem i lyset, slik at almenheten kan
få et mer nyansert bilde av vår
virksomhet, slår Vatten fast.
I det hele tatt er det mitt ønske
at Statskraftverkeneskal fremstå som
en forvaltningsbedrift med høy
kompetanse, preget av effektivitet og
gode kollegialeforhold, tilføyer han.
Mannsdominansen
yrker kunstig

innen tekniske

—Tilslutt, Vatten. Store deler av denne
Fossekallener viet kvinners plass i
el-forsyningen.Hvordan ser du på
likestillingsproblematikkeninne
Statskraftverkene?
De tekniske yrker har til nå ved
Oppmykning av lønnsen misforståelsevært sett på som
og personalpolitikken
typiske yrker for menn, og det er vel
Når det gjelder «snikprivatisering», det som har forårsaket den skjeve
vil jeg gjerne få tilføye en ting, sier
kjønnsfordelingen inne vår etat. At de
Vatten. —Engasjementav konsulenter tekniske yrker skulle være forbeholdt
har også vært sterkt fremme i det siste. menn, er imidlertid etter min
Brukav konsulenter er imidlertid ikke oppfatning galt. Jeg oppfatter derfor
mannsdominansen innen disse grener
alltid en konsekvens av
som helt kunstig.
privatiseringspolitikk.En stor, og fra
A rette på dette misforhold, er
etatens synspunkt uhensiktsmessig,
imidlertid ikke gjort over natten,
bruk av konsulenter, kan som
tilføyer han. —Kvinnenehar til nå til
Forbruker-og administrasjonsdels hatt et svakt utdanningsnivå
departementet har gitt uttrykk for,
ofte være et resultat av en for stivbent innen enkelte yrkesgrener, og dette
er noe de selv må gjøre noe med.
og sentralisert statlig lønns- og
Tendensen hos kvinner til i betydelig
personalpolitikkgjennom mange år.
grad å velge bestemte serviceyrker,
Derfor er det gledelig at
intensjonene bak den prosposisjon
er et problem. Dette har medført at
belastningen for kvinner med egnet
som nå er lagt frem, blant annet er å
sette Statskraftverkenefaglig i stand
utdannelsesbakgrunn innen en del
til å holde på kvalifisertpersonale.
fagområder er blitt meget stort, for
Det er mitt håp at vi gjennom vår
eksempel ved representasjon til styrer
fremtidige personalpolitikkskal kunne etc. Presset oppstår ved at man ønsker
rekruttere og beholde dyktige fagfolk, kvinnelig representasjon, og at man
forsøker å velge representanter med
for det er jo i bunn og grunn vår
passende faglig bakgrunn og
ekspertise på vannkraftsektoren som
kompetanse. —Pådet nåværende
skal gjøre oss konkurransedyktige,
tidspunkt tror jeg det er
tilføyer han.
rekrutteringen vi må konsentrere oss
om, dersom situasjonen skal endres.
Markedsføring av Statskraftverkene
I den forbindelse ser jeg den nylig
Kostnadsbevissthetog engasjement
avholdte kvinnemessen i Bergen som
med hensyn til personalpolitikker
et meget verdifullt bidrag, sier Vatten.
altså stikkord for fremtiden. Men
Vatten peker også på et tredje felt hvor —Hergjorde jentene fra eløkt innsats er nødvendig for å styrke
forsyningen, ikke minst våre egne, en
Statskraftverkenesstilling i
god jobb. Slikeinitiativ vil jeg støtte
konkurransesamfunnet.
fullt ut. —Vimå støtte alle tiltak som
—I det nye Statskraftverkeneønsker
kan styrke den kvinnelige innsats på
vi å satse sterkt på informasjon,
de tekniske og økonomiskefagunderstreker Vatten. —Jegtenker da
områder og sikre oss vår del av den
både på den interne informasjon som
ressurs kvinnene representerer.

Elektrisitetstilsynets
årsberetning 50 år
vari 1984 syv dødsulykker
forårsaketav elektrisitet,fireved
høyspenningsanleggg,én ved
mellomspenningsanleggog to ved
lavspenningsanlegg.Antallet
dødsulykkerligger på gjennomsnittet
for den siste 10 årsperioden,men litt
over gjennomsnittetfor den siste 5 års
perioden.
Nårdet gjelderpersonskaderer det
meldt om 49 tilfellermed i alt 54
skadedepersoner(inklusive
dødsulykkene).Personskadene
fordelerseg med 20 ved høyspenningsanlegg,11 ved
mellomspenningsanlegg,21 ved
lavspenningsanleggog to ved
likespenningsanlegg.Det totale
antalletligger omtrentpå
gjennomsnittetfor de siste årene.
Dette stårblantannet å melde i siste
utgave av Elektrisitetstilsynets
net

årsberetning,som i år kanfeire hele
50 år.
årsberetning
Elektrisitetstilsynets
ble fra1920 utgitt i stensilertform,noe
som medførteat opplagetmåtte
begrensessterkt.Arsberetningen
inneholderimidlertidopplysninger
og oppgaversom antaså ha interesse
for en viderelesekretsav el-verker,
installatører,montørerog andre.
Forå gjøreårsberetningenmest
mulig tilgjengeligfor dem som har
interesseav å følge med i
arbeidog
Elektrisitetstilsynets
utviklingher
elektrisitetsforsyningens
i landet,er årsberetningensiden 1935
utgitt i den formden hari dag. Arets
beretninger følgelig nr. 50 i rekken
av «offisielle»årsberetninger.
Arsberetningenhar gjennomgått
visse endringernårdet gjelderinnhold
og redigeringi løpet av denne

og
perioden,men ulykkesberetninger
statistiskmaterieller nå som for 50
år siden hovedinnholdet.
De oppgaverog statistikkersom er
samlet i årsberetningenbyggerblant
annet på opplysningerfra,eierneav
de elektriskeanleggene, på data fra
kartotekog på
Elektrisitetstilsynets
i
etterforskningsdokumenter
forbindelsemed ulykkerog branner.
Arsberetningenkanfås ved
henvendelsetil Konsesjons-og
tilsynsavdelingeni Energidirektoratet,
FridtjofNansensvei 17,
tlf. (02)46 73 33.

Ulykkesberetninger og statistisk materiell er nå
som for 50 år siden hoyedinnholdet
årsberetning.
Elektrisitetstilsynets
Foto: Arild Normann/Samfoto.

Liv i regulerte elver
rassdragsreguleringer står for
V mange, og kanskje spesielt
sportsfiskere,som en vederstyggelighet med tørrlagte elver og
nedtappede magasiner. I de senere år
har man i stadig større omfang tatt
i bruk forskjelligeskadedempende
tiltak for å redusere de negative
virkninger. I regulerte elver er
terskelbygging (tidligere omtalt i Kraft
og miljø nr. 4 av Knut Ove Hillestad)
blant de mer lovende virkemidler
innen det felt som i dag kalles
biotopjustering, det vil si
tilretteleggelse av miljøforholdene for
å begunstige én eller flere arter planter
eller dyr.
Pål Mellquistved Vassdragsdirektoratets Natur- og
landskapsavdeling, som i de siste 13
årene har vært en sentral person i
arbeidet med å utvikle tiltak av denne
type, summerer i publikasjonen Livi
regulerte elver opp resultatene av 10
års sammenhengende forskning om
terskler og deres biologiskevirkninger.
Mellquist,som har vært leder for det
tverrfaglige Terskelprosjektet,bygger
på resultater fremlagt i 25 rapporter
i serien Informasjonfra Terskelprosjektet, akademiske hovedfagsoppgaver og artikler skrevet av
nesten 30 forskjelligeforfattere —
flere blant de fremste på sine fagfelter.
Universitetene i Osloog Bergen,
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk,
Norges landbrukshøgskoleog
Vassdragsdirektoratet har
samarbeidet om dette prosjektet.
— En regulert elv vil aldri kunne bli
akkurat det den var i uregulert tilstand,
uansett hvilke tiltak vi setter i verk,
konstaterer Mellquist.Fagbiologerhar
hatt og har en pessimistiskholdning
når virkninger av vassdragsreguleringer skal vurderes på forhånd.
Det er tradisjonelt undervurdert hva
som kan oppnås med tiltak. Dette
gjelder særlig fastsettelse av
minstevannføringer, terskelbygging,

fisketrapper og annen form for
biotopjustering, samt utsetting av fisk.
Med Terskelprosjekteter vårt
kjennskap til de biologiskeprosesser
i regulerte elver vesentlig økt. I den
rikt illustrerte boken på 120 sider har
man tatt for seg en rekke felter fra
vannkjemi, botanikk og zoologi til
sportsfiskeog rekreativ bruk av
regulerte elver.
I boken fremheves den store
betydning terskelbasseng (eller
tilsvarende naturlige høler) har for
overlevelsesevnenhos fisk i de harde
vintermånedene, at redusert
vannhastighet, innen visse grenser,
er positivt for fisk idet fisken da
forbruker mindre energi til bevegelse
og mer kan gå til vekst.
Undersøkelsenehar også klart vist
at det er betydelig produksjon av ørret
i mange regulerte elver — ikke minst
i Hallingdalselven.Stor blir den også,
eksemplarer helt opp til 11 kilo er
registrert! I andre, mindre elver spiller
terskelbassengene forholdsvisstørre
rolle, og det er noen steder lykkeså
bedre forholdene så mye at
fiskebestanden har økt og kvaliteten
på fisken er blitt bedre enn før
reguleringen.
—Det må imidlertid understrekes
at en slik elv krever stell, i hvert fall
i noen år etter regulering og
terskelbygging, understreker
Mellquist. — Dette er imidlertid også
noe av et geherelt fenomen idet
mange av våre vassdrag i dag blir
utilstrekkelig beskattet i forhold til
produksjonspotensialet.
Resultater etter 10 års registreringer
av folksfiskevaner,redskapsbruk,
fangst og satsing på sin hobby,
sammenstilles i boken. For eksempel
var det bare fire prosent av fiskerne
i Hemsedal som var fra stedet, resten
var tilreisende. Et titalls forskjellige
nasjonaliteter var representert, og
nordmenn fra i alt 109 kommuner.
Gjennomsnittligreiselengde én veg

Nytt temahefte fra
Vassdragsdirektorateti
serien Kraftog miljø:
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for nordmennene var cirka 220
kilometer fra kommunesenteret i
hjemstedskommunen til fiskeplassen!
Et overslag over folkssatsing på
sportsfiskeviser at det er store
rekreative og økonomiske interesser
knyttet til vassdragene, regulerte som
uregulerte.
Hovedkonklusjoneni Terskelprosjektet når det gjelder fisk,er at
både laks og ørret har langt større evne
til å tilpasse seg endringer i
miljøforholdene enn tidligere antatt.
Den samme konklusjonen gjelder også
i stor utstrekning for andre
organismer, noe som egentlig ikke er
egnet til forundring, når man tenker
på hvor skiftende forholdene kan være
i en vanlig uregulert elv fra den ene
dag til den annen.
Livi regulerte elver er forsøkt
skrevet på en slik måte at også folk
med vanlig bakgrunn skal ha utbytte
av å lese den. Boken,som særlig bør
være av interesse for sportsfiskereog
personer som driver med stell eller
forvaltning av vassdrag, fås gratis
tilsendt ved henvendelse til Natur- og
landskapsavdelingen eller
Informasjonskontoreti NVE.

Ved minstevannsføringer, terskelbygging,
fisketrapper og utsetting av fisk kan man oppnå
mye i regulerte vassdrag. Foto: Pål Mellquist.

F

tojakt

tatt. Husk å oppgi navn og adresse på
100el-forsyning
års jubileum.kan
Frai den
spede
baksiden av bildene slik at de kan bli
N orsk
år feire
sitt
returnert.
begynnelse i 1885 til i dag har det
De tre premiene for beste bilder er:
norske samfunnet endret seg kolossalt.
Nikon FE2 med normalobjekter,
Ikke minst takket være tilgang på
NikonFG-20med 35-70 mm zoom,
rimelig elektrisk kraft har Norge fra
NikonL35 AF.
å være et av de fattigste land i Europa
bygget seg opp til å bli et av de rikeste
land i verden.
Det skulle faktisk gå 100 år fra
el-forsyningensspede fødsel til vi her
i landet fikk et museum med
el-forsyningsom spesielt
ansvarsområde. I de gamle
kraftstasjonsbygningene på Vemork
i Rjukaner det nå opprettet et
industriarbeidermuseum som vil starte
det meget omfattende arbeid det er
å bygge opp et slikt museum fra
grunnen av. I den forbindelse inviterer
Fossekallen,i samarbeid med
Industriarbeidermuseet på Rjukanog
ElforsyningensInformasjonstjeneste
til fotojakt på gamle bilder. I gamle
esker og fotoalbum rundt om i de
tusen hjem finnes nok mange bilder
som skildrer samfunnslivet fra
forskjelligetidsepoker. Samlet vil disse
bildene gi et inntrykk av elektrisitetens
betydning for norsk samfunnsliv —
på godt og ondt.
Vi oppfordrer våre lesere til å delta
i denne fotokonkurransen.
Konkurransekaller vi det fordi
ElforsyningensInformasjonstjeneste
har satt opp tre premier for de beste
bildene på landsbasis.Allebilder som
sendes inn til konkurransen vil bli
returnert. Det er imidlertid tre
forutsetninger for å delta i
konkurransen. For det første at
Fossekallenfår anledning til å gjengi
bildene. At Elforsyningens
Informasjonstjeneste kan benytte
bildene i forbindelse med
«Elforsyningensdager» i Skien,og for
det tredje at Industriarbeidermuseet
på Rjukankan få kopiere, registrere
og bruke bildene i sin virksomhet.
Museet vil også være ansvarlig for
returnering av bildene.
Alle som sender inn bilder bør i den
utstrekning det er mulig gi en kort
beskrivelse av motivet og eventuelt
fra hvilken tidsepoke bildene kan være

Bildene må være Fossekalleni hende
senest 15. juli 1985.
Vi har plukket ut et bilde som fotograf Ivar Aasen
i Nore har tatt ved bygging av en kraftlinje til
Nore-anleggene. Bildet er tatt i slutten av
1920-årene.
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Magnus Myrtveit, EEM
Det globale ansvar

Det er interessemotsetninger, ikke manglende utredninger, som er grunnlaget for striden om
energipolitikken, hevder artikkelforfatteren.

energidebatt.
Sterkenorsk
konflikter
preger Mange
mener at disse konflikter kunne
vært unngått eller løst dersom
beslutningsgrunnlaget
for
energipolitikken
hadde vært
bedre. Dette er ikke riktig. Det
er interessemotsetninger,
ikke
manglende utredninger som er
grunnlaget for striden om
energipolitikken.
Veksten i
nasjonalproduktet
og fordelingen av nasjonalinntektene
er utgangspunktet
for de fleste
av dagens samfunnskonflikter.
Det er den berømmelige
kaken
det igjen dreier seg om, og
hvordan den bør fordeles på
rettferdig måte.
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Under denne hovedkonfliktenmelder
det seg underkonflikter:
Konfliktenmellom det lokale og det
globale .
Konfliktenmellom innsats for oss
selv eller våre etterkommere.
—Konfliktenmellom behovsdekning
på kort og lang sikt, forbruk kontra
investering.
Når det gjelder
flergenerasjonsperspektivet og det
områdemessige ansvar, er konfliktene
særlig følsomme i energiforsyningen.
Konfliktenmellom bruk av fornybare
og ikke-fornybareressurser er kjent.
Skalvi etterlate oss uberørt natur, men
uttømte oljekilderog kull-og
urangruver?

Det etiske ansvar henger sammen med
vårt kunnskapsnivå.Etterhvert som
kunnskapsnivået høynes, øker vårt
etiske ansvar. Tilgjengeligkunnskap
om vår globale energisituasjon blir i
dette bildet ikke tatt alvorlig nok.
Romskipethar gitt oss en ypperlig
modell av det globale energiproblem.
Solen og ressursene ombord setter
betingelser for hvor lenge
menneskene ombord kan overleve i
rommet, og antall personer gir et mål
for belastningen på ressursene.
Forestillingenom begrensede
ressurser og økende befolkning på
jorden har ført til krav om styring av
ressursuttaket og begrensning av
befolkningsøkingen.De ikke-fornybare
ressurser av energibærere (olje,kull,
uran) anses som særlig betydningsfylle
i dette bilde.
I Norge har de fleste politiske partier
tatt stabilisering av energiforbruket
opp i sine program og i den Borgerlige
fellesinnstillingtil
langtidsprogrammet 1982-85heter
det om dette:
«Sålenge verdens energiforsyning
er sterkt avhengig av forbruk av
begrensede ressurser, og så lenge ny
energiproduksjon ser ut til å måtte
finne sted med økende skader for
miljøet, må det arbeides for en dempet
vekst i energiforbruket og stabilisering
i 1990-årene.»
Utgangspunktet her er verdens
energiforsyning. Det er de begrensede
ressurser og de skadevirkninger
ressursuttaket får for miljøet, som
ligger til grunn for ønsket om

d

politikk
isk spørsmål
stabilisering av energiforbruket. Dette
bør man derfor legge vekt på når man
skal avklare spørsmålet om hva som
ligger i begrepet stabilisering av
energiforbruket. I utgangspunktet
synes det naturlig å la det
energiforbruk som skal stabiliseres,
omfatte alt energiforbruk de norske
myndigheter er ansvarlig for gjennom
produksjon av energibærere
(vannkraft,petroleum, kull, torv, ved,
olje og lignende) i Norge. Eksport av
olje, gass, kull og elektrisitet kan
oppfattes som betaling for energi som
er gått med til fremstilling og
transport av importvarer som for
eksempel kolonialvarerog biler.
Sløseinnstilling
til
ressursanvendelsen

På grunn av det intime forhold det er
mellom vekst i energibruk og vekst i
bruttonasjonalprodukt, er det
åpenbart at målet om stabilisering av
energibruken stiller oss ovenfor en
formidabel interessekonflikt.Dersom
vi begrenser oss til den energimessige
siden, gjelder konflikten imidlertid
bare uttaket av de ikke-fornybare
ressurser. Romskipeksempeletviser
klart at enhver bruk av ressurser som
alternativt kan dekkes med solenergi,
vil redusere overlevelsestidenfor
romskipsmannskapet. Ut fra dette vil
ethvert tiltak som bidrar til å erstatte
ikke-fornybareressurser med
vannkraft eller andre fornybare
ressurser (bølgekraft,vindkraft,
biomasse),være det mest nærliggende
og fornuftige vi kan gjøre i vår
energiforsyning.

Eksport av vannkraftelektrisitet og
produkter fra kraftintensiv industri vil
i dette bildet måtte prioriteres høyere
enn eksport av olje. Imidlertid er det
snarere det motsatte som preger
utviklingen hos oss. Selvom
prisforskjellenmellom olje og andre
energibærere som OPEC-kartellethar
lagt grunnlaget for, har medført en
overgang fra oljeprodukter til
elektrisitet og ved, har kampen i det
vesentlige stått om å få begrenset
vannkrafttilgangen. Det betydelige
samfunnsøkonomiskeenøk-potensiale
som økt el-anvendelse har gitt i
oppvarmingssektoren har vært vist
liten interesse. Et interessant trekk i
dette bildet er at det er nåværende og
forventede inntekter fra oljeutvinningen som gir grunnlaget for
denne sløseinnstillingtil
ressursanvendelsen. Resultatet er at
mens det står sterk strid om hver
eneste GWhvannkraft som utbygges,
omtales oljeutvinning som moderat,
uavhengig av om oljeprisen er 5, 36
eller 28 dollar pr. fat eller om
dollarkursen er på 5 eller 9 kroner.
Forestillingenom at vårt lands
økonomi er i ferd med å bli mindre
energiintensiv som følge av
strukturendringer og enøkvirksomhet, beror mildt sagt på
misforståelser.
Hva kan man så si om utviklingen
av nye oljefunn og produksjonen av
olje på romskipet jorden?
Inntil 1970 lå nye oppdagelser eller
funn av olje betydelig over
produksjonen av olje fra kjente funn.
Etter 1970 har imidlertid

produksjonen ligget høyere enn nye
funn.
Ressurspolitiske

vurderinger

De målsettinger sentrale myndigheter
har utarbeidet for virksomheten i
energiforsyningen bygger på to
forskjelligereferanseområder,
henholdsvis Nasjonalregnskapet og
Ressursregnskapet.Nasjonalregnskapet er ført i pengeenheter,
målt i løpende eller faste kroner.
Ressursregnskapeter ført i fysiske
enheter. I ressursregnskapet for energi
brukes fellesenheten joule (J)for at
man skal kunne sammenligne tonn
kull, tonn olje og GWhelektrisitet.
Dette innebærer at ikke-fornybare
ressurser og vannkraftelektrisitet
tillegges samme betydning. For å
bruke Ressursregnskapettil
«Ressurspolitiskevurderinger» har
man forsøkt å koble Ressursregnskapet
til Nasjonalregnskapetved hjelp av
kryssløpsmodeller.
Interessekonfliktenmellom bruk av
fornybare og ikke-fornybareressurser
gjør dette opplegget uegnet.
Når det gjelder styringen av
energivirksomheten, legges det stor
vekt på det samfunnsøkonomiske
aspekt. Dette innebærer at priser og
kostnader knyttet til energiflyten i
samfunnet skal vurderes i realpriser
(faste priser), og at det skal tas hensyn
til fordeler, kostnader og ulemper som
oppstår, men som ikke tas med i
bedriftsøkonomiskeeller
privatøkonomiskevurderinger. Derfor
må det administrative og finansielle
styringssystem innrettes slik at man
FOSSEKALLENNR. 5-85
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kan nå de samfunnsøkonomiskemål.
alternativkostnaden eller
I praksis foreligger det imidlertid her
alternativverdien for energi øker.
konflikter av slik karakter at det er
Økningen i oljeprisen har her gjort det
berettighet å tale om tre ulike
mulig å tillegge miljøkostnadene
verdener: en ressurspolitisk,en
stadig større vekt, slik at
samfunnsøkonomiskog en privatgrensekostnadene for elektrisitet har
økonomisk.
vist reell stigning. Anvendelsen av
I NVEmerker vi konflikten mellom
langtidsgrensekostnad (LTGK) som
den ressurspolitiskeog de økonomiske prissettingskriterium har således ført
rammer ved ulike vurderinger av
til betydelig øking i grunnrenten.
kostnader og nytte hos forskjellige
Dette har gitt grunnlag for strid om
vurderingsorganer. Eksempelvisvil en vilkårene for levering av
subjektiv oppvurdering av
konsesjonskraft,kraft til kraftintensiv
miljøkostnadene for vannkraftindustri og treforedlingsindustri.
utbygging kunne medføre at
Konfliktenmelder seg ellers for hvert
ENØK-potensialetøker ved at andre
enkelt el-verk.Den har også betydning
energibærere blir konkurransedyktige. for hvordan eiere av vannfallsI den utstrekning etterspørselen etter
ressurser, kommuner og fylker stiller
elektrisitet fortsatt opprettholdes,
seg til utbygging.
bidrar dette til økt grunnrente for
el-produsentene på forbrukernes
Ekspertenemister tillit
bekostning. (Grunnrente = avkastning Brukav energi for behovsdekning fører
av investering i kraftproduksjon ut
med seg ulemper og skader. Det reiser
over vanlige forrentningskrav (5-7
spørsmålet om hvordan behovsprosent realrente)).
dekningen skal avveies mot kostnader
Konfliktersom er knyttet til
og skadevirkninger,og hvordan de
samfunnsøkonomi og privatøkonomi
negative virkningene skal vurderes og
kommer til uttrykk blant annet ved
holdes innenfor akseptable rammer?
forskjellenmellom den offentlige
Her oppstår et enda mer alvorlig
anbefalte kalkulasjonsrente og den
problem. Hvordan skal vi sikre oss en
nominelle markedsrente, og forskjell
uhildet, etisk og vitenskapelig
i antatt økonomisklevetid for
akseptabel kartlegging og analyse av
kraftanlegg og nedbetalingstid for lån. spørsmålet?
Sammen med inflasjonen har dette gitt
Vi må ha eksperthjelp, men
grunnlag for uriktige påstander i
ekspertene mister stadig tillit.
massemedia om at NVEikke tar
Tidligere — for 20-30 år siden — skilte
hensyn til miljøkostnader og om
man mellom sak og vurdering. I dag
konstnadsoverskridelserog
hevdes det at alt er politikk.
planleggingsfeil i kraftutbyggingen.
Prinsippene forlates og makten settes
i høysetet. Et ledd i denne utviklingen
Fordeling av samfunnskaken
er at subjektivevurderinger fra
Konfliktermellom ønsket om vekst og ekspertenes side fremstilles som
«faglig» baserte.
fordeling av samfunnskaken skjerpes
innen el-forsyningenetter hvert som
Et annet eksempel er konflikter
knyttet til utarbeidelsen av prognoser.
Resultatene her brukes ved
fastleggingen av program for
vannkraftutbygging. Urealistiske
forestillinger om hva som kan oppnås
ved «faglige»utredninger på området,
har ført til krav om at myndighetene
må dokumentere «framtidige
el-behov».I denne forbindelse var det
velgjørende å se StatistiskSentralbyrås
omtale av usikkerhet i brev av
8. februar 1983 til Stortingets energiog industrikomite. Her heter det blant
annet:
«Vedvesentlig svikt i viktige
forutsetninger (for eksempel dersom
oljeprisene eller veksttakten i
=P:,)

•

;1.

uLangtidsgrensekostnadfor fastkraft
uttrykker hva det samfunnsøkonomisk
koster å øke kraftsystemets evne til å
produsere og levere mer kraft til
mottakere som allerede er tilknyttet
kraftsystemet.

ek'
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økonomien) utvikler seg annerledes
enn antatt, kan meget vel utslaget bli
i størrelsesorden ± 5 TWh»(Innst. S.
nr. 124 (1982-83).
Pressgruppemodellen
«Pressgruppemodellen»tas mer og
mer i bruk som forklaringsteorifor det
som skjer.
Omorganiseringen av NVEer et
eksempel på pressgruppemodellens
gjennomslagskraft. Påstanden om
Statskraftverkenesbukk/havresekkrolle fører nå til at NVEsorganisasjon
rives opp uten at Statskraftverkenes
rolle som energipolitisk virkemiddel
hittil er blitt særlig droftet.
Massemediasinnflytelse på folks
oppfatning av den virkelighet som
omgir oss, gir grunn til uro. På
bakgrunn av det bilde våre
massemedia ga befolkningen om
forholdene i «Alta-saken»,var
eksempelvisHøyesteretts dom i saken
en stor overraskelsefor de fleste.
Dommen gir grunn til å reise
spørsmålet om våre massemedias
troverdighet også i andre saker hvor
sterke motstridende vurderinger gjør
seg gjeldende. Økende bruk av
«lekkasjer»til massemedia som politisk
virkemiddel kan det også være grunn
til å reflektere over.
Våre etterkommeres interesser
Tiden synes nå å være inne til å få
realisert forslaget om å få etablert et
organ som skal ivareta våre etterkommeres interesser i kampen om
ressursene. En løsning kan være å
opprette et ombudsmannsembete for
oppgaven. I tilknytning til dette
embetet kan det så etableres et råd
bestående av fagfolkfra flere
vitenskapsområder, herunder folkmed
kompetanse på spørsmål av etisk
karakter.
Rådets oppgaver må være å bidra
til at ajourført kunnskap om
ressurstilgang og prinsippene for
ressursforvaltningblir ivaretatt i
flergenerasjonsperspektivinnenfor en
akseptabel etisk ramme.
Hensynet til kommende slekter og
utviklingslandenes behov tilsier at
uttaket av våre energiressurser i
sterkere grad må styres av etiske
vurderinger og ikke alene bli fastlagt
som et resultat av kampen mellom
pressgruppene.

Hva bør målsettingen
med Samlet Plan være?
c tortinget

skal i nær fremtid
behandle forslaget til
Samlet Plan for gjenværende
vassdrag. Forfatterne peker på
at det er viktig å foreta en kritisk
fortolkning av mandatet for
planen. Andre fortolkninger enn
det som er lagt til grunn i Hovedrapporten, leder til rekkefølger
som i flere henseender kan være
bedre.

Arne J.Carisen,Instituttfor geofysikk
FredE. Wenstøp, BedriftsøkonomiskInstitutt

Høsten 1984 la Miljøverndepartementet frem sitt forslag til
hvordan et antatt økt kraftbehov på
10 TWh skal kunne dekkes ved
utbygging av 153 vannkraftverk.
Forslaget er et resultat av en vurdering
av i alt 542 utbyggingsalternativer
rundt omkring i landet.

VÆRS-ÅGO !

sA rA KALORIEFk
KAN UMULIG SKADE!

Alt for mange småkraftverk

Forslaget er godt mottatt på
naturvernhold, mindre godt av
el-forsyningen.En nærmere vurdering
av forslaget avslører imidlertid at det
sannsynligvishar svakheter nær sagt
uavhengig av hvilken brukerinteresse
man måtte representere. Et av de mer
kontroversielle særtrekk ved forslaget
er nemlig at det inneholder et
forbausende stort antall små kraftverk
— kraftverk som bokstavelig talt er
mikroskopiskei forhold til de større
alternativene.
Rangeringskriteriet

utelukker

kraftproduksjon

Av rapporten fra Miljøverndepartementet fremgår det hvordan
man er kommet frem til forslaget.
Utgangspunktet er et meget
omfattende datamateriale der
konsekvensene av å bygge ut hvert
enkelt av 542 alternativer beskrives.
Materialet omfatter gjennomsnittlig
kraftproduksjon, utbyggingskostnad
og faglig vurdering av skadevirkninger
for i alt 13 brukerinteresser. Det er
selvsagt mange måter å gå frem på
når man skal rangere prosjektene.
Miljøverndepartementet har valgt å

fl
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prioritere de prosjekter høyt som gjør
liten skade og som er kraftøkonomisk
gunstige. Kraftverksøkonomiberegnes
som utbyggingskostnader i forhold til
kraftproduksjon (kr/kWh).
Prioriteringsmetoden til departementet tyder på at det viktigste for
dem har vært å unngå konflikter. Det
er større politisk belastning å godta
utbygging av noen få store vassdrag
enn en rekke mindre. Bruken av dette
kriteriet har altså gitt oss det
foreliggende forslag til Samlet Plan.
Spørsmålet er om det er godt. Det
medfører blant annet totale
utbyggingskostnader på
20,2 milliarder kroner.
Flere åpenbare

urimeligheter

Går man nærmere inn på forslaget,
vil man snart se at rangeringskriteriet
gir en del pussige konsekvenser. For
eksempel er både Staurset i
Sør-Trøndelagog Nedre Otta/Lågen
(alternativ C)i Oppland plassert i
samme prioritetsklasse (4).Dette er
helt naturlig fordi begge har samme
skadetall og koster like mye å bygge
ut pr. kWh. Det interessante er
imidlertid at mens Staurset bare
produserer 12 GWh,produserer Nedre
Otta/Lågenhele 1 117 GWh og er
derfor 100 ganger bedre! Vi ser derfor
at mens Samlet Plan-kriteriet
konsentrerer interessen om at hvert
enkelt prosjekt skal være
ukontroversielt, glemmer man helt å
ta hensyn til at de samlede
skadevirkninger på landsbasis derved
kan bli meget store. Hundre
Staurset-utbyggingervil jo gi like
meget kraft som Nedre Otta/Lågen,
men til gjengjeld gjøre hundre ganger
mer skade. For å bøte på dette, har
man i forslaget i en viss utstrekning
tatt med enkelte store prosjekter ved
å gi dem høyere prioritet enn de
egentlig skulle ha etter kriteriet. Men
med en slik fremgangsmåte har vi
selvsagt ingen garanti for at resultatet
blir godt, og det er all grunn til å
undersøke om alternative
rangeringsmetoder kan gjøre det
bedre. Bruken av Samlet Plan-kriteriet
forsvares ved at man henviser til
Stortingets mandat der man har bedt
om at konfliktgrad og kraftverksøkonomi skalvære vurderingskriterier.
Til dette vil vi hevde at det er en
prosjektledelses selvfølgeligeansvar
å presisere mandatet på en slik måte
at det i praksis vil oppfylle de
bakenforliggende intensjonene.
Rasjonelt alternativ

Det er bare én årsak til at vi bygger
kraftverk, og det er at de skal
produsere kraft. Derfor er det kanskje
mer naturlig å tenke seg en
26
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kraftutbygging hvor både skadevirkninger og kostnader pr. produsert
kraftenhet er minimale. Dette er i det
minste et rasjonelt kriterium som
burde sikre en utbyggingsrekkefølge
hvor de totale skadevirkningerog
kostnader blir så små som mulig
uansett hvor mye som bygges ut.
Rasjoneltkriterium: Velg kraftverk
som gjør liten skade og koster lite i

for oss, men det rokker ikke ved det
faktum at den prinsipielle metodebruk
åpenbart lider av svakheter som gjør
resultatet mindre tillitvekkende.
Stortingets

ansvar

Vi mener å ha vist at det altoverskyggende spørsmål i denne
sammenhengen, er hva vi egentlig
ønsker å ta hensyn til når vi lager en
forhold til produksjonen.
samlet plan for vannkraftutbyggingen
Vi har foretatt en rangering av de
i landet. Ønskervi hundrevis av små
542 alternativene ved hjelp av dette
kraftverk som hver i sær gjør liten
kriteriet. Resultatet er en liste på 35
skade, eller ønsker vi et begrenset
kraftverk som gir cirka 10 TWh der
antall kraftverk som tilsammen gjør
totale skadevirkningerer på anslagsvis liten skade i forhold til kraften som blir
en tredejedel av Miljøvernprodusert. Ellerønsker vi noe midt i
mellom? Dette er spørsmål som
departementets forslag og kostnader
på 18,7 milliarder kroner. Både
Stortinget bør stille seg i den
forestående behandlingen av Samlet
kostnader og skader er altså blitt
Plan for gjenværende vassdrag.
vesentlig redusert. Vi må riktignok ta
et lite forbehold idet skadevirkningene
av noen store prosjekter er
underestimert i Miljørverndepartementets datamateriale.
Naturvennlig

alternativ

Vi vil imidlertid ikke uten

reservasjoner påstå at den «rasjonelle»
rangeringen har gitt et bedre resultat
enn Miljørverndepartementets forslag.
Naturvernforbundet, for eksempel, ser
det verdifullt i seg selv at kraftverk er
små, selv om dette kan gå på
bekostning av de totale skadevirkningene på landsbasis. I
motsetning til Samlet Plan-forslaget
utelukker Naturvernforbundet
imidlertid neppe de totale skadevirkningene. Her vil man nok
foretrekke en avveiing. Dette kan vi
ta hensyn til ved å formulere et tredje
kriterium:
Naturvernkriteriet: Kraftverkbør
være små, kraftverksøkonomisk
gunstige og samtidig gjøre liten skade
pr. produsert kraftenhet.
Når vi rangerer etter dette kriteriet,
er det nødvendig å bestemme seg for
hvilken vekt man bør legge på de ulike
hensyn. Vi har prøvd å legge omtrent
like stor vekt på alle tre, og endte opp
med en liste på i alt 75 kraftverk som
tilsammen gir ca. 10 TWh. Listengir
samlede kostnader på 19,5 milliarder
kroner og samlet skade på landsbasis
anslagsvishalvparten av Miljøverndepartementets forslag. Dette siste
resultatet har bekreftet vår mistanke
om at Miljøverndepartementets bruk
av Samlet Plan-kriterietmed
improviserte tillempninger til
naturvernkriteriet ikke gir noen
garanti for et godt resultat. Vi er
selvfølgeligklar over at
Miljøverndepartementet også har
benyttet annen informasjon ved
utarbeidelsen av forslaget,
informasjon som ikke er tilgjengelig

BerntIngvaldsen
Ingvaldsen
er død, 82 år gammel.
Tidligere
stortingspresident
Bernt
Gjennom en årrekke var han knyttet
til NVE's hovedstyre, først som
varamann fra 1950 dernest som fast
medlem i tiden 1955 til 1974. Som
hovedstyremedlem har han således
medvirket i de fleste store kraftutbygginger i etterkrigstiden.
Bernt Ingvaldsen var elektroingeniør fra 1925 og ledende
industrimann innen bransjen. Men det
var i første rekke innen det politiske
liv han ruvet.
Han var tildelt NIF's hederstegn.

Frist for innsendelse av stoff til
nr. 7/1985, er fredag 2. august.
«Hastestoff» til nr. 6/1985 kan
mottas inntil mandag 1. juli

Statskraft-siku
verkene et
langt skritt på
rett vei
Endelig foreligger vedtaket
Stor lettelse har bredt seg i
organisasjonsprosjektet i Statskraftverkene —stortingsvedtaket
foreligger!En langvarig spenning som
har slitt på de fleste, har fått sin
utløsning.
I en meget hektisk avslutning av
stortingssesjonen har Energi-og
industrikomiteen rukket å behandle
St.prp. 57, gjennomføre de ønskede
høringer og legge fram innstillingen
til Stortinget. Det er imponerende at
komiteen har klart det, og i
særdeleshet imponerende at den har
kunnet enes om en innstilling som ble
enstemmig vedtatt av Stortinget.
Og hvordan er så resultatet, fra et
omorganiseringssynspunkt i Statskraftverkene? Så absolutt tilfredsstillende. I forhold til St.prp. 57 har
Stortinget bedt om at det gjøres
presiseringer som klart forenkler det
interne arbeidet i Statskraftverkene
med å finne ansvarsdelinger og
samarbeidsformer som vil fungere
godt. Administererende direktør og
Styret får ansvaret for den endelige
organisasjonsutformingen.
Anerkjennelsefor
organisasjonsarbeidet
Det er gledelig å registrere at Energiog industrikomiteen har gitt sin
anerkjennelse til den arbeidsform
Statskraftverkenehar gitt
bearbeidingen av etatens omorganisering. Det er hyggelig når det fra
Stortingets talerstol blir sagt at dette
viser en aktiv holdning til omorganiseringen, at det er lagt vekt på god
deltagelse på bredt grunnlag i
prosjektgruppene, og at dette har gitt
verdifull avklaring i forhold til de
justeringer og presiseringer som
komiteen har funnet det nødvendig

å foreta. Det er ikke tvil om at de
avklaringer man er kommet fram til
gjennom den interne prosessen i
Statskraftverkenehar vært avgjørende
for vurderingen i Energi-og industrikomiteen, og derved også for at det
ble stortingsbehandling nå i
vårsesjonen.
Ny ledelse og nytt styre
Etter at Stortinget nå har fattet sitt
vedtak, er det viktig å få trukket den
nye ledelsen inn i arbeidet med organisasjonsspørsmålet.Stillingenesom
divisjons/stabsdirektørervil bli utlyst
snarest mulig for at disse skal kunne
delta i detaljeringsfasen ut over
høsten. Det vil være flere vurderinger
og beslutninger som må tas før
1. januar i 1986 som normalt ville ha
blitt behandlet i Statskraftverkenes
styre. Stortinget har derfor tiltrådd at
dersom departementet finner det av
særlig betydning for det videre
arbeidet, gis departementet høve til
å oppnevne styret for Statskraftverkene før den nye organisasjonen
formelt trer i kraft. Dette styret vil i
tilfelle også overta det tilsvarende
arbeids- og ansvarsområdet som i dag
ligger under Hovedstyret i NVE.Dette
vil klart forenkle og klargjøre
ansvarsforholdet i neste fase av
omorganiseringen. Samtidigvil det
være en stor fordel å få trukket det
framtidige styret inn i prosessen så
tidlig som mulig.
Innspurt for prosjektgruppene
Spesialgruppene som har utredet
eksterne oppdrag, innkjøp, EDB,FOU,
systemplanlegging og eiendom har
levert sine rapporter. De øvrige
gruppene, som utreder organisering
av divisjoner og staber, avslutter sitt
arbeid ved utgangen av juni. Gruppene

har hatt et hardt tidspress og har gjort
en kjempejobb for å få fram sine
rapporter i tide. Ikke mindre
imponerende er den vilje alle har vist
til å komme fram til forslag som
gruppene kan enes om, og som det
kan bygges videre på i neste fase.
Hovedstrukturfram for
styringskomiteen
Basert på de foreliggende gruppeforslagene vil det i løpet av sommeren
bli utarbeidet et forslag til
helhetsløsning som kraftverksdirektøren vil legge fram for Styringskomiteen. Etter at komiteen har
drøftet denne hovedstrukturen, starter
deltaljeringsfasen. Da skal kontorstrukturen vurderes, da skal det søkes
å finne tilfredsstillendeløsninger for
plassering av den enkelte blandt de
som blir direkte berørt av endringene.
Det skal ikke stilles mindre krav til
deltagerne i prosessen.
Et halvt år til iverksetting
Det ble både fra Stortingets side og fra
statsråden understreket at det forutsettes at omorganiseringen iverksettes
1. januar 1986. Timeplanen som ble
lagt opp i januar for omorganiseringsarbeidet har holdt så langt. Med
Stortingets klarsignal i ryggen skal vi
klare neste fase, og være i mål i tide.
Selvfølgeligvil det kunne være
justeringer som må foretas etter
1. januar 1986, og rimeligvisvil det
være stillingsbehovsom ikke er
klargjort i løpet av høsten. Stortinget
forutsetter at dette kan framlegges i
forbindelse med kommende budsjettproposisjoner. Vi er kommet et langt
skritt på rett vei!
KåreSchjetne
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ikna sira gjennom
hundreår
ORDET ER FRITT

Dokanmeldelse, det er farlig, det!

NVEog likestilling

Nr. 8 i serien «Kraftog miljø»førte
til munnhuggeri i Fossekallennr. 7 og
8 i fjor. Men nr. 9 er så interessant at
jeg likevelvåger meg utpå. Det blir
heldigvis mye ros og lite ris.
Ana Sirakraftverk ligger nederst
i Sira og utnytter fallet mellom
Lundevatnet og havet. Ved hjelp av
tekst og fotografier viser man
vellykkedelandskapsarbeider i
forbindelse med moderne kraftutbygging. Kraftverketble satt i drift
i 1971, og i dag virker terrenget nokså
naturlig, bortsett fra koblingsanlegg,
kraftledning og lite vann i elva. Så
langt ligner nr. 9 på forgjengere i
serien. Det nye er historien.
En så gunstig og konsentrert
vannkraftkilde har selvsagt en lang
forhistorie. Bokaviser tidligere
forprosjekter, det eldste fra 1896.
Men vassbyggere var der enda
tidligere. I 1880 ble det bygget en
imponerende laksetrapp, verdens
største og høyeste hevdet SkillingMagazin. Artikkelengjengis i
faksimileavtrykksammen med en
praktfull pennetegning (zylografi).
Tenk om vi kunne tegne slik i dag!
Deler av artikkelen er også trykt med
dagens typer. Det er jo dessverre «slik
at dagens mennesker har vanskeligheter med å lese gotisk skrift».Akkja,
også dagens forfatter har sine
vanskeligheter! Han forteller om
Ingeniør E. Sætren og går glipp av et
poeng. Det var nemlig en senere
«generaldirektør»som prosjekterte
laksetrappen. (G.Sætren var
kanaldirektør 1889—1907).
ErikTøndevold
—

ansiennitet? Dette gjøres ikke for
i dag
sterkt mannsdominert.
N VE
og el-forsyningen
for øvrig er
menn som tar ut omsorgspermisjon.
Kvinnersom jobber innen etaten, ser
Hvor i statens regelverk finnes
ingen grunn til at det fortsatt skal være hjemmel for denne praksis? For øvrig
slik.Vi vil arbeide aktivt for å få en
viser undersøkelser at menn er mer
jevnere fordeling mellom kjønnene
borte på egenutviklingstiltaksom ikke
på alle stillingsnivå.Et bidrag i så måte er direkte relevant for jobben, enn
var vår representasjon på Kvinnekvinner er på svangerskapsmessen i Bergen i mai i år der vi
permisjoner.
orienterte om arbeidsoppgavene våre,
Hva har så ledelsen gjort for å bedre
og aktivt prøvde å inspirere og støtte
rekrutteringen av kvinner til de ulike
unge jenter til å velge teknisk
nivå i NVE?
utdanning og til å søke tekniske yrker
Staten og hovedsammenslutningene
innen el-forsyningen.
for de statsansatte inngikk i desember
Vi anbefaler så gjerne en jobb innen 1981 en avtale om personalpolitiske
NVEfordi vi synes arbeidsoppgavene
retningslinjer. Her står det blant annet:
er interessante og utfordrende og fordi «Hvisdet til ledige stillinger i staten
arbeidsmiljøet er bra enten vi arbeider melder seg flere søkere som har like
ved hovedkontoret eller ute ved drift
kvalifikasjonerfor stillingen, skal
og anlegg. Men vi lever ikke av
søkere fra det kjønn som har mindre
interessante arbeidsoppgaver alene,
enn 40 prosent av de tilsatte i den
som redaktøren så riktig påpekte i sin aktuelle stillingsgruppen ha
leder i forrige nummer av Fossekallen. fortrinnsrett til tilsetting. Reglene
Lønnsspørsmåletskal vi ikke
gjelder for rekrutterings-,
kommentere her, men heller rette
avansements- og lederstillinger».
søkelyset mot en annen viktig side
Det arbeides i dag med utforming
ved personalpolitikken,nemlig
av en lokal avtale om personalpolitiske
etatens holdning, eller skal vi si
retningslinjer i NVEmed basis i Del
manglende holdning, til likestilling.
4 i gjeldende hovedavtale i staten, der
Vi er ikke mange kvinner i tekniske
det legges spesiell vekt på likestilling.
stillinger i NVE,og slett ikke i ledende Til nå har det oss bekjent bare
stillinger. Pr. 1. april i år innehadde
avstedkommet et brev fra Personalkvinner 19 stillinger på ingeniør/avdelingen til Olje-og energisivilingeniørnivå.Inntil da hadde kun
departementet (som et svar på en
nkvinne høyere stilling enn
henvendelse derfra) med vage
avdelingsingeniør. Kan dette ha
formuleringer om at også NVEskal
sammenheng med at svangerskapsbedrive likestilling,men på lang sikt
permisjoner i dag trekkes fra ved
fordi det i dag ikke finnes kvinner å
kvinners opparbeidelse av opprykksvelge mellom ved ansettelser.
Manglende vilje til å foreslå tiltak som
for eksempel interne lederutviklingskurs for kvinner, spesiell oppfordring
til kvinner om å søke stillinger som i
dag innehas av menn og usynliggjøring av de kvinnene som tross alt
arbeider i NVEi dag, er ikke med på
å skape en positiv holdning til
likestilling.
Avtaleutkastet er for tiden ute til
høring hos organisasjonene. Laoss
håpe vi får en avtale som viser at NVE
som statsetat går foran med et godt
eksempel og etterlever intensjonene
i likestillingsloven.
MaritLarssen
Toril Sommerli
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«Detgjørvondt
både her og der»
er tittelen på en liten brosjyre utgitt
av Kommunal-og arbeidsdepartementet og Sosialdepartementet. Den er utgitt i
forbindelse med at det er satt i gang
en informasjonskampanjefor å rette
søkelyset mot belastningslidelser.
Belastningslidelserer vår største
folkesykdom.Nitti prosent av
befolkningen rammes før eller siden
av de plager dette medfører for den
enkelte. Videre er det beregnet at

dette koster samfunnet ti milliarder
kroner i året.
Brosjyrengir enkel og kortfattet
informasjon om muskel- og skjelettsykdommer, hvordan unngå
belastningslidelser samt om å sitte,
bære og lofte. Den er for kort til å gi
uttømmende informasjon, men kan
bidra til å få i gang en debatt om
problemene. Det er de konkrete
problemer på det enkelte sted som må
avgjøre eventuell oppfølging og tiltak.
På NVEshovedkontor er brosjyren
distribuert til de ansatte, og den kan
om ønskelig følges opp med en kort
informasjon om emnet fra
fysioterapeuten.
Brosjyrenanbefales da den
inneholder nyttig informasjon og en
del gode råd på noen få sider. Den er
gratis og kan bestilles fra Statens
trykksakekspedisjon,Postboks8169
Dep. 0034 OSLO1, tlf. (02)11 99 36.
Med tanke på studiearbeid og videre
informasjon er det i forbindelse med
kampanjen utgitt en bok som heter
«Kroppensømme punkter». Den
forteller mer om belastningssykdommer, hvorfor vi får dem og
hvordan de kan forebygges. Her gis
gode tips om løfteteknikk,arbeidsstillinger, riktig tilrettelegging og
organisering av arbeidet og mye annet
som kan hjelpe deg til å bevare en
sunn og frisk kropp.
Bokakoster kr 39,- og kan bestilles
fra Statens informasjonstjeneste,
Postboks 8026 Dep. 0030 OSLO1,
tlf. (02) 11 81 30. Den kan også kjøpes
i bokhandelen.
Thor Johansen

se flere ting klart. Alder er ingen
sykdom, den kommer om vi vil eller
ei —og med den mindre ork til fysisk
aktivitet.
KristenDamsgaard og Peter F. Hjort
er i disse dager kommet med en bok
om mosjon og helse for oss som er
tippet over på den «gale»siden av 50.
Boken er delt i fire deler. I de to
første fortelles det om hvorfor og
hvordan vi skal legge opp et
treningsprogram, mens den tredje
delen er forslag til aktiviteter. I den
siste tar man for seg hvordan vi kan
teste vår egen form. Bokenbyr også
på mange festlige fargetegninger og
illustrerende plansjer og tabeller.
Viktige stikkord i boken er psykisk
og fysiskvelvære og aktivitet.
Forfatterne henvender seg til de av oss
som vil komme i form for formens
skyld. For å få mer overskudd,
forebygge enkelte sykdommer, føle
seg vel —kort sagt komme i form.
Mange av oss forbinder trim og
mosjon med blod, svette og tårer. Men
forfatterne av boken mener ikke vi skal
trimme oss i hjel. Ei heller bli
fortausløpende vrak med rød tunge
og blått pannebånd. Enhver må finne
den formen som passer best for en
selv, gjerne i samvær, og for den saks
skyld, i samløp med familie eller
venner. Videre hevder Damsgaard og
Hjort at gleden skal drive verket, og
la sunt vett styre det hele. Boken er
ikke skrevet for treningsnarkomaner
og sportsidioter, men for oss andre
dødlige som håper og tror at livet blir
bedre og lengre hvis vi holder oss i
form med moderat og regelmessig
mosjon. Slagordet er SLR— Sakte,
Lenge, Regelmessig.
Undertegnede er ikke å finne blant
de mest fanatiske mosjonister, dertil
er sofakrokenfor innbydende og veien
til garasjen for kort. Men etter å ha lest
boken må jeg innrømme at den er blitt
et tankekors. Kanskjeetter moden
overveielse og bokens overbevisenhet
og saklighet blir jeg å finne blant de
som i hvertfall vil prøve å gå i «rask
snakkefart»noen dager i uken.
Aud Berg

ORDET ER FRITT

Et hestehode
foran
V «vårensvakreste stilte
eventyr».
Deii 15
VTestlands-verkene
i år lag
på laget var representantar frå
kraftverksområda Folgefonn,Eidfjord og Ulla-Førresamt driftsadministrasjonen i Sauda.
Kallegav inspirasjon til desse
deltakarane (lagoppstilling):Jan Gaute
Bjerke,Knut Ove Lien,Vidar Auestad,
Terje Sandstå, BjørnHarald
Thomassen, Vidar Riber,WillyEide,
John Deilkås,Vidar Naterstad, Svein
Rogstad, ErikLunde,Per Inge
Fjellheim,Samson Meland, Jan Alne
og Oddvar Huseby.
I tillegg til å ha det morro, hadde
vi som mål å slå laget til NVEHovedkontoret, noko som viste seg
ikkje å vera så vanskelig som vi trudde.
Herved og ein takk til bedriftsidrettslaget ved Hovedkontoret for
invitasjonen til å delta på pølse- og
champagnefesten i Frognerparken
etter løpet. Denne vart vunne av
Hovedkontoret!
Til neste år stiller vi opp igjen, og
vi sender med dette ei oppmoding til
andre uteområder om å gjera likeeins!
Vestlands-verkeneB.I.L.

Kristen Damsgaard og Peter F. Hjort: I form
etter 50. Universitetsforlaget.
Oslo 1985.
144 s. Pris: Kr. 120,-.

Sin egen
helses smed
fysisk
svekkelse
vi foran
på det
N år
vi blir
eldre ——
ogser
står
som noe trist og sørgelig. Forskrudde
som vi er, ønsker vi nesten alltid at vi
var i en annen alder enn den vi er i.
Vi som har nådd middagshøyden må

1 «vårens vakreste eventyr», Holmenkollstafetten,
spurtet Vestlands-verkenes
B1L i mål foran
Hovedkontorets
gutter. Vestlands-verkene
ble
nr. 148 av 346 fullførende bedriftsidrettslag,
og
Hovedkontoret
nr. 195. ( Det var vekslingen da,
gutter).
NVEs jenter gjorde også en god innsats, en 57.
plass av 135 fullførende lag. Heia, beial
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29

••

Betydning

•

OVer

usee

t 511.nal:::
...saragsregulefing.

betlanit4e.

11etryåigetbelvi,,
btan.0:,

1.sevat
0.4)

3Ohn

54"111,11111e

Vae
:(

D etreguleringslovens
heter i vassdrags-§ 8: «Hensyn
bør dessuten tas til andre skade- og
nyttevirkninger av samfunnsmessig
betydning».
Få lovbestemmelser kan ha hatt
større nyttevirkning for norsk
papirindustri enn denne. Flommen av
utredninger og partsinnlegg som
ledsager selv den minste regulering
i våre dager, kan oversvømme selv de
mest interesserte og er en katastrofe
for den som vil prøve å få oversikt.
Skadevirkningenenevnes først både
i loven og av protestanter. Det er snart
lettere å nevne katastrofer som ikke
kan skyldesvassdragsregulering, enn
de virkninger en utbygging kan tenkes
å få. Kraftforsyningenhar fått skylden
fra alt fra lundefuglungedødlighet på
Røst (TrorNaturvernforbundet at vi
har bygd ut Golfstrømmen?),over
hensyknende rabarbra i Aurland til
Alta som mulig atombombemål.
Fra de mer seriøse klagerøster finner
vi ofte faren for dambrudd nevnt. Den
muligheten må tas alvorlig, selv om
antall omkomne som følge av
dambrudd i etterkrigstid vel er lavere
enn dødsofrene etter en vanlig
påskeferie.
Og fordelene? Her i landet nevnes
som regel bare e'n som for eksempel
i Stortingsproposisjonnr. 32 av 9. mars
1956 om Tokke-reguleringen:
«Fordelenved reguleringen består i
kraftinnvinningen.»Det var alt som
ble regnet som nødvendig i 1956.
Rauland herredsstyre hadde et mer
nyansert syn: «Reguleringvil i høg
grad minske skadeflaumer i distriktet»,
heter det i innstillingen om
Tokke-reguleringen.For å skape
balanse fulgte cirka fem sider om
mulige skader.
30 FOSSEKALLENNR. 5-85
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Vi har så lett for å glemme at
historien om vassdragsreguleringer
er mer enn fem tusen år gammel, og
at det nettopp var flomkontroll som
var og fremdeles er hovedformålet de
fleste steder i verden.
Den siden var nok ikke glemt i
kommunestyrene i Telemarki
femtiårene. Der satt det mange som
husket flomkatastrofen i 1927. I dag
er den vel glemt. Det er vel bare de
eldste innvånerne i Rjukanog ved
Tokke som minnes de redselsfylte
midtsommerdagene i 1927.

Bortsett fra noen henvisninger i
lokalhistorier er John Frysartikkel i
Fossekallensnr. 2/1962 den eneste
beretning jeg har sett fra denne
flommen.
Det er kanskje ikke så rart. At en dam
holder, selv under påkjenninger som
selv den mest pessimistiskeingeniør
hadde regnet med, kan knapt regnes
som en nyhet.
Aretsførste rabarbra er bedre stoff.
Kanskjekommer den til og med fra
Aurland.
Anne Christophersen
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folk dornmeså tidlig
clagsbulderet formme sin ....
Men
ut måtte de, for det kunne nårsomh elst komme nye ras.
utpå ettermiddagen den 27. iuni
holdt regnet plutselig opp, og skredear
denne gal...
MenFaren
Riu..
ene eeee
tok avfin.i retthet
og styrke.

Panild.
Men med
sengen med mannen
i og
bor- for
floden
begynte vannmassene
— til å demme
ble fullstendig
smrlig til- 1det
ble veduten
presset
de enorme
fta opp
deti
spisset ved emningen
at byen var
ørt opp ibladene
annen etasje
den
vidstrakte
og stunike tilegområdet
bolert fra utenverdenem
Hverken
ringeste skadel Ja, thIsskriftene lå i Hardangerviddas
østlige del, og
Pl, tråd, tog eller landevei var det
samme orden på bordet.
mulig å oppni noen forbindelse, og
ingen utekt fil å få det heller med
meter nedover mot elven av jordVestfjorddalen
i filskudd til flomEt hus i Camlebyen ble fort 50 vmaarnromnimiletliaefdosseeeknudme"nedniZZ:
det føree. — De fleste rjukanbome
skredet. Halve bygn.gen ble ødemee fra sheim.jeddis,
da ville det
var nok som fm nevnt sikre på at lagt og alt innbo i den bevarte del
ha gått der som i Humvolddalest
detre ikke varnoen enkeldratmtrok
men at hele verden sikk undev.
bolle med egg som sto impiskam
var knust til pinneved. Men en
Mange var det som ikke tålte denne
meret vm
Det hadde ikke blitt stein tilbake på
Påkjenningen. En ikke liten del av
uberert::epvrestar:sboelilgen
av den kara- eNetedotroctledgeent
Rjukan
stein av og
Rjukanfabrikkene
tusener bizeder
av rt,t7e,detzfor
mennesker
og byeni
tfit?r;edingzedLle tner.Irg•tetfo4:::ettil kuFb,1:sterof.
cztaångte
klysme sotnfttllealegg,
bl. a. spfintret
en diger
ya ontkornmer•
SannsVnhgek
ver

Alle t Ødetag' -?, y„etiO: bYdeler,
kie, tMe sPeuelt...s.
dat en.t.
På elv`ne,kredbarrikada7 den
.Tt r

hentm av en
n.,
det
e'l ''` Zr: ble jeg.'ai
emt På m,en.e.,baneattt,eend ....grz
ifinny
tilbake nyer

flere selymord, en del ble mer eller
mindre sinnsforyfiret erterpå, og en
rnengcle fikk nervene sine
Men det omkom ellers ikkeed
enn de seks arbeidsheltene elagt.
som
flere
satm liver inn for å berge en bedrift.

dypvannsfisk. Alle gatene var fulle
av stein og gjønne, hvor ikke flomsomKatastrofen
antatt. 20 beboelseshus
ble dog ikke ble
så helt
stor
vannet hadde kraft nok til å sope
ødelagt og cø 50 mer eller mindre
dem reine. Denne gjørmen var gulskadd. Hvor stor skaden var på
brun med en vemmelig sur, råtten
fabrikkene er bfitt hemmeligholdt,
ikllauns.tkraetrasentd'efeenkee9m27pevlarpeåt
ahtvoarsleåntt
lukt og så klebrig at den limet seg men den var sikkert meget beryde,,,,,..dr,sreguktmg
har å bety unfast fil fettene på folk som stabbet
lig. Det ville føre for langt å gi en
der slike kataklysmiske
naturrevolnmdt på er vis som ville ha virket
nærmere beskrivelm av alle odelegfebnkkenee
neee
venneeeeryner,
ten I løpet —av etter
bare fivE,
4 døgn,
nemlig
svsert latterlig under andre forhold.
gelsene som ble voldt flomdagene,
mosvatne,
dae,,,,k,
fra 24. til 28. juni steg RjukanJa, hva visee ikke folk å berette
men jeg skal fortelle noen merkelige
den dommedagsmorgenen
på Rjueksempler på de tilfeldighetens lukanl Over to hundre hu var all,
ner som tross alt kan legge et mild.
Hans Skinnarland opplyste — 6.5
rede ødelagn het det, og halvdelen
nende slciar over slike rystende bemeter! Og det vatnet er bortimot
av fabrikkene var rast sammen. Stadig kom det nye ras. Holdt dette på
I et privathus ved siden av a,
4 norske
lange Pg omteent en
mil
på det mil
bredeste.
grvenheter.
en stund til, så gikk hele byen til beidsstedet mitt lå det en mann og fjorddalen, HusevolddalemlIar
der
grunne. Den verste faren var nå sov, i soveværelset i første etasje. På ingen regulerMir, olI dee ble hele
I en parallell-clal nordenfor Vestjordrasene nederst i liene, mente
et bord ved sengen hans lå det opp.•
man. Jorden i dalsidene var blitt så stablet flere årganger med tidsskadeflommen.
Skog, seterhus og
oppblett av flomvannet at veldige
dalen feid
rein som eeMosdammen
børselop av
utglidninger var å f rykte på begge med
ca. 20
meter,
og jord,
Hadde
skrifterjordskredet
og ukeblad.
Huset
fulgte
altikkebledenførtstore
ut i Tinmjøen.
sider. Det var da også jordskred og hele føree etasje hvor mannen lå
vsen der — vanmtanden var nmten
ikke steinms som bevirket de største
ble knust og begravd av skredet.
på nullpunktet, da den lokale syndødeleggelsene.

bkjtet Tait'iv
iskitedetn"''‘Onbegrajz,vtipsa,..tt„ntelltch;;;selv
rnye enla ea
skeedbtake,
den.
forferdeUå`
oppgiew
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t
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7Weteket,

forsvant sporløst, bortsett fra vm,
veggen som ble slengt over på Ifirken. Det eneste av prestens innbo
som ble reddet var en nattposte og
spaserstokken hans. Disse ting flet
oppå rasbarfikaden og potten var
det ikke en sprekk il — Nedenfor
Sam Eydes gate, der hvor det store
skredet bortførte prestegårdem
lå
gamle murmester
S.'s hus. Raset
delte seg og ffikk på begge sider av
det, men det ble likevel til dels begravd, så bare annen etasje stakk
opp av stein- og gjørmemassene.
Der lå S. og kona og sov sedelig,
<Fan også, brummet den gamle
da brannfolkene otnsider fikk akt
seg over skredsuppa på bretter for
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edene
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Posssanttgar

NVEs personale:
endringer i april 1985
Nytilsatte:

Holmqvist,JanFrTerjesen,NilsJohan
Vatten,Gunnar
Wium,Eivind
Osterbø,Magnar

Konsulent
Aiervadftveli
enrgkss%
greektniøorr
Avdelingsingeniør
Maskinmesterass.

VU
EEM
SBP
Aura-verkene

3240 Overingeniør
0034 Overingenlør
0035 Overingenlør
0036 Sjefingenfør
0034 Overingeniør
0009 Adm. sekretær

SDF
SP
VU
SPK
SDR
VH

Overingeniør
Førstekonsulent
Overingeniør
Overingeniør
Overingeniør
Overingeniør
Driftsarbeider
Ingenior

Smestadlandssentral
ESF
SDR
Ulla-Førre-anleggene
VU
ET3
Rana-verkene
ESF

Fratredelse, annen

Avansement, opprykk:
Andreassen,Lisbeth 0009 Adm. sekretær
Danielsen,OleK.
0034 Overingeniør
Engebrethsen,Tron 0034 Overingenlør
Eriksen,Thor
0036 Sjefingeniør
Hagen, SvennErik
0033 Avdelingsing.
Haugen,LivRugsveen 0009 Adm. sekretær
Hjukse,Tor
0968 Førstehydrolog

Ingvaldsen,Jon
Iversen,Gunnar
Jensen,Torodd
Kroken,Svein
Larssen,Marit
Lien,jorunn

VH
SEU
SDS
SDT
SKL
VHI
vHD

Aalborg,Tor
Aronsen,Gunnar
Berntsen,Tor-Odd
Håland,Harald
Lium,Tore
Magnor-Jensen,
Paal
Sørlie,Lennart
Thorsen,Helge
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