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verk ble
åpnet
i NewYork
Verdens
første
elektrisitetsi 1882.Baretre år senere, i
1885,ble det første el-verksatt
i drift i Norge.Det var et
privateid verk ved Laugstol
Bruki Skien.Denne begivenhet
var starten på norsk elektrisitetsforsyning.
Landetsførste elektrisitetsverk ble forsyntmed
vannkraft.Norgevar derved
blant de aller første land i
verden som utnyttet energien
i fallendevann for elektrisitetsproduksjon.Arets hundre års
jubileumer derfor samtidiget
jubileumfor vår vannkraft,som
har gjort det mulig å utvikle
Norgetil en moderne industrinasjon.At energien i fallende
vann ble utnyttet, var ikkenoe
nytt i vårt land. Kvernkallen,
som er turbinens nærmeste
slektning,er gammel som troll
og nøkk.
Det første kommunaleelektrisitetsverk,som også utnyttet
vannkraft,ble satt i drift
5. februar 1891 i Hammerfest.
I 1892 kom det elektriskelys
til hovedstaden og i 1894fulgte
Lillehammeretter. Såble
elektrisitetsverkfor belysningsformål anlagt i den ene byen
etter den andre.
Elektrisitetsproduksjonen
var
til å begynne med beskjeden,
og økte meget langsomt.Etter
cirka 25 år, omkring 1910,var
produksjonenkommet opp i
1 TWh (n milliardkWh)pr. år.
Etter nye 35 år, i 1945,var
produksjonen10 TWh/år.Det
er de siste 40 år som har vært
den store utbyggingsepoken.
Kraftproduksjonenhar i disse
årene økt fra 10 til 100 TWh/år.

Medvår sterke elektrifisering
er det nødvendigat
produksjonenligger ett steg
foran forbruket.
Alleredehøsten 1903ble det
satt strøm på den første fjernledning for alminnelig
forsyning.Det ga innledningen
til en storstiletutbygging av
hoved-og fordelingsnettetover
hele landet. Det har gjort det
mulig å transportere kraft dit
vi trenger den, uavhengigav
hvor kraftkildenligger.I dag er
det elektriskelinjenett strukket
frem til nesten ethvert sted
hvor det bor eller arbeider
mennesker.Samtidighar
forsyningssystemeten høy
driftstekniskog sikkerhetsmessig standard. Medvår
spredte bosetting,vanskelig
topografiog hårde klimaer det
imponerende gjort.
Med dagens el-forbrukvil en
økning i el-prispå bare 1 øre pr.
kWh koste forbrukerneen
milliardkroner ekstra hvert år.
Produksjonsprisenved forskjelligeproduksjonsformer
er derfor viktig.I den sammenheng har vannkraft store
fordeler.Vihar i Norgeen
gunstig pris på elektrisitetnår
vi sammenligneross med andre
land. Det kan og bør vi fortsatt
ha fordivår billigevannkraft
også i fremtidenvil dominere
landets kraftproduksjon.
Elektrifiseringenav vårt land
var en revolusjon,et tidsskille
som ga uante muligheter til et
bedre liv og bedre livsmiljø.
Men elektrisitetenmå produseres og transporteres. Det
fører til inngrep og ulemper
som vi ikkekan unngå, selv om
vi gjør hva vi kan for å redusere

disse. I Norge er vi likevel
heldige i så måte. Sett samlet
er miljoulempene ved
elektrifisering basert på
vannkraft nemlig mindre enn
ved andre energibærere,
bortsett kanskje fra kjernekraft.
Og el-energien har i seg selv
fordeler gjennom sin renhet,
sin enkle håndtering og sin
allsidige anvendelse.
Den historiske utvikling har
ført til et sterkt lokalt
engasjement i norsk elforsyning gjennom et stort

antall el-verk og kraftselskap.
Dette var en stor styrke så lenge
hovedoppgaven var rask
utbygging av kraftverk og
overføringssystem. I dag, med
spesielle krav til en best mulig
samlet utnytting av produksjonsanleggene og en mest
mulig rasjonell bruk av energi,
er det store antall enheter en
svakhet.
Ved et jubileum er det vanlig
å se seg tilbake. La meg til slutt
også se litt fremover. Norsk
el-forsyning står foran nye,

store utfordringer, som vil
kreve meget av alle som
arbeider i sektoren. Oppgaver
som vil kreve samarbeid
dersom vi skal lykkes. Jeg er
overbevist om at oppgavene vil
bli løst.
Jeg gratulerer norsk
el-forsyning med de første
hundre år.
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Ved 100-års jubileet:

El-forsyningen foran
store oppgaver

Vi blant
kan glede
de aller
ossmest
overgunstig
at Norge
stilte
er
land hva energi angår. Summen av
våre vannkraftressurser og olje- og
gassressursene på kontinentalsokkelen er egentlig ganske
overveldende, og kan nok få noen til
å miste hodet både når det gjelder
samfunnsøkonomi og energipolitikk.
Vi står på mange måter friere enn de
fleste andre land ved utforming av
energipolitikken. Men utgangspunktet
må i alle fall være de generelle
overordnede mål for samfunnsutviklingen. Blant slike mål som har
sammenheng med produksjon og bruk
av energi, vil jeg stikkordvisnevne:
Økonomiskfremgang og full
sysselsetting, både for landet som
helhet og for de enkelte distrikter
Forsvarligforvaltning av
naturressursene
Vern om miljøet
Internasjonal solidaritet.
Slikeviktige mål kan komme i delvis
motsetning til hverandre. Energipolitikken må derfor utformes
gjennom en avveining mellom ulike
mål.
Kraftutbygging

dyrt?

Det er lett å tro at kraftutbygging gjør
kraften dyr, fordi ny kraft er dyr. Men
i virkelighetens verden kan det vise
seg omvendt: Hvisman ikke sørger for
nok kraft, kan det bli umulig å sikre
balanse mellom tilbud og etterspørsel

AvstatsministerKåreWilloch
4
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uten høyere pris. Ellermed andre ord:
hvis man vil ha rimelig kraft, må man
bygge ut så meget at det blir nok kraft
til den pris man ønsker. Rasjonering
er nemlig en så håpløst samfunnsskadelig form for begrensning av
forbruk, at den må forebygges.
Regjeringen legger imidlertid stor vekt
på å dempe veksten i den samlede
energibruk så langt dette ikke får
negative virkninger for målene om
økonomiskvekst, sysselsetting og
rasjonell ressursbruk. For uten å ta
ansvaret for tiltak innenfor eget
virkeområde, må staten også bidra
med å legge forholdene til rette for
et mer aktivt enøk-arbeid i samfunnet
for øvrig.
Blant viktige oppgaver og retningslinjer for energipolitikken, finner vi
også det å «viderføre arbeidet med å
utvikle nye fornybare energikilder».
Her er det i dag særlig bølgekraft som
prioriteres. Bølgekraftvil nok i praksis
få større betydning ved de industrielle
muligheter som foreligger, enn ved
mulige bidrag til norsk elektrisitetsforsyning. Norge ligger i teten når det
gjelder den teknologiske utviklingen
på dette felt, og eksportmarkedet kan
vise seg interessant.
Alternativer

Jeg må i denne forbindelse bemerke
at mange synes å undervurdere, eller
i det minste å ha undervurdert, de

miljømessigeulempene ved slike
alternativer som vindkraft, bølgekraft,
biomassekraft og så videre. Når det
kommer til stykket, viser det seg nok
gjerne at vannkraft gir mindre
miljøskader enn andre kilder.
Regjeringen bygger i energimeldingen
på at fastkraftetterspørselen frem mot
år 2000 bør kunne dekkes av fortsatt
vannkraftutbygging.
La meg til slutt si at jeg håper disse
betraktninger bidrar til å understreke
at norsk el-forsyningogså i fremtiden
vil møte spennende utfordringer. Vi
må se i øynene at vi i overskuelig
fremtid vil møte slutten på de
tradisjonelle store utbyggingsoppgaver, og vi ser konturene av en
noe endret rolle for denne sektoren.
For vannkraftsystemet vil drift og
vedlikehold —en mest mulig effektiv
utnyttelse av systemet — bli stadig
mer dominerende blant oppgavene.
Samtidig vil produksjon og
distribusjon av varme kunne komme
til å spille en rolle en del steder. Videre
er selve organiseringen av kraftforsyningen, gjennom omformingen
fra elektrisitetsverktil bredere
energiverk, tiltenkt en aktiv rolle i
energiøkonomisering og samspill
mellom ulike energiformer.
Trass i 100 års historie er det med
andre ord en virksomhet i omforming
og med store oppgaver foran seg vi
her står overfor. Det har grunnleggende betydning for oss alle
hvordan disse oppgaver utføres. Her
har selvsagt offentlige myndigheter
et stort ansvar, men det samme har
også el-forsyningenselv: Lykketil!

Fastkraftetterspørselen
frem mot år 2000 bør
kunne dekkes av fortsatt
vannkraftutbygging,
fremholder statsminister
Kåre Willoch. Foto:
Per-Anders Rosenkvist/
Samfoto

Norges første elektrisitetsverk 100 år:

«Vor Strøm er aldeles ufarlig»
«

'ne

der maatte ønske

1.J elektrisk Belysning i Huse-

og Forretningslokaler,
bedes
melde seg inden 12te September
paa Laugstol Bruks Kontor, hvor
nærmere Oplysninger erholdes.»
Slik annonserte Laugstol Bruk
for sin elektrisitet i Skiensavisene
høsten 1885. Den 1. oktober
samme år ble anlegget tatt i
bruk.

Av Aksel Nicolai Tonjer
Historien om LaugstolBrukgår
egentlig like langt tilbake som
utnyttelsen av vannfallet i Skien.
Vannfallet, som bare er noen få meter,
var i flere hundre år blitt utnyttet til
kornmøller og sagbruk, men full
utnyttelse av vannkraften fikkman
ikke før treslipingen gjorde sitt inntog.
Bakdette inntog sto trekløveret Hans
Abraham Hansen, sønnen Hans Carl
Hansen og svigersønnen NilsKittilsen.
Tre sentrale personer i Skienshistorie
som sammen med ingeniør, og senere

statsminister, Gunnar Knudsen bygget
LaugstolBrukog gjorde det til
Skandinaviasførste elektrisitetsverk.
H. A. Hansen fikktidlig kontakt med
vannkraften. Han startet som tømmerfløter under sin fars veiledning, men
i 1838 kjøpte han sin første molle. Da
var han 23 år gammel. Siden skulle det
bli flere. Men livet ble ikke bare enkelt.
Han skulle få oppleve branner,
flommer og reguleringskonflikter.
«Vandet voksede og voksede ...»

Allerede ved den første regulering, i
1844, oppsto det konflikt.H. A. Hansen
hadde ved sin mølle ved Elgstrømfossen oppført to kar og forbundet
disse med en dam. På den måten ble
det ledet mer vann til mollen om
vinteren, da vannføringen var liten.
Men kammerherre Aallmente at
dammen hindret passasjen av hans
bord og planker som ble fraktet ned
gjennom fossen. Han påsto også at
Hansen ikke hadde oppført dammen
på sin egen eiendom. H. A. Hansen
som var «Haugianer»og derfor sterkt
religiøs, forteller i sine opptegnelser

om hvordan denne konflikten løste
seg: «Afskrivelsenfra kammerherre
Aall ved Ulefosfik jeg en saadan
ualmindelig uro i min sjæl, at jeg
vognede om nætterne og bad Gud om
at skillemig af med karret. Vandet
voksede og voksede, og jeg kunde ikke
faa karret væk og des værre fik jeg det.
Jeg faldt paa mine knæ mange gange
om dagen i enrum og bad til Gud, at
han vilde skillemig af med den
omstændighed, jeg var kommet i med
karret. Saa drømte jeg en nat, at karret
reiste med strømmen, for vandet
voksede, og morgenen da jeg kom ned
til mollebruget, var karret reist med
strømmen.»
Men H. A. Hansen var allikevelen
våken mann som fulgte med tiden, og
det var han som ga støtet til at man
begynte med treslipingen. Om dette
forteller Gunnar Knudseni en
opptegnelse:
«Træmjøl»

«Detvar gamle Hans Abraham Hansen
som visstnok var far til ideen. Som
ganske ungt menneske, det var vel
sidst i 60-aarene, var jeg inde paa

Laugstol Bruk i 1890 årene. Laugstol Bruks Elektrisitetsverk var ikke bare Norges, men også Skandinavias første elektrisitetsverk for fremstilling og salg av
elektrisk strom.
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møllekontoret en dag da Hans
Abraham Hansen viste frem et
nummer av en avis, hvori fortelles om
en tysk opfindelse, hvorefter man
kunde male op tre til et slags mel,
hvorav man kunde lage papir. Prisen
paa dette mel stod ogsaa opgit. Jeg
husker da godt at Hans Abraham
Hansen sa omtrent følgende: «Prisen
paa dette mjølet er ju høiere end
rugmjøl, og da træ er adskilligbilligere
end rug, saa maa der da være penger
at tjene paa at male dette træmjølet».
—Saagik Hansen og Kittilsenigang
med sit første lille træsliperi, og det
viste sig at gamle Hans Abraham
Hansen hadde seet ret.»
«Massenhvit og pen, send mer!»
Tresliperiet til Hansen og Kittilsengikk
godt, og Kittilsenville gjerne
eksperimentere videre med
tremassen. Han ga ordre om innkjøp
av mange slags norske tresorter, og
han prøvde både svartor, furu og annet
som ikke dugde, men bjerkemassen
så lovende ut. Prøvene av denne
massen ble sendt til Thw. Tostrup, en
forretningsmann fra Stathelle som
hadde etablert seg i Paris og som ble
«stamfar»til de fleste tremassefirmaer
i Frankrike.Tostrup telegraferte:
«Massenhvit og pen, send mer!»,
hvorpå Kittilsenkjøpte en «hel skog»
med bjerk og klemte i vei med
slipingen. Men så kom neste telegram:
«Nuer massen mørkerød, send ikke
mere!».Da var det aspen slo igjennom
som råstoff for treslipingen.
Laugstol Brukdannes
H. C. Hansen og N. Kittilsenmente på
denne tid at bedriften ble for liten for
to personer, og det var da H. A. Hansen
tok det første skritt til dannelsen av
LaugstolBruk.På hans råd kjøpte
nemlig Kittilsenog H. C. Hansen den
såkalte «Moller-sag»,som innbefattet
flere gamle sagnummere, blant annet
en «Laugstol-sag»,en "Tiedemand-sag»
og en «Dam-eller Skruesag».Allefikk
vann fra luker i dammen fra den lille
fossen som i sin tid kaltes «Bollefos».
Sammen med brukseier H. A.
Hansen, N. Kittilsen,H. C. Hansen,
Math. Hansen, Anth. Bruun, Joach.
Olsen og 0. A. Olsen, stiftet Gunnar
Knudsenden 21. januar 1873 «Laugstol
Interessentskab».Etter den tids
målestokk var Laugstolen meget
betydelig bedrift, og drev både som
sagbruk og tresliperi.
I 1882 ble det foreslått av ingeniør
Hugo Ullitzå anskaffe en dynamo for
20 glødelamper. Anlegget var ment
for belysning i tresliperiet, sagen og
kontoret. Forslagetkom bare et år
etter at Edisonhadde demonstrert sine
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Ingeniør og senere statsminister Gunnar Knudsen
var den drivende kraft i arbeidet for å få i stand
et elektrisitetsverk.

Hans Abraham Hansen, daren» til Laugstol Bruk
og tippoldefar til herværende redaktør, så med
stor undring utenfor Laugstol Bruk at den første
elektriske lampe ble tent høsten 1885.

glødelamper på Parisutstillingeni
1881. Anlegget som var beregnet å
koste 2 184 kroner ble det ikke noe av.
Beslutningen

tas

To år senere kom spørsmålet igjen opp
til vurdering, og etter adskillige
undersøkelser og forhandlinger
besluttet styret 25. november 1884
følgende: «Beslutningeni forrige
møde, post 1, bestemte man sig efter
nærmere oplysninger at omgjøre efter
senere indkommet anbud fra elektrisk
bureau, samt Heyerdahl &Co i Kr.nia.
Efter nogen diskussionenedes man
om at overdrage til dehrr. H. C.Hansen
og Gunnar Knudsenat afslutte endelig
kontrakt om anlægget, da anbudene

Bildet er trolig tatt i 1899 i
forbindelse med installasjon
av en ny turbin ved Laugstol
Bruk. Denne turbinen var en
av de første Francisturbiner
med bevegelige
ledeskovIer her i landet.

8
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ikke helt ud tilfredsstilledei den form,
hvori de forelå.»
Det ble installert 2 stk. SiemensS.D.2
dynamoer, hver for 120 lamper, i
«Myhremollen»ved Bollefossinnerst
i Dølevigeni Hjellevannet.Prisen for
dynamoene var 8 000 kroner.
Publikum,og da særlig kjøpmennene, viste stor interesse for det
nye, lettvinte lyset. For å få en oversikt
over hvor mange abonnenter man
kunne regne med, rykket styret inn
en annonse i byens aviser:
Elektriskbelysning. De der maatte
ønske elektrisk Belysningi Huse-og
Forretningslokaler,bedes melde sig
inden 12te September paa Laugstol
BruksKontor,hvor nærmere
Oplysninger erholdes.

Lyset tendt

Den 1. oktober ble verket tatt i bruk,
og lyset ble tendt på Kanalen og
Kanalbryggenei Skien.Verket var det
første i Skandinavia.Korttid før hadde
Kittilsenog Hansen og H. C. Hansens
Brukfått sine egne installasjoner i
orden. Da dette lyset ble tendt, brant
de gamle oljelampene ved siden av
slik at folk skulle se forskjell.
«BratsbergAmtstidende»skrev i den
forbindelse: «deres skinn ved siden av
det elektriske lys virker som en
formørkelse».
Inklusiveegne lamper var det i alt
installert 75 lamper. Prisen for
strømmen var kr. 25,- pr. år for en
såkalt 20 lys lampe og kr. 40,- pr. år
for 50 lys lampe. En 20 lys lampe

tilsvarer 70 W. Prisen på
glødelampene var kr. 5,- for 20 lys og
kr. 6,50 for 50 lys. Spenningen på
lampene var 100, 95 eller 92 volt
avhengig av hvor langt unna
elektrisitetsverket de ble montert.
Elektrisiteten var ikke tilgjengelig
døgnet rundt, men fra mørkets
frembrudd til klokka ett om natten og
fra klokkafem om morgenen til
dagslyset kom.
Interessen for det elektriske lyset
var meget stor, og året etter gikk
Laugstoltil anskaffelseav en tredje
dynamo på 120 lamper av samme
merke. Dynamoen ble installert, men
kom aldri i drift, da hele anlegget gikk
med i den store bybrannen 7. — 8.
august 1886.
Nytt anlegg
Elektrisiteten var allikevelkommet for
å bli. En ny Siemens dynamo ble straks
etter brannen installert på tomten
mellom sliperiet og gaten. Den ble
drevet av sagturbinen og leverte bare
strøm til sliperiene og kontorene ved
LaugstolBrukog Kittilsenog Hansen.
Våren 1887 ble to dynamoer fra
Spiecker&Co tatt i bruk, og
elektrisiteten kunne igjen finne veien
til forretningene. I løpet av 1887 var
det 57 lamper fordelt på 12
forretninger.
For å møte tidens krav til elektrisitet
ble det oppført en egen sentralstasjon
på tomten til den nedbrente Myhremøllen. Anlegget, som ble bygget etter
tegninger av ingeniør Arneberg ved
Myhrens Værksted i Kristiania,
inneholdt en turbin og to dynamoer.
Det var utminert vannløp for to
turbiner. Den nye elektriske sentralstasjonen var på fire etasjer, og
bygningen ble først revet i 1971.
Anlegget ble tatt i bruk 17. desember 1889. Litt over et år senere, våren
1891, ble de første kablene lagt i
jorden. Blykabelenpå 700 meter sies
å være den første underjordiske kabel
som er lagt ned her i landet. Kabelen
gikk til et fordelingspunkt og var
beregnet for 400 glødelamper. I de
påfølgende år ble det lagt ned nye
kabler til andre strøk av byen, og
installasjonen av glødelamper skjøt
virkelig fart. Allerede i oktober 1891
var det 105 abonnenter.

bestyrer etter Abraham Carlsen.Holte
planla utvidelse, og i 1899 ble
vanninntaket ombygget og en ny
turbin installert. Prisen var kr. 24 000,ferdig montert. Samtidig ble det
nesten 17 meter lange kontrollbrettet
av tre skiftet ut med et langt mindre
marmorbrett, og det ble anskaffet et
akkumulatorbatteri.
I 1900 ble ledningsnettet igjen
utvidet. Det ble lagt 2 160 meter kabel,
noe som må regnes som en betydelig
utvidelse. I 1904 måtte elektrisitetsverket utvide med nok en turbin.
Strømforbruket økte stadig og
ledningsnettet ble utvidet. I 1909
dekket det nær sagt hele byen. På dette
tidspunkt kom de nye metalltrådlampene i bruk. Dissekrevet betydelig
mindre strøm enn de gamle kulltrådlampene, og blant annet derfor ble det
mulig å sette ned prisen på elektrisitet
betydelig. Abonnement på en 16 lys
lampe som i 1885 kostet kr. 25,- pr.
år, kostet i 1909 bare kr. 9,- pr. år.
Allikevelvar ikke alt såre vel. Tæring
på jordkablene medførte at «løsstrøm»
hoppet over i telefonkablene.
Resultatet ble knitring i telefonen. Til
slutt ble problemet så stort at det
måtte graves ned nye kabler med
bedre isolasjon.

Mot slutten
I 1910, 25 år etter starten, var 7 960
glødelamper, 49 buelamper og 66
motorer knyttet til elektrisitetsverket.
Tre år senere var det økt til 16 000
lamper og 105 motorer.
Elektrisitetsforsyningble imidlertid
ikke lenger sett på som en privat sak,
men som en samfunnssak.I Skien
bystyre ble det i 1913 bestemt at
kommunen selv skulle bygge et
elektrisitetsverk.Dette vedtaket ble
begynnelsen til slutten for Laugstol
BruksElektrisitetsverk.Skien
kommune oppsa LaugstolBruksrett
til å ha kraftledninger over
kommunens grunn, og ledningsnettet
og jordkablene ble pålagt fjernet innen
utgangen av 1914. Ledningsnettet ble
delvis overtatt av kommunen og-delvis
fjernet på grunn av den store
metallverdien.
I 1915 var det bare NorsjøSkien-kanalen,Flotningskontoret og
tre gatelamper over Broene som fikk
strøm fra Laugstolforuten Grubbe,
Kittilsensog H. C. Hansens sliperier.
Da Union i 1916 overtok aksjemajoriteten i disse tre sliperier, ble
produksjonen fra LaugstolBruks
Elektrisitetsverki sin helhet disponert
til Unionkonsernets egne fabrikker.

11914 hadde Laugstol Bruks Elektrisitetsverk fått konkurranse
realiteten var det over og ut for Laugstol på dette tidspunktet,

i det kommunale
men de kjempet

elektrisitetsverk.
til siste slutt.

1

Til

Vore Abonnenter.
Ved at fortsætte at ta Strom fra vort

værk

Elektrieltets—

opnaar man krlgendeFordele:

Ca. 10 010billigere
Strem
end fra det kommunale Elektricitetsværk.
Man slipper at utskifte
Lamper
og anskaffe
Mo—

torer,

hvilket er nfldvendigtved Overgang til det kommunale

Elektricitelsværk.
Man undgaar at bekoste Forandringer av nuværende Ledninger.

Sikrere
Drift.
Lys uten
Avbrytelse

hele

Degnet

rundt

saavel Sondage som Hverdage (sammenlign § 3 i det kommunale Elektricitetsværks Betingelser).

Nye utvidelser
I april 1896 ble den første motor
tilknyttet elektrisitetsverket. Motoren
som var på 7 hk var installert i
jernvarefabrikken «Glitne»i
Lundegaten.
Den 15. oktober samme år ble
ingeniør Stian Holte ansatt som

Vor Strøm er aldeles ufarlig.
Skien deu 18de Februar 1914.

Als Laugstol

Bruk.
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Kraft til
vekst gjennom
100 år
„Vor Strøm er aldeles ufarlig»og
‘‘
leveres «saavelSøndage som
Hverdage»het det i annonsen fra
LaugstolBrukda min tippoldefar, min
oldefar og seks andre lyse hoder i sin
tid fallbød sin kongstanke —
elektrisitet til alminnelig forsyning.
Det slår meg at avertissementet i
prinsippet kunne vært brukt i dag —
100 år etter. Riktignokførte
elektrisiteten dengang som nå til
alvorlige ulykker, og enkelte svikt i
leveringen har det vel alltid vært. Men
vi vet jo at dette er unntakene som
bekrefter regelen, og det er derfor ikke
uten stolthet jeg i disse dager kan
påpeke slektsskapet med elektrisitetens «fedre».
Elektrisitetsforsyningenble satt i
gang på privat initiativ. Imidlertid
forsto man snart hvilke enorme
muligheter man her sto overfor, og
vannkraften ble derfor gjort til en
nasjonal ressurs. Tar vi et raskt
overblikkover hva elektrisiteten har
betydd for utviklingen av vårt samfunn
i de siste 100 år, kan vi fastslå at våre
politikere den gang tok en riktig
beslutning.
Nasjonaliseringenav vannkraftressursene har vært en lykke for
landet. Sakte men sikkert har vi
arbeidet oss opp fra å være et av de
fattigste land i Europa til å bli verdens
nest rikeste land. Dette takket være
vannkraften og i de senere år oljen.
Vår velstand er imidlertid ikke kommet
av seg selv, den har krevet sitt i form
av innsats og forsakelserbåde fra
samfunnet som helhet og av den
enkelte. Når det i dag er fra «tindens
topp» vi kan feire det første sekel, har
vi derfor alle grunn til å være stolte.
Tyngst i arbeidet med å kaste lys
over landet har kanskje det faktum
vært at vassdragsinngrep til alle tider
10 FOSSEKALLENNR. 7-85

har møtt motstand — til dels hard
motstand. Min tippoldefar kom
allerede i 1844 i klammeri med
brukseier Aallfordi et damanlegg ved
Elgstrømfossengjorde skade på
brukseierens tømmer. I dag er det
naturverninteressene som yter
sterkest motstand mot regulering av
våre vassdrag. De konflikter
vannkraftutbyggingen har ført til hos
oss, har alltid vært opprivende og
engasjert store befolkningsgrupper,
de har kostet samfunnet mange
penger, men i ettertid kan vi se at de
har vært nødvendige. De har ført til
at når vi i dag henter ut nye livgivende
kilowatt-timer av det fallende vann,
er det med en nennsomhet som er en
kulturnasjon verdig.
Den belastning kraftutbyggingskonfliktene har vært for elektrisitetsforsyningen, har satt dype spor etter
seg. Mange innen vår bransje mener
at vi har vært lite flinke til å markere
oss, og at dette har ført til en
ensidighet i debatten som har vært
skadelig for samfunnet. Kanskjehar
vi ikke vært flinke nok. Elektrisitetsforsyningen er ikke nettopp kjent for
store PR-oppslagog kostbare annonsefremstøt, men er ikke dette nettopp
et utslag at vi ikke har hatt behov for
reklame?
Gjenoppbyggingen av vårt krigsherjede land var bare mulig gjennom
forsert vannkraftutbygging. Dette
forsto vi ,og vi satte pris på at vi var
gitt denne muligheten til å reise oss
som fugl Fonix.Mange er historiene
om hvordan kraftutbyggerne ble
mottatt med jubel hvor de enn kom
i de harde årene etter krigen. I dag er
det helst oljen som blir gjenstand for
slik publisitet, men vannkraftens
betydning er nok likeveldypt
forankret i oss. Gallupen tyder i hvert

fall på noe slikt når hele 85 prosent
av den norske befolkning sier ja til
videre kraftutbygging. Dette til tross
for stemoderlig behandling i alle
massemedia.
Vi feirer med andre ord i disse dager
100 års jubileum for en kraftkilde som
alle nordmenn i dag er avhengige av.
Til tross for at arbeidet med å
produsere og distribuere denne
kraften foregår i det stille, har det
likevel sin tilslutning hos det store
flertall. Men en smule markering er
selvsagt ikke av veien.
Et lite utbygget informasjonsapparat har gjort arbeidet med 100
års feiringen til et krafttak. Ved felles
anstrengelse innen el-forsyningener
resultatet likevelblitt godt, noe som
forhåpentligvis vil vise seg i dagene
som kommer. Ett av tiltakene er
jubileumsskriftetKrafttil vekst
gjennom 100 år, utgitt av
ElforsyningensInformasjonstjeneste,
og på de følgende tre sider bringer
vi smakebiter fra dette heftet.
I vårt utdrag har vi naturlig nok lagt
vekt på stoff direkte knyttet til NVEs
virksomhet, men i Krafttil vekst
gjennom 100 år, vil man få et langt
bredere innblikk i elektrisitetens
betydning for samfunnet som helhet.

''\L'id"
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Heftet koster kr. 28, —og kan bestillesved
henvendelse til Elforsyningens
Informasjonstjeneste,postboks 277 —
Blindern,0314 Oslo3. Rabatt innrømmes
ved større bestillinger.

Linjestrekk over Osterfjorden i Hordaland i 1920.
Bildet viser mastemontering
på Kleivelandsida.

11921 var det i alt omkring
340 elektrisitetsverk i Norge,
og 63.5% av befolkningen
kunne f tilført elektrisitet.
Den store økonomiske
depresjonen i årene etter
1921 førte til en kraftig stagnasjon i kraftutbyggingen.
Mange kommuner som hadde opptatt lån til utbygginger
fikk alvorlige økonomiske
problemer i disse årene.

N

E

11920 .rådte den nye administras.onsordning for vassdrags- og elektrisitetsvesenet i kraft. Det tidligere
Vassdragsvesenet ble
omorganisert til å omfatte
også den tidligere Vassdragskommisjon, Elektrisitetskornmisjon og Elektrisitetstilsyn og samlet under
navnet Norges vassdrags-og
elektrisitetsvesen (NVE).

Arbeidsgjeng under omlegging ti, dobbelt linje ved
Vivelstad i 1924. Mannskapene ble fraktet på en plattform mellom to motorsykler
fra arbeidssted til arbeidssted.

Motståendeside:
Fraktav mannskaperopp
rørgataved Hol I i 1948.
Holsanlegget,Oslokommunes førstestorekraftutbygging i Hallingdal,var blittpåbegyntunderkrigen.Etter
frigjøringenble arbeidettatt
opp igjenmed fullstyrke.
Høsten 1948 var nærmere
1400 mann i arbeid
ved anlegget.
Det førsteaggregatvar
driftsklartved årsskiftet
1948-49. Siste del av Hol Ianleggetble ferdigi 1956. 1
periodenfram til 1967 bygget Oslokommuneved Oslo
Lysverkerytterligere8 kraftverki Hallingdal,de(av to i
samarbeidmed Akershus
og Buskerudfylker.

Vassdragsregulantenes
Forening
(VR) ble stifteti 1948. En vesentlig
del av landetskraftselskaperog regulerings-eller brukseierforeninger
er medlemmerav denneforeningen
og drivervassdragsregulering
med
kraftproduksjon
somformål.Foreningensansvarsområdeomfatter
blantannet lov-og konsesjonssaker,tekniskedriftserfaringer,
vassdragsreguleringer
og fiskeforhold,hydrologim.v. Foreningen
utredersaker av fellesinteresse
for medlemmeneog fremmerogså
slikesaker overformyndighetene.

Norskeksportfikken renessanse etter krigen.Elektrisitetsutbyggingene
var primus
motori de norskeeksportframstøtene.Før 1958 var
det særligviktigå skaffedollarvaluta,og i den sammenhengpekte den kraftkrevende industrienseg ut.
UtsynoverØvre Årdal med
de to storeelektrolysehallene, hverpå hele 470 m!

Den industrielleutnyttingav
elektrisitetenble i første
rekke knyttettil aluminiumsproduksjon.11946vedtok
Stortingetå byggealuminiumsverkpå Sunndalsøra,
med utgangspunkti de tyske
anleggenefra krigstiden.

Sunndalfordobletsittfolketall i perioden1947-1970 da
Sunndalog Årdalaluminiumverkble utbygdog satt i
drift.Aura Kraftverkble satt i
drifti 1953 som kraftleverandørtil det storealuminiumsverket.

I de første årene etter krigen
ble kraftutbyggingen sett på
som utelukkende et gode, et
virkningsfullt middel til gjenreising av den norske økonomien og et viktig redskap
til øking av vår levestandard.

Fra midten av 1960-tallet
begynte man å få et mer
nyansert syn på «vekstpolitikkens udiskutable velsignelser». Ord som naturvern,
økologi og miljøpolitikk dukket opp i debattene, og vi
fikk de første protestaksjoner mot kraftutbygging. Altaaksjonen først på 1980-tallet
vakte oppmerksomhet også
utenfor landets grenser, ikke
minst på grunn av den store
dekning saken fikk i massemedia.

Etter en rekke aksjoner ble
anleggsarbeidet i Alta tatt
opp igjen høsten 1981.
Leveransen av kraft fra Altaverkene regnes å ta til i
1987 og vil bety et verdifullt
tilskudd til kraftforsyningen
vår nordligste landsdel.
(Foto: Svein Erik Dahl).

Arbeidet med verneplanene
for vassd-ag tok til så tidlig
som i 1960, og vi fikk den
første Verneplan I i 1973. I
1980 korn Verneplan Il. Behandlingen av de midlertidig
vernete vassdrag munner ut
i Verneplan III fra 1985. Den
samlete Verneplan vil gi
mellom 1.50 og 200 vassdrag varig vern mot utbygging.

•

Norgeledende
med
er ennasjoner
av verdens
hensyn til vannkraft, og mange
av våre vassdrag er bygget ut.
Vi har 482 kraftverkpå 1 MW
eller mer, og et større antall
mindre kraftverk.
De fleste forbinder vannkraft
og kraftverkmed rørgater og
kraftledninger, men et utbygget
vassdrag er mye mer.
I tiden rett etter siste verdenskrig hadde kraftutbyggerne et
eneste mål for øye, nemlig å
skaffe nok kraft til industrien
hurtigst mulig. Lysog varme til
vanlig forbrukvar også mangelvare, og i denne situasjonen
tenkte man mindre eller ikke i
det hele tatt på hvordan reguleringsanleggene ville ta seg ut
i landskapet. I de siste 15 —20 år
er dette totalt forandret. Blant
annet blir de fleste kraftverki
dag bygget i fjellet, og man ser
derfor oftest bare portalen.
I anledning 100 års jubileet
presenterer vi Norges 16 største
kraftverk.Ikke alle sider ved
kraftproduksjonener like kjent,
og vi håper vårt billedutvalg kan
si noe om mangfoldet innen
el-forsyningen. Slikhenter vi
altså energien ut av vannet!

Redigertved AudBerg
Layoutved JanEdvardsen
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Sira-Kvina
kraftselskap.
Tonstad
kraftverk
eies av
Kraftverketutnytter
vannføringen i vassdragene Sira
og Kvina,og har i dag en
produksjonsevne på 3 650
GWh/år.Kilendammen som her
er avbildet, er et av reguleringsanleggene i Siravassdraget. Foto: Sira-Kvina
kraftselskap.

(NVE)og
SimaVestlandsverkene
kraftverkhører til
er med sin produksjonsevne på 2 793 GW11/år
Norges
hittil største kraftverk.Et
stridens eple i utbyggingsplanene var Vøringfossen som
med sitt 183 meter frie fall i
Måbødalen, var og er en stor
turistattraksjon.Perspektivtegning av stasjonen er laget av
PatrickMathews.

K villdal
hører kraftverk
med til Ulla-Førre(NVE),
utbyggingen.
Kraftverket ble
offisielt åpnet somm eren 1982.
og har pr, i dag en produksjonsevne på 2 200 GWhlar. Med full
utbygging
i løpet av 1986 vil
Kvilldal bli Norges største
kraftstasjon.
Foto: Vestlandsverkene.

Rana til Rana-verkene.
kraftverk (NVE),
Produkhører
sjonsevne 1 830 GWh/år.
jernverket i Mo og Mosjøen
aluminiumsverk
er blant de
bedrifter som nyter godt av
kraften fra kraftverket. Ved de
fleste vassdragsreguleringer
blir
fiskebestanden
berørt, og
utbyggeren blir derfor pålagt å
sette ut smolt. Her fra
fiskeoppdrettsanlegget
i Rana
kraftstasjon, hvor smolten
startfores. Det oppvarmede
kjølevannet fra generatorene
har vist seg å ha en heldig
virkning på veksten.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

ArlandAnleggsarbeidene
I (Oslo Lysverker).
i
Aurland begynte i 1969, og
allerede i 1973 ble det første
aggregatet satt i drift, det siste,
to år senere. Produksjonsevnen
er på 1 887 GWh/år, og
Aurland I er med det det største
kraftverket av fem i Aurlandsutbyggingen.
Som våre andre kraftgiganter
kan også denne vise til
imponerende
dimensjoner.
Foto: Per Olaf Breifjell/Osi
Lysverker.
i Dalen
i Telemark.
T okke
kraftverk
(NVE) ligger
Kraftverket er med sine 2 120
GWhiår det storste av de syv
kraftverkene
som horer til
Tokke-verkene.
Inntaket her er
et vakkert innslag i norsk natur.
Foto: Natur- og landskapsavdelingen,
NVE.

Aura kraftverk(NVE).
Kraftverket(1 706 GWh/år)
er det størsteved Aura-verkene.
på SunndalsAluminiumsverket
øra er avtakerav det meste av
kraften.Aursjødammener et av
reguleringsanleggene,og som
bildet viser,ligger det
voldsommekrefteri magasinet.
Foto:KåreAas.

av Tokke-verkene
(NVE)er ens
annen
kraftverk
Vinje
stasjoner. Denne ble satt i drift
1964. Produksjonsevne
1 020 CWh/ar. Her pagar
reparasjon av statorvikling pa
en generator. Foto: Informasjonsavdelingen, NVE.

(OsloLysverker).

III er et pumpeKraftverket
Arland

kraftverk,og har en
produksjonsevne på 320 GWh/år.
Her er anleggsarbeidet i gang
på Nyhellervann i 1977.
Foto: Per OLafBreifjell/Oslo
Lysverker.
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Holeneies kraftverk
av I/SØvre
(711
Otra.
GWh/år)
Kraftverket ligger i Bykle kommune
i Setesdalen og her utnyttes
vannet fra øvre del av Otra.Som
en «mindre bror»av Brokke
kraftverk,ligger også Holen
kraftstasjon «lunt»til inne i de
setesdalske fjelle. Foto: I/SØvre
Otra.

(1 605 GWh/år)
Nedre(NVE)
Røssåga
kraftverkkom
i full drift med seks aggregater
i 1958, og var det første av de
fem kraftverksom utgjør Ranaverkene. Stormyrbassenget, som
vi her ser i en trolsk stemning,
er et av reguleringsanleggene
til kraftverket.Bassenget er kjent
som et meget interessant fuglereservat. Foto: JanFordelsen,
Korgen.

FOSSEKALLENNR. 7-85
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Nes Lysverker).
kraftverk Produk(Oslo
sjonsevne 1 415 GWh/år.
Kraftverket ligger nord for
Nesbyen i Hallingdal, og ble satt
1 drift i 1967.
Campingplassen
ved dette
inntaket er et direkte resultat av
kraftutbyggingen.
Foto: Per Olaf
Breifjell/Oslo Lysverker.

(1 180 GWh/år).
Mauranger
Kraftverket
kraftverk
ligger innerst i Maurangerfjorden og hører til Folgefonnverkene. Folgefonn-utbyggingen har budt på vanskelige
anleggsarbeider,
og et av dem
var inntaket ved Bondhusbreen.
«Vinduet» som var bokvarter og
landingsplass for helikopter,
viser at det skal mye til for å
stoppe en kraftutbygger.
Foto: Vestlandsverkene.
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Jubileumsformannen,
adm.dir.AndersReutz:

El-forsyningens
betydning blir
sterkt undervurdert
Elektrisitetsforsyningens
betydning for vårt samfunn
er sterkt undervurdert.Vi håper
denne næringens 100 års
jubileum I høst skal øke
forståelsen for hvor avhengige
vi er blitt av elektrisiteten som
energiform. Det sier Anders
Reutz, formann i hovedkommiteen for markering av
el-forsyningens store jubileum.
— Norge er i en særstilling på vårt
område. På grunn av vannkraften har
vi tatt i bruk elektrisitet der man i
andre land må brenne olje eller gass.
Dette er årsaken til at vi har verdens
høyeste elektrisitetsforbrukpr.
innbygger, noe som ikke nødvendigvis
betyr at vi sløser med energien,
fortsetter han.
Reutz ser fram til hovedmarkeringen

oBSYN/NQ
6%
5
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av jubileet, El-forsyningensdager i
Grenland, med spenning. Det er lagt
ned et omfattende arbeid i å bygge
opp den store utstillingen i Ibsenhuset
i Skienog i å tilrettelegge de kulturelle
arrangementene. —Detmest gledelige
er at vi har fått så stor oppslutning i
hele næringen om denne oppgaven.
Dette gjelder el- verkene og
kraftselskapene, og det gjelder NVE
som ser ut til å markere seg sterkt i
Skien.Dessuten har vi fått god støtte
og respons hos våre arbeidspartnere,
ikke minst i leverandørindustrien.
ElforsyningensInformasjonstjeneste
bør også nevnes for sin rolle som
tilrettelegger og koordinator, sier
Reutz.
Vil denne markeringen bli forstått
og få noen virkning?
Vi regner med det. El-forsyningen
er de senere år ofte blitt kritisert, og
har fått hard medfart, kanskje særlig
i pressen. Nå foreligger det en
mulighet til å få fram også de positive
sidene ved vår virksomhet. Jeg går
selvsagt ut fra at alle er enige i at
el-forsyningens100 års jubileum ikke
er noen liten begivenhet.
Næringen har ikke selv vært flink
til å markere seg positivt?
Det er riktig. Men vi håper høstens
begivenhet skal gi startskuddet til en
mer offensivholdning i så måte. Jeg
har inntrykk av at alle deler av
el-forsyningener innstilt på en slik
kursdreining.
—Erdet ikke slik at el-forsyningen
markerer seg negativt ved bare å
protestere mot politikernes forsøk på
å drive en energipolitikk med positivt
fortegn?
Noen har kanskje feilaktig fått det

inntrykk fordi det i media først og
fremst fokuseres på problematiske
saker. Vi må dessuten selv ta noe av
ansvaret her fordi vi vel har den
samme tendens som massemedia til
å benytte alle anledninger til å ta opp
de saker hvor vi er uenige med
myndighetene. Når det for eksempel
gjelder debatten om kraftbalanse og
kraftutbygging kunne vi ha vært
flinkere til å markere at vi kun
fremmer vårt faglige syn på hva vi
anser som nødvendig for å skape rom
for den vekst våre folkevalgte ønsker
på andre områder.
Anders Reutz benytter anledningen
til å understreke at el-forsyningen
arbeider positivt med energiøkonomisering (enøk)og ser dette som
et viktig supplement til utbygging av
ny kraft. —Mangeser faktisk ut til å
ha glemt at vi begynte med
enøk-arbeid lenge før det ble nevnt
i noe stortingsdokument og lenge før
det ble et begrep i energidebatten,
legger han til.
Anders Reutz regner med at
el-forsyningenvil stå i fokus også de
kommende år. Han peker på at våre
folkevalgte jo skal behandle sentrale
saker som den nye energimeldingen,
Samlet plan for vassdrag og forslag til
en ny energilovgivning.I tillegg er
Norske ElektrisitetsverkersForening,
der Reutz er styreformann, sterkt
opptatt av arbeidet for en mer
hensiktsmessig og rasjonell
organisering av el-forsyningen.
—Vanskeligesaker, men ikke for
vanskelige selv for en 100-åring,
mener Retuz.
Elforsyningens
Informasjonstjeneste
FOSSEKALLENNR. 7-8 5
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El-forsyningens organisasjon
hva skjer?
En hovedsvakhet ved norsk
energiforsyning er de mange små
enheter, spesielt innen distribusjon,
men også innen produksjon og engrosomsetning. —Dette framholder
energilovutvalget i sin siste utredning,
NOU1985:9 om energilovgivningen.
NVEhar i de siste 20-25 årene
arbeidet aktivt for å rasjonalisere
organisasjonsstrukturen innen
energiforsyningen. Det har vært litt
av et Sisyphos-arbeid.Rundt om i
distriktene har motviljen mot
forandringer jamnt over vært sterk.
Motivene har vært så ymse. Sentrale
politikere har i varierende grad gitt
arbeidet verbal støtte, men NVEhar
bare fått få og svake konkrete
virkemidler. I konfliktsituasjonerer
NVEmer enn 6ri gang blitt sittende
alene. Politiskkan det ha vært mer
bekvemt å desavuere NVEenn å gå
imot lokale interessegrupper —
ganske uavhengig av gehalten i
argumentasjonen fra den ene eller den
annen side. Spørsmålet om energiforsyningens organisasjon har helt

enkelt hittil ikke vært ansett så viktig
at noen regjering har villet ta konflikt
på den.
Laber interesse

for større enheter

Fra energiforsyningens egne folk har
interessen for en rasjonalisering av
organisasjonsstrukturen — med noen
hederlige unntak —vært laber.
Energilovutvalgetslår fast at
sammenslutninger ofte ikke er
kommet i stand, selv om økonomiske,
tekniske, personalmessige og andre
saklige hensyn tilsier at de burde ha
vært gjennomført.
Vi som jobber innen energiforsyningen får nok ta en god del
sjølkritikk.Det spørs om vi ikke litt for
lenge har solt oss i egen fortreffelighet.
Inntil for få år siden kunne vi slå oss
på våre bryst å skryte av svært så lave
kraftpriser. Kritikkenmot prisutviklingen begynner å bli ganske
markant både fra de vanlige
forbrukere og næringslivet. Hos
mange el-verkhar prisene økt ut over
det som anses samfunnsøkonomisk

optimalt, nemlig for tiden seks prosent
av kostnadene for ny og mer kraft.
Selvsagtkan vi forklare det meste
ved å vise til investeringer i
kompliserte og kostnadskrevende
utbygginger, rekordhøye lånerenter,
økte skatter og avgifter og vel også
økte personalkostnader. Men et kritisk
blikk bør nok likevelrettes innover.
Kan vi drive mer effektivt?Har vi
utnyttet de potensielle stordriftsfordelene som ligger i denne nokså
ensartede, landsomfattende virksomheten? Svaret er ganske åpenbart nei.
Vi har ikke bare hatt til disposisjon
verdens beste energikilde. Vår
virksomhet er dessuten offentlig
regulert på alle bauger og kanter, som
for øvrig riktig og nødvendig er. Innen
hver våre geografiske områder er vi
monopolister overfor forbrukerne. Vi
har ikke noe Damoklessverdhengende
over våre hoder, slik konkurranseutsatt virksomhet har det. For oss har
alternativet til topp effektivitet ikke
vært tap eller konkurs, bare litt høyere
el-priser for kundene. Denne situasjonen pålegger oss et betydelig
moralsk ansvar til å gå alle deler av
vår virksomhet kritisk etter i
sømmene.
Nye økonomiske
virkemidler?

og juridiske

Energilovutvalgetsier — som vi alle
hittil har sagt —at sammenslutninger
fortrinnsvis bør skje på frivilligbasis.
De bør komme som et resultat av
utredninger og beslutninger hos de
direkte berørte parter, eventuelt med
faglig bistand fra NVE.El-forsyningens
administrative og politiske ledere bør
nå gripe den utfordring som ligger i
dette. Hittil har nemlig frivillighetens
vei ikke ført til de helt imponerende
resultater.
Dette har da også energilovutvalget
tatt konsekvensene av ved å foreslå
en rekke økonomiskeog juridiske
virkemidler på sentralmyndighetenes
hånd til bruk der frivillighetenikke

Avadministrerende
direktør ErlingDiesen,
Buskerudenergiverk
22 FOSSEKALLENNR. 7-85

fører fram til samfunnsmessig gode
løsninger. Lovutvalgeter her
enstemmig, som på alle andre punkter
i sin vurdering. I utvalget var fem
departementer representert, hertil
NVE,kraftintensiv industri, økonomisk
og juridisk sakkunnskap og de to
organisasjonene NorskeKommuners
Sentralforbund og NorskeElektrisitetsverkers Forening.
Det er interessant å merke seg at
NEVFseget organisasjonsutvalg er
kommet til samme resultat. Dette
utvalget har hatt medlemmer fra de
to foran nevnte organisasjoner,
dessuten NorskElektriker-og
Kraftstasjonsforbundog Norske
ElverksjefersForening. Enstemmig
tilråder også de at myndighetene må
kunne gripe inn når samfunnsøkonomiskriktige organisasjonsendringer ikke kommer i stand på
frivilligbasis.
Meget interessant var det også at
statsminister Willoch i sin hilsningstale til NEVFsårsmote i juni i år viet
organisajonsproblemene utførlig
omtale. Han påpekte at de mange, små
enheter skaper problemer for
enøk-arbeidet, at de medfører
unødvendig kostbar administrasjon
og at oppsplittingen fører til svært
ulike priser fra kommune til kommune.
Han så større enheter som ønskelig.
Det synes klart at erkjennelsen av
at noe må gjøres nå raskt vinner større
bredde.
Hva bør skje?
Rundt om i de fylker der el-forsyningen
ennå har en oppsplittet organisasjonsstruktur, bør politisk og administrativt
ansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå sette seg sammen og
utrede hva som kan bedres. Noen er
allerede i gang med dette arbeidet.
Siktemålet må først og fremst være å
virksomhet
El-forsyningen har ikke noe Damoklessverd hengende over hodet, slik konkurranseutsatt
få til såkalt vertikal integrering, det
har det. Denne situasjonen pålegger oss et betydelig moralsk ansvar til å gå alle deler av vår virksomhet
vil si sammenslutning i én
etter i sommene, hevder Erling Diesen i denne artikkelen. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
organisasjon av produksjon og
eventuelt statskraftkjøp,
hovedfordeling og detaljdistribusjon.
om i forsyningsområdet for
følges opp av sentrale myndigheter
Derved blir ansvaret like fra
kundekontakt og drift og vedlikehold
med nødvendige juridiske virkemidler
kraftoppdekking til forsyning og
av lokale anlegg. Sannsynligvis vil
til bruk dersom vi innen energienergiøkonomisering hos forbrukerne kommunene se seg tjent med å
produksjonen selv ikke forstår å
samlet, og de ulike aktivitetene således opprette energiutvalg som kan ta
beskikke vårt hus.
Ved el-forsyningens 90 års jubileum
vurdert med samme økonomiske
initiativ og gi råd og uttalelser overfor
målestokk. Slike integrerte energiverk energiverket.
hadde vi rundt 420 organisatoriske
enheter innen alminnelig forsyning
På sentralt hold bør myndighetene
bør omfatte hele fylker eller områder
fra produksjon til distribusjon. Nå ved
av tilsvarende stør:relse.De bør
utstyre seg med virkemidler til å
100 års jubileet er vi kommet ned i
fortrinnsvis organiseres som
gjennomføre en videre kraftutbygging
interkommunale enheter med de
omtrent 360 enheter. Målet for de
i samsvar med Samlet plan, og til å
forsynte kommuner, eventuelt også
neste 10 år bør ikke være mer
sikre energiforsyningen til de stadig
fylkeskommunen som deleier. På den
beskjedent enn å realisere energiflere underskuddsområder som ikke
lovutvalgets forslag om cirka 20
måten sikres best medbestemmelse
har mer vannkraft å bygge ut.
for alle impliserte parter. Det
Kraftprodusentene og Samkjøringen enheter for alminnelig forsyning her
nødvendige og verdifulle lokale
i landet. Og dette bør energibør fortsette sine bestrebelser på å
engasjement må tas vare på ved at
forsyningens organer fortrinnsvis
forbedre driften av det totale
energiverket har lokalavdelinger rundt produksjonssystem. Også dette må
ordne opp i selv.
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Elektrisitetsforsyningog
elektroteknisk industri:

100 års
samarbeid
Ved direktor HolgerSinding,NEBB
Cljennom 100 år har elektrisitetsk3 forsyningen og norsk elektroteknisk industri hatt et samarbeid som
har vært basis for denne industribransje.
Noen få av de norske elektrotekniske
bedrifter er eldre enn elektrisitetsforsyningen. De var mekaniske
industribedrifter, som på et meget
tidlig tidspunkt tok opp den nye
teknologi og etterhvert utviklet seg
til elektromekaniskindustri med et
produktspekter fra telekommunikasjon til maskiner, apparater og
komplette anlegg. Sammen med
elektrisitetsforsyningenutviklet
industrien et elektroteknisk miljø som
alltid har hatt evne og vilje til å ta i
bruk nye teknologier og etablere nye
elektromekaniske,elektroniske og
datatekniske bedrifter som de nyeste
i bransjen.
Den elektrotekniske industri har
utviklet seg i takt med elektrisitetsforsyningen og den energiintensive
industri. Den har vært hovedleverandør av elektroteknisk materiell
til både elektrisitetsforsyningog
industri, og er i dag en betydelig
industribransje, med nær 22 000
ansatte (i 1983),eller cirka 7 prosent
av den totale sysselsetting i industrien.
Det er gjennomgående en solid
industri bygget opp på basis av et
hjemmemarked og inntil for cirka 20
år siden hovedsakelig rettet mot dette.
Det norske markeds utvikling med
kontinuerlig ekspotentiell vekst i
elektrisitetsforsyningenskapasitet, ga
grunnlag for stadige utvidelser,
investeringer og rasjonalisering. Den
elektrotekniske industri opparbeidet
en solid markedsposisjonpå dette
hjemmemarked.
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Mens deler av den elektroniske
industrien allerede tidlig søkte ut til
de større markeder, var det for den
tyngre elektromekaniskeindustri ikke
nødvendig eller mulig å tenke på
eksport. Hjemmemarkedet ga full
beskjeftigelsepå de fleste områder og
krevet all oppmerksomhet og
investeringsevne. Men i begynnelsen
av 1970 årene var det klart at den
stadige økning av markedet ble avløst
av et mer eller mindre konstant
marked. Den ekspotentielle utvikling
var gått over i en liniær utvikling.
Dette var dødsstøtet

for enkelte

produktområder og begynnelsen på
en kraftig omstrukturering og
sanering av produktspekteret.
Mens man strides om detaljer i den
videre utvikling av elektrisitetsbehovet, vil denne omstilling
måtte fortsette. Uten å blande oss inn
i prognosedebatten, må vi konstantere
at som enhver teknologi følger også
elektrisitetsforsyningenen S-kurve,
hvor vi i Norge allerede har begynt på
siste fase med et stadig mindre marked
for det konvensjonelletyngre utstyr.
Dette har ført til at også denne del
av industrien har måttet rette sin
oppmerksomhet mot eksportmarkedene for å oppnå en tilstrekkelig
beskjeftigelseog utnyttelse av
produksjonskapasitet.Eksporten har
vist en jevn økning og utgjør i dag
gjennomsnittlig for hele den
elektrotekniske industri cirka 25
prosent av produksjonen. Samtidighar
imidlertid importen av elektroteknisk
materiell til Norge økt sterkt og utgjør
i dag cirka 50 prosent av det totale
norske marked, som i 1983 var vel 13
milliarder kroner. Til sammenligning
kan nevnes at importen i 1960

utgjorde mindre enn 40 prosent av
markedet. Det vil si at den
strukturendring den elektrotekniske
industri har gjennomgått, har ført til
at man har konsentrert seg om færre
produkter, men utvidet sitt marked
ved eksport. På denne måten har man
oppnådd et tilstrekkeligvolum for
rentabel produksjon, men har måttet
gi avkall på produksjon av enkelte
produkter.
Selvom hjemmemarkedet for
enkelte produkter har stagnert og til
dels gått tilbake, representerer
elektrisitetsforsyningenen serie nye
utfordringer ved bruk av ny teknologi
for en mer effektivstyring og
utnyttelse av ressurser og for
ombygging og modernisering av
anlegg. Dette omfatter maskiner og
høyspenningsapparater og ikke minst
datateknologi og dataoverføring med
bruk av regnemaskiner og fiberoptikk.
På disse områder har elektrisitetsforsyningen med sine oppdrag hatt
en vesentlig innflytelse på industriens
utvikling.
Man har tidligere skilt mellom
elektromekanisk og elektronisk
industri. Dette skilleblir etter hvert
utvisket, idet de tidligere tradisjonelle
«sterkstrømsbedrifter»i stadig større
grad tar elektronikken i bruk i sine
produkter og systemer. Det eksisterer
ingen klar statistikk som skiller
elektronikk fra tradisjonell
elektroteknisk industri, men en grov
vurdering tilsier at arbeidsplassene
fordeler seg med cirka 50 prosent på
hvert område. Dette er et forhold som
har holdt seg konstant gjennom flere
år.
Utviklingeninnen elektrisitetsforsyningen har også bidratt til at den

elektrotekniske industri har fått
kvalifikasjonersom den har kunnet
utnytte i de utfordringer som ligger
i vår offshore-industri,som
representerer et kjærkomment nytt
marked med nye tekniske
utfordringer. Dette marked stiller den
i en enda bedre posisjon til å løse
elektrisitetsforsyningensfremtidige
oppgaver. Dette gjelder ikke minst
datateknologi og systemutvikling.
Norsk elektrisiteIsforsyninghar ved
sine oppdrag til norsk industri bidratt
til å utvikle en næring som har
internasjonal anerkjennelse og er av
stor betydning for den internasjonaliseringsprosessvår bransje står overfor.
Dette omfatter blandt annet maskiner,
transformatorer, kabler og flere
høyspente og lavspente serieprodukter. Industr ien har her
verdifulle referanser som er uvurderlig
ved eksportfremstot.
Disseoppdrag har dessuten ført til
et intimt forsknings- og utviklingssamarbeide hvor Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutthar
spilt en viktig rolle for bransjens
internasjonale renomme. Det er derfor
ekstra hyggelig at elektristetsforsyningen og elektroteknisk industri
i jubileumsåret er blitt enig om EFI's
fremtidige organisatoriske tilknytning
Vårt elektrotekniske miljø
til SINTEF.
er i internasjonal målestokk lite og den
løsning vi er kommet frem til, bør
kunne gi en best mulig utnyttelse av
våre ressurser samtidig som de gir oss
store muligheter ved tilgang på annen
teknologi. Som medeier i instituttet
og en dominerende styrerepresentasjon, vil elektrisitetsforsyningenog
elektroteknisk industri ha en
avgjørende innflytelse på instituttets
arbeid.
Det har tatt 100 år å utvikle vår
elektrisitetsforsyning.Den har vært
et vesentlig bidrag til vår velstandsutvikling, men det er neppe noen
annen teknologisk utvikling som har
gjort vårt samfunn så sårbart. Det er
derfor en lykke at det samtidig har
vært mulig å bygge opp en norsk
elektroteknisk industri som ser det
som sin oppgave å sikre den videre
utvikling av elektrisitetsforsyningen
og yte den tilstrekkelig beredskapsservice som er nødvendig i de stadig
mer komplekse systemer man får. Uten
sterk hjemlig elektroteknisk industri
med kompetanse på de fleste elektrotekniske områder, vil den videre
utbygging, ombygging, modernisering og service djøre elektrisitetsforsyning, industri og offshore-industri
samt kommunikasjon i ordets videste
forstand for sårbare. Dette er en
utfordring norsk elektroteknisk
industri med glede tar.

Laugstol Bruk foranledningentil
«frimerke-jubileum»

ELFORSYNINGEN 100 AR 1985

ELFORSYNINGEN '100 AR 1985

NORGE 2.50

NORGE 4.00

S•MORKEN

1985

elektrisitetsforsyning
Norsk
feirer sitt 100-års jubileum på
forskjellig vis i september. Postverket bidrar med to nye frimerker i verdiene kr. 2,50 og
4,00. Det ene motivet gjengir
arbeid med rørgaten i Glomfjord i begynnelsen av 1920-årene etter et fotografi av avdelingsingeniør Bernt Lund. Det
andre er tegnet på grunnlag av
et foto fra Zenith-film og er en
situasjon fra linjearbeid over

S MORKEN

1985

høyfjellet. Begge frimerkene er
tegnet og gravert av Sverre
Morken og blir trykt i ståltrykk i
Norges Banks Seddeltrykkeri.
Opplagene er henholdsvis 11 og
5 millioner. Utgivelsesdagen er
6. september.
Foranledningen til jubileet er
at Laugstol Bruk i Skien i september 1885, som det første i
landet, fikk anledning til å selge
strøm og knytte til seg abonnenter.

Trangekår
utvikle samhold og god tone mellom
folk.
Det var stor kulturaktivitet på
stedet tidligere. Jeg var selv aktivt
med i AIF(Arbeidernes1drettsforbund) og fikk også med meg noen
nordnorske mesterskap på 100
meter, 200 meter og i spyd. Men det
aktive miljøet er redusert i takt med
utflytting og pendling. Kommunen
har til nå ført en boligpolitikksom
gjør at det for tiden er overvekt av
pensjonister i Glomfjord,noe som
selvsagt slår ut på kulturaktivitetene.
Også derfor er den korpsånd og
bedriftskultur vi kan utvikle på
arbeidsplassen så viktig for et lite

sted som Glornfjord.

Nå står du selv foran pensjonisttilværelsen.
jeg har fortsatt to år igjen i
kommunestyret og andre verv, så det
skal ikke bli fritidsproblemer. jeg
bestemte meg for å slutte da jeg fikk
hjerteinfarkt for et par år siden, og har
derfor hatt god tid til å venne meg til
tanken på å bli pensjonist Siden
hjertet har oppført seg fint etterpå,
har jeg planer videre, men dem vil jeg
helst ikke si noe om nå.
På vegne av mange takker Fossekallen John Bottolfsenfor mange
innsatsfylte år iNVEog ønsker lykke
til som pensjonist.
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Veteranen John Bottolfsenved Glomfjordkraftverk ser tilbake:

Trange kår skapte
grobunn for foreningsarbeidet
ved driften
blantav
tynnes i rekkene
Det veteranene
Statskraftverkene.Nå har også
John Bottolfsen gått over i
pensjonistenes rekker.Selv om
Glomfjordkraftverkligger langt
fra de øvrige driftsadministrasjonene, burde John Bottolfsen
være godt kjent i driftsmiljøene
landet rundt.
Nesten 50 år i NVE,
37 år som fagforeningsformann
Bottolfsenbegynte ved Glomfjord
kraftverk i 1936. I 1949 ble han
maskinmesterassistent og har siden
gått skift på kontrollrommet. Han har
opplevd seks generaldirektører og syv
driftsbestyrere ved Glomfjord
kraftverk i sin tid i NVE.
De fleste er trolig blitt kjent med
Bottolfsengjennom hans virke som
tillitsvalgt. Han ble organisert i
Arbeidsmandsforbundet 1. januar
1938 der han ble valgt som tillitsmann
og sekretær i avdelingen. De samme
vervene fikkhan da NorskElektrikerog Kraftstasjonsforbund,avdeling 103,
ble dannet høsten 1946. I mai 1947
ble han valgt til formann, et verv han
innehadde helt til han trakk seg i
februar i år. Han har videre vært
medlem av NEKF'slandstyre, delegat
til landsmøtene 10 ganger (40år),
medlem av hovedsamarbeidsutvalget
ved driften, samarbeids- og
arbeidsmiljoutvalglokalt osv. osv. Fra
NEKFhar han mottatt forbundets
hedersgave som takk for innsatsen.
I tillegg kan vi nevne at Bottolfsenogså
er politisk engasjert gjennom en rekke
kommunale verv i Meløykommune,
blant annet to perioder i
kommunestyret.
Det er med andre ord en av
driftspersonalets mest erfarne og
markante personligheter som nå har
sagt takk for seg.
Usedvanlig trange kår
—Detvar usedvanlig små og trange
kår for folk den gang jeg startet i

Intervjuer:ThorJohansen
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yrkeslivet,forteller han. —Deteneste
stedet vi kunne få arbeid, var på
aluminiumsverket,men også her var
det usikkert. Når det røyk av pipa, var
det arbeid til folk, ellers ikke. Dessuten
var det mye uhell og skader, og folk
hadde ikke råd til å bli sjuke. Slike
forhold skapte grobunn for
fagforeningsarbeid. Men de dårlige
kårene gjorde det vanskelig å få inn
kontingenten. Vi måtte hjem til folk,
og det ble ofte bråk ved kontingentforhøyelser. —Nåvar det ikke så lenge
vi fikk drive fagforeningene før krigen
kom og all fagforeningsaktivitetble
nedlagt. Ingen gjenopptok sine
tillitsvervunder kommisariskledelse.
Etter krigen satte vi i gang igjen med
friskt mot, men vi som sto politisk
langt til venstre fikk oppleve noen
harde år under etterkrigstidens
McCartyisme.Den politiske toleransen
og takhøyden i debattene var ikke på
langt nær så høy som i dag. Selvvar
jeg hardhudet nok til å tåle hets,
politisk mobbing og andre
ubehageligheter som fulgte. Verre var
det at det gikk ut over ungene til
kommunister og venstreradikale.
Til tross for at tidene har forandret
seg, regner Bottolfsenseg fremdeles
som radikaler.—Målet er fortsatt det
samme, selv om også jeg har lært meg
å si ting på en annen måte. Jeg føler
at det tross alt er bedre å få til noe enn
ingen ting. Men det må ikke bli
korrumpering av det!!Jeg gikk inn i
SVi 1972 og har vært med i
kommunestyret i flere perioder. Der
blir vi både respektert og tatt på alvor.
—Nårvi ser på situasjonen nå, er
det som dag og natt i forhold til for
40-50 år siden. Ta for eksempel
fagforeningsarbeidet. Vi er respektert
og når fram med våre saker. I stedet
for å hente kontingenten hjemme hos
folk, trekkes den nå i lønna. Dessuten
er vi tilknyttet kollektivhjemforsikring.Dette er kanskje ikke så
store sakene, men de gir et bilde av
utviklingen. Foross i Glomfjordvar noe
av det viktigste at vi fikk en løsning
på problemet med de dårlige
boforholdene. Etter en lang og seig
kamp fikkvi i 1960-årene en avtale om
modernisering av driftsboligene som
til da hadde stått uendret fra før

krigen. På den tiden hadde Hydro lagt
ut selvbyggertomter til sine ansatte.
Vi ble møtt med nei fordi vi hadde
hus!!Vel,i dag er boligene pusset opp
og etterisolert, og jeg tror de fungerer
tilfredsstillende.
Må Folkets Hus vike for
nytt kulturhus?
—Vila ned mye arbeid for å få et
skikkeligFolketsHus her i Glomfjord,
forteller Bottolfsen. —Førkrigen var
det smått med forsamlingslokale.Vi
måtte da ty til «Dampkjøkkenet»,et
hus som Glomfjordkraftverk eide, og
som ble brukt til alt mulig —fra kirke
til festlokale.Men i 1938 vedtok
fagbevegelsen i Glomfjordat det skulle
bygges et FolketsHus. Dette skulle
dekke alle de behov som «Dampkjøkkenet»til da hadde ivaretatt, og
i tillegg skulle det inneholde scene og
stor forsamlingssal.Også kino,
bibliotek, kafe, møterom, gymnastikksal med tilhørende dusjer og
vaktmesterleilighet ble planlagt.
Huset sto ferdig i april 1940.
Under krigshandlingene i 1940 ble det
brukt til fødestue fordi kjelleren var
av betong. Men etter krigen har det
vært forsamlingshus,kino og
riksteaterscene for Glomfjordog
Meløy.Det fungerte også som kirke
inntil Glomfjordfikk nytt kirkebygg
i 1955. Videre har huset gitt plass til
realskole, folkebibliotekog idrettsformål, og kjelleren har inntil for få
år siden vært benyttet av Odd Fellow
til losjeformål.
Bottolfsenforteller at det nå
foreligger planer om kulturbygg for
Glomfjord.—Planeneer vedtatt av
kommunestyret og ventes iverksatt
høsten 1986.
Når det bygget står ferdig, vil
ventelig FolketsHus bli sanert, sier
Bottolfsen. —Jegvar formann i styret
for FolketsHus i tiden 1970—1980, og
jeg kan stå inne for at huset har betydd
svært mye for kulturlivet og fritidsaktivitetene her i Glomfjord,tilføyer
han.
—Eroppslutningen om fagforeningsarbeidet god, Bottolfsen?
Vi har 100 % oppslutning, og så
langt har vi ikke hatt problemer med
å fylle tillitsvervene.Det er pr. i dag

42 betalende medlemmer i avdelingen
og det er viktig at medlemmene er så
aktive og engasjerte som de er.
Vegutløsning og driftsadministrasjon til Glomfjord
Bottolfsenforteller at foreningen har
vært svært aktiv i arbeidet med å få
vegutløsning, og engasjementet i
spørsmålet om plasseringen av
driftsadministrasjonen for Svartisen-verkene har naturligvis vært
sterkt. —Begge disse sakene har vært
en forutsetning for kommunens
positive holdning til Stor-Glomfjordutbyggingen, sier han. —Deter ikke
store utviklingsmulighetene for
ungdommen i Glomfjord-samfunnet,
selv om vi nå opplever at Hydro tar
inn lærlinger i flere fag. Meløy
kommune har et godt skoletilbud med
ungdomsskoler og vidergående skole,
men arbeid til ungdom er et vanskelig
kapittel.
Vi slapp oppsigelser
Hva vil du trekke fram som det mest
positive i dine snart 50 år i Statskraftverkene?
—Detmå være at vi slapp å si opp
folk under den hardeste rasjonaliseringsperioden. Fra 1964-1965fram

til 1975 reduserte vi bemanningen fra
cirka 100 personer til litt over 40. At
dette kunne skje ved naturlig avgang,
var en stor lettelse for alle. I dag er det
34 ansatte ved kraftverket.
—Nårvi snakker om gode minner,
vil jeg også trekke fram det gode
forholdet til den tidligere
velferdssjefen,Harald Graaterud. Han
har vært en personlig venn av meg
helt fra den tiden han var tillitsmann.
Likesåer Thor Haugli Nielsen og Vidar
Bern personer jeg har satt og
fremdeles setter stor pris på. Vi har
alltid visst hvor vi hadde hverandre
og har kunnet snakke åpent og rett
ut om alt.
—Mendet har vel også vært triste
opplevelser i ditt arbeidsliv,
Bottolfsen?
—Deter klart. Særlig gikk det inn
på meg at en kamerat av meg ble drept
i høyspenten. Jeg kom fra nattskift kl.
08.00 og hadde så vidt sovnet da jeg
ble vekket og fortalt hva som var
skjedd. Slikehendelser setter dype
spor.
—Vihar også hatt fire andre
dødsulykkergjennom årene og de har
alle gjort dypt inntrykk. Det å miste
arbeidskamerater i ulykker som like
gjerne kunne rammet deg selv eller

en av de andre er en hard påkjenning.
Dessuten kommer du nær innpå
sosiale tragedier uten å kunne være
til fullgod hjelp. At sikkerheten i dag
er langt bedre på alle områder, er et
stort fremskritt.
Korpsåndmå til i et lite samfunn
—Statskraftverkenestår nå overfor en
omfattende omorganisering. Hva
synes du, Bottolfsen,om de bebudede
endringer?
Jeg er ikke sikker på at den nye
organisasjonen vil bringe så mye nytt
og positivt som mange håper. Når
endringene ikke blir større, kunne
vi kanskje kommet like godt ut med
en del tilpasninger i dagens
organisasjon. Men nå foreligger det
et stortingsvedtak som skal settes ut
i livet. Vi bør møte situasjonen
positivt for å få et så godt
bedriftsmiljø som mulig.
Er din positive holdning til dette
betegnende for god korpsånd i
Glomfjord?
Ja, det må jeg vel kunne si.
Korpsånden har egentlig utviklet seg
av seg sjøl. I dette lille samfunnet
hvor vi lever så tett innpå hverandre,
var det en dyd av nødvendighet å
Forts.side 25

Vi la ned mye arbeid for å få et skikkelig Folkets Hus i Glomfjord, sier John Bottolfsen. Huset (i bakgrunnen) som sto ferdig i 1940, tjente til å begynne med
alle formål — fra kirke til festlokale.
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Statskraft

— omorganisering:

Enighet om hovedstruktur
- Telemark - Produksjon
og nettdrift - Salg
Økonomistab: Data - Økonomi- Innkjøp
Personal og administrasjon: Personal - Administrasjon
Juridisk
Endelige navn på avdelingene vil bli drøftet nærmere.
Driftsdivisjon:Driftskoordinering

Milepel

Torsdag 29. august markerte et skritt videre i omorganiseringen av Statskraftverkene.Styringskomiten for
omorganiseringen av Statskraftverkene satt samlet hele
denne dagen for å gjennomgå og drøfte det organisasjonsforslaget kraftverksdirektørGunnar Vatten hadde lagt frem.
Forslaget var basert på det grunnlag som er gitt i
stortingsproposisjonen og i stortingsvedtaket og på
prosjektgruppenes omfattende rapporter.
Det ble fra Styringskomiten rettet varm takk for stor og
god innsats til prosjektgruppene og til alle de som har vært
trukket inn i gruppenes arbeid, en innsats som har vært
forutsetningen for at vi nå er kommet så langt.
Fem divisjoner/staber

— én bedrift

Ved fremleggelsen av forslaget til organisatorisk inndeling
i divisjoner og staber med tilhørende avdelinger, ble det
lagt sterk vekt på at den sentrale målsetting må være at
bedriften skal fungere som én enhet. Det er utmerket at de
enkelte avdelinger, divisjoner/staber jobber for god lagånd
og et sterkt fag- og arbeidsmiljø. Men en like viktig
målsetting er at vi må trekke sammen i arbeidet for
Statskraftverkene.
18 avdelinger
I hovedstrukturen

avdelinger:

er det foreslått følgende inndeling i

- Elektro- Kraftledning- Maskin
Eiendom

Plandivisjon:Bygg
Anleggsdivisjon:

Kraftanlegg - Overføringsanlegg
fellestjenester

- Tekniske

Enighet

For enkelte funksjoner ble det diskutert alternative
plasseringer, blant annet generalplanlegging og
systemplanlegging. Det var imidlertid bred enighet om at
forslaget danner et godt grunnlag for en effektivog
funksjonsdyktigorganisasjon. Styringskomiten var
enstemmig i sin anbefaling av forslaget. Forslaget til
hovedstruktur er nå oversendt Olje-og
energidepartementet.
Neste skritt

Vi går nå inn i en fase med detaljering av avdelingene. Et
betydelig grunnlag er lagt allerede i prosjektgruppenes
arbeid. Det er sterkt ønskelig å få avdelingssjefeneog
divisjons/stabsdirektørenemed i denne prosessen. Man
satser derfor på å få klarert disse stillingene så snart som
mulig, slik at disse nøkkelpersoner kan delta i detaljeringsarbeidet.
En del spesielle spørsmål i forbindelse med forslaget til
hovedstrukturen for det fremtidige Statskraftverkenevil
bli behandlet umiddelbart, dels i ad-hoc grupper og dels
i de eksisterende prosjektgrupper.
Kåre Schjetne

Styringskomite'en
for omorganiseringen av Statskraftverkene gikk
enstemmig inn for
kraftverksdirektørens forslag til
hovedstruktur. Dette
skjedde torsdag 29.
august i år. Foto:
Svein Erik Dahl/
Samfoto.
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Det som er
dagligdags
Tysso Il ble frakoplet automatisk
var
begge ender. Odda-området
og det nye
uten reservetilførsel
hadde hatt en serie
aggregatet
som hadde vist
barnesykdomrner
av vår linje.
nødvendigheten
Det som var hendt var at maspå ca.
ten som sto i et brattheng
40 graders helling var rammet av
tung, vit snø i et etter forholdene
lite ras. Snøen hadde slått inn
bratthenget
nærmest
mastebena
slik at masten veltet innover og
rev av fotboltene på fundamentene
ut mot dalsiden. Masten hadde så
ned i bakken
boret traversspisen
og lå der på høykant med faselinene intakt.
Jeg var sammen med driftsassistent Solnørdal på tjenestereise
til Blåfalli da uhellet inntrådte,
og vi reiste straks til Reldal hvor
vi ble sittende fast i Horda da nye
ras hadde sperret veien. Først om
kvelden kom vi fram og kunne
begi oss opp til masten med en lokalkjent person, Knut Rabbe, som
fører. Dette var nødvendig da terrenget var både bratt og rasfarlig, nedenfor masten var et område med 85 graders stigning.
I tussmørket så det hele trist ut,
kom
men etter endel vurderinger
jeg til at vi måtte benytte masten
der den lå og lage en provisorisk
løfting og isolasjon av linjen.
Kvelden, gikk med mobllisering
av mannskap og da vii tillegg til
av disponible
vår lille driftstab
linjefolk trengte 7 mann, sendte
Gausland ved SBFoveringeniør
Forus, de resterende med oppsyns.
Mellem t spissen. Ing. Colmann
liander kom også og den 16. mars
gikk til å skaffe husrom, mat for
16 mann, til å planlegge arbeidet
og mobilisere verktøy og materiell. En slik operasjon krever at
og
materialanskaffelse
transport,
montasje må gå hånd i hånd for
at intet skal klikke. Transportgjeng under ledelse av ledningsmester Stenseth skulle sørge for
under ledelse
at montaajegjengen
Mellem til enav oppsynsmann
hver tid hadde det de trengte for
å holde arbeidet i gang. Når noe
manglet opp i fjellet anropte vi
radiovakt nede
transportgjengens
ved veien og ved orging, improvisasjon eller på annen måte var
materiellet snart undervei på rygg
hvor
eller med -en skikjelkebane,
en halegjeng dro kjeIken opp, og
alltid tidsnok til ikke å sinke arbeidet

ERUTE
UHELLET
NAR

som
Vestlandsverkene,
NVE
på driftsavdeliner betegnelsen
gens virksomhet i Rogaland, Hordaland og Vest-Agder fylker, har
hatt sin ilddåp.
275 kW — Iinjen mellom Bøldal
ved
og Tysso II i Skjeggedal
Odda ble satt i drift i februar i
år etter en sterk forsering fra anleggets side. Linjen skulle etter
planen først vært klar til idriftsettelse i juni, men da Odda midt
oppe i en omlegging fra 25 periotil 50 perioders
ders kraftforsyning
kom i vanskelighekraftforsyning
ter på grunn av vannsituasjonen,
samtidig som det nye 50 perioders aggregatet på 110 MVA sto
uten reserve for et stort sarnfunn
og viktig industri, måtte arbeidet
forseres.

værUnder meget vanskelige
forhold og i vilt høyfjell arbeidet
SHF's folk med stor innsats som
vi ved driften fikk alI respekt for.
Vinteren ga enorme snømengder i fjellet med store vekslinger
mellom mildvær og ktdde, med
var
den følge at rashypp1gheten
større enn kjentfolk kunne huske,
samtidig som områder hvor det
ble utsatt
normalt var rassikkert
for tildels store ras. Med 45 storm
over 20 dager
og kulingsvaraler
var vi stadig engstelige for linjesom
utfall i det store linjenettet
vår administrasjon
er underlagt
Sauda.
Den 15. mars hendte det, mast
på
134 A som står i bratthenget
vestsiden av Rørdalsvann ble tatt
av et snøras og linjen RøIdal—

Forts, neste side.
Fns,EKALLEN

Hele fredagen den 17. mars veltet tung og våt snø ned og lørdagen opprant med solskinn, men
rasfare. Det ene store raset etter
det andre gikk og vi drøftet faktisk å stanse arbeidet. Ut på dagen
falt det litt til ro og vi startet
opp igjen under et høyt tempo
var satt ut med
mens rasvakter
walkie talkies, og lørdag kveld,
dagen før palmesøndag var vi ferdige. Det var skapt et proviso-
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rium av særklasse der de tekniske
avstander nok holdt, men ikke de
avstander etter forlovgjeldende
Etter å ha innhentet
skriftene.
dispensasjon fra tilsynet for midlertidig drift ble linjen spenningsprøvd tirsdag 21. mars om forog samme ettermidmiddaket,
dag falt Tysso II ut med sine 110
MVA. Det var forrykende storm i
fjellet, og he/e Odda med sin industri var avhengig av vårt vak-

13

som sto sin
lende provisoriura
prøve og sikret dette samfunnet
nesten et døgn før maskinen kom
på drift igjen.
Jeg finner ikke superlativer som
kan dekke innsatsen til karene
både fra anlegg og drift i disse
hektiske dager som arbeidet pågikk, men vil nevne at det er en
egen tsei i linjekarer.
V. Bern.

det nevnes ikke straks, skrev Bjørnson.
Det var ikke el-forsyningenhan hadde
i tankene.
Blant andre plager som en gjenstridig natur skafferkraftfolk,er vel
linjebrudd noe av det hyppigst
forekommende. Som oftest blir de vel
reparert før noen utenfor elforsyningen legger merke til det. Bare
hvis strømbruddet varer noen timer,
kan det bli nevnt i lokalradioen. Blir
det et døgn eller mer, kan nok
almenheten bli bekymret for frysebokser mv. og spørre indignert om hva
sommelet skyldes.
Vestlands-verkeneunnslapp
heldigvis slik kritikk da de hadde sitt
første linjebrudd i 1967. Heldigvisfår
man vel si, det var nok blitt meget
kritikk av det faktum at det tok
avdelingen hele seks dager å lage et
provisorium forbi en fallen mast. Det
holdt så vidt det var, og Odda slapp
å feire strømløs påske.
Linjekarenehadde nok ellers fått
høre det, men neppe fra fjellvant folk.
Anne Christophersen

linemontørved SK's
anleggssenteri Hokksund,omkomved
en tragiskarbeidsulykkeunder linemonteringved Tyrifjordenonsdag
3. julid.å.
Ulykkenkomsomet sjokkpå alle
oss somer knyttettil virksomheten
ved SK,Hokksund.Etatenhar mistet
en trofastarbeidstaker,og allesom
arbeidetog levdesammenmed ham,
har misteten medarbeiderog god
venn.Tapetfølestungt.
Hansfamilieer imidlertidhardest
rammet.Amisteen av sinenærmeste
Kåre Flatland,

NVEs personale:
endringer juni/juli 1985:
Nytilsatte:
Andreassen, Einar
Espevik, Tor L
Frækaland, Terje
Helland, Kåre
Hågensen, Turid
Jacobsen, Karl J.
Johansen, Ingvar
Knutsen, Stein E.
Kyllo, Per E.
Larsen, Øyvind F.
Rønningen, Eli
Stendal, Tor M.
Svartvatn, John-Einar
Sæther, Einar
Sødahl, Leif
Trandem, Janne
Øfeldt, Oddleif

Avansement,

Avdelingsingeniør
Masldnmester
Fagarbeider
Maskinm.ass.
Kontorassistent
Driftsarbeider
Montasjeleder
MasIdnm.ass.
Maskinm.ass.
Avdelingsingeniør
Kontorassistent
Førstesekretær
Maskinm.ass.
Spesialarbeider
Fagarbeider
Kontorassistent
Ingeniør

opprykk:

Alne, Jan
Andersen, Torill
Auestad, Vidar
Barsgård, Helge
Benjaminsen, Willy
Berge, Øyvind
Bye, Sverre
Bøhagen, Knut E.
Dyrhaug, Charly Hall
Eriksen, Roald
Erstad, Torbjørn
Granberg, Arild W.
Gunneng, Wenche
Henriksen, Age
Hermo, Ingebrigt
Hestnes, Gerd
Hopperstad, Arne
Johnsen, Bjørnar
Jørgensen, Kåre J.
Karoliussen, Thorvald
Kjæreng, Anfinn
Larsen, Svein
Lauvås, Jørgen
Lervik, Oddmund
Lian, Kristian
Linderud, Espen
Mandt, Tjøstolv
Mikalsen, Steinar
Myrvang, Odd
Ohnstad, Trond M.
Os, Øystein
Otnes, Kari
Paulsen, Kåre
Paulsen, Age
Pedersen, Aud

3240 Overingeniør
3414 F.krt.fullm.
4171 Maskinm.ass.
41 71 Maskinm.ass.
4171 Maskinm.ass.
3240 Overingeniør
3980 Oppsynsm.ass.
0033 Avd.ing.
41 70 Montasjeleder
3980 Oppsynsm.ass.
0032 Avd.ing.
41 71 Maskinm.ass.
0015 Ktr.fullm.
0991 Fagarbeider
0032 Avd.ing.
3414 F.ktr.fullm.
3980 Oppsynsm.ass.
41 71 Maskinm.ass.
3240 Overingeniør
3980 Oppsynsm.ass.
3980 Oppsynsm.ass.
0033 Avd.ing.
3980 Oppsynsm.ass.
0032 Avd.ing.
3980 Oppsynsm.ass.
0032 Avd.ing.
0998 Montasjeleder
4171 Maskinm.ass.
3240 Overingeniør
0032 Avd.ing.
0032 Avd.ing.
0010 Førstesekretær
0033 Avd.ing.
3414 F.ktr.fullm.
0010 Førstesekretær

Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Alta-verkene
Rana-verkene
Alta-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
ET2
EA
ESF
Rana-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
ETI
VFT
Vestlands-verkene
SAA
Vestlands-verkene
Tokke-verkene
Glomfjordkraftverk
Aura-verkene
Kobbelv-anlegget
SKE
Rana-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Aura-verkene
Smestadtrafo
AAØ
Rana-verkene
Aura-verkene
AAØ
Jostedal-anlegget
Glomfjordkraftverk
Rana-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
SDT
Ulla-Førre-anleggene
Aura-verkene
Kobbelv-anlegget
SDT
Tokke-verkene
Flesakertrafo
Aura-verkene
SEK
SOA
AP
Vestlands-verkene
SAI
Innset-verkene

)å en slikbrutalmåte skapersavnsom
tungt å kommeover.Alleansatte
redanleggssenterHokksundhar
nedfølelsemed de etterlatte.
Begravelsenfant sted i Seljord&mle
drkeonsdag10.juli.Kirkenvar fylt,
)gdet var hyggeligå registrereat
vært mangeav Kåresarbeidsmmerater•hadde
tatt ut på langereiser
or å følgeen god venn til graven.

Fratredelse

med pe nsjon:

Andersen, Berit Lange
Askedal, Charlotte
Bae, Peder 0.
Bottolfsen, John
Evensgård, Peder
Frydenberg, Werner
Furuseth, Trond
Steen, Aase
Valla, Ragnhild
Wathne, Elisabeth
Asbakk, Arvid

J.

Fratredelse,

3240 Overingeniør
0035 Overingeniør
0034 Overingeniør
3606 Maskinmester
0032 Avd.ing.
3980 Oppsynsm.ass.
0032 Avd.ing.
41 71 Maskinm.ass.
0034 Overingeniør
3240 Overingeniør
0036 Sjefingeniør
0033 Avd.ing.
0038 Tekniker
41 71 Maskinm.ass.
3980 Oppsynsm.ass.
3980 Oppsynsm.ass.
0032 Avd.ing.
41 71 Maskinm.ass.
0035 Overingeniør

Tegner
Adm.sekretær
Førstesekretær
Maskinm.ass.
Konsulent
Maskinm.ass.
Driftsarbeider
F.ktr.fullm.
Driftsarbeider
F.ktr.fullm.
Ingeniør

SEA
SP
Kobbelv-anlegget
Glomfjordkraftverk
Innset-verkene
Nore-verkene
Gjøviktrafo
AAØ
Rana-verkene
SAI
VFØ

Overingeniør
Ingeniør
Avd.ing.
Avd.ing.
Fiskeoppdretter
Statshydrolog
Adm.sekretær
Avd.ing.
Kontorass.
Oppsynsmann
Konsulent
Avd.ing.
Fiskeoppdretter
Tekniker
Avd.ing.
Avd.ing.

ESO
SDT
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkene
VH
Ulla-Førre-anleggene
Kobbelv-anlegget
VH
SK-Melhus
AI
SDR
Rana-verkene
VHT
Kobbelv-anlegget
SDT

Fagarbeider

SDF

annen:

Bjerke, Steinar
Bjønnes, Vidar
Blesvik, Reidar
Dale, Steinar
Eide, Willy
Eriksen, Brit
Garen, Jenny M.
Helvik, John
Holt, Wenche
Molden, Svein
Morch-Hansen, Stein
Nielsen, Lars Bache
Ramsøskar, Svein-Erik
Sjøfors, Bjørn
Stenvik, Trygve
Wold, Øivind

Dødsfall:
Bråthen, Tormod

Vestlands-verkene
Aura-verkene
SOE
Alta-verkene
SOS
Ulla-Førre-anleggene
ESO
Aura-verkene
Rana-verkene
Tokke-verkene
VFf
SBG
SEA
Rana-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
Aura-verkene
Vestlands-verkene
Rana-verkene

Frist for innsendelse av stoff
til nr. 9/10 1985 er fredag
11. oktober. Hastestoff til nr.
8/1985 kan mottas inntil fredag
4. oktober.

l'edoverKåreFlatlandsminne.
Ole Ryen

Pleym, Arne
Rasmussen, Stig 0.
Reehorst, Ola G.
Røkkeberg, Sigfred
Sandvold, Arne
Skjærvold, John
Solberg, Kan
Solheim, Ole
Sommerli, Toril
Svalastog, Olav
Sæterbø, Einar
Søland, Tormod
Tharaldsen, Trine
Thomassen, Aksel
Tveit, Olav M.
Tysnes, Gunnar
Vollan, Hågen
Vormestrand, Liv R.
Walseth, Ivar

_
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Returadresse:

Fossekallen,
Postboks 5091
0301 Oslo 3

Forside: Utnyttelsen av energien
i fallende vann har lange
tradisjoner i vårt land. I den
forbindelse er vårt første
Laugstol Bruk i
elektrisitetsverk,
Skien, for en yngling å regne — selv
med sine hundre år. Foto: Egil Rein.

Til

Vore Abonnenter.
Ved at fortsætte at ta Strem fra vort

Elektrieltets-

opnaar man frAgendeFordele:
end fra det kommunaleElekStrøm
Ca. 10 0 billigere

værk

trieitetsværk.
og anskaffe
MoLamper
Man slipper at utskifte
hvilket er nedvendigt ved Overgang Iii det kommunale
torer,
Elektricitetsværk.
Man undgaar at bekoste Forandringerav nuværendeLedninger.
Drift.
Sikrere

Lys

uten

Avbrytelse

hele

Døgnet

rundt

saavel Sendage som Hverdage (sammenlign § 3 i det kommunale Elektricitetsværks Betingelser).
Vor Strøm er aldeles ufarlig.
Skien deff 18de Februar 1914.

Als Laugstol

Bruk.
Centraltrykkeriet

Østerås

A.s

