á

Helt — ikke stykkevis og delt!
Dette nummer av Fossekallener i stor utstrekning viet den omstridte
Østmarka-trasen. Tanken var å presentere resultatet av det omfattende planleggingsarbeid og den konsesjonsbehandling som har
pågått i hele 14 år, og å gi et inntrykk av hvordan kraftledningsbyggerne rent praktisk går frem for mest mulig å spare verdifullt boog rekreasjonsmiljø. Dessuten syntes vi det var hyggelig å kunne antyde et tidspunkt for idriftsettelsen av denne viktige ledningen som
skal bedre driftssikkerheten i nettet både lokalt i Oslo-området og i
landet som helhet.
Men dessverre. Nå ser det ut til at det blir nye utsettelser. I skrivende stund får vi en melding om at aksjoner i området Søndre Nordstrand har ført til at anleggsarbeidet er stanset. Ved boligområdet Nyjordet har cirka 20 personer «lenket»seg til et mastepunkt og hindret
fundamentering.
At Nyjordet kjemper for sitt bomiljø er forståelig. Beboerne her har
nemlig ikke tidligere fått uttale seg i saken. Statskraftverkene og Nyjordet Vel er enige om at trasivalget i dette området er dårlig, men
her er det altså Oslo kommunes synspunkter som har vunnet frem.
Oslo kommune er grunneier.
Hvem som skal «høres»i slike saker, beror i dag på tilfeldigheter.
Gangpå gang opplever vi derfor at politiske «bit for bir-vedtak fører
til konfrontasjoner.
Innen Statskraftverkene mener mange at det er mangel på en koordinert, samfunnsmessig helhetsvurdering som er årsak til utsettelsene i Østmarka-saken. Dette er vel noe de politiske myndigheter bør ta meget alvorlig.
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Omslagsbilde:I Østmarka
rydder Statkraft trasé med
hestekrefter av god gammel
årgang. Eller hestekraft
rettere sagt — han heter
Even og er av slekten
tungdøl. Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.
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Østmarka-ledningen
— arbeid pågår

Arbeidet med den omstridte Østmarka-ledningen er i full gang.
Gjennom tett befolkede områder
strekkes ledningen etter metoder
som bare kan betegnes som pion&arbeld. Glemt er alle sorger
forbindelse med konsesjonsbehandlingen. — Men vi må fortsatt
regne med forsinkelser, mener
overingeniør Knut Steinsvik fra
Hokksund

Even tungdøl
nyansatt i Statkraft

I Østmarka rydder Statkraft trasé
med hestekrefter av god gammel
årgang. Eller hestekraft rettere
sagt — han heter Even og er av
slekten tungdøl. Ikke rart at folk
trekker på smilebåndet kanskje — for her jobber Even side
om side med tunge skogsmaskiner som tar 15 ganger mer last
enn han gjør.

SIDE

SIDE

Breforskning er en relativt ung vitenskapsgren i Norge. Forskere
lot stort sett breene være i fred
fram mot århundreskiftet. Brekontoret i NVE som 15. januar fylte 25 år, er derfor nesten som en
veteran å regne. Dette preger

Fra is på Studenten
til studenter på isen

SI E

30

SIDE

36

SIDE

40

også den faglige kompetansen
ved kontoret, som ligger langt
framme også internasjonalt sett.

The american way
— flerbruksmagasiner

Vannkraftutbygging
kan skade jordbruket
— men også gi
betydelig gevinst

Vannbruksplanlegging
snakkes
det mye om i Norge i dag — men
foreløpig blir det helst med
snakk. Amerikanerne derimot er
kommet langt på dette felt. En
gruppe norske vannplanleggere
har studert forholdene i Columbia River — en av verdens største
og vannrikeste elver.

Kraftutbygging kan føre til direkte tap for jord- og skogbruk i de
distrikter som berøres, for eksempel ved at dyrket mark eller skog
settes under vann. I den senere
tid har imidlertid slike tap vært
begrensede i forhold til mer indirekte skadevirkninger. Kraftutbygging kan også ha positiv virkning for landbruket.

Statkraft
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det når
må vi kunne all stillhet
Enbegive
20stre
und-karene
Lè
ved
E6
ovei.
er
ir
kV
skog uten ai'Så-nwe som en
-eneste trafikant blir berørt Det
er lajapt nok noen som iegger
merke til dette hverdagseventyret, som i verdensmålestokk må regnes som pion&arbeid.

Arbeidet med den omstridte
Østmarka-ledningen er i full
gang. Glemt er alle sorger og
fortredeligheter i forbindelse
ned konsesjonsbehandlingen.
—1111&1 må fortsatt regne
med forsinkelser, mener overingeniør Knut Steinsvik fra
Hokksund, som er ansvarlig for
anlegget.

Helikoptertransport har f.de e 1. år relvOlusjonert kraftledningsbyggingeni—Den jobbentidligere tok månedsvis, er cl unnagjort på en dag eller to, forreller overingenior Knut

E

n sur novembermorgen blir vi hentet i Middelthuns gate av overingeniør Knut Steinsvik. Fra kraftledningssenteret i Hokksund har vi
nemlig fått melding om at det nettopp
denne dagen skal foregå noe spesielt.
Store og tunge 420-kV ledninger skal
strekkes over E6 — uten at trafikken
stanses. Det er en reportasje verd.
Med «nål og tråd»

Utgangspunktet for linestrekket denne
morgenen er en trommelplass i nærheten av Lørenskogsentrum. Og bortsett fra en skog av kjempetromler er
det bare noen få orange kjeledresser å
se. Alt er gjort klart, og vi venter.
Venter på helikopteret, som i løpet
av de siste årene har revolusjonert arbeidet med linestrekk. —Den jobben
som tidligere tok ukevis,er i dag unnagjort på en dag eller to, sier Steinsvik.
—Særligutkjøring av pilotlinen byr på
utfordringer. Her er det mange måter
å gjøre det på, men vi har valgt en metode av amerikansk patent — nålemetoden. Ved en «nål»hekter vi pilotlinen
(8-10 mm i diameter), til helikopteret. Fremme ved masten manøvreres
«nålen»til tverrliggende stilling og helikopteret «legger nålen fra seg». Befridd for pilotlinen flyr helikopteret

over på den andre siden av masten,
hvor det tar tak i den tverrliggende nålen igjen. Mens de to andre linene kan
tres inn fra siden, må vi altså «sy»oss
gjennom masten med midtfasen, forklarer Steinsvik.Tråklinghet det i håndarbeidstimene før i tiden. Prinsippet
er det samme, selv som kraftledningsbyggerne må jobbe med helt andre dimensjoner.

Nälemetoden for strekking av toppline: En
pilotline er festet til helikopteret ved en

Norsk ekspertise
verdenskjent

A tråkle er lett. —Nårhelikopteret er i
lufta, ser det ut til at det hele er en lek,
sier Steinsvik. —Men her kreves det
selvsagt en fantastisk presisjon av dem
som sitter ved spaken. Steinsvik er
svært fornøyd med Helikoptertjeneste
A/Si så måte, og kan fortelle at piloten
som skal stå for arbeidet denne dagen,
knapt er 20 år gammel. —Det forhindrer ikke at han er medeier i firmaet,
og at han er en av de beste på sitt felt i
Norge i dag.
—Ja,ikke bare i Norge forresten. Når
det gjelder arbeidsrutinene for kraftledningsbygging, er vel Norge et foregangsland. Vår ekspertise er kjent på
verdensbasis, sier Steinsvik. —I hvert
fall er vi bedre enn svenskene!
At heller ikke «bakkemannskapene»
er nybegynnere, får vi erfare idet helikopteret nærmer seg. På et øyeblikk
fylles trommelplassen av støy og hektisk aktivitet. Hver mann kjenner sin
oppgave, og det er godt, for her er det
ikke tid for konferanser. Med sikre og
rutinerte håndgrep festes pilotlinen
under helikopteret, og idet maskinen
setter kurs for første mast, begynner
trommelen å rulle. Meter på meter
slippes løs, hele tiden under årvåkent
oppsyn.
Team-work

Fremme ved masten
manøvreres dnålen»
i tverrliggende
stilling.
6
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av klasse

Prat har ikke disse gutta tid til. —Nårvi
først er i gang, må alt skje kvikt.Med et
helikopter på laget går det fort unna,
men det betyr også alle må være påpasselige til tusen, slår Steinsvik fast.
Det gjelder selvsagt særlig når arbeidet må foregå i tettbebyggelse, ved

Helikopteret legger
fra seg «nålen» i
masten.

motorveg og i nærheten av andre høyspentlinjer, som i dette tilfellet.
På trommelplassen
er fire mann i arbeid, men arbeidslaget
fra Hokksund
teller i alt 16, pluss oppsynsmannen.
Resten av gjengen er spredd langs de
cirka åtte kilometrene som dette strekket er på. Her holdes det vakt, for mye
kan skje underveis. Henger linen seg
fast i en tretopp for eksempel, må det
handles raskt. De spesielle omstendighetene
ved Østmarka-ledningen,
at
den skal strekkes gjennom et svært så
beferdet område, gjør at vakthundene
denne gang får god hjelp både av lensmenn, politi og vegvesen.
Det er imidlertid
oppsynsmann
Rune Aurebekk og hans assistent Oddmar Nordlien som styrer det hele og foretar de nødvendige justeringer. Og de
har full kontroll.

hele strekket er spenningen til å ta og
føle på. Men hverken aktiviteten i lufta
eller intensiteten på bakken synes å ha
noen effekt på trafikken på motorvegen.
Fra trommelplassen
blir vi fraktet til
et av de steder hvor høyspentledningen
skal krysse E6. I tilknytning til en bro
over motorvegen
er det her reist et
stort byggestillas med tømmerstokker
over kjørebanen. —Mange har nok undret seg over hva dette skal være godt
for, sier Steinsvik. —Det er altså kort og
godt en overbygging som skal beskytte
trafikantene mens linestrekket pågår.
Overbygget
som fjernes umiddelbart etter at strekket er utført, koster et
sted mellom 150 000-200 000 kroner.
Slike er det altså bygd flere av langs E6
— og kan dette lønne seg da, Steinsvik?
—Alternativet var å stenge motorvegen, noe Vegvesenet og Politiet ikke
gikk med på. Linene kan subbe nedpå,
og det er en alvorlig sak. Da den eksisterende ledningen i sin tid ble strukket
langs E6, hadde vi et uhell med en lastebil som sneiet linjen med lasten. Sikkerheten til trafikantene og våre egne
arbeidere tas alvorlig. Derfor denne
løsningen, sier Steinsvik.
Strekket over E6 utføres perfekt. Ved
siden av oss er det bare nabolagets
barn som har lagt merke til begivenheten. Men vi er alle imponert.
Ikke mindre imponert blir vi over
strekket over riksveg 22, for her kommer vi helikopteret på nært hold. Rett
under buken, så og si. Og her er det
mange tilskuere. Uten overbygning er
det nemlig nødvendig å stoppe trafikken her noen minutter, og det sure været til tross, mange bilførere forlater
kjøretøyet for å oppleve eventyret en
stakket stund. Noen sogar med fotoapparat.

Trafikken som normalt på E6
Arbeidslaget holder kontakt med hverandre og med helikopteret via walkietalkier av god gammel årgang. Langs
Befridd for pilotlinen flyr helikopteret over på
den andre siden av masten, hvor det tar tak i
den tverrliggende anâlen» igjen. Slik «syes» linen
gjennom masten.
FOSSEKALLENNR. 2-87
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Tripp, trapp, tresko

Så er vi ved endeholdeplassen på
Skedsmo. Her slipper helikopteret
nen og er ferdig med sin del av jobben.
Men ennå gjenstår mye. Arbeidslaget
på Skedsmo har som oppgave å feste
pilotlinen til trekklinen, som er cirka
20 mm i diameter.
—Vi kan selvsagt ikke strekke den
strømførende linen direkte, forklarer
Steinsvik.—Dener 34 mm i diameter,
og det sier seg selv at den er for tung å
håndtere selv for et helikopter. Først
strekker vi altså pilotlinen (8-10 mm).
Pilotlinen er for svak til å trekke selve
kraftledningen, så her må vi bruke en
trekkline (20 mm) som mellomledd.
Trekklinen festes i pilotlinen, som så
dras tilbake til trommelplassen ved
hjelp av en vinsj. Trekklinen brukes så
til å vinsje den strømførende linjen på
plass. Vi arbeider altså i tre etapper.

Surt vær til tross. På

trommelplassenved
Lørenskog holder
Guttorm Groven et
våkent øye med pilotlinen som meter
for meter trekkes av
trommelen ved
hjelp av helikopterkrefter.

ikke noe å si på. Men konsesjonsbehandlingen har som kjent vært uvanlig
treg, og forsinkelser må vi nok regne
Håper på godt vær
med også heretter. Hvor mye vi skal
Strekningen Lørenskog—Skedsmout- klare, er avhengig av vinteren, og vægjør bare en del av Østmarka-lednin- ret er det jo ingen som rår med, mener
gen, som i alt vil strekke seg over 47 ki- Steinsvik. —Menhvis vi ikke støter på
lometer. Ledningen er delt i seks sek- noe uforutsett, skal vi i hvertfall love
sjoner, hvorav Skedsmo—Lørenskoger ledningen ferdig i løpet av 1987.
seksjon 2. Arbeidet på Østmarka-ledningen startet imidlertid allerede i ok- Meterpris: 3 100 kroner
tober 1985, på strekningen Oppe- Steinsvik og de andre i laget er gegård—Follo.Arbeidetder sto ferdigi mai nerelt sett fornøyd med at det for førsi fjor. Grunnen til «tjuvstarten»var at te gang i historien skal lages rehabilidet ble gjort delvedtak for en strekning teringsplaner for miljøet — på fori hver ende ved kgl. res av 20. septem- hånd. Selv om dette fører til merarber 1985, mens den mest kontroversi- beid, kompliserte oppgaveløsninger
elle delen gjennom selve Østmarka og høyere kostnader. Dette arbeidet er
først ble endelig klarert ved kgl. res. av det kontoret for naturressurser i Stats3. oktober 1986.
kraftverkenes plandivisjon som tar seg
Nå er altså virksomheten i gang over av.
hele linja, og seksjon 2 ble avsluttet i
løpet av februar i år. Etter planen skal De færreste har vel skjønt hva dette reisverket
Østmarka-ledningen være driftsklar over E6 ved Lørenskog skulle være godt for. Det
1. oktober 1987. Holder dette, Stein- er altså et overbygg som skal beskytte trafikantene mot berøring med kraftledningen
idet den
svik?
strekkes over motorvegen.
Overbygget som fjer—Vel, planen er jo der, og frem- nes umiddelbart etter arbeidet er utført, har
driften i selve anleggsarbeidet er det kostet mellom 200 000-300 000 kroner.

—Det blir en kostbar ledning, slår
Steinsvik fast. —Vanskeligegrunnforhold på deler av ledningen, tilleggsarbeid i forbindelse med fremtidige bakkeplaneringer, mange kryssinger av
høyspentledninger og veger, tettbebyggelse og de spesielle restriksjoner

På den foreløpige
endestasjonen
ved
Skedsmo tar Olav Finsveen og lan Johansen
imot pilotlinen som skal
festes i en trekkline og
vinsjes tilbake til utgangspunktet.
Det er så
trekklinen som brukes i
strekket av den strømførende ledningen.

8
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vi er pålagt i forbindelse med arbeid i
Østmarka, gjør at meterprisen på denne ledningen blir høy. Vi regner med
et totalbeløp på 150 millioner kroner.
Nesten 60 millioner av disse går til stål
til master, strømførende liner og armatur. De totale kostnadene gir en meterpris på 3 100 kroner, og da er renter
ikke medregnet.
Vår tids rallare
Ved kraftledningsavdelingensanleggssenter i Bjerkvikhar det i den senere
tid vært smått med arbeid, ikke av
mangel på oppgaver, men på grunn av
konsesjonssaker som trekker i langdrag. I forbindelse med den store aktiviteten i Østlands-området kan det bli
aktuelt å overføre mannskaper nordfra
til Hokksund i en kortere periode i
1987.
Ved Hokksunder det i dag cirka 160
ansatte. Teller vi med «utenforstående» som for eksempel personell på gravere og andre, blir antallet cirka 200.
—Med det arbeid vi har foran oss,
regner vi med å kunne holde på den

Både Knut Steinsvik,
Rune Aurebekk og
Oddmar Nordlien
var fornøyd med
strekket over
riksveg 22 ved
Hvam, selv om
trafikken der måtte
stoppes noen
minutter.

;

nåværende bemanningen ut 1988, sier
Steinsvik. —De fremtidige prosjekter
er noe uklare, men en viss nedgang i
antall ansatte må vi regne med. Etter
min mening er det viktig for Statkraft å
holde på den ekspertise og erfaring
som er bygget opp i forbindelse med
ledningsbygging.

—Apendle mellom Narvikog Hokk-,
sund er det ingen som trakter etter,
sier Steinsvik. —Påden annen side er
vel vi kraftledningsbyggere nesten de
eneste som er igjen av gamle dagers
rallare. Vi må regne med å flytte på oss
hele tiden. Det hører med til jobben.

'

,
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Kraftledningsarbeidog nasjonalromantikk i Østmarka:

Even tungdøl
nyansatt i Statkraft
Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

10

FOSSEKALLENNR. 2-87

I trasé
Østmarka
med rydder
hestekrefter
Statkraft
av
god gammel årgang. Eller hestekraft rettere sagt — han heter Even og er av slekten tungdøl. Ikke rart at folk trekker på
smilebåndet kanskje — for her
jobber Even side om side med
tunge skogsmaskiner
som tar
15 ganger mer last enn han
gjør.
Forstkandidat Johan Andersen
benekter at Statkraft er på veg
tilbake til middelalderen.
—Det
er tvert imot pion&arbeid vi
driver med her.

—Jeg tror hesten
kan vise seg
verdifull i våre
bestrebelser på å
skåne naturen for
inngrep, mener
Johan Andersen.

Sjelden
skapt slike
har noen
bolger
kraftoverføringsak
som Østmarkaledningen. Usedvanlig mange berørte
og interesserte enkeltpersoner og
grupper engasjerte seg sterkt i saken.
Da Politikerne endelig gjorde sitt vedtak, fant man det nødvendig å pålegge
Statkraft å utvise ekstra forsiktighet
under arbeidet. I tillegg til vanlige
standardvilkår for slike konsesjoner,
krevde Olje- og energidepartementet
følgende:
Plan for rehabilitering
av terrengskader

Departementet peker på at helikopter bør brukes der en ut fra en totalvurdering ser at slik bruk vil spare marka
for inngrep.
Som hovedregel bør Statskraftverkene unngå å anlegge nye veger i marka.
Der det må gjøres inngrep i terrenget
for fremkomst, skal dette fortrinnsvis
foretas på en slikmåte at terrenget kan
bringes tilbake til det opprinnelige».
—Det er første gang det blir stilt
krav til oss om å utarbeide transportplaner på forhånd, forteller forstkandidat Johan Andersen som er leder for
Statkraftverkenes kontor for naturressurser. —Riktignoker dette en linje vi
har lagt oss på helt frivillig tidligere,
for vi er ikke interessert i å etterlate oss
rasert natur. Men det er klart at når vi
skal bygge kraftledninger i et så viktig
rekreasjonsområde som Østmarka, må
det vises ekstra hensyn, mener Andersen. —En skikkelig og samordnet
transportplan er i aller høyeste grad
også til egen fordel.

«Departementet forutsetter at Statskraftverkene utarbeider en plan for
transportbehov og rehabilitering av
terrengskader før vesentlige transporter. settes i verk. I planen må det foretas en vurdering av vegetasjonens og
undergrunnens evne til å motstå slitasje og marktrykk.I planen skal det likeledes utarbeides forslag til utbedring
av terrengskader. Der det finnes nødvendig skal det utføres alternative planer for sommer- og vintertransport.
Samarbeid med
skogeiere
Spor i terrenget blir det etter Even og
tommerlasset hans også. Men på langt nær så
dype som etter de store og tunge
skogsmaskinene.

og andre ledningseiere

Kraftledningen vil passere de deler av
Østmarka og Sørmarkasom hører til de
mest brukte nærområder for Oslo og
omlandskommunene Skedsmo, LørenFOSSEKALLENNR. 2-87
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—De undersøkelser som er gjort, viser at hesten under spesielle forhold faktisk kan konkurrere med
teknologien. Her spiller faktorer som avstand, terrengprofil og undergrunnens
beskaffenhet inn, forklarer Bjørn Toverud fra Det norske Skogselskap.

skog, Enebakk, Oppegård, Ski og As.
Behandling av vegetasjonen i skoggaten blir her av vesentlig betydning —
både i forbindelse med førstegangshogst og ved senere hogst og skjøtsel
av områdene.
En ting er sikkert, sier Andersen,
—vi skal prøve å ikke hugge mer enn
det som er høyst nødvendig. På steder
med yngre skog eller innslag av underskog vil vi kunne lirke ut tømmeret
med hest, resten kan bli stående og kamuflere skoggaten. Etter en førstegangs puss når anleggstiden er over,
vil vi i ettertid legge opp til sikringshogst hvert femte år for å sikre driften
av kraftledningen og utvikle estetisk
tilpasning og biologiske effekter for
vilt og plantesamfunn.
—Brukervi tunge, moderne skogsmaskiner — og det må vi nok gjøre i
gammelskogen — vil disse meie ned
ungskog og underskog.
Men mange spør seg, hvorfor spandere kostbar hestetransport, når vi likevel må inn med tunge skogsmaskiner for å bygge ledningen.
For det første vil hestetransport
totalt sett ofte bli det billigste. For det
andre vil anleggsvirksomheten ved
bruk av hest foregå bare ved maste12
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punktene og på tilførselsvegeneinn til
disse. Avstanden mellom mastepunktene ligger rundt 300 meter. Ved mastepunktene må terrenget snauhogges,
men dette arealet utgjør bare vel ti
prosent av det totale areal som ledningen beslaglegger, og kan vi på de
resterende nitti prosent minske inngrepet gjennom skånsom virksomhet,
vil det være en klar fordel.
Uansett må vi regne med å bruke
tunge maskiner for å få tømmeret videre og ut av skogen. All virksomhet i
skog setter spor, derfor skal vi samarbeide med skogeierne, i dette tilfellet
blant annet Oslo kommuneskoger og
Losby Bruk, slik at vi kan koordinere
tømmertransporten og anleggstransporten, forklarer Andersen. —Dessuten er det jo viktig at vi kan gå sammen om rehabiliteringen.
Hesten tilbake til skogen?

Uansett, hogst må til, og hadde det
ikke vært en ide å skåne vegetasjonen
for transportskader ved å bruke helikopter, slik departementet foreslår,
Andersen?
Helikopter skal vi bruke for anleggstransport der dette har en hensikt. Men det er ingen vits i å bruke mil-

lioner av kroner på helikoptertransport for å få linen inn når tømmeret
må kjøres ut med tunge skogsmaskiner, mener Andersen. —Detvi må satse på er å ruste opp eksisterende veganlegg slik at disse blir kjørbare med
traktor og bil, og så bruke helikopter i
vegløst terreng og på vanskeligtilgjengelige steder, da med utgangspunkt i
spesielle lasteplasser for helikopter.
Departementet ber om alternative
planer for sommer- og vintertransport.
Er det her hesten kommer inn, spør vi
Andersen.
Vel, kanskje ikke akkurat det. Hesten var jo svært så vanlig å se i skogen
tidligere. Nå kan den ikke lenger konkurrere kapasitetsmessig med skogsmaskinene. Men den har nok likevel
visse nisjer innen vanlig skogsdrift —
og spesielt ved tynningshogst i ung
tett bestand med små dimensjoner.
—Noen vil vel kalle det nasjonalromantikk . . .
I Statkraft har vi altså råd til å koste
på oss litt nasjonalromantikk da, Andersen?
—Skogen er en god arbeidsplass, mener både
driftekar Kjetil Lappegård og hestekjører Torunn
Osen, som begge kan tenke seg å jobbe full tid
for Statkra ft.

á

som her kan komme på tale, er hesten
atskillig raskere enn et tungt kjøretøy.
—Derfor har vi store forhåpninger
knyttet til dette forsøket, sier Andersen, som altså selv er forstkandidat.
Mesteparten av sitt voksne liv har han
tilbragt i disse skogene. Både på oppdrag for Losby Bruk, hvor han startet
sin karriere, og for Statkraft hvor han
har vært siden 1959.

Tungdøl,med islett av traver
Sammen med representanter fra Oslo
og Omland Friluftsråd,Skogoppsyneti
Oslo, Det norske Skogselskapog Statkraft tar vi en skogstur for å hilse på
Even og resten av driftslaget. Her sto
Kjetil Lappegård for hogsten, og med
seg hadde han tømmerkjører Torunn
Osen, hennes folkekjære schæfertispe
og altså Even.

—Det skal ikke hogges mer enn det som er nødvendig for driften av kraftledningen
gjennom Ostmarka. Det betyr at mye av den vegetasjon som tidligere måtte vike plassen, nå får stå, forteller
forstkandidat Johan Andersen.

—At vi har valgt å vurdere heste- under spesielleforhold faktiskkan kontransport i forbindelse med rydding av kurrere med teknologien. Her spiller
kraftledningsgater, er i første rekke et faktorer som avstand, terrengprofil og
utslag av at vi her øyner en mulighet til undergrunnens beskaffenhet inn.
å kunne spare skogen og markdekket.
—Hesten har vist seg konkurranseHestedriften er ennå på forsøksstadiet dyktig på korte strekninger i relativt
når det gjelder gjeninnføringen i skog- ulendt terreng. Riktignoktar den bare
bruket. Men vi er så heldige å kunne en femtendedel av lasten til en skogsdra nytte av et forsøksprosjektsom har maskin, men dermed blir trykket og
pågått i noen år i regi av Det norske belastningen på undergrunnen heller
Skogselskap.
ikke så stort. Og på de strekningene
Hesten er konkurransedyktig
Det er i samarbeid med Det norske
Skogselskapat Statkraft nå setter hesten på ny prøve. De undersøkelser som
er gjort, viser at våre firbente venner
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En skogshest må være tung og solid og samtidig
kjapp på foten. Men fremfor alt må den ha et
rolig gemytt. Even er et levende eksempel på
denne kombinasjonen,
men ellers er det
vanskelig å skaffe slike hester.

Noe nasjonalsymbol er Even nok
ikke, selv om han på enkelte punkter
har visse likhetstrekk med fjordingen.
Tungdøl, med noe islett av traver,
tipper Bjørn Toverud fra Skogselskapet. Noe mer bestemt kan man ikke si
om Even, annet enn at han er hentet
fra en av dalene på Ostlandet.
Hvilkekrav skal man stille til en Statkrafthest. —En skogshest må være
tung og solid, men samtidig skal den
være kjapp på foten, forteller Toverud.
Even her tar bare en gjennomsnittslast på 700 liter, og stilt overfor konkurransen fra skogsmaskinene,må han
holde et høyt tempo. Men fremfor alt
trenger vi rolige hester, understreker
Toverud.
Hester er mangelvare

Tung, robust, rolig og kjapp på foten.

At disse egenskapene i det hele tatt lar
seg kombinere, er Even et levende eksempel på . —Men det er vanskelig å
oppdrive hester til vårt bruk. Hestene
har lenge vært helt av moten innen
skogsdrift, så skal Statkraft satse på
denne virksomheten, må det nok drives avl.
Stall og hestavl i Statkraft — nye og
uvante tanker — men ikke utiltalende.
Riktigtiltalende er de for oss etter møtet med Even — varmen og lukten av
hestekroppen kan ikke erstattes av
noen maskin. Forikke å snakke om den
fuktige mulen mot håndbaken når
Even søker seg frem til sukkerbiten vi
har tatt med. Etter tillatelse fra hestekjører Torunn selvsagt!
—Skogener en god arbeidsplass.Litt
kaldt og slitsomt av og til kanskje —
men likevel, mener både KjetilLappe-

gård og Torunn Osen, som godt kan
tenke seg å jobbe full tid for Statkraft.
De tror også andre kan tenke seg å ta
utdannelse og arbeid i skogen. Og vi
tror dem. I denne klare høstdagen med
lukt av nyhugget tømmer og hest, har
de begge en friskhet over seg som vi
kontorrotter så sårt må savne.
Kan Statkraft-skogen

utnyttes?

Johan Andersen er også mye til skogs,
noe som kanskje forklarer hans friske
pågansgmot. Det skal mot til å innføre
hesten i en teknisk etat som Statkraft,
tror vi. Han har likevel store forhåpninger til at Prosjekt Hest skal lykkes. —Jegtror hesten kan vise seg verdifull i våre bestrebelser på å skåne naturen for inngrep. Kraftmå vi ha, og da
må vi bygge ledninger. Men det forhindrer ikke at vi tenker oss om og farer varsomt frem. Hestedrift er et forsøk fra vår side på å gå nye veger, og
dersom vi på denne måten kan spare
naturen for stygge sår, vil hesten ganske sikkert bli en gjenganger i Statkraft. At vi dermed samtidig skaper flere arbeidsplasser i skogen og kanskje
er med på å øke en truet hestebestand,
er jo hyggelig. Men det er hensynet til
naturen som her er det vesentlige, slår
Andersen fast.
Andersen har også en annen kongstanke på lager, som herved presenteres i Fossekallen. —Tenkpå all den
skogen Statkraft har ansvaret for under
kraftledningene over det ganske land
som må tynnes og drives. Innen skogbruket arbeides det nå med utvikling
av maskineri som skal kunne preparere
tømmervirket på stedet til bruk for eksempel som brensel i varmesentraler.
—Her ligger det store verdier ubrukt,
mener Andersen — som godt kan tenke seg en egen skogbruksavdeling i
Statkraft. Noe å tenke på kanskje!

Bangladesh
har fått
sin første reaktor
Dhaka (IPS/INA):
Bangladesh har åpnet
sin første atomreaktor til forskningsbruk, opplyser Iraks nyhetsbyrå INA.
Apningen av reaktoren betyr at
Bangladesh har gått inn i atomalderen
for å skape et grunnlag for fredelig
bruk av atomenergien i landet, sa president H.M.Ershad da han foretok åpningen.
Reaktoren har kostet om lag 73 millioner kroner. Når hele prosjektet er
fullført, vil over 500 vitenskapsmenn,
ingeniører og teknikere arbeide i tilknytning til reaktoren.
FOSSEKALLENNR. 2-87
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Uroen rundt Østmarka-traS'een skyldes at svært
mange mennesker blir berørt av ledningen. Den
yil nemlig passere de deler av Østmarka og
Sørmarka som hører til de mest brukte
næremråder for Oslo og omlandskommunene
Skedsmo, Lørenskog, Enebakk, Oppegård, Ski og
As. Det alternativ man nå har valgt, fører til at
også 4del bebygge,ise blir berørt. Dette huset i
Osio på grenfen mot Lørenskog må rives. Foto:
Svein Erik Da 14mifo o.

Historiensmestom

Ved Mette Kjeldsberg
anske riktig. Fjorten år tok
det å føre konsesjonssøknaden for Østmarka-ledningen
frem til vedtak. —En av de
vanskeligste kraftoverføringssaker hovedstyret har hatt til
behandling, mente generaldirektør Sigmund Larsen i NVE i
1984, da han overlot avgjørelsen til politikerne.

ende konsesjonssøknad Østmarka-ledningen:

En forsterkning av nettet
rundt Oslo er helt nødvendig.
Det var det enighet om allerede
for fjorten år siden. Et par
timers utfall på Follo i 1985
som falt sammen med en
svensk «blow-out»,gjorde susen.
Saken ble forsert.
—Meden gier utadrettet
holdning og enhetlig plan-

legging fra Statskraftverkenes
side, kan vi spare mye tid. Men
politikerne må også ta sin del
av skylden for tregheten i systemet, mener sjefingeniør johan
Andersen. Han er nå kontorleder ved Statskraftverkenesnyopprettede kontor for naturressurser, men som sjef for det tidligere kontor for generalplaner

og eiendomserverv ved Kraftledningsavdelingen, hadde han
ansvaret for hele den omfattende planlegging og konsesjonsbehandling for Østmarkaledningen.
—Mangel på upartiske hihetsvurderinger påfører samfunnet kostbare kriseløsnin er,
som ingen egentlig er for
mener han.

M å skal ingen anklage Johan Andersen for mangel på utadrettet
holdning. Kort tid etter at arbeidet er
begynt på den mest omstridte delen av
Østmarka-ledningen, er vi innvilget
samtale på hans kontor. Telefonen er
rødglødende. Oppbrakte og fortvilede
grunneiere langs trasen øser seg ut
over Andersen, som rolig og saklig legger frem facts. —Mastenpå Deres nabogrunn vil bli 30 meter høy. —Påden
strekningen De sikter til, er vi nødt til å
følge eksisterende trasé langs riksvegen. —Nei,dessverre. Det er gjort vedtak i saken, og De har ikke anledning til
å klage. —Det er nok ikke snakk om
hastverksvedtak her, for vi har holdt på
med saken i fjorten år.
Andersen gjør så godt han kan for å
roe ned gemyttene. Han forstår, han
forklarer, men hjelpe kan han ikke. Likevel virker det som forståelsen i seg
selv gir en smule lindring, for samtalene ender opp i fred og fordragelighet.

Sju vide . . .

Bakgrunnen for det hele var den svake
strømforsyningen til Oslo-området og
ønsket om en bedre nettsikkerhet for
landet som helhet. Det var alle enige
om. Allerede i 1972 fant man at situasjonen var i ferd med å bli prekær,
kraftledningene nord og sør for Oslo
måtte derfor knyttes sammen slikat de
kunne danne en driftssikkerring rundt
hovedstaden. I tillegg måtte det etableres en tosidig forsyningtil Follotrafo,
en tosidig forsyning til Frogner trafo
og en egen Skullerudtrafo på Grønmo
— også denne med to-sidig forsyning.
Med en trasé mellom Frogner og Follo
ville man slå fire fluer i ett smekk. Forsyningssikkerhetentil de tunge belastningsområdene rundt Oslo-fjordenville bli økt, nye boligområder i sørlige
deler av Oslo og Folloville få den nødvendige strømforsyning, og behovet
for økt overføring etter de nye store
kraftutbyggingene på Vestlandet ville
bli tilfredsstilt.
I samarbeid med Energidirektoratet
Sterke følelser
En engels tålmodighet kaller vi det An- startet Statskraftverkenedet omfattendersen her oppviser, og vi har vanske- de nettutredningsarbeidet i 1972, og
lig for å føle medlidenhet med disse på grunn av sakens kompliserte og desom i 14 år har latt begivenhetene gå likate natur skulle det pågå helt til
upåaktet hen like utenfor stuedøra. 1976.
—Da vi tok fatt på arbeidet i 1972
—Littsent å hisse seg opp nå, synes du
var vi klar over hvor vanskelig dette
ikke, Andersen?
—Vel,en ting er kanskje at sakene ville bli. Allerede i mai samme år sendblir diskutert på politisk hold, og at det te vi derfor ut et forprosjekt som skulle
blir lagt frem skisser. Noe ganske an- gi offentligheten en pekepinn om hva
net er selvsagt når vår anleggsavdeling vi arbeidet med.
begynner å rydde veg for trasen. Da
Etter fire års utredningsarbeid forelå
blir det så nært, og på mange virker Statskraftverkenes alternative forslag
det sikkert brutalt. Når publikum hen- til kraftledningstraser mellom Frogvender seg her, skal vi huske på at det ner og Follo i september 1976. Samtibare er vi som kan gi svar på deres dig med at utredningen ble lagt frem
spørsmål, og vi må behandle folk med til offentlig gjennomsyn, ble den sendt
respekt. Ikke snakke dem etter mun- 169 instanser til høring. Enkelte av disnen for å slippe unna ubehagelighete- se fikk også tilgang på en begrenset
ne. Det skaper ikke tillit. Virkeligheten rapport om utforming av hovednettet i
kommer jo for en dag uansett.
Ostlandsområdet som Energidirektora—Jeghar holdt på med dette i man- tet hadde utarbeidet. —Viholdt også
ge år nå, og mitt inntrykk er at folk en stor pressekonferanse og sendte ut
flest er fornuftige bare de får skikkelige egen pressemelding, legger Andersen
svar. Men i utgangspunktet er det selv- til, som mener dette tiltaket hadde en
sagt sterke følelser ute og går. Tenk svært positiv virkning.
Ikke rart at høringsrunden måtte ta
deg selv hvordan det ville være å få en
to samfulle år, kanskje. I løpet av disse
420-kVledning til nabo.
to årene og et tredje år som skulle til
for å utforme selve konsesjonssøknainappellabel
Beslutningen
Spørsmål er det altså fremdeles lov å den, ble det utarbeidet en rekke delstille. Beslutningen kan imidlertid in- rapporter. —Gjennom høringsrunden
gen gjøre noe med. Ved kgl.res. av 3. ble vi klar over hvilke problemstillinoktober 1986 passerte det endelige ger som ville dukke opp underveis. For
vedtak i saken om Ostmarka-ledningen å komme problemene i forkjøpet, gjorstatsråd. Her ble det slått fast at det de vi oss den umaken å utrede spørsikke var anledning til å klage på politi- målet som for eksempel: Kan ledninkernes avgjørelse. —Den fremgangs- gen legges i kabel? og Hvilke effekter
måten som her ble valgt, er nokså vil ledningen få med hensyn til støy og
enestående og etter mitt syn ikke hel- statiske induksjoner. Dessuten ble det
dig, uttaler Andersen. —Fori det hele utarbeidet kostnadsrapporter for alle
tatt å forstå hva som ligger bak, må alternativer. Jeg tror derfor vi kan si at
man se på sakskomplekset under ett.
Statskraftverkene var godt forberedt
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da vi i 1979 la frem historiens mest omfattende konsesjonssøknad.
. . . og sju brede

—Behandlingen av konsesjonssøknaden tok sju år —noe som er lang tid for
slike saker, slår Andersen fast. —Dette
skyldtes selvsagt at ledningen måtte
kommme til å berøre en masse mennesker, uansett hvilket alternativ man
valgte.Helstvillemange nok unngått en
ny ledning i disse områdene. Det kom
derforogså kravom at en 0-løsningskulle utredes, altså ingen ledning i det hele
tatt. Dette viste seg å være en for dårlig
løsning. Da måtte vi blant annet ha foretatt en sterk utbygging av det underliggende nett, noe som villevært svært
lite miljøvennlig. I tillegg måtte andre
større ledningsprosjekter vært bygget
for å opprettholde sikkerheten.
Hvilkeninstans som skal ta den første avgjørelsen i kraftledningssaker, er
avhengig av viktighets- og konfliktsgrad. Normalt skal et førstegangsvedtak kunne påklages, og det er derfor
vanlig å operere med en første- og anneninstans som helst skal være uavhengige av hverandre. I vanlige saker
var det inntil 1979 hovedstyret i NVE
som tok beslutningen som førsteinstans. Men denne kompliserte saken
ble oversendt Olje- og energidepartementet bare med en innstilling fra Hoveclstyret. Olje-og energidepartementet ble dermed både førsteinstans og
saksbehandler for anneninstans —
Kongen i Statsråd.
Etter to omfattende befaringer i de
berørte områder la NVE'shovedstyre
frem sin innstilling — riktignok med
dissens fra et sterkt mindretall. Innstillingen skulle senere danne grunnlaget for det vedtak de politiske myndigheter gjorde. —Politiskemyndigheter, både på lokalt og sentralt plan,
kommer i knipe når de stilles under
krysspress fra ulike interessegrupper,
som i dette tilfellet, sier Andersen. —I
«kampen om Ostmarka»sto markavenner og blokkboere steilt mot hverandre, og for å komme ut av dette dilemma, gikk blant annet Oslo-politikerne
inn for helt urealiserbare løsninger.
Etter det alternativ som endelig ble valgt, skal
420-kV linjen Frogner—Follo følge denne traseen:
Frogner—Skedsmo—Djupdalen—Ellingsrud—
Lintjern—Blåsyna—Godlia—Liaåsen Øst—langs
R160 til Vinterbru-diagonalen og derfra parallelt
med Akershus Energiverki ledninger inn til Follo
trafo i As. Kraftledningen skal i Sørum, Skedsmo og
Lørenskog kommuner hovedsakelig følge tidligere
kraftledningstraser og E6. Fra Lintjern og inn i
marka følges traseen til den eksisterende
kraftledningen Røykås—Tegneby til Blasyna. Herfra,
inn i Oslo kommunes del av Østmarka, følges
det østligste fremlagte trasealternativ: Sør for
Elvåga til Grønmo, videre til Taraldrud i Ski
kommune og inn til Follo.
Illustrasjon: Carl Svendsen.
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Det ble etter hvert mer og mer klart
at her måtte noen interesser ofres på
fellesskapets alter. Politikerne kviet
seg naturlig nok for å ta en upopulær
beslutning, og valgte å spille ballen tilbake til Statskraftverkene.Nye alternativer måtte utredes.
De tre musketerer

Det var den 21. juni 1984 at NVE'shovedstyre endelig kunne legge frem sin
innstilling. I hovedsak var det snakk
om tre tra~uligheter:
by-alternativet gjennom tettbebyggelse, alternativet gjennom nære turområder og alternativet gjennom fjerne turområder.
Etter en nøye gjennomgåelse av det
omfattende materialet, valgte hovedstyre å gå kompromissets veg, og da
departementet 19. desember 1984
gjorde sitt vedtak, var det hovedstyrets
linje som seiret. Det alternativ Statkraft
ville ha, ble sjaltet ut.
Kompromisserfører som oftest til at
de fleste blir misfornøyd.Departementets avgjørelse ble da også gjenstand
for klage. Klagen ble avslått, og i kgl.
res. av 20. september 1985 ble departementets vedtak stadfestet. En kongelig resolusjon er ikke gjenstand for klage.
—Deter klart at dette var en vanskelig situasjon, innrømmer Andersen.
—Etflere timers utfall på Follo hadde
gjort politikerne oppmerksomme på
alvoret i situasjonen. En «blow-out»i
Sverige hvor store deler av strømforsyningen brøt sammen på grunn av
overbelastning, gjorde nok også sitt til
at et vedtak i Østmarka-sakenble forsert.
—Likevel synes jeg konsesjonsbehandlingen ble uheldig håndtert. Det
som nå skjedde, var at de samme personer i Olje- og energidepartementet
som hadde ansvaret for å ta avgjørelse
i det første delvedtaket i Østmarkasaken, også fikk i oppgave å behandle
klagen. Som altså ble avslått. De tre
musketerer het de på folkemunne, sier
Andersen med et smil.
Det siste delvedtaket — som gjaldt
selve føringene gjennom Marka — ble
tatt direkte mellom de impliserte departementene og gikk så rett til statsråd som kongelig resolusjon. Slik jeg
ser det, ville et førstegangsvedtak med
en klagerunde ikke tatt nevneverdig
lenger tid, og myndighetene ville stått
seg på det, mener Andersen.
—Jegvil dog legge til at ut fra de gitte forutsetninger ble saken gitt en
grundig og forsvarlig behandling under en fast og dyktig ledelse.

Etter 14 års arbeid med utredninger og
konsesjonsbehandling
ble det endelige vedtak
Østmarka-saken gjort. —Historiens mest
omfattende konsesjonssøknad,
mener Johan
Andersen. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

som nevnt gjort to delvedtak for strekningen Frogner—Engaog Follo—Pinnåsen. Anleggsarbeidet ble straks
igangsatt. For de mest kontroversielle
strekningene ble det imidlertid ikke
gitt konsesjon før 3. oktober 1986. Etter den opprinnelige planen skulle ledningen vært driftsklar i 1982, nå håper
man på driftsstart i 1987.
Fem års utsettelse er mye. Er det
nødvendig å bruke så lang tid på konsesjonsbehandling, Andersen?
—Nå er selvsagt Østmarka-trasen
noe spesiell i den forbindelse, men generelt sett er konsesjonsbehandling
blitt meget tidkrevende. I ekspansjonsperioden etter krigen og frem til midten av 1960-årene var det om å gjøre å
få satt spenning på nettet. Da var alle
innstilt på å få tingene raskt unna. Nå
er vi inne i en vekst- og konfliktsperiode, der det blir kamp om arealer til ulike formål. Folkflest er mer aktivt med
på å forme samfunnsutviklingen nå.
Ikke minst på miljøsiden. At konsesjonsbehandlingen av den grunn blir
mer omfattende, er demokratiets pris
som vi må lære å leve med, mener Andersen. —Men vi må lære å takle demokratiet bedre. Ellers blir det en svøpe og ikke et virkemiddel til bedre enhetlige løsninger.
Åpenhet

kan spare tid

—Det har vært mye bråk og uro omkring Østmarka-trasen, men få av bebreidelsene er blitt rettet mot Statskraftverkene denne gang, Andersen.
—Deter fordi vi gjennom vår inforDemokratiets pris
Det var etter hvert blitt om å gjøre å få masjon har klart å få frem hvem som er
i gang arbeidet på Østmarka-lednin- ansvarlige på de ulike stadier. Statsgen, og i desember 1985 ble det derfor kraftverkene planlegger og bygger,
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politikerne bestemmer hva og hvor.
—På planleggingsstadiet er det Statskraftverkene som leder prosessen, vi
samler inn data og systematiserer.
Sammen med en beskrivelse av verdigrunnlaget i de berørte områder, legger vi så frem de alternativer som forefinnes og vi vurderer alternativene opp
mot hverandre. Beslutningsprosessen
er politikernes ansvar.
—Visom utreder sakene kan imidlertid spare politikerne for en del hodebry og samfunnet får en masse verdifull tid ved å samarbeide med opinionen allerede i utgangspunktet, mener
Andersen. —Vivet jo i dag hvor skoen
trykker, og ved en mer utadvendt holdning kan mange misforståelser ryddes
av vegen allerede i fødselen. Vi gjør så
godt vi kan, men erfaringene viser at
her må alle bli mye flinkere. Men som
sagt, selve behandlingssystemet må
også bli bedre, med enhetlig funderte
løsninger som mål, både når det gjelder den interne planlegging og den
samfunnsmessige tilpasning.
Mangel på enhet og oversikt

—En viktig forutsetning for gjensidig
tillit mellom Statskraftverkene og vår
omverden, er at vi møter omgivelsene
med en enhetlig opptreden. I dag er
det ikke slik. En person eller en institusjon som henvender seg til Statskraftverkene må snakke med ulike personer
ved ulike avdelinger i de ulike stadiene
av prosessen. Dette er meget forvirrende, og dessverre har det relativt ofte
vist seg at den ene vet ikke hva den
andre gjør. Jeg hadde et håp at vi ved
omorganiseringen i fjor skulle få samlet kreftene, men dessverre er det
fremdeles langt igjen. Bedre koordinering av faglige ressurser og en sterkere fokuseringpå enhetlig policyutad
må til. Vi må bli et Vi.
Men Andersen mener at tiden nå
også er inne til å stille krav til de politiske myndigheter. —Ide store konsesjonssakene er det intet uavhengig organ som foretar en koordinert, samfunnsmessig helhetsvurdering. Som
kjent er Statskraftverkenepart i saken.
Vi er underlagt Olje-og energidepartementet, det samme er NVE.
—Jegtror det nettopp er mangel på
en koordinert helhetsvurdering av et
sammensatt organ som er årsak til utsettelsene i Østmarka-saken. Slike utsettelser fører til unødvendige permitteringer av våre dyktige anleggsfolkog
til dyre kriseløsninger som ingen er
fornøyd med. Ei heller Statskraftverkene. Her må både vi som fagetat og de
folkevalgte finne nye veger å gå, mener Johan Andersen. —Vegenefinnes,
men det er nødvendig å kartlegge dem
slik at alle impliserte parter kan orientere seg mot det samme mål.

Historiens første Statkraft-finalei volleyball:

En ubetinget
suksess!
Av Ottar Jakobsen
e..3ke 240 elever
vedi første
videregåSuksessen
sørget
rekendeskoler fra Tromsø i nord til
Grimstad i sør for. Men uten en
fantastisk innsats fra arrangørene, Harstad Volleyballklubb, ville ikke denne landsfinalen blitt
så vellykket som den ble. Så ble
da også klubbens primus motor, Roald Kongsro, behørig hyl-

let av lederen i Norges Volleyballforbund, Ola Ree. Sammen
med Statkrafts egen personalog administrasjonsdirektør, Reidar Karlsen,fulgte Ree turneringen fra første serve til den
siste og avgjørende ballen i
guttefinalen mellom lagene fra
Tromsdalen og Randaberg.

C tatkraft-finalen, som ble avviklet
J 24.-25. januar i år, gikk av stabelen i Kvæfjordhallen på Borkenes, to
mil utenfor Harstad. Arsaken til at
kampene ikke kunne spillesi selve Harstad, var at byens eneste idrettshall var

Ivrige og entusiastiske tilskuere under historiens
første Statkraft-finale i vofleybail. Fra venstre
Harstads kultursjef Bendiks Norman, Statkrafts
personal- og administrasjonsdirektør Reidar
Karlsen og lederen i Norges Volleyballforbund
Ola Ree.
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Jublende jenter fra Arendal videregående skole,
vinner av sin klasse. Flotte treningsdresser fra
Statkraft var en del av premiebeholdninga de
fikk overrakt av direktør Reidar Karlsen.

«okkupert» av Nordkalottens beste
håndballspillere akkurat denne helga.
Det la imidlertid ingen demper på
ungdommens idrettsutfoldelse eller på
gleden over å bli kjent med jevnaldrende fra alle kanter av vårt langstrakte
land.

Han var frempå og
sikret seg en god
klem fra turneringas
beste spiller! Anja
Knutsen fra Arendal
er fast inventar på
det fremgangsrike
norske A-landslaget
i volleyball, og hun
er en av de mange
som nå nyter godt
av volleyballforbundets sponsoravtale
med Reidar Karlsen
og Statkraft.
22
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Høyt nivå
Det sportslige nivået på de deltakende
lag varierte naturlig nok ganske mye.
Fra guttelaget til Tromsdalen, med fire
1. divisjonsspillerepå laget, til jentelaget fra Moheia i Mo i Rana, som endte
på siste plass i sin klasse uten en eneste
seier. Men om de førstnevnte hadde
det særlig morsommere enn de trivelige jentene fra Mo,er slett ikke sikkert.
—Vi er kanskje ikke de beste til å
spille volleyball, men vi har det beste
humøret. Og tenk hvor ille det ville
vært for jentene fra Lindåsved Bergen
om de måtte reist den lange vegen
hjem med tap for oss i den aller siste
kampen, den som avgjorde hvilket lag
som skulle bli jumbo, fleipet «taperne»

fra Moheia, som vant alles oppmerksomhet ved sitt smittende gode
Generelt var imidlertid det sportslige nivået meget høyt. Tromsdalen er
nevnt. Men også vinnerne i jenteklassen, Arendal, kunne hevdet seg i vår
øverste divisjon. Så ble da laget også
ledet av Anja Knutsen, fast inventar på
det fremgangsrike A-landslaget for
kvinner. Ingen tilfeldighet at en jury
kåret nettopp henne til turneringens
beste spiller totalt sett.
Positivt inntrykk

—Vier inne i vårt første samarbeidsår
med Norges Volleyballforbund. De
grundige analyser må vi selvsagt vente
med noen måneder til. Mitt inntrykk så
langt er imidlertid udelt positivt.
Dette uttalte personal- og administrasjonsdirektør Reidar Karlsen da
årets Statkraft-finale var over. Som
Harstad-væring fikk han oppleve at
hans egne bysbarn gjennomførte et
prikkfritt arrangement. Det bidrar utvilsomt til at noe av hensikten med

Statkrafts sponsoravtale med volleyballfolket oppnås.
—Somen «ny»bedrift er vi ennå ikke
spesielt godt kjent ute i det brede lag
av folket. Vi håper at samarbeidet med
idretten vil hjelpe i så måte. Men vi har
også et annet meget viktig mål med å
stå som hovedsponsor for Norges Volleyballforbund, sier Reidar Karlsen,
Som alle seriøse bedrifter må også
Statkraft tenke på fremtidig rekruttering. Volleyballhenter kanskje i større
grad enn de fleste andre idretter sine
utøvere fra skole- og universitetsmiljøene rundt om i landet.
—Klarervi som bedrift å gjøre oss
positivt bemerket i disse miljøene, tror
vi at mulighetene til å sikre oss flinke
medarbeidere i fremtiden øker, uttaler
Reidar Karlsen.
Det første viktige skritt i så måte ble
tatt i Kvæfjordi slutten av januar. For
uansett hvordan det gikkmed eget lag:
Ingen av de 240 spillerne som deltok,
reiste fra Kvæfjordog Harstad med annet enn gode minner. Det gjelder helt
sikkert også Reidar Karlsen.

—Personlig har jeg aldri hatt noe
spesielt forhold til volleyball som idrett. Men i løpet av denne helga er jeg
blitt fascinert. Og jeg tror vi har satset
riktig når vi har innledet et samarbeid
med en av hallidrettene. Tenk på at
Brøstadbotn i herrenes 1. divisjon, et
lag som må reise mange mil for å få avviklet sine hjemmekamper (i Sørreisa),
kan samle 800-900 tilskuere til en
vanlig seriekamp. Det, samtidig som vi
ser og hører at NM på skøyter på Hamar en av dagene hadde en betalende
tilskuer, påpeker Karlsen.
Vel så viktig er det kanskje at Norges
Volleyballforbundi en årrekke nå har
fremstått som en effektiv organisasjon
som drives av dyktige ledere med
beina solid plantet på jorda. Bevisstble
det satset på bredden foran toppen. Nå
er grunnlaget til stede, og norsk volleyball er på fremmarsj internasjonalt.
Ennå vil det vel gå noen år før man
oppnår samme suksess som vårt kvinnelige håndballandslag. Men i alle fall i
vest-europeisk sammenheng er Norge
i ferd med å etablere seg helt i toppen,
spesielt på spinnesida.

De suverene vinnere
i gutteklassen,
Tromsdalen
videregående skole,
med flere
potensielle
landslagsspillere i
sin midte.
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Leder for personalutvikling Magnhild Wie:

13131ring
er investering
Av Aksel Nicolai Tonjer

T Statkraft

er det nå utviklet en
ny policy for opplæringsvirksomhet. Dette innebærer at
alle ledere i Statkraft har ansvar
for opplæring og utvikling av
sitt personale. Opplæringsvirksomhet er en del av lederens personalansvar
og betyr
blant annet at lederen skal sørge for at opplæringsbehovene
blir analysert og registrert, og

.
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at det blir meldt fra om behov
for hjelp til opplæring. En slik
avdekking av opplæringsbehovet kan bygge på planleggingssamtaler,
mål og planer for virksomheten
og lederens egen vurdering. Den
innsendte opplæringsplan
skal
danne grunnlaget for tildeling
av midler til opplæring.

Lederens viktigste

S virksomhet
tatkrafts nyeinnebærer
policy for opplæringsstore forandringer og nye utfordringer for ledere i
Statkraft. For å kunne møte disse utfordringene ble det i januar i år arrangert en opplæringskonferanse på Mtiller Hotell på Mastemyr utenfor Oslo.
Sammen med leder for personalutvikling i Statkraft, Magnhild Wie, var
25 ledere i Statkraft samlet på Müller
Hotell. —Hvavar utgangspunktet for
denne konferansen, Magnhild Wie?
—Hensikten med opplæringskonferansen var at de som er ansvarlige for
opplæring i Statkraft, ledere, opplæringskoordinatorer og medarbeidere
ved kontoret for personalutvikling,
skulle møtes og drøfte vår opplæringspolicy og se på hvordan arbeidet med
denne burde organiseres. Opplæringsleder Annar Aasheim i Siemensvar engasjert til å fortelle oss om hvordan
dette fungerer i Siemens og vi diskuterte metodene. Siemens har brukt
dette opplæringssystemet i 11 år.

oppgave

—Eropplæring viktig?
—Først må jeg få si at det foregår
svært mye god opplæring i Statkraft.
Her har det utviklet seg en god tradisjon. Opplæring må sees på som en investering og må vurderes som sådan.
Statkraft har rett og plikt til å kreve at
også investering i opplæring gir en rimelig forrentning på kort eller lang
sikt. Dette stiller krav til oss om en best
mulig utnyttelse av opplæringsressursene, en mest mulig målrettet opplæring og en aktiv opplæringspolitikk
fra Statkrafts side. Personalutviklinger
alle lederes viktigste oppgave.
Fruktbart

—Fikkdere noe ut av konferansen?
—Detvar svært nyttig og fruktbart.
Forskjellige synspunkter kom for dagen og vi lærte andres arbeidsforhold
og synspunkter å kjenne. For de fleste
innebærer langsiktig opplæringsplan-

legging noe helt nytt, og jeg tror vi her
må gå skrittvis til verks. Vi må bare erkjenne at vi ikke har kapasitet til å
gjennomføre alt første året. Men det
betyr ikke at vi skal tape målene av
syne.
Kontoret for personalutvikling
(OPU)

Wie tiltrådte stillingen som kontorleder 1. oktober i fjor, og mye av tiden er
gått til å bli kjent med organisasjonen
og til å ansette folk. Den første medarbeideren fikk hun i desember, mens
nummer to kommer i mars. Én medarbeider har svangerskapspermisjon.
—Deter begrenset hva tre som er så
nye i bedriften kan få utrettet i år. Det
er langt frem, men vi har som mål og
ønske å bli en foregangsbedrift. Vi har
også god tro på at det kan bli slik.Mange i Statkraft har drevet med opplæring og har kunnskaper på dette feltet.
Disse er jeg opptatt av å få i stand et
samarbeid med.

Statkrafts nye opplæringsplan ble presentert for
25 av bedriftens ledere under en samling på
Miiller Hotell på Mastemyr utenfor Oslo i
januar i år.
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En spissbedrift
—HarStatkraft like store muligheter til
å drive opplæring som for eksempel
private bedrifter?
—Jegtror at våre muligheter på dette felt faktisk er bedre enn andres. Det
begrunner jeg med det spesielt store
behovet for opplæring. Vi ligger i front
og er en spissbedrift. Det krever toppfolk på alle nivåer. Nettopp derfor er
personalutvikling svært viktig i en organisasjon som Statkraft.
Plannlegge selv
—Hvorstår den enkelte arbeidstaker i
dette bildet?
—Vihar som personalpolitiskmål at
arbeidstakerne skal kunne planlegge
sin egen utvikling og karriere ut fra
Statkrafts behov for arbeidskraft og
den enkeltes evner, interesser og anlegg. Dette innebærer at det må utarbeides planer og prognoser for arbeidskraftbehovet innen Statkraft på
kortere og lengre sikt. Disse må gjøres
tilgjengelige for personalet.
Videre må arbeidstakerne gis rimelige utdanningsmuligheter slik at de
kan kvalifisere seg til og konkurrere
om avansementstillinger. Det skal
også være mulig gjennom utdanning å
skifte arbeidsfelt, og vi ser det som et
mål å legge forholdene til rette slik at
reell likestilling kan oppnås på alle nivåer og innen alle arbeidsområder.
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—Personalutvikling
er alle lederes
viktigste oppgave,
sier kontorleder for
personalutvikling,
Magnhild Wie.

Opplæringsleder
Annar Aasheim
Siemens tok
Statkrafts ledere i
skole når det gjaldt
opplæringsplanlegging.

Olav Molvær ny driftsbestyrer for Breheim-verkene:
0

Apenhet
skal gi trivsel
Tekst og foto: Per joranger

gangMolvær
går løsnåpåfordetanNår nenOlav
pion&arbeid det er å etablere
et driftsområde, kan han ikke
bruke blåpapir. Til det er forholdene i Gaupne altfor ulike
dem han arbeidet med i Alta.

Både geografien, teknikken og
ikke minst menneskene.
Molvær er innstilt på åpenhet og
samarbeid i alle forhold, selv
om han har skytevåpen på kontoret. —Geværet er forbeholdt
fritiden, bedyrer Molvær.

Olav Molvær (49)
er tilsatt som
driftsbestyrer ved
Breheim-verkene.
Han kommer fra
Alta-verkene, så
det er annen gang
han tar på seg det
piarierarbeide det
er å etablere et
driftsområde.

driftsbestyrer. Ved
Ved ny Breheim-verkene
siden
av
er det
tilsatt
seg på sitt kontor ved driftsadministrasjonen i Gaupne har Olav Molvær
(49)et gevær stående. Vi spør ham om
han har så dårlige erfaringer med de
ansatte at han må stille med skytevåpen som beskyttelse.
Molvær forstår spøken. Og utnytter
den. —Gammel vane, forsikrer han.
—Nårman driver i denne bransjen, er
det best å være væpnet til tennene. Til
Gaupne kom jeg nemlig fra Alta,og det
er ut fra erfaringene derfra, at jeg stiller med skyter'n på jobben. —Fraspøk
til alvor, tilføyer Molvær. —Jeg er
svært interessert i jakt, fiske og friluftsliv, og til tider overdriver jeg vel disse
interessene noe.
Sin karriere i NVE-Statskraftverkene
startet OlavMolværpå ettersommeren
i 1976. Det første året satt han stort
sett ved hovedkontoret i Osloog planla
de store overføringslinjene på Vestlandet. Deretter ble han byggeleder for
420-kV ledningene Sima—Dagali og
Sima—Aurland,og han deltok også under bygging av en del ledninger i
Ulla—Førre-området.Disseledningene
er utvilsomt noen av de tyngste og
vanskeligste vi har her i landet, og på
grunn av konsesjonsstridom ledningstrasene, ble byggetiden hektisk. Erfaringene med anleggsteknikk som
Molvær her ervervet seg, kan være
gode å ta med seg i den nye jobben.
Pionrarbeid
og Luster

i Alta

I 1981-1982 fikk Molvær ansvaret for
bygging av ledningen Alta—Kvænangen. Fra tidligere hadde han en ganske
bred driftserfaring, og da driftsbestyrerstillingen for Alta-verkeneskulle besettes i 1983,var det naturlig for ham å
søke denne.
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A bygge opp et driftsområde er pionrarbeid. Det finnes ingen «lest»eller
instruks innen Statskraftverkene for
hvordan det skal gjøres. Hvert av våre
ni driftsområder er forskjellige både
med hensyn til geografi og tekniske installasjoner, bemanning og klimatiske
forhold. Har så den nye sjefen for Breheim-verkene gjort seg opp en mening
om hvilken personalstrategi han vil
følge?
—Herer det mange hensyn å ta. Jeg
har selvsagt en klar oppfatning av
hvordan man kan løse oppgaven prinsipielt, men man må jo også ta hensyn
til det spesielle. Min erfaring er at
mentaliteten i de ulike landsdeler er
svært forskjellig.Folki Luster reagerer
annerledes enn finnmarkingene, og
jeg kan derfor ikke uten videre bruke
den samme strategi i Gaupne som den
jeg la opp til i Alta. På dette området
må man skaffe seg erfaringer på stedet, og med den korte tiden jeg har
fungert, var det litt av en utfordring å
ta fatt på innlemmelsen av Vikfalli i
Breheim-verkene.Men jeg tror det har
gått ganske bra.

Driftsadministrasjonen
for Breheim-verkene
skal
ligge i Gaupne i Luster kommune. Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.

verkene, tyder rekrutteringen på. Her
er ikke vanskelig å skaffe flinke medarbeidere, slår Molvær fast. —Delser
distriktet her fullt av folk med erfaring
Åpne linjer
—For øvrig er det vel alltid slikat men- fra og interesse for vannkraftutbygtaliteten er avhengig av hvordan man ging. Dels er det mange som har sitt
leder virksomheten, tilføyer Molvær. utspring i disse trakter som ønsker å
Skalman bygge opp en positiv menta- flytte hjem. Utvandrede lustringer er
litet i staten, er det nødvendig å holde faktisk villige til å gå ned i lønn, deråpne linjer utover i rekkene. Intern in- som de kan få komme tilbake og jobbe
formasjon er viktig, og etter min opp- for oss.
fatning er det ingen ting som tilsier at
en driftsbestyrer skal styre på egen Lærlinger skal
hånd. Allemå vite hva som skal skje og sikre rekrutteringen
hvorfor. Først da blir man inspirert til å For å sikre seg den nødvendige rekruttering også i fremtiden, har Molvær
takle oppgavene riktig.
At stemningen er god ved Breheim- tenkt å satse på lærlinger.
—Hverkendet private næringsliv eller staten tar etter min mening rekrutteringsproblemene alvorlig når de avskriver lærlingeordningen, sier han.
—Jeghar selv i sin tid vært lærling, og
har hele tiden oppfattet det som noe
virkelig positivt. Og i dag, hvor vi har
fått et godt utbygd videregående skoleverk som gir teoretisk bakgrunn, for
eksempel gjennom yrkesskolene, er
det atskillig lettere enn tidligere å ta
fagopplæring gjennom lærlingekontrakter.
—Nårman nå hører ledere, både innen det private næringsliv og innen
staten, klage på tilgangen på kvalifisert arbeidskraft, må man spørre seg
hvor mange lærlinger de har tatt inn.
Som regel er svaret: ingen. Og da kan
man jo ikke vente annet enn at resultatet blir dårlig.
Ved Breheim-verkene
venter man spent på
Stortingets avgjørelse med hensyn til utbygging
i Stryn. Uten Stryn-utbyggingen
blir Breheimverkene et amputert driftsområde, mener
Molvær.
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De videregående skolene formelig
spyr ut kandidater til de yrkesgrupper
der el-forsyningen har rekrutteringsproblemer. —Jegmener det bør være
næringslivets oppgave og ansvar å gi
den nødvendige praktiske opplæring.
Ved Breheim-verkenekommer vi derfor allerede fra neste vinter til å ta inn
lærlinger.
Når Jostedal-anlegget avsluttes, skal
Breheim-verkene overta administrasjonsbygg, verksted og lagerhall i
Gaupne. —Herhar vi fått til en gunstig
avtale med Luster kommune, forklarer
Molvær. —Kommunen har egentlig
forkjøpsrett til anleggene og før jeg
kom inn i bildet, lekte man med tanken om et landsomfattende opplæringssenter for driftspersonell i disse
lokalene. Det er ikke tvil om at forholdene ligger godt til rette for et slikt
senter i Gaupne —de tekniske installasjonene tatt i betraktning. Men denne
avgjørelsen må tas på et langt høyere
plan, tilføyer han.
Spenning

knyttet til Stryn

Nå venter du vel spent på avgjørelsen
om utbygging i Stryn, Molvær?
—Ja,det er klart. Stryn vil eventuelt
bli innlemmet i Breheim-verkene, og
det vil i så fall faktisk utgjøre hele 30
prosent av vår virksomhet. Usikkerheten gjør det vanskelig å legge planer
fremover, og det er klart at blir Strynutbyggingen skrinlagt, vil driftsområdet Breheim-verkenebli i snaueste laget.

Frosio
for overflatebehandlingsfagene
F for
or åkorrosjonsoppfølging
imøtegå næringslivets
vedbehov
bygging og drift av landbasert og off-shore
industri, har rådet for fagopplæring i
arbeidslivet (RFA) nå foreslått at
det blir opprettet en tre-årig utdannelse for maskin og industrimalere ved yrkesskolene.Dessuten er det foreslått at
inspektørene for dette fagområdet får
oppgradert sin kompetanse.

Etter et møte hvor de berørte parter
var til stede, ble det dannet et faglig
råd, Frosio(Fagligråd for opplæring og
sertifisering av inspektører innen overflatebehandlingsfagene). Fagrådet består av følgende grupperinger:

Fagrådets fremste oppgave skal være å
anbefale et minimumskravtil en teoretisk og praktisk prøve, som vil gi et sertifikat for en person med relevant bakgrunn. Statens Teknologiske Institutt,
Det norske Veritas og Marintek har
dessuten utarbeidet en plan for et 10
dagers kurs som vil gi nødvendig kompetanse for dette sertifikat. Frosio håper med dette å påvirke utviklingen innen overflatebehandlingsfagene i Norge.
Sekretariatet for Frosio er for tiden
lagt til maskinkontoret i Statkraft, Middelthuns gate 29, 0301 Oslo 1.
A. Rinvoll
Haldis Zeiner

Representert ved

Norsk Hydro
Oljeselskapene
Kværner Engineering A/S
Engineeringsselskapene
Korrosjonsentreprenørenes Forening
Korrosjonsentreprenørene
Maling, lakk og produktleverandørene Maling og lakkfabrikkenesforbund
Aker Stord Verft A/S
De som står bak dette forslaget, er Mekaniskeverksteder
Sørco Engineering A/S
Statens Teknologiske Institutt (STI), Inspektørselskapene
Statkraft
Marintek og Det norske Veritas (DnV). El-forsyningen

//
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Brekontoret 25 år:

Fra is
på Studenten
til studenter
på isen
Av Aksel Nicolai Tonjer

D

reførskning, eller glaciologi
sOm det heter på fagspråket, er erx relativt ung vitenskapsgreh '1‘Norge. Forskere
lot stort sett breene være i fred
fram mot århundreskiftet. Brekontoret i NVE som 15. januar
fylte 25 år er derfor nesten som
veteran å regne. Dette preger
også den faglige kompetansen
ved kontoret, som ligger langt
framme også internasjonalt
sett.
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Brekontorets målinger startet på Nigardsbreen
1962. Her et stemningsbilde fra 17. mai samme
år. Foto: Randi Pytte Asvall.

Brekontoret som i januar kunne feire 25-års
jubileum, startet den dagen Gunnar Østrem
tiltrådte. I tillegg til å bygge opp brekontoret i
NVE, har han også bygget opp et tilsvarende
kontor icanada.

det på
umulig
å komme
Sertorie,
maner
tilbake
brekontorets
hisutenom Gunnar Østrem. Det var han
som ble ansatt 15. januar 1962, og som
da ble selve brekontoret. Arsaken var
hans store interesse for den såkalte
«saltmetoden».
Saltmetoden

Jeg har min utdannelse som cand.
real, i geografi med hovedvekt på glaciologi fra Universitetet i Oslo, sier
Gunnar Østrem. —På begynnelsen av
1960-tallet jobbet jeg i Sverige, blant
annet ved universitetet i Stockholm,
hvor jeg samtidig utdannet meg videre, med en doktorgrad for øyet. Jeg
folte i den forbindelse behov for å lære
mer om en vannmålingsmetode oppfunnet av avdelingsdirektør Søgnen på
1930-tallet,den såkalte «saltmetoden».
I prinsippet innebærer dette at man
heller ut salt ett sted i en elv, for så å
måle saltinnholdet i vannet lenger ned
i elven og derigjennom bestemme
vannføringen.
Jeg skrev et brev til NVEog ble invitert over for å studere metoden nærmere. Det var ut i skauen og opp på
fjellet, og jeg lærte meg denne metoden godt. Men på vei tilbake fra ødemarken ble jeg «fanget». Hydrologisk
avdeling trengte en glaciolog, og jeg
fikk tilbud om den stillingen. Dermed
var brekontoret født.

Brekontoret er
opptatt av store
breer såvel som små
iskrystaller. Slik kan
et snitt av
iskrystaller fortone
seg når de er
fotografert gjennom
polarisert lys. Foto:
Gunnar Østrem.

son som nå er professor i geografi ved
universitetet i Stockholm.
Og han var glad i is?
—Jadet skal jeg si deg. Da Karin kom
med nattoget til Oslo, sto jeg klar på
stasjonen med lastebil. Vi skullerundt i
hele byen og hente utstyr til målestasjonen på Nigardsbreen. Vi sto på og
Hvor er breene?
mens jeg var for opptatt til å huske på
lunchen, var Karin for beskjeden til å
Hva ble din første oppgave?
—Detstartet med en kartlegging av nevne den. Etter endt rundtur stakk vi
hvor breene var. Sammen med Olav innom Studenten for å ta en is, noe jeg
Liestøl ved Polarinstituttet, glaciologi- hadde lovet å spandere. Men jøss som
ens «grand old man» her i landet, laget han spiste!Han startet øverst på menyjeg et kart over alle breene i Sør-Norge, en og kom seg gjennom både bananaog det ble utgitt i 1963.Brekontoret for split og det meste av det andre som sto
øvrig har hatt et meget nært og godt der. Stakkars Wibjørn, han hadde jo
samarbeid med Liestøl i alle år. Han ikke spist på et døgn.
hadde jo studert breer siden 1948, og
blant annet undersøkt Jostedalsbreen. Kraftutbygging
Vi startet også målinger på Nigards- —Hva ble hovedoppgaven de første
breen, som er en del av Jostedalsbreen. årene?
Startskuddet til disse undersøkelsene,
Etter at vi hadde kartlagt breene
som er den lengste sammenhengende og startet målingene på Nigardsbreen,
undersøkelsen vi har hatt ved brekon- utvidet vi måleprogrammet. Viplukket
toret, kom etter et brev fra daværende ut breer i en linje fra vest til øst. Det
kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær. I viste seg å være stor forskjellpå breene
dette brevet om Jostedalen husker jeg i det våte vestlandsklimaet og det tørre
Aalefjær skrev: «Derer det mye kraft.» innlandsklimaet i Jotunheimen. Det
Det var jo også utgangspunktet for un- ble for øvrig tidlig utvidelser ved bredersøkelsene. Ser man på utbyggin- kontoret, og grunnen til det var at Aagene i Jostedalen i dag, kan man bare lefjær og Statskraftverkene innså nødslå fast at Aalefjærvar meget fremsynt. vendigheten av breundersøkelser i god
tid før kraftutbygging.
Is også på Studenten
Hva har oppdragene fra Statkraft
—Duvar vel ikke alene med «isødet»?
betydd?
—En student, Randi Pytte, ble til—Oppdragene har finansiert store
knyttet kontoret. Over kjølen fikk jeg deler av driften. I tillegg til kunnskap
dessuten tak i en svenske,Wibjørn Kar- om de enkelte prosjektene har oppsom jeg kjente fra min tid i Stock- dragene også gitt oss mye generell
holm. For øvrig en meget dyktig per- kunnskap i glaciologi.
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Hvorfor er slike undersøkelser så
viktige ved kraftutbygging?
Hydrologieni en breelv er helt annerledes enn i en vanlig elv. Mens
vannføringen i en vanlig elv minker i

metoden på en virkelig overbevisende
måte.
Etter å ha vært ute og gjennomført målinger på grunnlag av saltmetoden sammen med studentene, vendte
Til Canada
vi hjem utpå ettermiddagen. Utreg—Hvor langt var man kommet i ut- ningene, basert på de data vi hadde
samlet, skullevi ta neste dag. Som sagt
landet?
—Ikkelenger enn at jeg i 1965 ble så gjort. Dagen etter regnet vi så blekforespurt av de kanadiske myndighe- ket sprutet. Men da vi var ferdige, sa
ter om å komme over og bygge opp et jeg til dem at nå skulle vi sjekke med
tilsvarende kontor der, noe jeg takket fasit. De gjorde store øyne, men enda
ja til. Da jeg kom over fikkjeg beskjed større ble disse da jeg dro frem en daom at det sto 17 ledige stillinger til dis- taliste med alle «svarene».Jeg hadde
posisjon som jeg skulle skaffe folk til. nemlig sendt over telex til Norge de
En ren drømmesituasjon for en som data vi hadde samlet kvelden før. På
skal bygge opp et kontor. En av stil- grunn av tidsforskjellenkunne det hele
Hngene fikk jeg for øvrig besatt av «is- regnes ut ved hjelp av datamaskinen i
elskeren»
Norge, mens vi sov. Om morgenen lå
—Kontoretog arbeidet ble drevet et- telexen og ventet med alle utregningeter samme modell som i Norge.Ja til og ne. Og svarene stemte så nær som ett.
med utstyret var norsk. I mange år
kjøpte kanadierne nemlig utstyr for Professor
bremålingene fra Norge.
Østrem var leder for Brekontoret inntil
han i 1981 ble professor ved universiSaltmetoden
igjen
tetet i Stockholm. Men etter to år i
—Men du kom tilbake?
Stockholm,vendte han tilbake til Nor—Jegkom tilbake etter halvannet år, ge og NVEhvor han fikk en stilling dimen det ble ikke siste gangen jeg for- rekte underlagt fagsjefen ved Hydrolosvant ut av landet. Det ble en rekke tu- gisk avdeling.
rer, blant annet i forbindelse med oppHva har brekontoret betydd for
drag for UNESCO.
En av turene gikk til breforskningen i Norge?
Chile hvor jeg fikk demonstrert salt—Brekontoret har vært et midttørre, varme år, øker den i en breelv på
grunn av smelting. Dessuten er transporten av stein og grus mye større i en
breelv.

punkt takket være alle oppdragene for
Statkraft, svarer Østrem. —Disseoppdragene har skaffet oss en innsikt som
vi ikke hadde kunnet få ved vanlige
forskningsmidler. Dette gjelder både
breenes hydrologi og bre-elvenes
slamtransport.
—Hvilkepraktiske konsekvenser har
undersøkelsene hatt?
Når det gjelder slamtransport kan
den være så stor at slammet kan skade
turbinene eller eventuelt redusere volumet av små magasiner. Utfra våre
målinger kan ingeniørene lage konstruksjoner som samler opp slammet,
som så kan kjøres bort. Ingeniører får
jo til alt. —Jeghar stor respekt for deres evne til å løse slike tekniske problemer.
Forurensning

Vokser breene?
Breene på Vestlandet har de siste
år gått noe fremover. Breene er nemlig
fantastisk følsomme når det gjelder
små endringer i klimaet. Men vi er
nødt til å studere dette nærmere før vi
kan si noe generelt om hvorfor de vokser. Det er mange faktorer som spiller
inn.
Kan forurensning få breene til å
smelte?
—Detskal enorme mengder «møkk»
til for å få isen til å smelte. Uansett hvilke mengder som faller ned, vil det neppe ha noen praktisk betydning.
Men om ikke forurensningen får breen til å smelte, vil breen kunne vise
våre etterkommere hva vi gjorde med
luften. Østrem forteller at underkanten
av en bre i ett tilfelle er målt til å være
700 år gammel. Det var altså snø som
falt før den industrielle revolusjon, så
det vannet burde være rent.
Rekruttering

Hvor mange er ansatt ved brekontoret i dag?
Vi har i dag åtte ansatte, men om
sommeren engasjerer vi assistenter
som stasjoneres på målestasjoner. Vi
har hatt opptil 20 slike assistenter på
en gang. Dette er stort sett studenter,
og mange av dem har vi sett i Statkraft
og NVEsenere. Det er tydelig at de har
fått et positivt inntrykk av Statkraft og
NVE gjennom sitt engasjement ved
brekontoret.
—Hvordan vil det gå med brekontoret når utbyggingene tar slutt?
Brekontoret må fortsette arbeidet
med å undersøke landets breer. De utgjør jo en viktig del av hydrologien.
Også når «brekraftverkene» er satt i
drift, vil man ha nytte av breundersøkelsene, slår Gunnar Østrem fast.
Teltene ble etterhvert erstattet av permanente
målehytter.
Trekantformen gjorde dem
bestandige mot vær og vind. Foto: Gunnar astrem.
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jorgen Sørensen om møtevirksomheten:

Møter
pulveriserer
ansvaret
Intervjuet av Aksel Nicolai Tonjer
—Nei,jeg skal i møte. —Nei,de
sitter 1 møte. To meget kjente
svar for de fleste. Må det egentlig være slik?
— Jeg ser de alt for mange
møtene som et uttrykk for lederkrise. Møtene er med på å
pulverisere ansvaret.
Slik karakterisererJørgen Sørensen i Statkraft møtevirksomheten. Han har vært i Statkraft
siden 1950, og er nå koordinator for systemplanlegging,
langtidsplanlegging og terminog ressursplanlegging.
Er det for mange møter, jørgen Sørensen?
Det er alt for mange møter. Nå
holder jeg på å bli gammelt inventar,
jeg her vært her siden 1950. Men jeg
husker godt at det de 10-15 første
årene nesten ikke forekom møter. Likevel fikk vi gjort det vi skulle. Nå vil vel
noen innvende at alt var mye enklere
før i tiden, men det er jeg ikke sikker
på. Vi bygde like store kraftverk den
gang.
Ikke autoritær

Hva er årsaken til de hyppige møtene?
Det har nok noe med bedriftsdemokrati å gjøre. Nå må det ikke forstås
dithen at jeg er autoritær, for bedriftsdemokrati mener jeg er bra, og jeg liJørgen Sørensen trodde at datamaskinene skulle
bedre kommunikasjonen og derved redusere
møtevirksomheten . . .
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ker selv godt å bli tatt med på råd. Men
det blir tatt for mange beslutninger i
møter. Man kan redusere møtevirksomheten betraktelig uten en gang å
røre ved bedriftsdemokratiet. I tillegg
til det misforståtte demokrati på ar-

beidsplassen, beror det høye antallet
møter på at vi kort og godt har hatt råd
til å holde på slik. Sist men ikke minst
ser jeg på dette som en engstelse hos
ledere for å fatte beslutninger. Det er
et uttrykk for lederkrise.

—Det er jo i dag en
ren ulykke om du
treffer noen til
stede, mener Jørgen
Sørensen. —Det er
alt for mye møter.

Pulverisering av ansvaret
—Hva er det som er så galt med alle
møtene?
For det første får ingen tid til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre. I
denne forbindelse kan jeg også nevne
at et møte gir en person lovlig adgang
til ikke å gjøre jobben sin. Det er jo i
dag en ren ulykke om du treffer noen
til stede. En annen ting som gjør møtene så farlige, er pulverisering av ansvaret. De som leder og som har ansvaret, plikter etter min mening å bruke det. Går noe galt, avfeier man det i
dag med at det ble drøftet i et møte.
Dette er ren lederkrise.
Hele samfunnet
—Erdet overhodet ikke behov for møter?
Jo, det er det, og da kanskje mest
for ledende personer. Men det er blitt
for mye på alle nivåer. Møter er også
ofte alt for dårlig forberedt.
Er dette typisk for Statkraft?
Nei. Dette er noe som rir hele samfunnet. Man ser det over alt. Møter er
nesten blitt det vesentligste. At organisasjonen er bygget for å produsere varer og tjenester glemmer man, for møtene er nesten blitt et mål i seg selv.
Med tiden full av datautstyr trodde jeg
at kommunikasjonen ville bli lettere,
og at behovet for møter dermed ville
bli redusert. Men det er ikke skjedd.

Si nei
Hva mener du kan gjøres med dette
problemet?
Et lite råd er at man fra en avdeling sender én deltaker til et møte i
stedet for to. Viktigst er det likevel at
ledere i større utstrekning må ta risken
på å bære det ansvaret de har fått ved
å ta beslutninger i enerom. Det er jo
derfor de er ledere. Med færre møter
blir det bedre anledning til å lede. Da
får man tid til å utforme sine tanker og
ta beslutninger. Det må innkalles til
færre møter, og man må bli flinkere til
å si nei.
Bør trappes ned
Hva syns du om innholdet i møtene
du har vært på?
Det varierer. Møter med Statkrafts
ledelse, både før og nå, har vært meget
interessante. Men jeg har også deltatt i
møter hvor et uensartet personell av
mange kategorier har deltatt, og de
har gitt meg lite. Ser man på møtevirksomheten i Statkraft spesielt, er det
forståelig at den har vært stor i forbindelse med omorganiseringen. Men
når organisasjonen nå har festnet seg,
bør møtevirksomheten trappes ned.
Er det en utbredt oppfatning at
det er for mye møter?
—Ja, absolutt. Min oppfatning er
også at dette er et like stort problem i
det private næringsliv som i offentlig
forvaltning, sier Sørensen.
FOSSEKALLENNR. 2-87
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-fierbruksmagasin
Av Arne J. Carlsen
TannbruksplanleggingsnakV kes det mye om i Norge
dag —men foreløpig blir det
helst med snakk.Amerikanerne
derimot er kommet langt på
dette felt. En gruppe norske
vannplanleggerehar studert
forholdenei ColumbiaRiver—

en av verdensstørste og vannrikesteelver.The americanway
synes den norskelangt overlegen —ikkeminst ut fra den
holdning man der har til vannet —en felles ressurssom skal
utnyttes til alles beste.
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Reveitokekrftverki
Catiada. Legg-merke
hvordan det er gjort klart for utvidelse med to
turbiner. Anlegget virker ganske massivt, men
er en populær turistatraksjon.

T begynnelsen av oktober 1986 arran-

Vannressursutvalget en
1 gerte
studie-tur til Columbia River.Vannressursutvalget er et interdepartementelt
samordningsutvalg for forvaltning og
regional planlegging av vannressursene. Utvalgets hovedoppgave er å sette
i gang, koordinere og gjennomføre
langsiktige oppgaver for å tilrettelegge grunnlaget for en samordnet forvaltning av vannressursene.
Vannbruksutvalger øverste organ
Columbia River er en av verdens største og vannrikeste elver, med en gjennomsnittlig vannføring på cirka 5 600
m3/s ved utløpet. Dette er syv ganger
så mye vann som vår største elv Glomma. Den starter i Canada i provinsen
British Columbia og renner gjennom
statene Washington og Oregon i USA
før den når Stillehavetved Portland. Elven ble tidlig «temmet», og har nå en
rekke kraftverk, vanningsanlegg, sluser og rekreasjonsmuligheter.
I forbindelse med utnyttelsen av Columbia River er det dannet et bredt
sammensatt vannbruksutvalg med representanter både fra USAog Canada.
Dette utvalget tar seg av forskjellige
problemer som kan oppstå i forbindelse med administrasjon og drift av de
tekniske innretningene i elven. Utvalget utgir årlig en rapport om det som
er skjedd i elven, for eksempel i forbindelse med hydrologiske forhold,
forurensningssituasjonen og problemer med fisk.
Vannbruksutvalget er det øverste

koordinerende organ for elven. Den
daglige drift og langsiktige planlegging for Vassdrageter lagt til flere forskjellige institusjoner.

22 400 kilometer. Den totale installasjon i ColumbiaRiverer på 17 000 megawatt. Til sammenligning kan det
nevnes at installasjonene i det totale
norske kraftproduksjonssystemeter på
cirka 23 000 megawatt. Da magasiUtstrakt samarbeid
neringsmulighetene er små i USA-demellom kraftselskapene
Kraftselskapene langs elven har slått len av Columbia River, har de to reseg sammen i en organisasjon som kal- gjeringer inngått en samarbeidsavtale
les Pacific Northwest Utilities Confe- om bygging av magasiner. Dette har
Dette er en ført til at magasinkapasiteten er blitt
rence Commitee (PNUCC).
interesseorganisasjon både for private cirka 23 prosent av tilsiget i Columbia
og føderale kraftverk samt den kraft- River.Avtalen overvåkes av Bonneville
krevende industri. Organisasjonen tar Power Administration på vegne av den
seg av den langsiktige planleggingen amerikanske stat.
Bonneville Power Administration er
for kraftverkene og ser på hvilke konsekvenser den sentrale regjerings ved- hyppig besøkt av utenlandske driftstak får for kraftselskapene. PNUCCsy- folk. Besøkene er faktisk så mange at
nes å være en sammensetning av vår man har laget et eget rom der et «fully
Norske Energiverkers Forening og automatic program» gir innføring i hva
Vassdragsregulantenes Forening, selv Bonneville Power Administration driom det her også er klare forskjeller.Or- ver med. En kinesisk delegasjon med
ganisasjonen har bygget opp sin egen vise-energiministeren i spissen hadde
kompetanse med hensyn til de «myke nylig besøkt stedet.
verdier». Dette for lettere å kunne
kommunisere med «motparten». Man Et av verdens
har lagt stor vekt på å redusere kon- største vannkraftanlegg
fliktene ved at forhold som kan tenkes Produksjonskomplekset er et av verå bli problematiske, blir droftet på et dens største vannkraftanlegg. Det har
som nevnt relativt små reguleringstidlig tidspunkt.
De 30 kraftanleggene tilknyttet Co- muligheter, kraftstasjonssystemene
lumbia River drives av Bonneville Po- har lav fallhøyde, og det dreier seg om
wer Administration (BPA).Kraftverke- store vannmengder. Videre er systene er dels privateide og dels føderale. met preget av at driften er svært bunBonneville Power Administration eier det av hensyn til en rekke andre bruikke kraftverk selv, men bygger, eier kerinteresser som båt-transport, jordog driver et stort overføringssystem bruksvanning, flomkontroll, fiske og
med spenningsnivå fra 115 til 800 kV rekreasjon. Man gjør imidlertid utder den totale ledningslengde er på strakt bruk av EDB-modellerpå driften,

lir

Bak denne fossen
har en del bønder
gått sammen om et
minikraftverk, som de
kalte det (94 MW!).
Proporsjonene er
altså litt annerledes
der enn i Norge.
Verket utnytter
vann i tilknytning til
et stort
vanningsanlegg.
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og man antok at dette hadde forbedret
det økonomiske resultatet med 0,5—
2,0 prosent, avhengig av forholdene. I
et stort system som ColumbiaRivergir
dette selvsagt betydelig økonomiskuttelling: 100 000 GWh/år a' 30 øre/
kWh gir en omsetning på 30 000 millioner kroner i året. Regner man med
et overskudd på én prosent, vil man få
et økonomisk utbytte på rundt 300
millioner kroner i året.
Fastkraftmengden for neste år finner
amerikanerne ved å ta utgangspunkt i
observert tilsig de siste 40 år. Deretter
finner man den laveste kraftmengde
ved å se på de ugunstigste tilsigsforhold og magasininnhold pr. 30 juni.
Man opererer altså med et fastkraftnivå som man er nesten helt sikker på
å kunne dekke. Amerikanerne bruker
på dette punkt en mer pragmatisk metode enn vi gjør. Vi benytter oss av det
noe diffuse begrepet «samfunnsøkonomiske kostnader ved kraft-innskrenkninger» og lar dette styre fastkraftnivået.
Området ved Columbia River har
overskudd på elektrisk energi. Via en
likestrømskabelsendes det derfor elektrisitet til California.
Bak samkjøringen av kraftverkene
ligger et omfattende og komplisert avtaleverk hvor «alle»situasjoner er dekket. Amerikanerne hevder at samarbeidet går svært godt, noe som sikkert
i høy grad skyldes grundig gjennomarbeidede overenskomster. Dermed
kan systemet drives som det hadde én
eier, med de muligheter det gir til å utnytte ressursene maksimalt. At amerikanerne har lykkes i å samarbeide, er
tankevekkende for oss i Norge hvor vi
har problemer med å få selv to kraftselskaper til å gå sammen.

være militært utdannet og bære uniform i tjenesten!
Water Management Branch er et
flerbruksorgan for utnyttelse av vannressurser, og her arbeider man med
kraftutbygging, flomkontroll, jordbruksvanning, rekreasjon og fisk og
vilt, og man legger forholdene til rette
for båttransport på elvene.
Når Water Management Branch prosjekterer et magasin, er det for eksempel først og fremst for å redusere flomskader. Andre brukerinteresser trekkes
imidlertid inn på et tidlig tidspunkt slik
at man kan få kartlagt hvordan magasinet kan utnyttes til alles beste. Dette
er en måte å arbeide på som virker
svært tiltalende, og som det burde bli
mer av i Norge.
Ved driften av kraftverkene i vassdraget trekkes også flere brukerinteresser inn. Styrekurvene for magasineAndre brukerinteresser
står sterkt
ne viser hvilket nivå magasinet må
Utnyttelse av Columbia River til kraft- være på for at de forskjelligeinteresser
formål er viktig. Imidlertid har det skal bli ivaretatt, og kommer magasinvært minst like viktig å få kontroll over nivået under et gitt nivå, fremgår det
flommer, utnytte elvevann til jord- av kurvene hvilke brukere som blir bebruksvanning og legge forholdene til rørt. Disse kurvene oppdateres stadig
rette for et utstrakt friluftslivi tilknyt- med nye prognoser for tilsig.
ning til elven. For eksempel er området
mellom Coscade Range og Rocky Et nøytralt mellomledd
Mountain nærmest for ørken å regne, Bruken av EDB-modellerstår sentralt
og her har man et stort behov for jord- også i Water Management Branch, og
bruksvanning. Bonneville dam ble den mest kjente er SSARR-modellen
bygget for flomkontroll, og kraftpro- (Streamflow Synthesis and Reservoir
duksjonen er et «biprodukt».
Regulation).Modellen som brukes til å
I denne sammenheng spiller US simulere flommer, utvide vannføringsArmy Corps of Engineers en viktig rol- serier, finne dimensjonerende faktorer
le. Dette er egentlig en militær organi- for fangdammer, luker og større damsasjon, og det var bare ved et «uhell»at mer, har fått flere internasjonale priden begynte å beskjeftige seg med ser.
vannressurser. Vi besøkte Water MaFor å sikre seg en best mulig utnagement Branch (WMB),som bare nyttelse av vannressurssystemet, er
beskjeftiger seg med sivil anvendelse det opprettet et omfattende målesysav vannressursene. Likevelmå sjefen tem for metereologiske og hydrologis-

Vi kom over Stillehavslaks som var i ferd med å
gyte. Skinnet får et kraftig rødskjær like før
gytingen starter.

ke data, CROHMS
(ColumbiaRiverOperational Hydromet System).I dette systemet benytter man de mest moderne
teknikker innen automatisk innsamling, overføring og prossesering av
denne type data, blant annet satelittoverføring.
Fra et flerbrukersynspunkt er Water
Management Branch et interessant
forvaltningsorgan. Men hvordan ble så
Water Management Branch oppfattet
av de utenforstående interesseorganisasjonene, spurte vi. Svaretvar at kraftselskapene ofte følte at forvaltningsorganet talte de «myke»brukerinteressenes sak, mens for eksempel fiskeinteressene fra tid til annen mente at det
stod på kraftinteressenes side. Dette
skulle være god attest for at Water Management Branch virker som et nøytralt mellomledd.
Vann en felles ressurs

Det som slår en når man sammenligner vannforvaltning i USAog Norge,
er at man i USAser på vann som en felles ressurs som skal utnyttes til beste
for alle parter. Holdninger innen forvaltningsorganet syntes å være preget
av dette. Dette betyr ikke at det ikke
finnes motsetningsforhold, men både
den «grunnholdning»som er fremherskende og måten forvaltningen er organisert på, gjør at det blir lettere å
takle disse problemene. I Norge er det
sektorinteressene som dominerer, og
koordinering av brukerinteressene har
det vært lite av. A omorganisere den
norske vannforvaltningen etter amerikansk mønster vil være en kjempeoppgave. Imidlertid burde man komme et
godt stykke på vei ved å innarbeide
«den amerikanske grunnholdningen»
til vannressurser.
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Vann er forutsetningen
for alt liv.
Foto: Knut Ove Hillestad.

I en fjern fortid var lutulhogget

elveløp. Foto: Inger Vamnes.

Det grønne jordet var for kort tid siden brakkeleir og riggområde ved
Ulla—Førre- anleggene (25. september 1985). Foto: Knut Ove Hillestad.

Jostedalen
segner i ein utbyggingstid
nei

små-forteljingane eg no har på
hjarta, må vel ha fått ny aktualitet etter at folk tok til å grava seg inn
gjennom fjelli på desse kantar. Folk
som driv med slikt arbeid, bør vera klår
over kva dei kan støyta på!
FolkeminnesamlarenOlav Sande var
komponist og samlar av folke-melodiar
i Sognebygdene, noko han hadde statsstipend til. På ein av turane sine oppover Jostedalen fekk han tak i desse to
eventyr-segnene, som eg no må prøva
å «rekonstruera»etter minnet.
Ein fin sommarkveld, på ein plass
ved vegen der folkgjerne møttest i den
tid, kom Sande ein gong i snakk med

«ein mann med rusta mål». Og det var
han som fortalde desse to rispene til
Sande.
Huldrekyri i Rognehaugen

Ho Sirivart heilt ifrå seg medan ho var
budeie på Geistdalen.Ho hadde mist ei
av kyrne sine, og visste ikkje si arme
råd. Men alt det ho gret og leita, så var
det til ingen nytte. Kyrivar stokk vekke. Så var det ein kveld slik i halvskumringi at det brått kom inn gjennom
skotdøri ei heilt framand kyr, som ho
Sirialdri før hadde sett. Denne kyri var
blådroplete på let, og på kvart av horni
hang det ei messingbøtte. Siriprøvde å

få framandkyri ut, men det nytta ikkje.
Og før ho visste ordet av det, stod det
og to jenter rett utafor døri, og dei sa at
Sirimåtte ta imot kyri. Siritok til å forstå samanhengen — at denne framand-kyri var eit beist som huldrene vilde prøva å byta frå seg — i staden for
den kyri ho Sirihadde mist. Og ho gav
seg ikkje før ho hadde fått ut kyri og
stengt att døri. Dette var eit beist som
ho korkje eigde eller vilde ha med å
gjera, sa ho.
Så for dei to jentene bort med kyri
etter seg. Men før dei vart borte inni
Rognehaugen, høyrde ho Siri at ei av
jentene ropa: «Ho vilde ikkje ha ho,
tyla»!
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Geistdals-trollet
Ein gong for lenge sidan budde det ein
mann som heitte Erik i Kjærviki.Eit år
fann han på å dra åt Geistdalen med
børsa si på sjølvaste julafta. Han vilde
prøva å skaffa litt ekstra ferskvilttil julebordet, slikhan stundom hadde gjort
før om åri. Han tok i veg oppover Stegane (på nordsida av Geistdalsfossen)i
nysnøen. Heile dagen gjekk han, men
ingenting såg han som han kunde løysa skot på. Så var det berre å ta på
heimvegen. Men sidan han var komen
åt Myrmarki (sørsiden av dalen), tykte
han det var like godt å gå heimat på
den sida av Geistdalsfossen.
Det var mørke kvelden før mannen
kom nedatt i grendi, og då var han
både trøytt og svolten. Men så var det
at han møtte mannen på Yttri i tunet
der. Han ba Erikmed seg inn. Der vart
det traktert både mat og drikke, slik
det no lett kunde henda så lukst inn i
julehelgi. Men sistpå så sa Erik at no
laut han gå, for han kunde ikkje gløyma at han hadde folk heime som venta
på seg. Yttri'en vilde rå han frå å gå no,
for alle visste korleis det var med alle
trolli som var ute på denne tida. Ei

seng å liggja i skulde det saktens bli
råd med, om berre Erikvilde gje seg til
ro til mørkaste natti var omme. Men
Erik stod fast på sitt.
Så vart det til at Yttri'en baud han å
få låna den borkete hesten han hadde
ståande i stallen, slik at Erikkunde vinna heim so fort råd var. Og dermed bar
det i veg så det berre sjoga etter. Men
midt på brui over Geistdølastod det eit
fælt troll og gapa mot dei. I siste liten
fekk Eriktak i børsa, la ho mellom øyrene på hesten og brende av. Trollet
gjekk overende med eit uhorveleg
brak. Han høyrde berre kor det slurpa i
vatnet etter kvart som delene av trollet
datt i elvi — noko av det på kvar side
av brui.
Men Erik berre sprengreid til han
fekk stogga hesten rett utafor stalldøri,
og fekk han inn der det fortaste han
kunne. I same jaget treiv han ei bile
som stod der og hogde ein kross i dørhella så berre steinflisene fauk. Deretter prøvde han å berga seg sjølv inn i
stova.
Men han hadde ikkje før opna stovedøri, før eit stormkast flekte ho opp på
vid vegg, og Erik fekk sendane etter

seg heile vedalaet som han hadde liggande ute i tunet. Mannen vart slegen
overende på golvet med veden over
seg. «Dette skal du ha for du skaut 'an
far!» skreik eit troll inn gjennom døri.
«Dette skal du ha for du skaut 'an bestefar!» gnall eit anna troll langt oppi
bergi.
Mannen kom seg opp så fort han
kunde og ladde børsa på nytt. Denne la
han frå seg på bordet attmed ein oppslått bibel som kona hadde lagt der. Då
stod det brått eit stort troll og gapa inn
døropningen.
Heile natti vart det ståande på same
flekken. Og mannen og kona torde ikkje rikka seg før det grydde av dag. Då
for trollet sin veg. Men langt ut på juledagen laut mannen og kjerringi i Viki
halde på å bera uttat veden som trollet
hadde kasta inn.

Hans Kvam
HansKvamer tilsatt som observatør
for grunnvannskontoreti NVE/
området Espe,Jostedal.Han er også
mester for illustrasjonene.
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Heilagt vatn
I Fossekallen nummer 10/1986 hadde
Per Håland et «kåseri»om Heilagt vatn.
Det var om dei som ikkje vil ha utbygd
fleire elver, avdi me har kraft nok.
Alle kjenner vel den høge trappa til
Hans Hammond Rossbach som vart
oppvarma med straumkabler. I dette
høve skreiv eg eit dikt som stod å lese i
Rana Blad.
Trappa hans Rossbach
Får eg komme på trappa
hans Rossbach,
for om vinteren er ho så varm.

på han Rossbach
eg då held ein knapp.

Og han Rossbachpå Tinget
med snikk snakk
taler elvsus og fossanes larm.

At han langt har frå livet til lære,
at han sjølv er seg inderlig nær.
På si varmetrapp tek han mot ære,
i sin hatt har han og fått ei fjær.

Kvar ei elv vil han verne og vergje
mot at vatnet skal tvingas i rør.
Lat so fossane gå utfor bergje,
som dei gjorde i tusen år før.

I frå meg som får sitta på trappa
og varme dei blåfrosne tær,
mens varmkablar kraftlina tappa
for dei watt og dei volt og amper.

Me har kraft nok,
me treng ikkje meire.
Eg har straum som kan
varme mi trapp.
Trinn for trinn
stig han opp imot reire,

KarlEvjen

••••[
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ORDETER FRITT
Naturvern kontra arbeid i natur
I Fossekallen nr. 10/1986 har miljøvernleder Asbjørn øiv. Larssen og naturverninspektør Bjørn Johansen i
Troms fylkeeit tilsvar til innlegget mitt
i nr. 8/1986. Dei refererar frå brevet
som eg kritiserte, uten å gå inn på eller
motgå dei synspunkta eg heldt fram.
Eg påstod, og påstår framleis at det er
totalt uråd å byggja kraftliner gjennom
naturområder utan å etterlata spor, eller skadar om ein ynskjer å bruka det
ordet.
Når det gjeld lina frå Kvænangsbotn
til Alta (Alta—KvænangenII), kjenner

eg godt til alle forhold, då eg deltok i
byggekontrollen. Eg kjenner også
grunnen til at myrane ved fylkesgrensa Troms/Finnmarkvart stygt oppkøyrde. Det kom av stor nedbør og oppbløytte myrar under ledningsstrekkinga, eit forhold som forårsaker mykje
kjøyring. Lat det vera klart — ingen likar å etterlata sår i naturen, men i dette høvet hadde dei som bygde lina ei
økonomisk råma og ein tidsfrist å ta
omsyn til. Dei kunde såleis ikkje «leggja seg på veret» og venta til forholda
betra seg.

Ved å bruka helikopter til all transport av materiell og arbeidsfolk,let det
seg gjera å byggja og driva kraftliner
utan å setja spor utanom sjølve mastepunkta. Men kraftlina vil vera like synleg, og meirkostnaden må me alle vera
viljuge å betala, over straumrekninga.
I dette høvet kom me ikkje til urørt natur, då lina vart bygd parallelt med
Alta—KvænangenI som har eksistert i
over 20 år. Transportvegane vart lagde
under bygginga av den første lina, og
var, og vil verta, nytta under vedlikehold av dei to linene.
No har Statkraft prøvt å reparere
skadane, men det trengs litt tid so naturen får hjelpa til. Håpar at både Miljøavdelingen i Troms fylke og «lokale
informanter i Kvænangen» vil forstå
dette. Eg kan framleis ikkje akseptera
uttrykket «fullstendig raserte områder». Det er so viselig innretta frå naturen si side, at myrane som er mest
sårbare for trafikk, også har lettast for
å gro til att. Dette gjeld like fullt nord
for den 69ande breiddegraden.
Sjur P. Lid

Kalles liv og levned
Unnfanget og skapt av billedhugger
Ottar Espeland, tilbragte Kallesin første barndom i lyskryssetmellom KarlJohans gate og Universitetsgaten. Sliktet
skue var han, at da en kraftutbygger
fra innlandet besøkte hovedstaden, ville han straks kjøpe ham. Men — for
sent, for sent!
Ragnar Folkvardi NVEhadde nemlig

allerede aksjonert. Uten annet enn en
god idé å vise til, fikk han hentet Kalle
med bil og plassert ham «på prøve»
utenfor vårt hovedkontor i Middelthuns gate. Ideen slo imidlertid godt
an både hos billedhugger og arkitekt, i
Norsk Kulturråd og i Statens bygge- og
eiendomsdirektorat. I ettertid velsignet derfor Olje-og energidepartemen-

Ragnar Folkvard kontrollerer Kalles fundament.
Foto: Sverre Skara.

Kalle i godt selskap: f.v. billedhugger Ottar Espeland, «hussnekker» Kåre Søsveen og arkitekt Fr. Lykke-Enger. Foto: Sverre Skara.

tet ideen med de nødvendige 100 000
kroner — en stor sum i 1978.
Pengene gikk hovedsakelig til en
omstridt fundamentering og peiling av
skulpturen. Noe å tenke på i disse ulvetider? For Kalleskal vel være der Statskraftverkene er?
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Torvald
Torbjørnsen
in memoriam

Like etter årskiftet fikk vi uventet den
triste melding at Torvald Torbjørnsen
var avgått ved døden 9. januar.
Torbjørnsen som ble 65 år gammel,
begynte i NVEi 1964 som betjent. Han
tjenestegjorde i flere år som sjåfør ved
NVE's kjøretjeneste. Ved representasjonsoppdrag innen Regjeringens kjøretjeneste var han også ettertraktet
som en god sjåfør med utpreget korrekt opptreden.
Etter eget ønske ble han i 1976 overført til post- og rekvisitatjenesten ved
hovedkontoret, og fra 1980 var han i
det alt vesentlige beskjeftiget ved innkjøpstjenesten.
Gjennom alle år i NVE'stjeneste utførte Torbjørnsen sitt arbeid til alles tilfredshet. Han var uvanlig pålitelig og
hjelpsom. Med sitt inngående kjennskap til etaten og dets personale, hadde han et godt forhold til sine arbeidskolleger og foresatte.
Vi vil komme til å savne Torbjørnsen
her i NVE,men størst blir dog savnet
hos hans nære familie og slektninger.
Vi lyser fred over TorvaldTorbjørnsens
minne.

Frist for innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 4/1987 er tirsdag
21. april. «Hastestoff» til nr.
3/1987 kan mottas inntil torsdag 2. april dersom redaksjonen er varslet om dette på forhånd.

Erik Nybø

Statkrafts personale
Endringer desember 1986/januar 1987
Nytilsatte:
Aase, Sverre
Aasprang, Per
Alnes, Magnus
Andersen, Gunvald
Austbø, Kari
Bastiansen, Jens-Are
Berge, Arnfinn
Brebakk, Frank
Bruun, Finn-Tore
Brøste, Per
Dyrlie, Geir
Eikeli, Agnes
Elvik, Yngve
Espeland, Kjell
Evensen, Ingebjørg
Fikke, Svein M.
Formoe, Birgit
Frengen, Odd
Furu, jorunn
Gravir, Torbjørg Marie
Grimstvedt, Kristian
Grønvold, Kristian
Hafsås, Anna Engstrø
Hamstad, Margot
Hektoen, Per
Henriksen, Henrik S.
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Maskinm.ass.
Fagarbeider
Fagarbeider
Montasjeleder
Kontorfullmektig
Fagarbeider
Oppsynsm.ass.
Fagarbeider
Maskinm.ass.
Fagarbeider
Førstekonsulent
Driftsarbeider
Masldnm.ass.
Avd.ing.
Driftsarbeider
Overingenier
Tegneassistent
Fagarbeider
Driftsarbeider
Konsulent
Avd.ing.
Spesialarbeider
Driftsarbeider
Driftsarbeider
Førstekonsulent
MasIdnm.ass.

Breheim-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
Breheim-verkene
Breheim-verkene
Glomfjord-verkene
jostedal-anlegget
Tokke-verkene
Østlands-verkene
Aura-verkene
0
Aura-verkene
Vestlands-verkene
Breheim-verkene
Aura-verkene
PKL
PMP
Aura-verkene
Aura-verkene
PG
Tokke-verkene
Innset-verkene
Aura-verkene
Innset-verkene
DSØ
Glomfjord-verkene

Holen, Arne
Holmqvist, Erik
Holten, Torleif
Hønsi, Olav
Hønsi, Sverre
Kalvik, Agnes
Kalvik, jan Ove
Kolltvelt, Oddvar
Laborg, Sverre
Lauritzen, Odd Helge
Lauritzen, Ragnhild
Leirflaten, Ehiar
Lunde, Elisabeth
Moen, Hanna
Monsen, Hege Anette
Mortensen, Dag-Aage
Naas, Eivind
Nielsen, Margrethe
Nikolaisen, Bemt Morten
Nummedal, Einar
Opigård, Brit
Ovredal, Svein
Pettersen, Øystein
Ratke, Aud
Rinde, Per
Risløv, Jon A.

Fagarbeider
Avd.ing.
Fagarbeider
Oppsynsmann
Montasjeleder
Driftsarbeider
Fagarbeider
Montasjeleder
Spesialarbeider
Montasjeleder
Driftsarbeider
Fagarbeider
Kontorfullmektig
Driftsarbeider
Førstekontorfullm.
Maskinm.ass.
Fagarbeider
Driftsarbeider
Ingeniør
Montasjeleder
Driftsarbeider
MasIdnm.ass.
Overingeniør
Driftsarbeider
Maskinm.ass.
Fagarbeider

Aura-verkene
PBG
Aura-verkene
Breheim-verkene
Breheim-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
Breheim-verkene
Innset-verkene
Glomfjord-verkene
Innset-verkene
Østlands-overf.
Jostedal-anlegget
Aura-verkene
PG
Østlands-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
PEO
Breheim-verkene
Aura-verkene
Breheim-verkene
AOA
Aura-verkene
Brehelm-verkene
Breheim-verkene

Ruste, Fridtjof
Ruud, Erik
Røyrvik, Olav
Sagen, Jorun
Salberg, Bjørn
Skarheim, Øystein
Solseth, Aud
Sætre, Jens
Tjønn, Jan
Tredal, Ragnhild
Undi, Jon
Vange, John
Vangsnes, Odd
Voll, Kjell
Arestrup, Geir

Aura-verkene
DPH
Breheim-verkene
ØD
PB
SI
Innset-verkene
Breheim-verkene
Jostedal-anlegget
Aura-verkene
Breheim-verkene
Breheim-verkene
Breheim-verkene
Breheim-verkene
Breheim-verkene

Fagarbeider
Overingeniør
Maskinm.ass.
Kontorfullmektig
Avd.ing.
Førstekonsulent
Driftsarbeider
Maskinm.ass.
Oppsynsmann
Driftsarbeider
Fagarbeider
Konsulent
Maskinm.ass.
Driftsarbeider
Maskinm.ass.

Avansement,

Opprykk:
Berg, Arthur
4173
Bjørlo, Kjell
0012
Bølviken, Bjørn
4173
4173
Enerstvedt, Hans
Gyldenskog, Oddvar
0998
Hoem, Arne
0032
Holseter, Oddvar
3980
Holter, Astri
0012
Hultgren, Rolf
0033
Iversen, Torbjøm I.
0033
Johnsen, Mangor
0012
Kaasa, Oddbjørn
4171
Kvande, Harry
0033
Kvarekvål, Steffen
4110
Larssen, Marit
0034
Lein, Ivar
4200

Skiftlederass.
Førstekonsulent
Skiftlederass.
Skiftlederass.
Montasjeleder
Avd.ing.
Oppsynsmannsass.
Førstekonsulent
Avd.ing.
Avd.ing.
Førstekonsulent
Maskinm.ass.
Avd.ing.
Ledningsmester
Overingeniør
Førstekonsulent

Fratredelse Iried
Fjuk, Synnøve
Kaasin, Egil
Nore-verkene
Vestlands-verkene Kvaalen, Sigurd
Lekne, Odd
Nore-verkene
Valla, Annbjørg
Nore-verkene
Våer, Lars
Aura-verkene
Overf.anI.Øst-Norge Wammer, Arne
Sæther, Johan
jostedal-anlegget
Øverli, Arthur K.
Tokke-verkene

Rana-verkene
Rana-verkene
Rana-verkene
Østlands-verkene
Aura-verkene
Breheim-verkene
DDT
ØØ

0032
0032
0986
3240
4372
4349
3980
4377
0034
0034
4171
4370
4373
0012

Lie, Finn Roald
Lindseth, Karle
Lingjerde, Einar
Mæland, Idolf
Nilsen, Ella
Schjetne, Odd Arentz
Sekse, Nils
Seppola, Jens Petter
Skyberg, Berit
Sommerli, Toril
Underbakke, Sigbjørn
Per
Volde, Elly Larsen
Wammer, Arne

Fratredelse,

Avd.ing.
Avd.ing.
Fagarbeider
Overingenlør
Kontorassistent
Kontorsjef
Oppsynsmannsass
Avd.ing.
Overingeniør
Overingeniør
Maskinm.ass.
Førstesekretær
Førstekontorfullm.
Førstekonsulent

Tokke-verkene
Breheim-verkene
Stryn-utbyggingen
Kobbelv-anlegget
ØIK
Jostedal-anlegget
ATE
PEU
Rana-verkene
Vestlands-verkene
OAF
Glomfjord-verkene
Aura-verkene

pensjon:
Førstekontorfullm.
Skiftleder
Fagarbeider
Oppsynsmann
Messebestyrer
Maskinmesterass.
Konsulent
Maskinm.ass.
Maskinmester

OPA
Nore-verkene
Tokke-verkene
SK-Melhus
Rana-verkene
Mår kraftverk
Aura-verkene
Glomfjord-verkene
Aura-verkene

Driftsarbeider
Overingeniør
Førstekontorfullm.
Ingenlør
Oppsynsmannsass.
Overingeniør

Østlands-overf.
Ulla-Førre-anleggene
OAF
DTD
Ulla-Førre-anleggene
AK

annen:

Giklingen, Nils Olav
Havrevoll, Tor Inge
Høystad, Siri
Pettersen, Eva Grethe
Skjefstad, Geir
Vestad, Hans

NVEs personale
Endringer desember 1986/januar 1987
Nytilsatte:
Aksnes, Tove L
Bakke, Nils
Bjørum, Geir W.
Due, Morten Nordahl
Flatekval, Arne
Holmqvist, Jan Fr.
Kitterød, Nils Otto
Kvam, Astrid
Sjulsen, Odd E.
Skoglund, 011e J.
Torblaa, Eivind

Avansement,
Konsulent
Avd.ing.
Avd.ing.
Ingenlør
Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Kontorfullm.
Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.

VA
VHB
VHB
VHI

opprykk:

Brattbakk, Bjørnar
Holestøl, Ruth A.
Melsvik, Sonja
Modalsli, Sigbjøm
Røsok, Rolf
Terjesen, Nils Johan
Asen, Margrethe

0034
4403
0009
0036
3049
3240
4373

Flood, Jørgen

Sjefingenlør

Overingeniør
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Indonesiavil ha kjernekraftverk
Personalnytt
utarbeides
ved
henholdsvis Statkraft og NVE's
personalkontorer.
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feil rettes til Jorunn Johansen
(OPA) i Statkraft eller Eva Lund
i NVE.

Djakarta (IPS):Indonesia må bygge ut
atomkraftverk for å dekke behovet for
elektrisk kraft i årene som kommer.
Alene på Java er det regnet med at
energibehovet vil øke med 15 prosent
årlig.
Det er landets minister for forskning
og teknologi, dr. Baharuddin Habibie,

som uttaler dette. Behovet ved årtusenskiftet er regnet å være 10 000 megawatt, og dette kan bare dekkes ved
atomkraft. Det amerikanske selskapet
Westinghouse, det franske Franatom
og den vest-tyske KWU-gruppener allerede i gang med en forstudie til Indonesias første atomkraftverk.
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