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Kvinnertilledelse?
I juni i år startet Forbruker- og administrasjonsdepartementet
(FAD)
et lederutviklingsprosjekt spesielt myntet på kvinner. Seks etater deltar, hvorav Statkraft er én av dem.
Staten er avhengig av gode ledere, mener FAD. Og blant statsansatte kvinner finnes det mange godt kvalifiserte lederemner. Hvorfor
er de da ikke i ledelsen? spør vi oss selv. Ekspertene kan i den forbindelse fortelle oss at kvinners veg mot ledende stillinger — også i staten — er det reneste hinderløp. Det som lettest blir lagt merke til er
selvsagt kvinnenes egne «mangler», så som manglende relevant utdannelse, manglende yrkespraksis og manglende selvtillit. Men det
finnes også andre og vel så viktige hindringer som stopper kvinnene.
Disse hindringene ligger skjult i selve bedriftsorganisasjonen og i de
mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen, er FAD kommet til.
I Statkraft må det etter alt å dømme ligge mange slike hindringer,
også etter omorganiseringen, dessverre. Nå er de fleste lederstillinger som kjent besatt, og da ser kjønnsfordelingen i Statkrafts ledelse
slik ut: Administrerende direktør er mann. Blant fem divisjons- og
stabsdirektører, 17 avdelingsdirektører og fem medlemmer av
administrerende direktørs stab finnes ingen kvinner. Av 56 kontorledere er hittil 41 ansatt. Foreløpig ingen kvinner. Informasjonssjef
er ansatt, også han er mann. Og om ikke dette skulle være nok, så er
dessuten samtlige stillinger som driftsbestyrere (9) og anleggsledere
(4) ved uteadministrasjonene besatt av menn.
I dette dystre bildet skal det for skam skyld nevnes at her finnes et
enslig feminint innslag. Som direksjonssekretær har man valgt en
kvinne, og har vi forstått organisasjonsplanen rett, er hun til og med
medlem av administrerende direktørs stab. Men én svale gjør heller
ikke her noen sommer. Snarere tvert imot. Den er heller unntaket
som bekrefter regelen, og når sant skal sies, kan én kvinne blant så
mange menn lett oppfattes som et «gissel».
Det tyder imidlertid på velvilje når nå Statkraft har sagt seg villig
til å delta i FAD's bestrebelser på å skolere kvinner til ledelse. Dette er
selvsagt prisverdig. Og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at de tre kvinner som er plukket ut til å representere etaten, vil gjøre en kjempejobb. Men et konkret resultat i form av kvinnelige ledere i Statkraft
får vi tross alt ikke før ledelsen selv gjør alvor av sine gode intensjoner og ansetter kvinner i ledende stillinger.
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Omslagsbilde:Overlop på Osbudammen, et av Aura-verkenes damanlegg. Bildetble tatt
17. oktober i fjor. Da ble overløpet målt til 43m3/sek, noe
som tilsvarer full drift i Aura
kraftverk. Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.

Kraftledninger
ikke
helseskadelige

Det kan idag ikke påvises at det å
bo eller oppholde seg i nærheten
av hoyspentledninger har noen
helseskadelige virkninger. Den
offentlige debatt i den senere tid
har imidlertid fort til at NVE har
tatt kontakt med Helsedirektoratet for å få klarere retningslinjer
på dette felt.

Bedre kontroll
med kraftforsyningen
er målet

Etter 30 års kontinuerlig drift har
Aura kraftverk på Sunndalsora
gjennomgått full revisjon. Dessuten provekjores i disse dager en
ny databasert driftsentral som
skal sikre Statkraft bedre kontroll
med kraftforsyningen i det driftsområde som Aura-verkene har
ansvaret for.

Aura-odyss
med
driftsveteran

Slik Odyssevs reiste gjennom oldtiden, slik har vi med folge av en
driftsveteran fulgt historiens spor
et av Statkrafts reguleringsområder. Odyssevs brukte 20 år på
sin reise, vi brukte én dag. Det vi
motte, var vannkraftsektoren i et
notteskall.

Ulykker og
branner med
elektrisek årsak

Elektrisitetstilsynet melder i sin
siste årsberetning om syv dodsfall
i tilknytning til elektriske anlegg
1985. I tillegg ble 51 personer
skadet. De fleste ulykker inntraff
som folge av brudd på forskriftene, og Elektrisitetstilsynet karakteriserer tallene som stygge.

Forbygningssamling
Trondelag

Felleskapsfolelse og storre inspirasjon i hverdagen var tanken
bak det fellesmote som Forbygningsavdelingens
Trondelagskontor arrangerte for sine ansatte
ved Statkrafts kurssenter på Melhus 28. —29. april iår. Motet samlet 31 arbeidere, funksjonærer og
pensjonister og i det faglige opplegget inngikk på teori og praksis.

Statkraft
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Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene.Tidsskriftet fungerer som fellesorgan for Statskraftverkene og
Norges vassdrags- og energiverk. Utgivelsen forestås av et
bladstyre.
Synspunkteri artikler og innlegg står for forfatterens regning, og representerer ikke nødvendigvis etatenes eller
bladstyrets syn.

Kraftledninger ikke h
Men nye regler likevel underveis
energiverk
(NVE)
N orges
vassdragsoghar nå
bedt Helsedirektoratet
om
holdepunkter for å vurdere
forskriftene for høyspentledninger. Man ønsker et
samarbeid med Helsedirektoratet for å se på
forholdene både for
kraftledningsmontører,
for folk
som bor i nærheten av ledninger
med ekstra høy spenning og for

å se på adkomstforholdene
ved
slike ledninger og anlegg.
Kraftselskapene og el-verkene
vil bli anmodet om å sørge for
at el-montører ikke blir unødig
utsatt for gnistutladninger
ved
arbeid på høyspentanlegg.
NVE vil også fastsette
forskrifter slik at det ikke blir
bygget barnehager under
ledninger med høyere spenning
enn 132 000 volt (132 kV).

Det er sjefingeniør Ingvar Steine i
NVE's Elsikkerhetsavdeling som sier
dette. Steine fremholder imidlertid at
dette er noe man gjør til tross for at det
i dag ikke finnes holdepunkter for å si
at de elektromagnetiske feltene fra
høyspentledninger er helseskadelige.
ForskningssjefTore Sanner ved Radiumhospitalet fastslår for sin del at de
elektromagnetiske felt fra høyspentledninger ikke er kreftfremkallende.
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eskadelige!
Det sier han etter den debatt vi har
hatt i den senere tid omkring høyspentledningers helsemessige virkning på dem som bor eller oppholder
seg nær slike ledninger.

Det kan i dag ikke påvises at et har noen
helseskadelige virkninger å pholde seg eller
inger. Ved
bo i nærheten av høyspentl
r man likevel tatt
Elsikkerhetsavdelingen i N
or å få klarere
kontakt med Helsedirektor
retningslinjer på dette felt. tO Svein Erik
Dahl/Samfoto.

Det er likevel klart at Elsikkerhetsavdelingen i Norges vassdrags- og energiverk vil ta opp denne saken med Helsedirektoratet med tanke på å få nærmere holdepunkter når man skal vurdere arbeidsforholdene for el-montører, boforholdene ved kraftledninger
og adkomstforholdene til høyspentanlegg. Særligkan det bli snakk om å vurdere en utvidelse av byggeforbudsfeltet ved slike ledninger.
Høyeste tillatte nivå i Norge er 420
kV,det vil si 420 000 volt. Bare et fåtall
av kraftledningene i vårt land har så
høy spenning. En del andre land kan
ha opptil dobbelt så høy spenning på
sine viktigste overføringsledninger.
—Lameg understreke at man i dag
ikke kan påvise at det har noen helseskadelige virkninger å oppholde seg eller bo i nærheten av høyspentledninger. Likevelhar erfaringene fra en barnehage i Oslo vist at mange kan føle
sterkt ubehag ved å oppholde seg
lenge i slike områder. Derfor tar vi nå
opp saken med Helsedirektoratet, først
og fremst for å få klarere holdepunkter
når vi skal vurdere forskriftenefor slike
anlegg, sier sjefingeniør Ingvar Steine i
Elsikkerhetsavdelingen.
Steine understreker at de problemene man her står overfor, bare gjør
seg gjeldende ved ledninger på
300-400 kV, altså bare et fåtall av de
kraftledningene vi har i Norge.
—Rundtledningene med høyest spenning gjelder det byggeforbud i et belte
på omkring 10 meter på hver side av
ledningen, målt horisontalt fra de ytterste ledningene. Dette beltet er der-

for ekspropriert av ledningseierne, det
vil si Statskraftverkene eller andre av
våre større kraftselskaper, legger han
til.
Utvidet byggeforbud

aktuelt

—Men dette byggeforbudsfeltet vil
dere altså vurdere å utvide. Er det fordi
man erkjenner at det kan ha helseskadelige virkninger å oppholde seg lenge
i nærheten av slike ledninger?
—Nei,det er ikke påvist at dette kan
påføre noen varige helseskader. Men vi
må selvsagt godta at enkelte kan føle
sterkt ubehag ved å oppholde seg i det
elektromagnetiske feltet som omgir
slike ledninger. Mange føler ubehag
ved at de blir utsatt for gnistutladninger. Andre opplever ingen problemer.
Likeveltar vi det så alvorlig at vi nå ber
Helsedirektoratet gi oss holdepunkter
som kan benyttes ved en gjennomgang av bestemmelsene for utførelse
av slike anlegg. Byggeforbudsfeltetvil
bare være ett av flere forhold vi her vil
vurdere, sier Steine.
Forbud mot barnehager

Han forteller at man allerede nå oppfordrer kraftselskapene til å sørge for
at det ikke blir bygget barnehager under kraftledninger med høyere spenning enn 132 000 volt. Det er dessuten
klart at NVE vil fastsette forskrifter
med forbud mot bygging av barnehager i slike områder. Dette gjør man etter erfaringene fra den omdiskuterte
barnehagen i Oslo.Denne barnehagen
er for øvrig allerede nedlagt etter at saken ble tatt opp i vinter.

Elektromagnetiske
felt fra hoyspentledninger er ikke
kreftfremkallende,
sier forskere ved
Radiumhospitalet.
I Elsikkerhetsavdelingen i NVE
onsker man likevel
en nærmere
vurdering av
arbeidsforholdene
for el-montorer.
Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.

—Jeg må understreke at vi heller
ikke for denne barnehagens vedkommende har fått påvist noen direkte helseskader på grunn av de elektromagnetiske feltene fra ledningen. Likevel
er det klart at forholdene der førte til
en såpass sterk psykisk belastning
både for personalet og barna, at lignende forhold må unngås, sier Steine.
Han legger til at NVEogså vil gå ut
med oppfordring til kraftselskapene
om å legge arbeidsforholdene for elmontører til rette på en slik måte at de
ikke i unødvendig grad utsettes for
gnistutladninger. —I en undersøkelse
fra Sverige blir det antydet at hyppige
gnistutladninger kan være helseskadelige, og vi må dessuten anta at slike utladninger kan gjøre montorene
mindre aktpågivende i arbeidet, noe
som kan medføre at de på andre måter
utsettes for arbeidsuhell, sier Ingvar
Steine.
ELI

Ved en barnehage
Oslo folte både barn
og personale sterkt
ubehag ved å
oppholde seg nær
en hoyspentledning,
og NVE vil man
utarbeide forskrifter
med forbud mot
bygging av
barnehager i slike
områder.
Barnehagen i Oslo
er nå stengt. Foto:
Svein Erik
Dahl/Samfoto.
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Aura-verkene mot full automatisering:

Bedre kontroll med
kraftforsyningen er
målet,

Intervjuer:Mette Kjeldsberg
Foto:SveinErikDahlf
Samfoto

uttaler driftsbestyrer Sven Ranes I

som er et av
ved Aura-verkene,
Statkraftsstørstedriftsområder.
Heretterskalsekskraftverker,
ni trafostasjonerog 125 mil
høyspentledningfraRomsdali
sør til Namsosi nordfjernstyres
fra Sunndalsøra.
Automatiseringenav driften
vil ikkeføre til nedskjæringerav
Aura-staben.—Snareretvert
imot, sierdriftsbestyrerSven
Ranestil Fossekallen.—Forå
kunnebetjenedet kompliserte
maskineriet,må vi øke antallet
ansatte.De nye installasjonene
skalførstog fremstsikreoss en
bedrekontrollmed
kraftforsyningeni vårtdistrikt,
som er i underskuddpå kraft,
uttalerhan.

•

—Aura-verkene skal
dekke kraftbehovet
i et meget stort
forsyningsområde,
og når vi nå går over
til automatisk,
databasert drift er
det først og fremst
for å få bedre
kontroll med
kraftforsyningen,
understreker
driftsbestyrer Sven
Ranes.
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Det er nå over 30 år siden Aura kraftverk ble satt i drift, og den gang var det
landets største. Fremdeles må det nok
sies å høre til blant de større, men når
vi i dag snakker om Aura, er det gjerne
Aura-verkene vi sikter til, og det er atskilligmer enn kraftverketpå Sunndalsøra.
—Aura-verkeneer et svært omfattende driftsområde, kan driftsbestyrer
Sven Ranes fortelle. —Vårtforsyningsdistrikt er Møre og Romsdal, SørTrøndelag og Nord-Trøndelag, så vi
trenger all den kraft våre seks kraftverk
kan produsere. I tillegg til kraftverkene
bestyres ni trafostasjoner og 125 mil
høyspentledning fra driftsadministrasjonen her på Sjølsengpå Sunndalsøra.

Trang fødsel — men hurtig vekst

Første byggetrinn for Statskraftverkene på nord-Vestlandet var Aura
kraftverk, og her var fødselen usedvanlig trang. Planleggingen startet på privat basis allerede i 1905, og under
første
anleggstid
i
perioden
1912-1914 var hele 2 000 mann i arbeid på Aura. Men liksom ved Nore
stakk konjunktursvingninger, kapitalmangel og avsetningsproblemer, samt
nødsår og to verdenskriger kjepper i
hjulene for utbyggingen. Først da staten overtok og regjeringen Gerhardsen
satte i gang gjenreisningsarbeidet etter 2. verdenskrig, kom det fart i kraftprosjektet Aura. Stortinget vedtok prosjektet 1. oktober 1947, de første aggregater ble satt i drift i 1953, og i 1956
gikk Aura for full maskin.
—Den vanskelige begynnelsen kan
nok sies å bli oppveiet av den formidable vekst vi har hatt i ettekrigsårene,
mener Ranes. —Allerede i 1958 sto
Osbu kraftverk klart, og i 1963 kunne
vi innlemme Svorka i Aura-verkene. I
1968 og 1969 fikk vi to nye verk —
henholdsvis Trollheim og Gråsjø, og i
1975 fikk vi så vårt hittil siste tilskudd
Grytten kraftverk med pumpestasjonene Mardal og Monge. Totalt gir
dette oss en midlere produksjonsevne
på 3,2 TWh, og som en kuriositet kan
det nevnes at da Aura kraftverk i sin tid
ble planlagt, var det med tanke på en
produksjon på 120 MW, uttaler han.
Mer anså man ikke det var behov for
på den tiden. Velstandsutviklingenhar
med andre ord satt sitt sterke preg på
utviklingen av Aura-verkene.Omvendt

kan man vel også si at Aura-verkene
har vært med og sette sitt preg på velstands utviklingen på disse kanter.
Databasert driftssentral
nomisk drift

sikrer øko-

Utvikling og nyvinning er imidlertid
fremdeles stikkord for Auras vedkommende. I disse dager prøvekjøres vår
nye databaserte driftssentral, forteller
Ranes. —Sentralen som offisielt skal
åpnes i høst, er en landevinning for
kraftforsyningen på nord-Vestlandet
og i Trøndelag. Heretter skal alle våre
kraftverk og stasjoner overvåkes og
styres fra driftssentralen på Sunndalsøra, noe som gir oss muligheter både
til en sikrere og mer økonomisk drift.
Ranes betoner også viktigheten av at
Aura er knyttet til Samkjøringsnettet.
—Aura har siden starten vært kontraktforpliktet til å levere strøm til Ardal og Sunndals aluminiumsverk her
på Sunndalsøra, og svikter leveransen I hele ledningsområde 8 og 9 er man i ferd med
til a-verket mer enn en times tid, stiv- å ruste opp og forsterke fordelingsnettet. Dette
ner metallet i ovnene. Dette fører til er ledd i utbyggingen av stamlinjenettet for
store tap for ASV, og derfor har Aura Vestlandet og Trøndelag, og i automatiseringen
kraftverk måttet gå kontinuerlig siden av driften ved Aura.
idriftssettelsen i 1953. Etter over 30 års
drift gjorde 300 kV-Iedningen som
knytter oss til Samkjøringsnettet og en tinger av varegrinder og luker. For ovny transformator her på Sjølseng det rig måtte man foreta store utskiftinger
endelig mulig for oss å stanse Aura i og moderniseringer for å kunne fjerstyre kraftverket. Mange av disse utfjor.
Det ble da mulig å tømme den vel 15 skiftingene var likevel nødvendige etkilometer lange driftstunnelen, og det ter 30 års drift. Klargjøringenfor fjernvar på høy tid. Over 1 000 m3 sand, styring krevde selvsagt en del omlegsom var på «vandring»mot rørgatene, ginger også ved de øvrige stasjonene.
ble kjørt ut. Det var dessuten nødvenfor Vestlandet fulldig med store overhalinger og utskif- Stamlinjenettet
—

føres i 1990-årene

Nedbør
felt
km2

-

Nyttbart
magasin
mill. m3
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fallhøyde
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GWh /år
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effekt
kW
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tilløp
mill.rn3/år
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71
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20
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290
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39

260

381
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64
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130
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120

240
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*
**
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Trafostasjoner

Omlegningsarbeidet for automatisert
drift var vi vitne til blant annet ved
Brandhol og Istad trafo. Men i tillegg til
automatisering, står vel også forsterkning av nettet på programmet ved
Aura, Ranes?
Ganske riktig. Som et ledd i å
samle Norge til ett kraftrike, er man nå
i ferd med å styrke stamlinjenettet for
Vestlandet. Dette arbeidet har pågått i
en årrekke, og selv om man vanskelig
kan si noe presist om fremdriftsplanen,
regner vi med å ha etablert full samkjøring på 300 kV nord-syd på Vestlandet
i løpet av 1990-årene.
Gjennom bygging av nye trafostasjoner og forsterkning av nettet i ledningsområde 8, skal stamlinjenettet
mot Sunnmøre etter planen være fullført i 1989. Mot Breheimen er fullførelsen av dette arbeidet ennå ikke tidfestet, men man regner altså med at det
vil skje i løpet av det neste ti-år.
Arbeidet pågår for fullt innen våre
ledningsområder som strekker seg fra
Romsdal i sør til Namsos i nord, bedyrer Ranes. —I 1987 setter vi Ogndal
trafo ved Steinkjeri drift, og i 1989 regFOSSEKALLENNR. 5-6-86
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ner vi med å kople Orskog trafo til Auras 300 kV-nett. Nye linjer bygges, og
gamle forsterkes.
—Nettforsterkningen er svært viktig, sier Ranes, —for i årene som kommer vil det bli tvingende nødvendig å
få tilført vårt distrikt noe av Samkjorinqslasten. Aura-verkene til tross —
vårt distrikt er i underskudd på kraft,
og det blir stadig vanskeligere for oss å
dekke det økende behovet.
Rimelig Aura-krafthar «skapt»Sunndalsøra
Dialogen mellom Aura-verkeneog ASV
kan i seg selv sees på som norsk industrireising i miniatyr. Da planleggingen av Aura-verkene startet rundt
1905, hadde Sunndalsora knapt innbyggere i det hele tatt; i 1946 var innbyggertallet kommet opp i 200. I dag
har stedet Sunndalsora cirka 5 000 innbyggere, og Sunndal kommune rundt
7 000.
—Det var etableringen av aluminiumsverket som virkelig ga avsetningsmuligheter for Aura-kraften i 1947, og
aluminiumsverket har etter den tid
skapt levebrod for mange her på Sunndalsøra, forklarer Ranes. Uten Aurakraften hadde imidlertid ikke Sunndal
Verk vært mulig, så her lever vi av
hverandre, så og si.
Aura-verkenehar i dag rundt 180 ansatte, Cs/j det er kanskje ikke så mye i
forhold til arbeidsstokken på aluminiumsverket. Men omsetningen ved
Aura er upåklagelig.
—Grunnstenen Aura kraftverk ble
bygget i en prismessig moderat tid, og
verket ligger i et sentralt og stabilt og
nedbørsrikt område i Norge. Stor fallhøyde gjør dessuten at vannmassene
gir god avkastning selv ved forholdsvis

Arthur Overli og Frode Vikan er fornoyd med den trivelige nye trafostasjonen Istad, som er bygget
som et vanlig hus. Utenfor foregikk ledningsmontasje og omleggingsarbeid natt og dag.

lave priser. Anslagsvis avkastning pr.
kubikkmeter Aura-vann til alminnelig
forsyning er i dag 25 ore, mens vannet
til den billigste «industristrom»har en
verdi av en brokdel av dette. Men dette
gir likevel staten en pen inntekt hvert
år, mener Ranes.
Han tilfoyer at dette selvsagt er et
fiktivt regnestykke. De store investeringer og revisjonsarbeider som er foretatt i driftsområdet i de senere år, vil
i en overgangsperiode være merkbare.
—Ikke minst den nye databaserte
driftssentralen som vi regner med vil
koste oss rundt 40 millioner kroner.
Men nyinvesteringer og overhaling av
maskineriet må jo til fra tid til annen i
en bedrift som skal drives forretningsmessig, mener Ranes.

Aura-stabenhelt eksepsjonell
Når Aura-verkene gjennom så mange
år har vært gullkantet forretning for
staten, er det etter Ranes mening delvis på grunn av den solide planlegging
og utforelse som ble nedlagt i anlegget
fra begynnelsen av. —Vihar vært forskånet for uhell av større omfang, og
driften har stort sett gått smertefritt i
30 år. Dette mener jeg også i stor utstrekning vi kan takke et i gjennom
alle år usedvanlig driftspersonale for.
Staben vår er faktisk helt eksepsjonell,
og her kunne jeg brukt hele raden av
superlativer. Men facts taler for seg, og
det er ikke for ingenting at mange av
våre ansatte kan vise til bortimot 40 år
ved Aura. Disse begynte på anlegget
Dalen I, og fortsatte senere ved driften.
erfarne, solide, pålitelige og pliktoppfyllende folk skal man lete lenge
etter, slår Ranes fast.
—Riktignoker de fleste av disse veteraner nå i ferd med å tre over i pensjonistenes rekker, men også den
yngre garde lover svært bra. Mange er
vokst opp i industrimiljoet her på
Sunndalsora, og til tross for at lonningene kan være bedre andre steder enn
det vi kan tilby, er det forelobig rift om
jobbene ved Aura-verkene.Dette skyldes nok ikke minst arbeidsmiljøet, som
de ansatte selv skal ha mye av æren
for.
Automatisering gir flere arbeidsplasser
I forbindelse med automatisering av
driften, har man selvsagt vært engsteVed revisjonsstansen i fjor fikk maskineriet ved
Aura kraftverk full overhaling, og som bildet viser,
har man kostet på seg gilde farger i maskinhallen.
Kunstlys gir en illusjon av dagslys selv om
stasjonen ligger 300 meter inne i fjellet.

10
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Ved Aura-verkene er det i dag 193 ansatte, og
svært mange av dem som har sin arbeidsplass
på Sunndalsora, stilte villig opp for fotografen.

lige for nedskjæringer i arbeidsstokken.
—Detteblir ikke tilfelle, forsikrer Ranes. —Snarere tvert imot. Modernisering og automatisering kan nok føre til
mindre manuell betjening, men det
medforer økning av andre personellkategorier. Den nye driftssentralen vil
gi arbeid til 12 driftsingeniører, og
dette har ført til at vi har måttet ansette seks nye. Det er som ved Ranaverkene (se Fossekallen nr. 3/1986):
målet i seg selv er ikke økonomisk
innsparing, men bedre kontroll med
kraftforsyningen. —Miljømessigblir
sentralen en stor forbedring, tilføyer
Ranes. —Personalet flyttes nå ut fra
kontrollrommet i fjellet til lyse, pene
lokaler i administrasjonsbygget. Trolig
vil dette være med på å gjøre våre arbeidsplasser attraktive også i fremtiden. 12
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Truende skyer for kraftforsyningen?
—Når dette er sagt, vil jeg fa rette opp-

merksomheten på noe som er et problem for driftsområdene generelt. For
å kunne drive vår viktige kraftforsyning, er vi avhengig av kvalifisert arbeidskraft på alle plan. Som statsbedrift blir det etterhvert vanskeligere og
vanskeligere å stelle så pent med våre
ansatte som vi burde, og noe frem i tiden vil dette kunne bli en lei knipe for
staten. —Selv om vi foreløpig klarer
oss bra ved Aura, ser vi med økende
uro på utviklingen ellers innen kraftforsyningen, og det er å håpe at de folkevalgte i tide innser hvilke problemer
landet her står overfor. —Det nytter
ikke med hva du har av maskiner og
data-anlegg, hvis ikke folkene som skal
betjene dem, er på plass, advarer Ranes.

Omlegging innen
kraftforsyningen er
ingen spøk, mener
Arthur Overli, som er
en av dem som har
tilsyn med Brandhol
trafo. Det gjelder å
ha tunga rett i
munnen, skal man
holde på disse sakene!

‘,7's

Aurakraftverk
blir til
det syvende og siste aggregat
ved Aura kraftverk ble tatt i bruk
9. mai 1956, var det gått bare syv år siden sprengningsarbeidet for kraftstasjonen tok til, men hele 45 år siden utbyggingsarbeidets første start. Auras
forhistorie er således lang.
Distriktet hadde ventet seg meget av
utbyggingen, og skuffelsenvar stor da
anleggsarbeidet måtte legges ned etter en lovende start. Arbeidet ble gjenopptatt flere ganger, men nye håp som
var tent, ble avløst av skuffelseog mismot. To verdenskriger passerte revy
før prosjektet endelig ble realisert.
Ved konsesjon av 1913 fikk et privat
selskap — A/S Aura som var startet i
1907 —tillatelse til å bygge ut Lilledalselva i Sunndalen og Aura og Mardøla i
Eikesdal. Da selskapets ansøkning om
konsesjon på en samlet utbygging av
Lilledalselvaog Aura var avslått, planla
man i første omgang å bygge ut 70
MW i Lilledalselva.Kraften skulle anvendes til karbid- og cyanamidfakrikasjon på Sunndalsøra. Arbeidet ble
straks påbegynt med en arbeidsstokk
på hele 2 000 mann og fortsatt til utbruddet av første verdensskrig i 1914.
Etter en kort stans ble arbeidet gjenopptatt med redusert arbeidsstyrke og
fortsatt inntil høsten 1919 da arbeidet
stoppet helt. Det var da nedlagt om lag
17,5 millioner kroner i anlegget.
I starten var utbyggingen blitt finansiert gjennom det engelske selskap Nitrogen Products and Carbide Ltd. Under
første verdenskrig finansierte Bergens
Privatbank anleggsarbeidet, og da det
engelske selskapet gikk konkurs i
1920, overtok banken hele anlegget.
na

Til tross for skogen av linjer over Sunndalsøra,
har Aura-distriktet underskudd på kraft.

I 1927 sendte A/SAura inn ny ansøkning om konsesjon på en samlet utbygging av Lilledalselvaog Aura. Først i
1931 ga Stortinget sitt samtykke, men
A/SAura vegret seg nå for å vedta konsesjonen da selskapet ikke fikk avsetning for kraften. Arbeidet kom derfor
ikke i gang.
Under okkupasjonen kjøpte A/SNordag anlegget av BergensPrivatbank og
begynte arbeidet med utbygging av .
Aura for produksjon av lettmetall. Arbeidet ble innskrenket allerede i 1942
og nedlagt i 1943.
Ved Stortingsvedtak av 8. juli 1946
ble de rettigheter som var ervervet av
A/S Nordag i Aura, Mardøla- og Lilledalsvassdragene med tilliggende eiendommer, fallrettigheter og anlegg
overtatt av staten for fem millioner
kroner fra Direktoratet for fiendtlig eiendom.
Den 1. oktober 1947 vedtok Stortinget å sette i gang utbygging av Aura
med sikte på en installasjon på 120
MW. Den skulle utføres i Statskraftverkenes regi.
Som første byggetrinn forutsatte
man installasjon av to aggregater av
30 MW og utbygging av kraftoverføring for forsyning av Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
fylke.
Etter stortingsbeslutningen av 1951
om reising av et aluminiumsverk på
Sunndalsøra og en utvidelse av Aura
kraftverk, ble den endelige installasjon
290 MW. De første aggregater ble satt
i drift 18. oktober 1953. (Aura-avisa,
1978)

FOSSEKALLENNR. 5-6-86

13

Vannkraft i et nøtteskall:

Aura-odyssé
driftsveteran
Tekst: Mette Kjeldsberg
Illustrasjon: Svein Nyhus

Foto: Svein Erik Dahlf
Samfoto

for fjellet, strømmer morgenfriske
Aura-ansatte mot kraftverksportene.
Arbeidsstokken her ved Aura-verkene er stodig og god, forteller Berge.
Et av de mest stabile verk vi har når
det gjelder arbeidskraft. Slik lønnsforholdene er i staten nå for tiden, må en
ha et «kall»for å arbeide i Statkraft, og
skal man dømme etter stabiliteten i arbeidsstokken, må det være mange
med slikt kall ved Aura-verkene.For å
omskriveen tidligere politikersutsagn:
«Det er utrolig hva folk kan godta av
lave lønninger, bare de blir vant til
det!»
—De gode arbeidsforholdene ved
Aura-verkenegjør at de aller fleste likevel blir på sin post,tilføyer Berge.
Personalet her er et sammensveiset
team, som en stor familie, så og si. Her
får enhver anledning til å engasjere
seg i de oppgaver man har evner og in-

teresser for, og dette gjør arbeidet allsidig.

Kraftledningene i Litledalen viser at vi ferdes i
et vannkraftdistrikt. Her knyttes Aura-kraften til
Samkjøringsnettet.

H
ar
segman
og samtidig
øyne og ører
en rutinert
med
driftsveteran som guide, kan en
reise gjennom bare en liten del
av et driftsområde bli en odyss
innen vannkraftsektoren.
Planlegging og kontroverser,
utbygging og naturvern, anlegg
før og nå, drift og driftsproblemer — og ikke minst alle
de ulike mennesker som ved sitt
daglige virke gir oss den
vannkraft vi har behov for. Med
driftsingeniør Oivind Berge som
cicerone presenterer vi her
vannkraftsektoren
i et
«nøtteskall».

En av våre guider ved Aura-besøket i
fjor høst var driftsingeniør Oivind
Berge. Berge har vært 27 år i etaten,
hvorav de siste 17 ved Aura-verkene,
og hans oppdrag var å vise oss reguleringsområdet for kraftverkene Aura og
Osbu. Dagen med ham i fjellet ble
uforglemmelig på mer enn en måte.
Gjennom hans kommentarer og synspunkter skiftet landskapet i disse timene fullstendig karakter. «Tilsigsområdet» ble på en og samme tid et
stykke levende norsk natur, et interessant stykke norsk historie og en viktig
del av norsk næringsliv.

Non-stop drift i 30 år

Etter at Berge på denne måten har velsignet arbeidsmiljøet ved Aura-verkene, kan vi begynne klatringen mot
fjellområdet. Det første stykket går vegen gjennom den bebodde del av Litledalen, et navn som det for øvrig er
umulig for en barket østlending å uttale. Gjennom det trange dalføret med
stupbratte, høye fjellsider minner tre
kraftledninger oss om at vi er i et vannkraftdistrikt. Ledningene gir Berge nye
assosiasjoner.
—Først i 1962 fikk vi forbindelse
med landets samkjøringsnett med linjen via Osbutil Vågåmo, og 300 kVledningen dere ser, som går direkte fra
Aura til Vågåmo, knytter oss til den
store «samkjøringsringen».

Allsidig arbeid for sammensveiset team

Idet vi svinger ut fra Aura-verkenes
driftssentral på Sunndalsøra med kurs
14
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Anleggskraft til
Aura-utbyggingen
ble skaffet fra
kraftverket Dalen I
innerst i Litledalen.
Her fra byggearbeidene
i 1914.
Anleggskraftverket
var i drift helt til
1960, men i dag er
alle spor fjernet.

ed
Sjøleng

Fra toppen av Sandvasslia ble det bygget
jernbanetrase videre til Osbu. Traseen kan i dag
kjøres med bil, og gir en naturopplevelse
av de
sjeldne. Foto: 1914.

--
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Innerst i Litledalen ble jernbanevognene
løftet
800 meter til værs i fjellsiden med denne heiskonstruksjonen. Den ble kalt Toppheis, og bildet er
sannsynligvis tatt i 1914.

Takket være ny transformatorkapasitet mellom Aura og aluminiumsverket på Sunndalsøra (ASV), kunne man
endelig den 17. august i fjor stoppe
Aura kraftverk for revisjon av vannveien. Dette skjedde altså etter 30 års
kontinuerlig drift. —Dette må være
norgesrekord, sier Berge. —Helt uforsvarlig! Det virker som ledelsen i Oslo
ikke forstår at et kraftverk regelmessig
må stanses for skikkeligrevisjon.
Ved idyllen Dalevatnet innerst i Litledalen ser vi den nedlagte kraftstasjonen Dalen III. Den ble i sin tid bygget
for å skaffe anleggskraft, og brukes nå
som lager. Under Auras første anleggsperiode, det vil si i årene 1910-1919,
ble kraftstasjonen Dalen I bygget
lengre nede i dalen. Den er imidlertid
nå revet, så selv om den var i drift helt
til 1960, ser man i dag ikke spor etter
den. Dalen IIble prosjektert, men aldri
bygget.
Jernbanem/toppheis
Om Dalen I er borte, ser man fremdeles
rester etter en jernbanetrasé i den
stupbratte fjellsiden. I 800 meters
høyde skimtes den som en strek i retning Osbu. —Dergikk det jernbanetog
helt frem til midt i 1950-årene, forklarer Berge.
—Jernbanens første etappe var
strekningen Sunndalsøra—Dalen I.
Ved Dalen I hadde man konstruert en
sinnrik innretning (Toppheis), som
gjorde at man kunne dra vognene sideveis oppetter fjellsiden til cirka 800
meters høyde. Fra Toppheis fortsatte
banen så nærmest horisontalt innover
mot Osbu. Den cirka åtte kilometer
lange trasen i fjellsiden egner seg
godt for en luftig spasertur, men Berge
påpeker at man da ikke bør ha høydeskrekk. —Vihar faktisk kjørt helt frem
til Toppheis med bil. Ved ettersyn av
tverrslagene for driftstunnelen er
denne atkomsten god å ha.
Kraftanleggog hytteliv
Fra dalbunnen opp til Osbu kraftverk
har Aura-verkene bygget taubane for
vinterbruk. —Da jeg kom hit i 1969,
var nedre stasjon ved denne taubanen
nettopp tatt av snoras, forteller Berge.
—Jegble straks engasjert i bygging av
ny nedre taubanestasjon på et «rassikkert» sted, og et slikt sted var ikke lett å
finne, for her går det snøras nær sagt
overalt!Vikontaktet alt som var av nedarvet ekspertise, og vi har vært heldige
med resultatet. Banen er i dag en sik-

-Osbu kraftverk er så lite at det ikke ville bli
bygget i dag, mener vår guide Øivind Berge.
16

FOSSEKALLEN

NR. 5-6-86

ker og helt nødvendig vinteratkomst Det var med jernbane
mannskap og materiell
til Osbu kraftverk og fjellområdet.
fraktet fra SunndalsTaubanen skal bare brukes ved ble
ora til arbeidsstedene
strengt nødvendig tjenestekjøring, ved Osbu. Bildet er
noe som gjør at hyttefolket, som ellers tatt i 1914.
kunne hatt stor glede av et slikt transportmiddel, må ta beina fatt opp gjennom lia når de skal til fjells i påsken.
—Men det hender nå vi gir dem en
håndsrekning med en tung ryggsekk
da, smiler Berge.
Hyttelivet er ellers sterkt utbredt i
disse fjellområdene. De fleste hyttene
ligger i statsallmenningen. —Slikeallmenninger blir administrert av hver
enkelt kommunes valgte fjellstyre, og
her føres det heldigvis en restriktiv politikk,mener Berge. Det er spesielt området i Torbudalen som er populært i
hyttesammenheng. Torbuvatnet som
ligger som en oase mellom Osbuvatnet
og Aursjøen, er uregulert, og Torbudalen er et syn for seg. Høyfjell, blin- ifølge Berge. —Menden nye Reinvasskende småvann og evig vindsus. Det dammen er solid nok, så noe slikt skal
skal villig innrømmes at her er vakkert. ikke skje igjen, tilføyer han.
—Oppryddingen etter Aura-utbyg—Allesunndalinger lengter til Torbudalen, og de gamle på aldersheimen gingen pågår fremdeles, forteller
blir lett sentimentale når de hører nav- Berge. —Den gangen var visst naturvett et ukjent begrep. Man gjorde det
net, forteller Berge.
man fant nødvendig for å få kraftverkene i gang, deretter forlot man områStygge spor etter dambrudd og
det og lot utslitt materiell ligge tilbake.
anleggsarbeid
Det er mye som fortjener oppmerk- Det ble ikke gjort forsøk på å ordne
somhet i dette området. Da den tidli- opp eller å skjule stygge spor. Disseargere Reinvassdammendelvis brøt sam- beidene ble overlatt til driftsfolkene
men rundt 1950, ble svære vannmeng- som kom etter.
der skyllet nedover dalføret. Fortsatt
mangler deler av grunnfjellet vegeta- Osbukraftverk
sjon, og i et utgravet elveløp er det av- —avansert drift i stor hoyde
dekket blankskurte kampesteiner mel- Vi er nå nådd opp på høyfjellet, og her
lom opprotet morenegrus. Et nedslå- støter vi på Osbu kraftverk, hvor man
ende syn og et stygt sår i naturen som utnytter det cirka 50 meter høye fallet
også neste generasjon må leve med, mellom Osvatnet og Holbuvatnet. Det

•

siste er inntaksmagasin for Aura kraftverk, men rommer vann for bare to
døgns topplast der. Det gjelder derfor
å kjøre Osbu slik at man holder konstant høy vannstand i Holbuvatnet.
Nå utvikler man dataprogrammer
nettopp med tanke på en slik maksimal utnyttelse av vannet, sier Berge.
En ny og fascinerende teknikk under
stadig utvikling.
Den moderne driften står i sterk kontrast til den noe uryddige Osbudammen. —Det skal bli bedre, lover Berge.
Nå er vi straks ferdige med «ansiktsloftingen» på Aursjødammen, og deretter setter vi i gang her. Begge dammene blir forsterket i samsvar med dagens forskrifter,og om noen år skal det
bli riktig pent her. Gi oss bare penger
og litt mer tid!
Ellersmener Berge at Osbu kraftverk
ikke ville blitt bygget i dag. Trolig ville
man heller brukt Osvatnet som inntaksmagasin for Aura i stedet, og dermed lagt 50 meter til fallhøyden der.
De syv aggregatene i Aura kraftverk gir
cirka 290 megawatt, noe som tilsvarer
ytelsen ved et middels stort aggregat
ved Vestlands-verkene,forklarerBerge.
—Neste generasjon vil nok derfor
vite å forenkle hele det tekniske anlegget. Vedlikeholdet krever en stor besetning, noe som fører til økt administrasjon. Når man nå etter sigende skal
forenkle og rasjonaliseredriftsrutinene,
må man derfor etter mitt syn begynne
med å redusere antall komponenter!
Vakkerthåndverk
på «ny»Aursjødam
Vi nærmer oss Aursjøen,som er hovedmagasin for Aura og Osbu kraftverker.
Den 950 meter lange steinfyllingsdammen mot Eikesdalruver godt i terrenget, og bak de enorme steinmassene
ligger det lagret nok vann til en energiproduksjon på 1 730 GWh.
I fint, stille fjellvær er det lett å feilvurdere vannmassenes kjempekrefter.
—Iskikkeligstyggvær kan det gå hardt
for seg her oppe, sier Berge. —FullAursjø uten is kombinert med stormkast
fra sør, er tøffe saker. Som dere ser holder vi på med siste finpuss etter et omfattende forsterkningsarbeid som har
pågått i flere år. Nå har dammen fått
en skikkelig mur nedstrøms, samtidig
som den er blitt et par meter høyere.
Det vakre steinarbeidet på nedsiden av
dammen er beundringsverdig. —De
restaurerte dammene burde vel kunne
stå urørt også de neste 30 år, mener
Berge.
Aursjødammenflittig besøkt
Ved Aursjødammen har den lokale turistforening sin hytte. Pengemangel
cjjorvel at man ikke har maktet å vedlikeholde den anleggsbrakka som man i
FOSSEKALLENNR. 5-6-86
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Reguleringsområdet
for Aura har stort
turistinnrykk både
fra inn- og utland
i sommersesongen.
Hytteliv, camping, jakt
og fiske er utbredt —
kraftutbyggingen
til
tross.

sin tid overtok fra NVE.I dag er den til
nedfalls og et trist skue, og mange tror
feilaktig at det er Aura-verkene som
står som eier av elendigheten.
—Brakkaskulle aldri vært gitt bort, sier
Berge. —Denhar påført oss mye bråk,
og det er å håpe at turistforeningen får
tillatelse til å bygge et annet sted.
Ellers forteller Berge at det går en
strøm av biler gjennom området om
sommeren. At Aursjøen trekker til seg
turister, er ikke til å undres over, reguleringsområdet er fjell godt som noe.
—En kuriositet er det kanskje at Aursjøen ligger i Lesja, som er en av Norges mest nedbørfattige kommuner.
Det store tilsiget kommer i hovedsak
fra nabokommunen Nesset, der været
kanskje kan sies å være mindre gunstig
for turismen.
Overlop fra Aursjoen siste host. Her suser 42
kubikkmeter pr. sek. mot Eikesdalen, en
vannmengde som noyaktig tilsvarer topp
produksjon ved Aura kraftverk. Altså like mye
vann utenfor som gjennom maskinene!

Nedbør eller ikke nedbør, turister er
det mange av. Også utlendinger som
om sommeren holder til i ukesvisi fjellområdet, skal vi tro Berge. —Hvordet
er mulig å komme fram med bil, kan
du være sikker på å støte på fullt utstyrte husvogner. De søker vel fred og
ensomhet i våre norske høyfjell, sier
han. —Endag skulle jeg sammen med
en kollega inspisere et fjerntliggende
bekkeinntak. Etter en times rask fottur
havnet vi plutselig midt i en naturistleir full av utenlandske turister. Vi fant
det best å fordufte hurtigst mulig!
Både ved Osvatnet og Aursjøen møtes vi av et syn som nok ikke er alle turister forunt å skue. På grunn av opprenskingsarbeid i Auras driftstunnel
hadde både Aura og Osbu kraftverk
stått i flere uker, og med vedvarende
regn i lang tid, hadde Aursjøen fått vesentlig overløp. Denne dagen tilsvarte
overløpet topplast ved Aura, eller oversatt til kraftverksspråk: cirka 42 kubikkmeter pr. sekund. De sydende
vannmassene som velter mot Eikesdal,
gav for en stakket stund nytt liv til det
ellers tørrlagte løpet for Aura elv.
Berge er opptatt av dette med vann
som renner i havet — uten å bli utnyttet. —I tider med overflod av vann i
kraftverksmagasinene og endog svære
overløp burde man kunne redusere
stromprisen for levering til den private

forbruker. Dette er et teknisk problem
som etter min mening kan og må løses.
Takrennemed tradisjoner
Før vi endelig når reisens mål — utsiktspunktet mot Eikesdal,passerer vi
en fjellside der det går spor etter elvefar. —Her er to større og en rekke
mindre elver tatt inn i en tunnel og ledet til Aursjøen. På denne måten er

Oivind Berge ved Aura-verkenes stolthet, den
restaurerte Aursjodammen.
—I skikkelig
styggvær slo bolgene over det som var av ekstra
skvettskjermer
og bolgebrytere, så derfor måtte
vi forsterke dammen med et tre meters
steindekke på nedsiden, og gjore den noen meter
hoyere.

Den «nye» Aursjodammen
med vakker
steinbekledning
holder sine 30 år til. Da blir det
bygget ny, tror Berge, for det vil ikke lonne seg
okonomisk å tappe ned det store
Aursjomagasinet.
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bli presset ned i morenegrusen. Når
det gjelder balansen i naturen, er marginene meget små, og etter min mening burde grunnvannstanden derfor
vært opprettholdt i Eikesdal.
Den smale anleggsvegen mot Aursjøen og Sunndal er fortsatt Eikesdalens eneste vegforbindelse med omverden. En planlagt vegforbindelse
med Lesjaer forløpig lagt på is, så det
man nå håper på, er en helårsveg langs
Tørrlagt Eikesdalmed vegEikesdalsvatnet. —Denne vegen vil
problemer
komme, men det tar nok sin tid, mener
Så er vi der da, ved utsiktspunktet, og Berge. — Byggingener så vidt startet i
skuer ned i den sagnomsuste Eikesda- andre enden av vannet, og det er forelen. Denne dalen som kom til å spille løpig usikkert hvordan vegen skal fien så viktig rolle i vannkrafthistorien nansieres. Man kalkulerer nemlig med
her til lands. Her mener Berge det er på at vegen vil koste rundt 80 millioner
sin plass med et lite tilbakeblikk.—Det 1985-kroner, og da kommer man ikke
man i sin tid gjorde var altså å lede langt med de 25 millionene som er beAursjøen mot Sunndal. Deretter ble vilget.
vannføringen i Aura elv minimalisert
ved at man fullførte takrenneprosjek- Kampen om Mardøla
tet. Endelig mistet EikesdalenMardals- Forholdet mellom Aura-verkene og Eivassdraget ved at dette ble ledet mot kesdalen er svært godt, fremhever
Romsdalen og Grytten kraftverk. Der- Berge. Mot alle odds, vil kanskje
med var Eikesdalen nærmest ruinert mange si, med tanke på forhistorien. I
hva rennende vann angikk.Det tørre el- ettertid kan man gjøre seg visse reflekveleiet gjennom dalføret er et trist sjoner.
skue, mener Berge. Vannkraftregule—IEikesdalvar motstanden mot det
ringen har i Eikesdalført til lav grunn- opprinnelige utbyggingsalternativet
vannstand, noe man har forsøkt å kom- relativt svak, mens det var mange som
pensere med kunstig vanning. Dette er stilte seg skeptiske til takrenneprosjeknoe som tydeligvisopptar Bergesterkt. tet og en minimalisering av vannførin—Et dalføre som Eikesdal har mye gen i Aura elv, forklarer Berge. —Da
morenegrus i bunnen, og det har tatt NVE's hovedstyre til tross for sterke
naturen tusener av år å frembringe det protester likevel tilrådde dette siste
sparsomme jordlaget over. Dersom prosjektet, uttalte man som «plasterpå
man erstatter den naturlige fuktighet såret» at nå var grensen nådd. Heretter
som grunnvannet gir, med kunstig skulle det ikke føres mer vann bort fra
vanning, er jeg redd at jordlaget kan Eikesdalen! Men historien viser jo at eikesdølene ble lurt. De hadde satt sin lit
til at de Sistestørre vassdraget i dalen,
Mard3,1 a s ra
utbygges
fjellsiden faktisk blitt renset for vann,
forklarer Berge. —Forøvrig kan jeg fortelle at da Stortinget i 1958 vedtok
dette prosjektet, var det første gang i
norsk kraftutbyggingshistorie at betegnelsen «takrenne»ble brukt. Senere
er den gått inn i språket som en standard betegnelse for tunneler som samler vann fra en rekke elver og bekker
langs en dalside.

mot Eikesdalen.I stedet rådet et senere
hovedstyre Stortinget til å vedta utbygging av vassdraget mot Romsdalen.Og
i den anledning ble det fra Statskraftverkenes side uttalt at et hovedstyre
ikke måtte føle seg bundet av det et
tidligere hovedstyre hadde lovet! utbryter Berge.
—Dethele endte opp med mye skrik
og skrål, fortsetter han. —Eikesdølene
mente at når de ikke fikk bygget ut
Mardalsvassdraget mot sitt eget dalføre, fikk det være med hele utbyggingen. De som ville bevare Mardalsfossen uberørt for enhver pris, sluttet seg
snart til eikesdølene, og endelig dukket en ny og hittil ukjent gruppe opp,
nemlig de som av prinsipp demonstre-

.

Mesdale

Nisse- a
spraifigeld
,
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Utsikt mot Eikesdalen, best kjent fra kampen
om Mardøla i 1968. Nå venter eikesdolingene
på helårsveg langs vannet. Anleggsvegen
mot
Aursjøen og Sunndal er kjørbar bare om
sommeren.

hjemme. En salomonsk løsning som
ville tilfredsstilt de fleste, mener Berge.
—Men det er selvfølgelig lett å være
etterpåklok, tilføyer han.
Ny-gammel

rer mot absolutt alt og alle. Dissegruppene samlet seg altså til motstand mot
utbygging, men på helt ulike premisser. Anleggsvegen til reguleringsområdet var allerede delvis ført frem fra
Romsdalen, og her la organiserte «lenkegjenger» seg foran anleggsmaskinene for å hindre videre fremdrift.
Teltleirer, politi, journalister, fotografer Jo,her ble det liv!Tilslutt dukket
en gruppe fra Romsdalen opp, som
hadde sett fordeler i utbygging mot sin
side. Disse truet samtlige demonstranter med «død og fordervelse»!!!Etter
en tid roet situasjonen seg, og anleggsar • et kunne fortsette uforstyrret,

fortsetter Berge. —Sakensatte imidlertid spor. Forskere hevder at disse demonstrasjonene dannet skole for senere opposisjon mot myndighetene,
for eksempel i EF-striden og Alta-demonstrasjonene.
Berge mener at man burde vært smidigere i behandlingen av denne saken
helt fra begynnelsen av. Dersom Mardalsvassdraget var blitt bygget ut mot
Eikesdal, kunne bygda fått noen sårt
tiltrengte arbeidsplasser, og hadde
man samtidig bygget ut Rauma mot
Romsdalen, ville hvert dalføre fått sin
kraftstasjon samtidig som vannet ville
fortsette å renne der det naturlig hørte

lederstil

Overveldet av inntrykk vender vi igjen
nesen mot Sunndalsøra.Med Bergestil
dels krasse utfall mot både det ene og
det andre friskt i mente, spør vi forsiktig om det er slik at han trives i jobben.
—Detvar da noe til spørsmål! Hvorfor
tror dere ellers jeg har vært her i 17 år?
A nei du, de fleste som kommer til Aura
stortrives. Det mange av oss imidlertid
savner sterkt, er nærmere kontakt med
våre overordnede i Oslo. Vi føler oss
rent ut sagt som amerikanernes
«glemte arme i Korea».Og skal man endelig ut av hovedkontoret i Middelthuns gate, synes det som om all interesse er konsentrert om de nye anleggene. Mange av oss har ikke engang
sett skyggene av dem som burde ha
vært har årlig! Slikter uheldig på flere
måter.
Hvordan mener så Berge en Oslo-sjef
bør være? —Tja,hva skal jeg nå svare
på det? Man har jo hørt om sjefer som
plutselig og helt uventet innfant seg
pr. hesterygg, iført ballongbukser, ridestøvler, og med minst to seksløpere i
beltet. De skjøt vilt i luften og skremte
alle mann ut på linje klokka fire om
morgenen. Deretter undersøkte de
nøye hva hver enkelt hadde i skuffene.
Fant de noe å påpeke, brølte de hest og
uartikulert: «Er dette ikke i orden når
jeg kommer tilbake, så skal noen skytes!»
Hvorvidt dette er en stil som appellerer til driftsdirektør Ola Gunnes, skal
være usagt. Berge mener selv at en
mellomting mellom fortid og nåtid når
det gjelder lederstil, vil være å ønske.
—Det må være tillatt å tro at en slik
«ønskesjef»ville skape den nødvendige
nye giv i Statkraft og i samtlige av våre
ni driftsområder, føyer han til.

•
Aursjøen_

G

en kraftverk:

Mardøla 18 år etter
vis åRomsdalshorn
vis den beryktede
Under
rett
Trollveggener en portali
fjellveggenså vidt synligfra
riksvegen.Dette er et kraftverk.
Mendet er ikkeet hvilketsom
helst kraftverk.Stillhetenog
roen iémradet fortellerlite om
.

endelser dette
lri

t 1968.

Under Romsdalshorn, rett vis-å-vis Trollveggen
ligger Grytten kraftverk som i sin tid skapte
Norges-historie. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

-—Etter slaget om Mardola har vi hatt arbeidsfred, uttaler maskinmester Kjell Inge Rosvik
(t.v.). Flor sammen med Oddvar Gyldenskog og Odd Bo foran kraftverkets portal.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Under
ble
planleggingen
det bygget en
modell
imponerende
av Grytten-utbyggingen
til den nette sum
av 125 000 kroner.
Modellen er nå
plassert
kraftstasjonshallen
hvor den tjener som
informasjon for
besøkende. Grytten
er et begrenset
besøksverk. Foto:
Svein Erik
Dahl/Samfoto.

—Koker det lite av i dag, forteller maskinmester Kjell Inge Røsvik,som har
vært ved Grytten siden starten. —Annet enn det som er i maskinene våre
da. Etter at slaget om Mardøla var
over, har vi hatt arbeidsfred.
Røsvikhar faktisk vært ved Grytten
helt siden 1964, når sant skal sies. Da
ble nemlig Grytten trafostasjon satt i
drift, og det var han med på. —Etter
Mardøla-konflikten kunne vi sette i
gang arbeidet med kraftverket i 1970.
Dette sto klart i 1975.
I tillegg til kraftverk og trafo hører
også to pumpeverk under driften av
Grytten — nemlig Mardal og Monge.
Dissekjøres ikke når magasinet er fullt.
—Men når magasinstanden er lav om
våren og sommeren, kjører vi dem.
Vedlikehold og tilsyn som må tas når
stasjonene står om vinteren, medfører
mang en strabasiøs tur innover fjellet.
Jeg tror ikke noe kraftverk har så
mange typer kjøretøy på stallen som vi
En nesten fulltallig Grytten-stab. Foran
maskinmester Kjell Inge Røsvik, bak fra venstre:
Eivind Naas, Aud Rathe, Odd Bø, Håkon Bjerkeli,
Per Magne Toven, Oddvar Gyldenskog og Magnus
Alnes. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

24

FOSSEKALLENNR. 5 - 6 - 86

har, for det kan være stridt å komme
seg inn i disse fjellområdene i all slags
vær, sier Røsviktil Fossekallen.
Grytten kraftverk er ubetjent og
fjernstyres fra trafostasjonen. Når driften av Aura-verkene etterhvert skal
overtas av den databaserte driftssen-

tralen, skal imidlertid hele Gryttenkomplekset drives fra Sunndalsøra. De
forsterkninger og omlegningsarbeider
som automatiseringen av driften krever, var i god gjenge da vi besøkte
Grytten.
Vilautomatiseringen gjøre besetningen overflødig her ved Grytten, spurte
vi Røsvik. —Nei,svarer han. —Mannskapet vårt er tilpasset de nye tider, og
det har faktisk vist seg at fjernstyringen vil gi mer arbeid og derfor kreve
flere folk.
For tiden er det ni ansatte ved Grytten; seks faste, to timelønte og én lærling. Atte av disse var samlet til sosialt
samvær under vårt besøk, og vi hørte
ikke annet enn at Grytten var en god
og trivelig arbeidsplass.
—Hvisvi endelig skulle sette fingeren på noe, måtte det være beliggenheten, blir det uttalt. —Gryttenligger
langt fra bygdas sentrum, og vi hadde
vel kanskje sett at driftsboligene lå litt
nærmere Andalsnes.Slikdet nå er, står
den ene driftsboligen tom, mens en er
bygget om til linjehytte.
Og godt er kanskje det, for forrige
vinter var to av boligene truet av et
snoras som gikk — det var 800 meter
bredt. Én av boligene ble skadet, og
den vil bli revet. Den andre, som ligger
i nærheten, vil bli solgt.
—Vel, sier Røsvik. —Egentlig har
ikke vi som jobber her nå behov for
hus, men reglene sier at det skal være
to driftsboliger her. Disse skal tjene
som innkvartering for nyansatte inntil
de får skaffet seg noe permanent. Og
turen til Andalsnes er jo ikke all verden
heller, da, tilføyer han.
Med de begivenheter som med
jevne mellomrom finner sted hos nærmeste nabo, Trollveggen, burde Grytten-ansatte dessuten fremdeles få behovet for dramatikk i hverdagen dekket, skulle vi tro.
MK

En grunnpilar i
Aura-staben
I Aura-staben er det mange som kan
skilte med ansiennitet fra 1947, og
transportarbeider Gunnar Vollan er en
av dem. Som 17-åring fikk han arbeid
på Aura med fyring i anleggsbrakkene,
og i de 39 årene som er gått siden den
gang, har han trofast tjent Statskraftverkene med ulike arbeidsoppgaver.
I dag er han altså transportarbeider,
brøyter og kommer seg frem i all slags

vær. Med sitt slit og sitt alltid like gode
humør, er han en grunntapp i Auramiljøet, sies det.
Vollan blir av kolleger og arbeidskamerater karakterisert som yrkesstolt,
flink og solid. Ingen kan vel ønske seg
bedre attest, så det er ikke rart han
smiler idet vi passerer ham på anleggsvegen ved Osbuvatnet.
Foto: Svein ErikDahl/Samfoto.

En tro tjener i Vår Herres bilgård
Det foregår anleggsarbeid i Auras reguleringsområde. Dammer rustes opp,
veger forsterkes. Et arbeid som krever
sitt både av mennesker og maskiner —
både på den ene og annen måte.
Mennesker som eldes, pensjoneres.
Så ikke med maskinene. Denne «karen»
her traff vi ved Aursjø, hvor han i den

senere tid bare er brukt til vedlikehold
på dammen. En sliter med anleggsskilter som hadde sin storhetstid på
Tokke i 1961, men som nå er utslitt.
Litt vemodig må det være å avlevere
en slik tro tjener til salg for opphugging.
Foto: Svein ErikDahl/Samfoto
FOSSEKALLENNR. 5-6-86
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Hundre prosent
oppslutning
om NEKF ved
Aura-verkene:
Intervjuer: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto

Terje Stafsnes er hovedtillitsmann
for NEKF ved
Aura-verkene, og han kan skilte med 100%
oppslutning om foreningen både innen de
aktuelle yrkesgrupper, og blant kontorpersonalet.

Tillit mellom forening
og ledelse viktig,
mener hovedtillitsmann Terje Stafsnes
organiserter cirka
i
Ved ansatte
Aura-verkene
135
NEKF. Dette betyr 100 %
oppslutning om foreningen
både innen de aktuelle
yrkesgrupper og av kontorpersonalet, som ved Aura har

funnet det naturligst å høre til
her.
Hovedtillitsmann Terje
26
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Stafsnes kan ikke være annet enn
fornøyd med dette, og forholdet
til Aura-ledelsen er det heller
ikke noe å utsette på, mener han.
Men alt er ikke rosenrødt, så her
er nok å henge fingrene i for en
tillitsvalgt.
I tillegg til lokale saker er
Stafsnes og hans folk spesielt
opptatt av den sosiale

nødvendighet
av likhet i
strømprisene og — ikke minst
opprettelsen av en
landsomfattende
energiskole.
På Sunndalsøra burde
forholdene ligge meget godt til
rette for et slikt utdanningssenter, sier Stafsnes til

Fossekallen.

de fleste som meg, at foreningsarbeidet er viktig i dagens samfunn. Hvor
mye den enkelte så har av overskudd
til å engasjere seg aktivt i dette arbeidet, varierer selvsagt. Men når det gjelder saker som direkte berører arbeidsplassene våre her ved Aura-verkene,er
interessen og aktiviteten alltid stor,
kan Stafsnesfortelle.
Tillit til ledelsen

Når de ansattes organisering er såpass
sterk, er det ofte et tegn på konflikt
med ledelsen. Har ikke de ansatte tillit
til Aura-ledelsen,Stafsnes?
Jo, absolutt! Forholdet mellom de
ansatte og ledelsen er meget godt hos
oss. Vår forening har tillit til ledelsen,
og den til oss. Det betyr selvsagt ikke at
alt er rosenrødt, vi har mange —og til
dels vanskelige saker som må løses i tiden som kommer, men ledelsen viser
vanligvis stor forståelse for våre synspunkter. Vi er også vårt ansvar bevisst,
derfor pleier vi å finne frem til løsninger som de fleste kan være tjent med.
Geografiske

avstander

et problem

Et tillitsfullt forhold til ledelsen må
være et godt utgangspunkt for en hovedtillitsmann. Men hvordan fungerer
så forholdet mellom foreningen og
medlemmene, spurte vi Stafsnes.
Her må jeg med en gang understreke at vi har et godt tillitsmannsapparat. Problemet vårt er at vi må jobbe
innen et stort geografisk område, og
når våre 135 medlemmer er stasjonert
Hundre prosent oppslutning
så spredt som de er, er det vanskelig
Alle slutter opp om NEKF(NorskElek- for meg å holde personlig kontakt med
triker- og Kraftstasjonsforbund),både alle. Men dette gjelder vel innen alt
de som yrkesmessig hører til i forenin- foreningsarbeid, og med det apparatet
gen og kontorpersonalet. Vi spurte ho- vi har til rådighet, står vi på, snakker
vedtillitsmann Terje Stafsnes (37) om med folk, og sørger for å få satt de saårsaken til at også kontoransatte er or- ker som våre medlemmer er opptatt
ganisert i hans forening:
av, på plakaten.
Opprinnelig var kontorpersonalet
vårt organisert i NTL(NorskTjeneste- Stabil arbeidsstokk med høy
mannslag), men her ved Aura hadde arbeidsmoral
ikke NTLegen avdeling. Derforsto kon- — Om de geografiske avstandene skiltorpersonalet kollektivt tilsluttet for- ler oss, er det én ting som samler oss
eningen i Oslo, noe som viste seg å alle, legger Stafsnes til. — Gjennom
være en lite gunstig ordning. De an- vårt arbeid forvalter vi store verdier,
satte er selvsagt mest opptatt av saker og dette gir oss et ansvar som vi er oss
som berører den enkeltes arbeidsplass, bevisst. Vi setter pris på vår sikre armener Stafsnes, —og da er det klart at
det er best å være tilsluttet en forening
på stedet. Og når oppslutningen er så
bra som den er fra kontorpersonalets
side, tar jeg det som et tegn på at vi har
funnet frem til en god løsning på problemet.
At NEKFhar hundre prosent oppslutning her ved Aura-verkene, betyr
vel ikke at alle er like engasjert i foreningsarbeidet, Stafsnes?
Nei, og det kan man jo heller ikke
vente. Men når alle på denne måten
slutter opp om foreningen, mener vel

beidsplass, og den vil vi være med å ta
vare på.
Stafsnes mener at ansvarsfølelse
kanskje ikke er så utbredt på arbeidsplassene nå som før i tiden. Nye generasjoner kommer til og har ofte et helt
annet syn på sakene. —Slikopplever vi
det imidlertid ikke ved Aura-verkene,
sier han. —Fra 1973 og til i dag har vår
arbeidsstokk gjennomgått en fornyelse, og det er lite igjen av «de gamle
på grasrota». Men det er stor søkning
til de jobbene vi lyser ut, stort sett fra
folk som er barnefødt på stedet, og
som har vokst opp med Aura. Og det
finnes ikke «gjennomtrekk» her, tilføyer han. — Har folk først fått jobb
her, så blir de.
Anleggsveg

— et stridens eple

Vi spurte så Stafsnes om hvilke saker
som står på programmet for NEKFavdelingen ved Aura?
Her vil jeg dele sakene i to grupper, en samfunnsmessig og en lokal,
svarer Stafsnes. —Den viktigste lokale
saken vi jobber med, er kanskje anleggsvegen inn mot Aursjødammenog
videre innover i fjellet. Denne vegen er
ikke i forsvarlig stand etter dagens
standard, og vi som må ferdes der året
rundt — også vinterstid — mener det
er helt nødvendig at den blir bedre sikret.
Stafsnes forteller at det stadig går
steinras på vegen. —I 1986 skulle det
ikke være nødvendig å tilby driftspersonalet slike arbeidsforhold som den
anleggsvegen representerer. Skullevegen bygges i dag, ville den delvis bli
lagt i tunnel, og vi ville fått fast vegdekke. Derfor mener vi at vi har krav
på en omlegging og opprustning av
vegen, sier Stafsnes.
Ser man bort fra driftspersonalets
sikkerhet og arbeidsforhold for øvrig,
er anleggsvegen dessuten i deler av
året åpen for almen ferdsel. Vegen er
avmerket på turistkart, og i sommersesongen benyttes den av opp til 14 000
biler, kan Stafsnesfortelle.
Om ikke annet så for turistenes
skyld, burde de bevilgende myndigheter se nærmere på denne vegen. Selv
om det ikke har skjedd større ulykker

Fristfor innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 8/1986 er fredag
22. august. «Hastestoff»til nr.
7/1986 kan mottas inntil onsdag
6. august, dersom redaksjonen
er varslet om dette på forhånd.
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her, så rauser det stadig stein i fjellsiden. Og med den trafikken vi tross alt
har her, må Statskraftverkene som ansvarshavende kunne spytte i de nødvendige midler!
Omskolering av personalet
En annen ting som opptar oss sterkt,
er selvsagt automatiseringen av driften, idet vi nå skal gå over til å fjernstyre alle Aura-anlegg fra den databaserte driftssentralen her på Sunndalsøra, sier Stafsnes. —Det er klart at det
ikke vil bli foretatt nedskjæringer i personalet, så derfor kan vi i NEKFtrygt gå
med på at driftssentralen vil bety en
stor forbedring. Men i en overgangsperiode står vi likevel overfor personellmessige problemer. Tildet nye utstyret
kreves det medarbeidere med en helt
annen yrkesbakgrunn enn det våre
folk har, og derfor må de ansatte i stor
utstrekning omskoleres.
Slike omlegginger er alltid vanskelige, men jeg synes de ansatte her
har vist en sporty innstilling. Ledelsen
også forsåvidt, idet de står fast ved at
uten folk vil hjulene ikke rotere, og
uten roterende hjul har vi ikke noe å gi
ut på nettet, fastslår Stafsnes.
Altfordårlig kontakt med
hovedkontoret
Omlegging til automatisert drift og de
problemer det medfører, har ved Aura
falt sammen med omorganiseringen
av NVE.Hvordan ser Aura-ansatte på
det nye Statkraft, Stafsnes?
Virkningen av omorganiseringen
ser ut til mest å berøre hovedkontoret,
og noe informasjon om dette har vi jo
fått gjennom driftsledelsen. Men informasjonen fra sentralt hold burde vært
mye bedre, og her venter vi oss radikale forbedringer i det nye Statkraft!
Et problem som vi stadig har tatt
opp, og som vi nå håper vi skal få en
løsning på, er spørsmålet om en egen
personalmedarbeider ved Aura. Personalsakene får i dag ikke den oppmerksomhet de burde. Og det gjelder ikke
bare de ansatte —også våre pensjonister har krav på hjelp og veiledning når
det gjelder pensjon og andre rettigheter, og her strekker tillitsmannsapparatet ikke til.
Ensretting av strømprisene et sosialt
nødvendig gode
Som god fagforeningsmann vil Stafsnes selvsagt gjerne diskutere driftspersonalets lønnsforhold. Her må vi imidlertid skuffe ham, for i henhold til in-

Forholdene burde ligge meget godt til rette
for en landsomfattende
energiskole her på
Sunndalsøra, mener hovedtillitsmann
for NEKF
ved Aura-verkene, Terje Stafsnes.
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seg frem, for med dagens krav til elektriker- og kraftstasjonspersonalet, er
de tidligere kraftstasjonskursene blitt
et utilfredsstillende utdanningstilbud,
mener Stafsnes.
Her på Aura er vi opptatt av at en
landsomfattende energiskole av miljømessige grunner bør integreres i et
område hvor det finnes eksisterende
anlegg som kan brukes i undervisningen.
Og her mener vi Sunndalsøra må
være ypperlig egnet, ivrer Stafsnes. —
Her er alt. Gamle og nye kraftverk,
gruppe- og områdesentral, drift ved
kontrollrom og drift ved driftssentral,
blandet elektroinstallasjon og — ikke
minst —en stor industribedrift.
Stafsnes tilføyer også at Sunndal
kommune lider under fraflytting på
grunn av rasjonaliseringved Asv, og at
det bare derfor bør kunne vurderes å
legge en slik skole til distriktet.
Og tenk bare på alt det andre vi
kan tilby unge, søkende mennesker
Landsomfattendeenergiskole
under utdanning. Sunndalen er jo et elMen en sak av generell karakter som dorado med storslått natur og de beste
ligger Stafsnes enda sterkere på hjer- muligheter for jakt og fiske. Og ved
tet, er spørsmålet om opprettelse av en Aura-verkene kan de unge få nærkonlandsomfattende energiskole. — Fore- takt med en betydningsfull, sikker og
løpig er dette bare på planleggingssta- god arbeidsplass, og det er kanskje det
diet, men utredninger er i gang. Og det viktigste i det samfunn vi lever i, meer helt klart at en slik skole vil tvinge ner Terje Stafsnes.
struks er Fossekallenet uegnet forum
for lønnsdebatt. Hans egen forening
har vært med på den beslutningen.
— La meg da heller ta opp en mer
generell problemstilling, som har både
en sosial og en økonomisk side, sier
Stafsnes. — I NEKFpå Aura er vi opptatt av de skjeve stromprisene vi har
her til lands. Slikdet er i dag, er strømregningen avhengig av hvor du bor i
landet, og så dyr som strømmen nå er
blitt, mener vi dette er sosialt og økonomisk urettferdig. Skjevhetene kommer av at kommunale kraftprodusenter bare kjører maskineriet i gode tider, mens hovedprodusenten Statkraft
må til pers både i gode og onde tider.
For å oppnå en ensrettet og dermed
mer sosialt rettferdig strompris, mener
vi staten bør overta all omsetning av
den kraften som blir produsert. Selv
om den altså blir produsert ved kommunale- eller fylkeskommunale verk,
legger Stafsnestil.

Opplæring i
egen regi ved
Aura-verkene
og bygging avav
ny Aura
driftssentral
Automatisering
kraftverk
har
medført at skiftbetjeningen i Aura nå
vil bli avviklet. Skiftet ved Aura har i
over 30 år vært en stødig og god arbeidsplass for mange. De skiftledere
som blir berørt av endringen, har lang
praksis, men naturlig nok, noe gammelmodige teoretiske kunnskaper.
Hvordan skulle de klare å kvalifisere
seg for arbeid i den nye driftssentralen? Her stilles det som kjent krav om
ingeniørhagskole, el-kraftteknisk studieretning.
I tilfeller hvor arbeidsplasser blir berørt av omorganisering og ny teknologi, har arbeidsgiver klare forpliktelser. De berørte arbeidstakere ved Aura
måtte derfor gis tilbud om etterutdanning. Flere alternativ ble vurdert, men
den mest realistiske løsning syntes å
være opplæring i egen regi på Sunndalsøra.

Egen lærer
Vi innså snart at vi ikke selv ville greie
å skjøtte undervisningen på en tilfredsstillende måte. Vi gikk derfor til NTH
og sikret oss Martin Soltveit som lærer.
Han var da fersk sivilingeniør, og han
har tatt seg av undervisningsopplegget på en utmerket måte. Han er dessuten en dyktig EDB-mann,og dette fikk
vi alle stor nytte av da vi sto i ferd med
å få vår første datamaskin inn i huset.
To fluer i et smekk

Vi hadde en klar tidsplan for undervisningsopplegget. I løpet av cirka 15 måneder skulle vi være i mål, for da skulle
driftssentralen etter planene være på
plass.
Skiftet ved Aura skulle imidlertid
samtidig gå sin gang med kvalifisert

Ved idriftsettelsen av den databaserte
driftssentralen flytter Oddmund Lervik ut fra
kontrollrommet
i Aura kraftverk og inn
Aura-verkenes nye administrasjonsbygg.
Kunstlys
og 86 desibel 300 meter inne i fjellet skal erstattes
med moderne og miljovennlige lokaler.

ben ble dermed utvidet til åtte personer. De tre nyansatte ble satt inn som
avløsere for de eldre når disse skulle ha
fri til undervisning. Dermed slo vi to
fluer i et smekk, de nye fikk praktisk
driftserfaring i kraftverk, samtidig som
de eldre fikk teoretiske kunnskaper.

betjening. Hvordan skulle vi løse dette
problemet? I god tid ansatte vi tre nye
skiftingeniører ved sentralen. Skiftsta- I alt 94 brev
I samarbeid med NKIskolen ble det ut-

Nytt utstyr og nye oppgaver vil kreve videre
opplæring, men man har nå et godt grunnlag
å bygge videre på ved den nye driftssentralen
ved Aura-verkene. Her nærmer installasjonen
av det tekniske utstyret seg sin avslutning.

Tekst: Odd Myrvang
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

arbeidet et undervisningsopplegg basert på ingeniørhøgskolens pensum og
to undervisningsdager pr. uke. Fagkretsen var Matematikk, Elektriske anlegg, Elektrisitetslæreog Vekselstrømsteknikk. I alt skulle 94 undervisningsbrev gjennomgås og besvares. A basere seg på offentlig eksamen var ikke

realistisk på så kort tid. Vi fant det
bedre å trekke ut det stoffet som hadde
størst praktisk nytte for folk i kraftverksdrift. Eksamen i egen regi ble så
holdt etter hvert fag. Litt EDB-undervisning utover pensum, fikk vi med på
kjøpet.
Elevene viste hele tiden stor iver og
interesse, og det sier seg selv at det
gikk med både fritid og sene nattetimer på skift for å besvare alle brev i
tide.
Vel i havn

Opplegget ble gjennomført som planlagt, og nå venter vi alle med spenning
på driftssentralen. Og vi ser fram til å
flytte ut av fjellet. Opplæringen er
imidlertid på ingen måte avsluttet.
Nytt utstyr og nye oppgaver krever videre opplæring. Men grunnlaget er
lagt og vil være en god ballast videre.
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Trykksjaktbefaring på Aura:

Trappen bare for
trimmere
0FO
SSEKALLEN

meter og stigningen i sjakten er cirka
450• Intet fotografi kan gi noe sant
bilde av disse konstruksjonene, de må
oppleves! Men ett er sikkert, dette er
ikke noe for dem som lider av høydeskrekk.

gruvehusanlegget ved Arbeidstilsynet.
Tilsynsplikten for persontrallen ligger
hos Taubanetilsynet, Det norske Veritas.

Gruveheisinspektørensansvar
Dette med ansvaret ble selvsagt aktuaMakeligeretransport
lisert etter ulykken på Mår, hvor én
Hvis noen tror at undertegnede samt mann mistet livet og en annen ble
fotograf med 50 kilo utstyr ble skremt hardt skadd i en kabelbane av samme
både opp og ned de 4 800 trinnene, må konstruksjon. Det prinsippielle anvi dessverre skuffe dem. Vi tok heisen. svarsforhold i slike tilfeller er kompliHver av sjaktene er nemlig utstyrt med sert, og driftsbestyrer Sven Ranes
trallebane for varetransport. I nordre kunne fortelle at ved Aura-verkenetok
rørtunnel er det også en tralle for per- det et helt år å få klarlagt hvem som
sontransport. Med heis tilbakelegges sto teknisk ansvarlig.
turen på mellom 12 og 15 minutter.
På det tidspunkt anlegget ble bygd,
Stortralla tar 20 personer, persontralla var dette en oppgave som sorterte unfire. Den store kjøres ovenfra , den lille der NSB,noe som kanskje skyldesat utnedenfra og heisføreren kan hele tiden styret har mye til fellesmed jernbanen.
lese av på sine kontrollinstrumenter Ln av trallene er for seksempel hentet
hvor doningen befinner seg i systemet. fra Nore, hvor den var i bruk på NumeSpøkefullt nok kalles trafikkantene dalsbanen. Opprinnelig hadde da også
«trallare».
NSBet ansvar her, noe de nå er fritatt
Vareheisen tar 15 tonn netto. Tidli- for. Og etter ett års nitide undersøkelgere tok den 25 tonn, men med nye si- ser fant man altså frem til spesialinkerhetsmarginer er det nå innført spektoren for gruveheisanlegg (Arstrengere restriksjoner. Vaieren på va- beidstilsynet). Måtte han være seg sitt
reheisen kontrolleres jevnlig av Veri- ansvar bevisst.
Hverken trapp eller bane er selvsagt
tas, og personheisen blir sjekket én
gang i året. Teknisk ansvarlig for las- bygget for morro skyld. Begge dele er
tetrallene er spesialinspektøren for tiltenkt ettersyn og vedlikehold av ror-

«Renholdsarbeider» Per Olsen fra firmaet
Turbinservice A/S ble sittende last i et av rorene
under arbeidet med å sandblåse disse innvendig.
To timer måtte han vente på hjelp, men like blid
er han. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

T rappen
dens lengste,
på Aura
detvarstoéndetgang
å lese
ver-i
Guinness rekordbok. Det er den ikke
lenger. Den er ikke en gang Norges
lengste, for den ligger på Mår. Men
med sine cirka 4 80(1trinn er den likevel formidabel. 1.1voksen mann i god
kondisjon 1),mellom
to og to og
en halvpå
å gå opp. Verre er det
r
11 skal ned, opplyser våre kilder.
gentlig er det to trapper, én i hver
av Auras to rørsjakter. Rørsjaktene er
1 060 meter lange, fallhoyden er 784

Makelig transport
en av Auras 1 200
meter lange rorsjakter som har en fallhoyde på 750 meter
og en stigning på
45 :Stig Dale og
Harald Silseth er på
tur ned på stortralla.
Trappa som skimtes
til venstre har 4 800
trinn. Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.
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gatene (to i tallet, hvér med to rør) og
ventilkammeret på toppen.
Ventilkammeret kan bare karakteriseres som et ørnerede, der det ligger i
fjellet 750 meter over Sunndalsøra. Utsikten i godvær er svimlende, i uvær er
nok stedet bare for de kjekkeste. Før
driften ble automatisert og før persontrallen gjorde adkomsten til ventilkammeret enklere, var driftspersona*kkedesto mindre fast stasjonert på
'ellhyllen —én uke ad gangen.
er vi ikke på toppen. Der
går trappen enda

ved Aura, beviste den islandske president — Asgeir Asgeirsson da han den
31. mai 1955 besøkte Aura. Som de
fleste andre ble også han tatt med en
tur i heisen, og et stykke opp i sjakten
undret han nølende på hva som ville
skje, dersom vaieren røk. St •
mann, senere fylkesma
som var sidemann
geirsson med at: «
blir det nyttpresi

ariffetbleavledet
gue,_ogvassforingen
m3jsek.
• 'nvirketskremmende
e; vardengodtfornoe,
Aaktenespyltrene.Insjaktenemens dette
.

-411!

reti ventilkammevannmassene
ved
foretarutjevPReb_
eT

Utsikten fra ventilkammeret
750 meter over
Sunndalsøra er svimlende i godvær. Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.

Også ventilkammeret
fikk finpuss under stansen
av rørledningen. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

ved Aura i fjor. Her anvises adkomsten

til det indre

C om ved de fleste store anlegg, går
det også ved Aura rykter om ville
tilstander i anleggets forste tid. Auraanlegget ble første gang startet opp i
1912,og frem til 1914 gikk arbeidet for
fullt. I denne perioden var bortimot
2 000 mann i virksomhet på Sunndalsøra, i Lilledalenog innover alle fjell.
«Fyllaog ulivnad»
Dette var rallarnes storhetstid, på godt
og ondt. Natulig nok oppsto det gnisninger mellom stedets folk og de «tilreisende», selv om konfliktene aldri
fikk karakter av noe alvorlig, skal vi tro
våre kilder. Livog røre har det nok likevel vært, for 25. mars 1914 sto folgende å lese i GulaTidend, under tittelen Sluskarnapaa Aura: "Paa Sunndalsøyri hev vorte lonsstrid og streik ved
Auraarbeidet. Mange er syndikalistar
og fyllefantar og hev lite hug til aa arbeida. Futen paa Nordmore hev dømt
mange til bot, fyr fylla og ulivnad.»
«Detvrimler av svensker»
Konflikter sluskene imellom var det
også. Tilstromningen av utenlandsk arbeidskraft skapte misnøye blant norske
arbeidere; i særdeleshet var svenskene
upopulære. Det er faktisk blitt hevdet
at over halvparten av arbeidsstokken
en tid var svensk. Dette kan ikke være
riktig, men en del svensker var det nok.
De svenske «fremmedarbeiderne»
fikk skylden for mye av det som var av
fyll og bråk. Adresseavisen i Trondheim la for eksempel ikke fingrene
imellom da den den 9. mars 1914 rettet sokelyset mot den svenske kontingenten ved Aura-anlegget:
«Det vrimler av svensker paa Auraanlæget og mange av dem er elementer
som har skeiet ut paa andre anlæg
baade i Norge og Sverige. Det høres
svensk over alt og det drikkes og slaas.
Forleden rok to svensker sammen i gaden en kveld paa Sundalsoren og den
ene fik et slag i hodet saa han segnet.
Heldigvisvar det like utenfor distriktslægens kontor. Overingenior Schultz
er en energisk mand og avskediger
drukkenbolter og andre som vekker
uro og forargelse. Ansættelsen av
svensker og andre utlendinger er imod
koncesionsbetingelsene og anlæget er
paalagt aa fjerne dem som ikke har
hjemstavnsret.»
Om det bare var fyll og uro som vakte
forargelse er megt tvilsomt. Andre kilder hevder nemlig at de svensker som
kom til Aura under forste anleggstid,
var driftige og dyktige arbeidsfolkmed
erfaring fra anlegg i sitt eget hjemland.
De ble derfor foretrukket av ingeniorene, og til dels gitt bedre akkorder.
Det spørs om det ikke var dette som
var det egentlige grunnlag for urolighetene.
34
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Wild-West
ved Aura
Sunndalsora var en folkefattig narutdidyll for
2 000 arbedere i 1912 raste som en flodbolge inn
over bygda. Naturlig nok måtte det oppstå
gnisninger mellom de «tilreisende» og stedets
folk, men aldri av alvorlig karakter. Innfelt:
Avstanden mellom Sunndalsora og
brakkeforlegningen
på Hammaren måtte
tilbakelegges i båt. Foto: 1914.

0»,‘:

Denne toryhytta ved
Auras rorgate ville
neppe oppfylt
dagens krav til
tilfredsstillende
nattkvarter. Bildet
ertatti 1914.

r

På Sunndalsøra er det ennå spor etter svenskene, nemlig «Svenskebyen»
på vestbredden av Litledalselv i Tredal-området. Her bygget svenskene
seg sine egne små hus, og ga dermed
navn til stedet. Dette skulle jo i seg selv
tyde på driftighet. I hvertfall kunne
ikke alle ha vært så ille som Adresseavisen ville ha det til. Dessverreer husene
i Svenskebyennå revet.

Til tross for rykter om «fylla og ulivnad» på
Aura-anlegget for forste verdenskrig, var nok de
fleste driftige og flinke folk som kunne sitt
håndverk. Her er håndboring ved Dalen-anlegget
illustrert ved to av dem. Foto: 1914.

Spekulasjonerog jobbetid
At fotfolket tok seg en dram for deretter å sette barn på jentene eller — i
mangel av noe bedre — å slå hverandre helselose, var nå én side av saken.
En annen var de spekulasjoner på høyt
plan som det gikk rykter om.
At det i forbindelse med utbyggingen av Aura fant sted en del spekulasjoner i penger og eiendomsoverdragelser, hersker det visst ingen tvil om.
Hvor omfattende denne lyssky virksomheten har vært, kan vel diskuteres,
men i hvertfall er det blitt hevdet at generaldirektør RagnvaldBlakstadi 1907
kjøpte opp utbyggingsrettighetene til
tre fosser av en bonde i Lilledalenfor
9 000 kroner for så i 1914 å selge disse
til A/SAura for 250 000 kroner. Det var
mye penger den tiden.
Etter krakket senere i 1914 ble Blakstad avsatt som direktør i selskapet
fordi han mente at det britiske selskapet som stod bak Aura, hadde plikt til å
fortsette arbeidet. På den tiden falt
Blakstads rådgiver og medlem av styret, dr. Albert Petersson, på en mistenkelig måte ut av en båt i Hardanger og
druknet. Det heter seg videre at Blakstad selv tok sitt liv på et hotell i London i 1929 etter at hans drømmer
hadde slått feil.
Ellers fant det sted mindre spekulasjoner ved salg av hus, eiendommer og
rettigheter på Sunndalsøra og i nærheten. LensmannNisjaassisterte Blakstad
ved oppkjøp, og onde tunger ville ha
det til at han ikke var så snau på det,
idet han hadde prosenter av kjøpesummen. De fleste øraboere og husmenn
rundt omkring kunne selge små hus og
eiendommer for 10-15 tusen kroner.
For slike summer kunne de bygge seg
prektige hus i Villabyenog enda ha en
god slump penger å rutte med. Store
jordeiendommer på Sunndalsøra og i
Litledallenskiftet eiere til gode priser.
Mindre spekulasjoner fant sted i
«jobbetiden»og i forbudstiden, da det
ble satt vin (gravensteiner) og brent
brennevin som for det meste gikk til
arbeidsfolket til uhørte priser. Spekulasjoner var det også da store utenlandske firmaer i mellomkrigsårene antydet å ville kjøpe Aura. Blant annet gikk
det rykter om at det skulle anlegges
Ford-fabrikkerher.
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Tekstog foto:
AkselNicolaiTonjer

en med høyspent- eller

, ser altså ut til å være
den forbindelseminet om at det nå
ulsolerteinnvære skiftet
privatpersonbør man spesielt
eg en av dødsulykkene.Det
mann som ble drept av
gang ånder maling av
en hadde reist en alup mot det stedet på
et fraluftledningen
rarbeldethar
strømgjennom seg
. Legerapporten
omgang som dødsårsak. Det var også konstatertbruddpå
ajernegcallen. På inntaksledningene,
var ointrent 20 år gamle, var all
borte. Dette grunnet eksvterhardeforhold.

farlige«brann-

r,ekst
1Elektrisitets' Om dette står

«Den 29. mai oppstod det brann i en
tørketrommel. Da brannen ble oppdaget hadde den slukket av seg selv,
sannsynligvis på grunn av oksygenmangel. Brannårsaken skyldes svikt i
det innebygde sikringsutstyret med
påfølgende overoppheting.
I anledning denne brannen må oppmerksomheten rettes mot tørketromler som virkelige «brannbomber». Det
har vært en rekke tilfeller av «nesten»
branner. Problemet ligger i avluftningssystemenes tilkoblinger i vegg og
tak. Når slangene som regel blir tilkoblet en veggventil, har disse ventilene
en fin netting, som etter en tid blir tilstoppet av lo, og dermed blir luftsirkulasjonen over elementet hindret. Luften med lo blir så presset rundt trommelen, samler seg ved elementet, og
ved overoppheting tar så dette fyr. Det
viser seg at sikringssystemene i flere
typer tørketromler ikke virker tilfredsstillende i slike tilfelle. Arsaken til dette
er ofte at en bimetall-sikring etter flere
hyppige inn/utkoblinger vil brenne seg
fast, og hvis det da ikke finnes smeltesikring innebygd, vil brannen være et
faktum.
Moralen må være at bedre informasjon til bruker må til når det gjelder
montering av avluftsslanger, og her
som ellers kan ikke viktigheten av regelmessig renhold og vedlikehold understrekes sterkt nok.»

Oppvaskmaskin
Heller ikke oppvaskmaskiner er ufarlige. I årsberetningen refereres det til
en brann på kjøkken i bolighus grunnet svikt i bevegelig ledning til oppvaskmaskin.
«Den bevegelige tilledningen til oppvaskmaskin må antas å være årsak til
brannen. Ca. 10 cm fra ledningens
strekkavlastning i maskinen, var begge
ledere avbrent. Samme sted ser det ut
til at brannen startet.
På grunn av heten var isolasjonen på
ledningen smeltet vekk ved støpselstikkontakt, men her var lederne hele
og støpsel-stikkontakt nesten uskadd.
Ved ledningsinnføring i oppvaskmaskinen derimot, var isolasjonen smeltet og lederne avbrent. De to strømførende lederne viste tydelige tegn på
avbrenning i bruddstedet.
Denne type feil er dessverre ikke et
enkelttilfelle.»
I samme åndedrag nevner vi to andre
årsaker til brann nevnt i årsberetningen:
<En tildekket panelovn forårsaket
brannskade for 1,8 mill, kroner på en
fabrikk.»
«Entildekket fotlistovn på 1 000 W forårsaket brannskade på kr. 293 000 i et
bolighus.»
Kommentar skulle være unødvendig.

Dyr drept av strøm
En annen feil som ikke er helt uvanlig,
men som rammer en annen gruppe,

nemlig dyr,er strømfra drikkekar.Tre
av seks nevnte ulykkeri årsberetningen med drepte dyr som følge, hadde
strøm fra drikkekarsom årsak.Også 1

et fjerdetilfellekandettehavaertårsaken.StrømmenI drikkekarene
er opptøtt vedfordfirligisolasjonav drIkkesamtldigsom det er oppstått
mellomfaselederog jordne vargriserog kyr.
muncAum ‘11f:"37

Markedsføring av Vestlands-verkene
på KLEKK '86:

KLEKK'86 — rnesse

for nye produkter
og produktide.er,
gikk av stabelen i
Bergen i april i år.
Her var Statkraft ved
Vestlands-verklene
et populært innslag.
Foto: Magne Rosnes.

Sauda mer enn
skiftarbeid på gammel,
stor fabrikk!
bare å møte opp i Bergenshallen til avter ogKLEKK'86
produktider
gikkprodukav sta- talt tid. Jobben vår var å orientere om
Messen
for nye
belen i Bergenshallen 17.-20. april i Statkraft og Vestlands-verkene, dels
år, og her var Sauda kommune én av ved direkte kontakt med publikum,
deltakerne. Kommunens målsetting dels ved rundhåndet utdeling av brovar først og fremst å selge Sauda som sjyremateriell.
turist- og feriemål, men også kommuStanden for Sauda kommune var én
nens industribedrifter ble invitert til å av dem som ble flittigst besøkt, og med
delta, deriblant Statkrafts avdeling den fine plassen Vestlands-verkene
Vestlands-verkene.
hadde fått, markerte vi oss bra. Vi fikk
Ved Vestlands-verkene syntes vi god kontakt med publikum, og mange
dette var en fin anledning til å presen- var svært interessert i Vestlands-verketere bedriften for et bredt publikum, nes virksomhet.
Spesielt artig var en gammel anog vi tok derfor med glede imot invitaleggsingeniors kommentar til én av
sjonen.
Materiell av førsteklasseskvalitet ble våre stoltheter —Sysendammen: «Den
hurtig skaffet til veie av Stein Sandvær er alt for fin og bein!», eller han som
ved hovedkontoret, så for oss var det fant brosjyren fra settefiskanlegget i
38
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Sima og spontant utbrot: «Detteer sannelig det første og eneste jeg har sett
hittil som har noe med KLEKK
å gjøre.»
Mange av de besøkende mente det
var positivt at Vestlands-verkene ble
presentert på denne måten. Vi oppfordrer derfor andre driftsområder til å
gjøre det samme. Gjør Statkraft til en
del av nærmiljøet, og utrydd på den
måten de myter som henger ved oss!
Vi tror i hvertfall at vi har vært med å
endre oppfatningen om at Sauda kun
er «skiftarbeidpå en gammel, stor fabrikk».
Heidi Sveggen
Magne Rosnes

iokwe

fce4
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pr
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

av Statkraft er
forlengst et faktum, og brikkene i
organisasjonen begynner å falle på
plass. Så også romdisponeringen, som
har vært forbundet med vanskeligheter og stridigheter.
Det var på et tidlig tidspunkt klart at
Middelthuns gate 29 ikke kunne huse
alle. Noen måtte flytte ut av hovedbølet, og loddet falt på Anleggsdivisjonen, med unntak av én avdeling (AO).
Divisjonen (A, AK og AT)fikk kontorplass i Fridtjof Nansens gate 12 (F12),
og 22. mai var D-dagen for anleggsdirektør Tor Vinje og hans geseller.
Etter en stri flyttesjau ble dagen
markert med en «festligsamling»i F12.
I kontorlokalene var det for anledningen dekket langbord, og på menyen
sto spekemat og dertil hørende drikke.
KarleLindseth ønsket «gjestene»velkommen, og de trauste anleggsbuser
benket seg rundt bordet. Vinje holdt
dagens «festtale».Han understreket at
nmorganiseringen

det var ikke noen gledens dag dette,
med fysiskatskillelsefra kolleger og alt
det ville føre med seg. Men han syntes
divisjonen hadde fått pene og romslige
lokaler, og at det hele sikkert ville fungere bra dersom alle la godviljen til og
dro lasset sammen. —Dethar vært en
strevsom tid, sa Vinje — og nå gleder
jeg meg til å komme i vanlig gjenge,
og til å få ta fatt på de daglige arbeidsoppgaver. Han oppfordret sine medarbeidere til å la stridighetene høre fortiden til, og å gå til arbeidet med nytt og
friskt mot.
Dette var første gang Anleggsdivisjonen var samlet, og Vinje oppfordret
festdeltakerne til å la denne stunden
bli en festlig og givende begynnelse på
et godt samarbeid. Og etter stemningen rundt bordet å dømme, tok «gjestene» Vinje på ordet.
Idet Fossekallensmedarbeidere forlot festlokalet, hørte vi en av festdeltakerne utbryte: Hvor er kniven?

Var det fenalåret som skulle få sitt
endeligt? Ellervar det opptakten til de
lange knivers natt? Stemningen tydet
ikke på det siste.

AB

Ny
statssekretær
Astrid Marie Nistad er i statsråd
15.05.1986 utnevnt til ny statssekretær i Olje-og energidepartementet.
Astrid Marie Nistad er født i 1938.
Hun arbeider nå som saksbehandler
ved Statkraft/Gaupne i forbindelse
med Breheimen-utbyggingen.Hun har
hatt en rekke tillitsverv på det fylkeskommunale plan, blant annet som
medlem av Energistyret i Sogn og Fjordane. Hun er varamedlem til Norsk01jeråd.
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Inspirasjon gjennom fellesskap og samhold:

Forbygningssamling
i Trøndelag
Tekst og foto: EinarSæterbo

rellesskapsfølelse og større
inspirasjon i hverdagen var
tanken bak det fellesmøte som
Forbygningsavdelingens
Trøndelagskontor arrangerte for
sine ansatte ved Statkrafts
kurssenter på Melhus 28.-29.
april i år. Møtet samlet 31
arbeidere, funksjonærer og
pensjonister, og i det faglige
opplegget inngikk både teori og
praksis. I den praktiske delen
inngikk befaring av Søyaanlegget i Surnadalhvor et stort
forskningsprosjekter satt i gang,
og et besøk ved Viggja, hvor 800
meter strandsone skal vernes
mot havets krefter.

I vår var tiden inne til å gjøre alvor av
en forlengst modnet tanke om å samle
arbeidere og funksjonærer ved Trøndelagskontoret til et fellesmøte der aktuelle problemer og oppgaver kunne
drø ftes og belyses, og der forholdene
samtidig kunne legges til rette for mer
uformelt samvær utenom den egentlige arbeidstid.
Tanken bak et slikt møte er i all enkelhet at bedre kjennskap til hverandres oppgaver og til det arbeid avdelingen som helhet utfører, er bra. Dersom man i tillegg kan få fram litt fellesskapsfølelseog samhold, vil et slikt tiltak kunne bidra til å inspirere hver enkelt i det daglige arbeidet og gjøre
dette mer interessant.
Statkrafts kurssenter på Melhus ligger sentralt i vårt område og viste seg å
bli et heldig valg som møtested. Både
lokalitetene og de folk som sto for driften her, bidro til å gi arrangementet en
fin og profesjonelt anlagt ramme. Samlingen gikk over to dager — 28. og 29.
april, og 31 NVE-ansatte,inklusive fire
av våre ferskeste pensjonister, deltok.

Første dag ble i hovedsak brukt til
foredrag, innlegg og diskusjoner. Foredragsholdere og diskusjonsinnledere
kom både fra egne rekker og fra firmaer og etater som vi samarbeider
med. Emnevalg gikk på aktuelle ting
som erosjonsbeskyttelse med plastmatter, produksjon av plastringsstein,
presentasjon av arbeidstilsynet, utbredte yrkesskader blant maskinførere
samt en orientering om Vassdragsdirektoratet og Forbygningsavdelingen
på bakgrunn av omorganiseringen og
med sideblikkpå nye oppgaver i vassdragene. Det siste emnet tok avdelingsdirektør Bård Andersen seg av på
en engasjerende måte.
Ellers leverte hovedverneombud M.
Grandemo, fellestillitsmann K. Bakkeslett, anleggsingeniør E. Balgaard og
overingeniør M. Johnsen solide innlegg om henholdsvis yrkesskader,
steinbruddsdrift og erosjonssikring.
Anders Gjervan fra arbeidstilsynet
fortalte oversiktligog greit om de oppgaver hans etat prioriterer innen vårt
arbeidsområde. Med bakgrunn i en
VET'sfellesmøte på befaring ved Viggja. Et utsatt
boligområde blir sikret med strandsonekledning
mot sjøen.

Laksetersklene i Soya er gjenstand for stor
interesse. Atte terskler er planlagt. Men Sandnæs
og Bakkeslett så forgjeves etter laksen . . .

større entreprise vi har hatt gående på
Oppdal i vinter, tok Øystein Syltern fra
firmaet Johs.SylternA/Sfor seg bruk av
ANFOi steinbruddsdriften. I forbifarten tar vi gjerne med at både Gjervan
og Syltern tidligere har vært ansatt i
NVE.
Regionsjef Fredriksen og andre fra
Akerman Maskin viste filmer og fortalte om utviklingen på gravemaskinfronten fram mot dagens hydrauliske
gravemaskiner, selvsagt ikke uten å
nevne et velkjent gravemaskinmerke
som vi ikke behøver å navngi her.
Første dag ble avrundet med en fellesmiddag. Etter middagen var det avsatt tid til filmer, kåserier og lysbilder
med faglig tilsnitt. Kvelden (og litt av
natta) sto åpen for et mer uspesifisert
sosialt samvær. Her er det på sin plass
å nevne at damene ved distriktskontoret stilte sportslig opp i mannfolklaget,
og de ble selvsagt gjenstand for stor og
fortjent oppmerksomhet. For oss fra
kontoret var det ikke nytt at Astrid Finborud har et godt tak på finske-historier, som slo an også denne kvelden.
Neste dag var viet Surnadal der vårt
pr. i dag største enkeltanlegg, Søyaanlegget, har vært i drift ett års tid.
Tirsdagen opprant med sol og vår i luften, og «Trønder-Tour»gjorde turen til
Surnadal til en fornøyelse.
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Søya-anlegget er interessant av
mange årsaker. Her kan nevnes et innlagt forskningsprosjekt som omfatter
bygging av lakseterskler samt generelt
å få til bedre muligheter for fugl, fisk
og friluftsliv langs elva. Forskningsdelen styres av et sentralt utnevnt organ,
Biotopjusteringsutvalget, som legger
fram forslag om tiltak og som også skal
følge opp anlegget i åra som kommer
med målinger og registreringer. Selv
om disse tingene påfører vår avdeling
en god del merarbeid, blir dette mer
enn oppveid av at vi selvsagt synes det
er interessant å være med på et forskningsprosjekt som kan gi resultater til
nytte for flere vassdrag.
Besøketved Søya-anleggetble en interessant opplevelse for mange. Ved
dette anlegget er det nå satt vann på
cirka 2,5 kilometer nytt elveleie. Totalt
omfatter prosjektet rundt fem kilometer kanalisering og senking. Av åtte
planlagte lakseterskler får nå fem nybygde terskler prøve seg i vårflommen.
I tillegg til besøket ved Søyastoppet
vi også ved tre andre anlegg langs reiseruta. Blant annet besøkte vi dem som
arbeider med å sikre tettstedet Viggja
mot havets lumske bølger. Her sikres
cirka 800 meter strandsone med en
forbygging av utsprengt stein. At
denne forbygningen nå ser ut til å bli

ferdig i sommer, skyldesbidrag fra Naturskadefondet og beleilig tilgang på
rimelig stein fra Vegvesenets fjellskjæringer mellom Børsaog Buvika.
Da vi vendte nesen hjemover mot
basen i Melhus, fant elva Rinna det for
godt å vise seg med isgang idet bussen
fra VFpasserte. Dette hørte ikke til arrangementskomiteens opplegg, men
det ble selvsagt et populært innslag likevel.Om lag kl. 1900var tiden inne for
avreise fra Melhus. Kokkerog brakkesjef fikk sin velfortjente takk for godt
stell og fint opphold. Så var VFT'sfellesmøte slutt for denne gang, og hverdagen og striskjorta ventet.

Statkrafts personale:
endringer i april 1986
Nytilsatte:
Eikeland, Ole
Hagevold, Bernt T.
Helle. Øystein
Johannessen, Anne
Kambestad, Ivar
Sæter, Johannes
Utmo, Anna
Venjum, Arne

Oppsynsmannsass.
Oppsynsmannsass.
Avdelingsingeniør
Kontorassistent
Driftsarbeider
Driftsarbeider
Messebestyrer
Forstekonsulent

Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
Stryn-utbyggingen
Rana-verkene
Aura-verkene
Innset-verkene
00

Fratrede med pensjon:
Moen, Gunnar
Sletmoen, Peter

Avansement,

opprykk:
0998 Montasjeleder
0032 Avd.ing.
0009 Adm.sekretær
4311 Avdelingsdirektør
4312 Prosj.koordinator

Steiro. Åse

3414 Førstektr.fullm.

0015 Kontorfullrn.

0013 Førstekonsulent
0011 Konsulent

Aura-verkene
Jostedal-anlegget
Jostedal-anlegget
OD
SV
Jostedal-anlegget
OD
Ulla-Førre-anleggene
Jostedal-anlegget

Overingenior
Oppsynsmann

AK
AO-Hokksund

Oppsynsmannsass.

Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Forre-anleggene
PE
PB
ØI
Kobbelv-anlegget
Røykås trafo
Østlands-overforingene
Aura-verkene
PE

Fratredelse, annen:
Antonsen,

Auestad, Vidar
Gausdal, Andreas
Kirkaune, Erna
Lysfjord, Terje
Marheim, Agnar
Mørkrid, Jorun
Reenskaug, Oddbjørg
Rognskog. Ingebrigt

Jostedal-anlegget

0015 Kontorfullm.
Spesialrådgiver

Tveit, Marta
Voldhaug, Thor

Svein

Braathen, Ingvar

Lege

Danielsen, Ole K.
Guriby, Knut P.
Johnsen, Kjell Henry
Lind, Jostein
Teigenes, Kenneth
Tveitnes, Magne

Overingeniør
Avdelingsingenlør
Kontorfullmektig
Avdelingsingenior
Maskinmesterass.
Oppsynsmann

Veium, Bjørn
Vormedal, Lars Kr.

Fagarbeider
Overingeniør

NVEs personale:
endringer

i april 1986

Nytillsatte:
Holmqvist, Erik
Jutman, Torbjørn
Sætrang, Arne Chr.
Witczak, Edward

Avansement,
Statshydrolog
Førstehydrolog
Statshydrolog
Avdelingsingeniør

VH
VHD
VHB
VFT

opprykk:

Budeng, Turi
Warloe, Karsten

Fratredelse,

0011 Konsulent
431 7 Avdelingsdirektør

AØ
EK

Tegneassistent
Overingeniør

VA
ET3

annen:

Haugerud, Tone Lise
Næss, Per R.

Etterlysning
Se nøye på faksimilen.Den er sakset fra
NTLs informasjonsblad Vårkontakten
ved NVEsog Statkrafts hovedkontor.
Bladet utkom i midten av april, men
fremdeles har hverken NTLeller forfatteren mottatt reaksjoner. Dette til tross
for at bladet ble sendt spesielt til dem
man trodde hadde noe å si i saken. Fossekallen etterlyser de ansvarlige, og tilbyr herved spalteplass i et kommende
nummer av bladet.
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Skal du flytte?
Husk å omadressere
Fossekallen.
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Returadresse:

Fossekallen
Postboks 5091 Maj
0301 Oslo 3

