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Den store utfordringen
Tusener av ledende forskere over
hele verden er for tiden dypt enga-
sjert i studiet av det som populært
kalles drivhuseffekten. Det vil si den
virkning ulike gasser i atmosfæren
har på klimaet, ikke minst på tempe-
raturen.

Studiene og konklusjonene vil bli
søkt integrert av en gruppe nedsatt

av FN (IPCC/Intergovernmental Pa-
nel on Climatic Change). Den skal
fremlegge sin rapport i løpet av året.
Problemet er utrolig innfløkt, og det
er i høyeste grad tverrfaglig. Her er
det både positive og negative til-
bakekoblingsmekanismer av stor og
tildels enda ukjent betydning. Ikke
minst gjelder dette samvirket mel-
lom atmosfæren og havet, inkludert
havets rolle i forhold til opptak av
CO2.

Økingen i atmosfærens innhold
av CO2 står for cirka 50 prosent av
økingen i drivhuseffekten. Denne
øking skyldes i hovedsak bruken av
fossilt brensel (kull, olje og gass),
men også  i  mindre utstrekning fak-
torer som for eksempel avskogning.
Disse forhold er helt ubestridte.

Hvilket nivå på utslipp av CO2
må verdenssamfunnet sikte seg inn
på, hvis klimaendringene skal kun-
ne tolereres. I siste rekke dreier det
seg om irreversible langtidseffekter.
På den annen side vil konsekvense-
ne økonomisk og sosialt av en ve-
sentlig reduksjon i utslipp av CO2
bli uhyre vanskelig å realisere. Den
vil måtte skje gradvis og i parallell
med innfasing av renere energikil-
der. Både konsekvensene av en
øking i drivhuseffekten og en ve-
sentlig reduksjon i bruk av fossile
energikilder, er så store at man fris-
tes til å la det skure, eller kreve ennå
mer forskning. Dette vil være uan-
svarlig.

Hvis IPCC anbefaler en halvering

av utslippet av CO2 i løpet av de
neste 50 år (ryktene forteller om mer
drastiske konklusjoner), står ver-
denssamfunnet overfor en situasjon
som det ikke finnes noen smertefri
løsning på. I dag nytter verden cirka
7  milliarder tonn oljeekvivalenter i
form av kull, olje og gass. En reduk-
sjon til det halve vil føre oss inn i en
ny verden, sikrere på lang sikt, men
meget problematisk i overgangsepo-
ken.

Verden må, uansett all energispa-
ring, ha ny energi til erstatning av
den som faller bort hvis et økende
antall mennesker skal kunne få et ri-
melig liv. Her finnes ingen ideelle
løsninger. Både sol, bølger, vind,
vannkraft og kjernekraft har negative
sider. Det blir overalt en avveining
mellom de langsiktige, irreversible
og meget alvorlige konsekvenser for
klimaet ved bruk av fossile energi-
kilder mot mer lokale negative kon-
sekvenser av de renere energifor-
mer.

Norge kan i løpet av få år stå over-
for en utfordrende problemstilling.
Kan vi bidra til løsningen av det glo-
bale problem ved å gi avkall på ver-
difulle naturopplevelser for med
vannkraft å bidra til verdenssamfun-
net i form av energitunge produkter,
eventuelt ved direkte overføring av
elektrisitet? Vi ser at naturverninte-
resser allerede har forberedt seg på
problemstillingen ved å hevde at for
eksempel 10 terrawatt-timer per år
til Europa ikke betyr noe, det er bare
noen promille av energiforbruket.
Hvorfor gi avkall på noe verdifullt
når virkningen er så beskjeden? Det-
te ressonement er nasjonalistisk,
egoistisk og grunnfalskt. Hvis ver-
den virkelig vil ta reduksjonspro-
grammet alvorlig, vil løsningen kre-
ve at alle bidrar. Det vil bli et spørs-
mål ikke minst om holdninger. Som

Vår gjesteskribent denne gang, Finn Lied, er
medlem av Norges Tekniske Vitenskapsaka-
demi. Han har blant annet vært direktør for
Forsvarets Forskningsinstutt, formann i
NTNF's råd, industriminister, styreformann i
Statoil og mye mer.

enkeltbidrag vil 10 TWh til Europa
være et gigantbidrag blant alle de
utallige bidrag som må til for å reali-
sere målsetningen. Det norske folk
utgjør én promille av verdens be-
folkning. Et tilsvarende bidrag til
løsning av verdens klimaproblem er
ikke ubetydeligere enn det vårt land
er i global sammenheng.

Det kan virke som om våre energi-
myndigheter ikke helt har fått tak i
dimensjonen av de utfordringer vi
kan bli stilt overfor. Man sier først
noe pliktskyldig at miljøhensynet
prioriteres, for deretter å resonnere
som før om energidekning, eksport
av olje til stigende priser etc.

Et gledelig, men tross alt isolert
unntak er en setning i Stortingsmel-
ding nr. 46 vedrørende oppfølgingen
av Brundtlandskomiteens rapport:

«Ulempene ved vannkraftutbyg-
gingen kan komme i et nytt lys ved
de farene en ser ved bruk av fossile
brensler».

Dette kan bli profetiske ord!
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Omslagsbilde: Mens resten av Sør-Norge
klaget over mild vinter og mangel på skiføre
ved påsketider i år, kjempet kraftlednings-
mannskapene til Statkraft en innbitt kamp
mot værgudene. På Hardangervidda var
kraftledningsnettet truet av formidable snø-
mengder. Arild Høgberg deltok i arbeidet ved
Østlandsverkenes stasjon på Finse. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto

I all beskjedenhet

l mars i år så det stygt ut for kraftforsyningen til Østlandet. A v de to
stam/edningene fra Vest- til Østlandet, lå den ene i bakken og den
andre skaket i sine sammenføyninger Ufattelig store snømengder var
årsaken i begge tilfelle.

Folk flest kjenner ikke til det drama som utspant seg på Hardanger-
vidda i de dager. /nnbitt og systematisk holdt kraftledningsmannska-
pet fra Statkraft stand mot snømassene, og også denne gang ga slitet
resultater. lt/lastene holdt, Østlandet ole ikke «mørk/agt».

Omorganisering av Statkraft står igjen på dagsorden, og blir resul-
tatet slik den nylig fremlagte Energimeldingen skisserer, står vi over-
for en svekkelse av Statkraft. Derfor er det viktigere enn noen gang at
vår virksomhet blir riktig belyst - i al/ sin bredde.

/Statkraft har vi en jobb å gøre, og redningsarbeidet på Finse som
presenteres i dette nummer av Fossekallen, er bare ett eksempel på at
vi, i all beskjedenhet, gjør en kjempejobb. At vi også forvalter økono-
mien på en forsvar/ig måte, viser de foreløpige tallene fra Jostedal-
anlegget.

Vi har mange positive resultater å vise til i Statkraft. Når sterke kref-
teri dag likevel går inn for å svekke vår organisasjon, må det skyldes
vår beskjedenhet. Vi har ikke vaert flinke nok til å markedsføre våre
fortrinn. Ska/ vi sikre S tatkrafts fremtid, er det ting som tyder på at vi
må la all beskjedenhet fare.

Innhold

Radio Statkraft på lufta
Nytt varslingssystem for
hjemmevakt ved Aura-verkene  
Mer snø enn  i manns  minne
Kraftforsyningen til Østlandet truet

Tøffe tider for NTL
Tjenestemannsloven sikrer mange statsansatte

Vil 1  krone  dagen
forandre livet ditt?

Livsgnist til tusener gjennom Redd Barna i Mosambik

Myten om det store sviket jåjillll k,
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Store kostnadsreduksjoner ved Jostedal-anlegget:

Flere
100 millioner
«tilbake til

statskassa»
Av Morten Golimo

ostnadsoverskridelser er
det norske folk etter

hvert blitt kjent med. Særlig i
forbindelse med store byg-
geprosjekter. Kostnadsreduk-
sjoner, derimot, er ikke hver-
dagskost. lkke desto mindre
er det nettopp det som står på
menyen  i  Jostedal.

rosjektkoordinator for vannkraft  i
Sør-Norge, Agnar Marheim, har

ansvar for å følge opp økonomi og
prosjektplaner ved Jostedal-
utbyggingen, og for å påse at arbeidet
har den kvalitet det skal

 

-Når [ostedal-anlegget er blitt rimeligere

enn anntatt, skyldes det først ogfremst at
vi har hatt få kostbare overraskelser un-
derveis. fremholder Agnar Marheim.

f- N... , ...Ma

-Er det korrekt at Iostedal-
utbyggingen blir 100 millioner
kroner billigere enn antatt?

-Både ja og nei. Det siste offi-
sielle kostnadsoverslaget ble utar-
beidet i januar 1989 og er gjengitt
i OEDs budsjettproposisjon for
1990. Sammenligner man dette

kostnadsoverslaget med det tilsva-
rende fra 1984 ser man at kostna-
dene er de samme, noe under
3  200 millioner kroner. Holdes ren-
tene utenfor, viser de offisielle tall

at kostnadsoverslaget har steget
med 168 millioner kroner fra pris-
nivå juli 1989 til prisnivå juli
1990.

-Hvordan kan dette henge
sammen med påstanden om billi-
gere utbygging? _

-For det første er det offisielle
wwsst,

1...

kostnadsoverslaget fra 1984 for
lavt. Det er basert på vår søknad
om utløp fra kraftstasjonen i Ios-
tedøla på kote 7, mens resultatet
av konsesjonsbehandlingen ble ut-
løp i  Gaupnefjorden gjennom et
dypvannsutslipp. Dette medførte
en ikke uvesentlig kostnadsøk-
ning. Kostnadsoverslaget fra 1984
inneholdt heller ikke en post for
generell uforutsett på vel 50 mil-
lioner kroner som senere års
overslag har hatt.

For det andre har det vært en
kostnadsstigning i perioden. Reg-
ner man om de enkelte års for-
bruk til nivået i 1984 ved hjelp av
indeksen fra Statistisk Sentralbyrå,
vil man finne at kostnadene er blitt
«redusert» med flere hundrede
millioner kroner.

-Du presiserer hele tiden dette
med offisielle overslag.

-Vi har ikke lov til å offentlig-
gjøre noe fra overslag som ikke er
godkjent av OED. Tallene foran er
derfor basert på kostnadsoverslag
fra januar 1989 tillagt en antatt
prisstigning fram til juli 1990.
Først til høsten vil OED i sin
budsjettproposisjon legge fram tall
basert på vår siste gjennomgang
fra januar i år.

-Vil det bli
nadsreduksjoner?

-Det er et spørsmål jeg gjerne
besvarer til høsten.

-Kostnadsreduksjonen i

ytterligere kost-

denne



størrelsesorden høres mye ut. Be-
tyr det at man har funnet enklere
og rimeligere løsninger underveis?

-Ikke i den forstand at kvalite-
ten er blitt dårligere.

Få overraskelser
-Hva er hovedårsaken?

-Den er først og fremst at vi
har hatt få kostbare overraskelser
under arbeidet. I kostnadsoversla-
get til å begynne med legger vi inn
en viss reserve til uforutsette
kostnader. Disse midlene har det i
svært liten grad vært behov for å ta
i bruk. Det kommer blant annet
av at sikringskostnadene ved
sprenging av tunneler har vært be-
tydelig lavere enn det vi la inn i
kostnadsoverslaget. Vi har også
hatt en gunstig utvikling når det
gjelder enhetspriser på deler av an-
legget, for eksempel på dammen.
Dessuten har vi hatt meget flinke
og erfarne medarbeidere på Joste-
dal-anlegget, sier Marheim.

På 1970-tallet og i begynnelsen
av 1980-årene var overskridelser et
ikke helt ukjent fenomen. Det var
en mer turbulent tid med hensyn
til endringer og statlige pålegg.
Nye krav til dammer, arbeidsmil-
jøloven og andre miljøpolitiske
bestemmelser førte til ekstra kost-
nader. Nå er forholdene mer stabi-
le både politisk og når det gjelder
miljøvern.

Rimelige entreprenørpriser
-Et annet forhold som har ført til
kostnadsreduksjoner, er de entrep-

w 4..

renørmessige forholdene. Da vi
startet arbeidene i  1984,  inngikk vi
en del gunstige kontrakter med
fordelaktige priser, sier Marheim.

-Hvor blir det av de innsparte
midlene?

-Når man som i dette tilfellet
har fått bevilgninger som er større
enn det det er behov for, trekkes
overskuddet inn i statskassen igjen,
eller vil det bli omdisponert til andre
anlegg i henhold til den til enhver
tid gjeldende omdisponeringsfull-
makt.

-Det er altså ikke rom for en
gedigen firmafest?

-Den ville i såfall blitt minne-
verdig.

-Når kommer sluttregningen?
-Den offisielle åpningen av Jos-

tedal kraftverk er 20. juni i år.
Men det gjenstår ennå litt finpus-
sing og sluttarbeid på dammen.
Av erfaring vet vi at det kan duk-
ke opp forskjellige ting som driften
vil ha gjort annerledes. Derfor reg-
ner vi også med et budsjett i 1991.
Den endelige kostnadssummen vil
ikke foreligge før om et par år, sier
Agnar Marheim.

Lite problemer med fjellet
Lederen for anleggsarbeidet i Ios-
tedalen, Olav Solheim, er meget
tilfreds med resultatet.

-Når man setter opp det første
budsjettet for et utbyggingspro-
sjekt, er det vanlig a plusse på
cirka 10 prosent for å dekke opp
uforutsette vanskeligheter med

boringsarbeidet. På forhånd er det
svært vanskelig å beregne eksakt
hva slags forhold man kan støte på
inne i fjellet. I Iostedalen har vi
hatt uvanlig lite problemer med
fjellet. Dermed er en god del av
denne budsjettposten ikke blitt be-
nyttet.

-Undersøker man ikke forhol-
dene i fjellet på forhånd?

-]o, men på dette anlegget har
vi over 60 kilometer med tunne-
ler, noe som er forholdsvis mye.
Til tross for det, har vi hatt mye
mindre sikring og problemer med
utstøpninger enn vi hadde regnet
med. Og dette ville være umulig å
finne ut og beregne på forhånd.

Vi har vært flinke
-Er besparelsene nærmest kom-
met som en gave fra Moder Iord,
eller har dere bidratt med noe selv
også?

-Vi har hatt en del lavere en-
hetspriser på arbeid utført i egen
regi. Vi har produsert mer og ri-
meligere enn vi hadde forventet i
budsjettoverslaget.

-Dere har med andre ord vaert
mer effektive enn antatt?

-jeg tror det er grunnlag for å
si at vi har vært flinkere enn forut-
satt, ja, men hvor stor del av kost-
nadsbesparelsene dette innebærer,
er vanskelig å si, sier Solheim.

Sluttregningen for Iostedal-anlegget vil ikke

foreligge før om et pur år, men allerede na vi-
ser regnskapene betydelige «reduksjoner» i

kostnadene iforhold til de opprinnelige

overslag. Foto: Per Ioranger.

-Vi har produsert mer og rimeligere enn
vi hadde forventet i budsjettoverslaget,

fastholder anleggsleder Olav Solheim ved
Iostedal-anlegget. Foto: Per Ioranger.



Nytt varslingssystem for hjemme-
vakt ved Aura-verkene:

  

HÃN DA PPARAT

Ved Arne Gjermstad

For overføring av hjemme-
vaktsignal fra kraft- og

trafostasjoner leier Statkraft
for det meste linjer hos Tele-
verket. Denne løsningen er
dyr og har sine klare mangler.
Ved Aura-verkene har man
derfor i  to  år arbeidet med å
utvikle et nytt varslingssys-
tem. Dette er nå i drift ved
Verdal trafo.

For overføring av hjemmevaktsig-
nal fra kraft- og trafostasjoner

leier Statkraft for det meste linjer hos
Televerket. Dette har vært en  bruk-
bar teknisk løsning, men systemet
har likevel sine klare mangler og
ulemper. For det første er det svært
dyrt å leie linjer av Televerket, og
ved flere stasjoner har det i det hele
tatt vært vanskelig å få etablert hjem-
mevakt for flere stasjoner samtidig.
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MONTERT i BOLIG

HJEMMEVÅKTAPPARAT

Mangel på driftstelefon i private
boliger er også et problem. Det gam-
le hjemmevaktsystemet stiller dess-
uten krav til vakten om å holde seg i
nærheten av boligen slik at han kan
høre signalklokkene eller telefonen.

På bakgrunn av disse problemene
ønsket driftsledelsen ved Aura-ver-
kene seg et bedre og billigere hjem-
mevaktsystem. For to år siden startet
jeg derfor et samarbeid med Motoro-
la Norge. Sammen satte vi opp da-
takravene til to underleverandører,
VHF Communications og Kjellin
Lyster A/S.

Prøveperiode ved Verdal trafo
Dataprogrammene for hjemmevakt-
apparat og telefon/alarmoverdrag ble
utført til en rimelig pris. De aktuelle
firmaer tok arbeidet som en utford-
ring, resultatet er etter min mening
blitt meget bra.

Etter en del tester i Oslo-området
ble det bestemt at vi skulle kjøre en
prøveperiode ved Verdal trafosta-
sjon. Prøveperioden er nå slutt, og vi

har montert permanente apparater  i
tre hjemmevaktboliger og ett hånd-
apparat i Vaktbil. Dette kan også tas
med i lomma.

Modell Statkraft

I  grove trekk fungerer de nye appa-
ratene slik:

-På Verdal kan 8 forskjellige signa-
ler [stasjoner] kobles til telefon/
alarmoverdraget.

-Driftstelefon (hf) er tilknyttet med
eget vaktnummer. Det vil si at drifts-
sentralen bare har ett hf-nummer å
ringe, uansett hvem som har vakt.
Hjemmevaktene har et annet num-
mer til driftssentralen.

-Stasjonsalarmer blir repetert hvert
20. sekund, og hvor lenge ekstra-
klokker skal ringe (fra 4 til 12 sekun-
der) justeres med et potensometeri
batterikassen.

-Hvis det oppstår feil i basestasjon
eller i telefon/alarmoverdrag, vil

     

      

    



BASE  ’
STASJON

Ved Aura-Verkene har man i to år arbeidet
med å utvikle et nytt vorslingssystem. Dette
er nå i drift ved Verdal trafo. Illustrasjon:
Egil Nyhus.

vaktapparatet varsle med «no  base»
i vinduet (displayet). Det samme
skjer hvis man med håndapparat i
vaktbil kommer utenfor basestasjo-
nens dekningsområde.

-Hele systemet er bygget opp på
hvilestrømsprinsippet. Det vil si at
hvis det blir brudd i alarm-
inngangskretsen, radiolinjen, strøm-
tilførselen eller lignende, blir alar-
men overført.

-Telefon/alarmoverdraget kan byg-
ges ut for vesentlig flere mel-
deinnganger, men behovet for Ver-
dal trafo er i første omgang overvå-
king av to stasjoner. Vi har ogsâ tatt
hensyn til korte brudd i hf-samban-
dene ved inn- og utlegging av 300
kV skíllebrytere. Alarminngangene
har i dataprogrammet en tidsforsin-
kelse.

Som man ser på tegningen, kan vi
legge inn melding til driftssentralen
om «feil/hjemmevakt» Stasjons-
alarm i stasjonen kan også stilles av,

      

 

 

KONTROLL' VERDAL
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å     

TE LEFONOVERDRAG
MED KONTROLLMOTTAKER,

ALARMINNGANGEK OG UTGANGER
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FEIL ALARM-

HJEMMEVAKT AVSTILLINC-r
VERDAL F&A

TRAFOSTASJON HJEMMEVAKT

dette skjer samtidig med avstilling
av alarm fra bolig eller vaktbil. Den-
ne funksjonen blir ikke tatt i bruk
for Verdal.

-Alle apparatene kan kalle hver-
andre opp over basestasjonen. Eller
direkte fra apparat til apparat. Dette
er en vanlig funksjon for lukket ra-
dionett, hvilket gjør at også andre
tjenester kan benytte systemet, for
eksempel linjeavdelingen. Eventuell
alarmoverføring til hjemmevakt er
imidlertid prioritert, slik at de signa-
ler hjemmevakt skal ha, alltid blir
sendt ut fra basestasjon. Andre tje-
nester får ikke med stasjonsalarm-
funksjonen i sine apparater.

-Batterireserve for stasjonære ap-
parater er cirka 18 timer. For hånd-
apparatet er reserven cirka 12 timer
med cirka 97  %  av tiden i lyttep0si-
sjon.

Inntjent på to år
For Verdals vedkommende vil in-
vesteringene for hele utstyret være

INNGANGER

Cl C] ETEJCICJCIDEJCT

¢ + H++++++
2345678

ALARM‘ TELEFON'

LINJE

U:
     

   
 

inntjent i løpet av to år. Dette sett i
forhold til leide linjer av Televerket.

For å få et større dekningsområde,
kan flere basestasjoner settes opp i
forbindelse med de oppsatte radio-
linjehyttene som er i bruk i dag. Vi-
dere kan man benytte ledig kapasitet
til kommunikasjon mellom base-
stasjonene. Dermed oppnår man en
dekningsfunksjon omtrent på linje
med Televerkets mobiltelefon NMT,
og prisen blir lav.

Talekvaliteten fra for eksempel
mobilt håndapparat er i dag ikke til-
fredsstillende til driftssentralen.
Dette på grunn av det gamle hf-auto-
matsentralsystemet på 300 kV-linje-
ne. Vi håper de nye sentralene med
flere linjevalg til driftssentralen
snart kan bli montert.

En takk til driftsledelsen og betje-
ningen ved Verdal trafostasjon for
samarbeid og hjelp i den tiden vi har
bygget opp og prøvet ut nysystemet.

Motorola og jeg har tatt oss den fri-
het å kalle systemet for «modell
Statkraft».
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Kraftforsyningen til Østlandet truet:

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto:  Svein  Erik Dahl/Samfoto

aller 420-kV ledningen
Slma—Dagali  nå, vil Stat-

kraft tape en halv million kro-
ner i døgnet. Hadde vi hatt
normal vinter ville tapet
komme opp i  5  millioner kro-
ner pr. døgn. Dette sa led-
ningsmester Ove Kampsveen
tll Fossekallen i slutten av
mars i år. Da var ledningsnet-
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tet over Hardangervidda
truet av ekstreme snømeng-
der.

Statkrafts ledningsmann-
skaper i Sør-Norge jobbet i
mars på spreng for å holde
strømforsyningen til Østlan-
det oppe. Fossekallen besøk-
te Østlands-verkenes stasjon
på Finse.
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På Finse har karerfra Østlands-verkene stått
på i månedsvis for å berge mostene i Finse-
skaret. Fra venstre: Arild Høgberg, Ove
Kampsveen, Arild Hovd, Svein Marken og
Ian Kvisberglien. Kvisberglien var «utlånt»
som forsterkning fra ledningsområde 3
(Østfold).

att til 6. mars i år opplevde
kraft-Norge et av de største

uhell som noen gang har rammet
ledningsnettet her til lands. Eks-
tremt store snømengder førte da til
havari på 420 kV-ledningen Sima-
Aurland. Denne ledningen, som ble
bygget tidlig på 1980-tallet, knytter
sammen to av landets største vann-
kraftverk, Oslo Lysverkers anlegg i
Aurland og Statkrafts anlegg i
Eidfiord (Sima). Sammen står disse
anleggene for en betydelig del av
kraftforsyningen til Østlandet.

Lykkeligvis havarerte Sima-Aur-
land i en periode hvor kraftbehovet
på Østlandet var lite. Her var det
mild ettervinter, og dermed klarte
den andre hovedledningen fra Vest-
til Øst-Norge, Sima-Dagali (420  kV),
å ta unna kraftforsyningen til Øst-
landet. Men i slutten av mars så det
stygt ut også for denne ledningen.

Ekstreme snømengder
Mens Sør-Norge på denne tiden
generelt sett var opptatt av mild vin-
ter og manglende skiføre, jobbet led-
ningsmannskapene i Statkraft på
spreng for å berge master i høyfjel-
let. På utsatte steder, som for eksem-
pel i Finse-Skaret, truet ekstremt sto-
re snømengder med å tvinge den
viktige Sima-Dagali-overføringen i
kne.

Snømengdene har vært betydelige
i hele vinter. Sammen med tre andre
karer fra Østlands-verkene (DØS)
har derfor ledningsmester Ove
Kampsveen nærmest vært fast sta-
sjonert på Finse siden årskiftet. -Her
gjør vi hva  vi  kan for å redde maste-
ne. Måke snø må vi hvert år, men
slike snømengder som dette, har vi
aldri sett maken til. Heldigvis har vi
fått én mann til hjelp fra lednings-
område 3 (Østfold). Likevel har vi
vår fulle hyre med å få snøen unna,
sier Kampsveen til Fossekallen.



Sisyfosarbeid
Det er mast 100 og mast 101 i
Finseskaret som er mest utsatt.
Snøen siger nedover skråterrenget i
skaret og legger et enormt press på
stålet i mastene. Ved selvsyn kunne
vi konstatere at flere broer og kryss
allerede var skadet.

Styggvær til tross. Ved mast 101
møtte vi Ian Kvisberglien i full gang
med snøfreseren. Ikke godt å si hva
som var snø fra freseren og hva som
var snøføyke fra naturens hånd den-
ne dagen. Opprinnelig snødybde
ved mast 101 var 15 meter, ved
utrettelig innsats var den nå redu-
sert til 7 meter.

For en som kommer fra
tørre fortau i hovedsta-
den, virker snømåking i
dette været pussig. -Det
er klart at det av og til
kan virke forgjeves det
vi gjør, innrømmer
Kampsveen. -Ik-
ke før har vi fått
unna noen me-
ter, så føyker det
seg til igjen. Og
så er det å ta fatt
på nytt. Men
jobben må jo gjø-
res, ellers går det
galt. I vinter har
det vært spesielt
ille. Det er sjel-
den vi må holde
på her i skaret i
månedsvis, slik
som i år. Men
mastene står nå
fremdeles, og
det er hovedsa-
ken for oss.

Lunefulle værguder
Kampsveen kan el-
lers fortelle at vi har
vært uheldige med væ-
ret. -De siste tre dagene
har vi hatt påskeforhold
her i fjellet. Strålende
sol og vindstille. Men i
dag har det altså tyknet
til igjen. Værgudene er
svært lunefulle her omkring. I løpet
av et kvarter kan det skifte fullsten-
dig.

Kampsveen innrømmer at godvær
er en sjeldenhet, vanligvis er det slik
vi i øyeblikket ser det gjennom ruta
på beltebilen. -Blir det verre enn
dette, må vi innstille, og i vinter har
det vært en del innesitting ii hytta
vår på Finse. Forrige uke hadde vi
vel ikke mer enn én effektiv dag, så
når godværet slår til, må vi jobbe det

vi kan. De tre siste dagene har vi
holdt det gående til klokka ti om
kvelden, forteller Kampsveen.

Teknikken svikter
Mast 101 som Kvisberglien job-
ber med å lette presset for, er en bæ-
remast på 33 meter. Til å hjelpe seg
har han en beltegående freser. -Vi
har to slike fresere her, i tillegg har
vi snøscootere og beltebilen vi sitter
i, til transport, sier Kampsveen. -I
går fikk vi opp en tråkkemaskin som
er leid inn i Oslo, men den holdt ik-
ke mer enn et par timer. Nå står den

DG 420 kV-1ed-
ningen Sima-Aur-
land havarerte på
ettervinteren i år,
sto den viktige ho-
vedledningen fra
Vest- til Øst-Norge,
Sima-Dagali (420
kV), alene om å ta
unna kraftforsy-
ningen til Østlan-
det. Men i slutten
av mars så det
stygt ut også for
denne ledningen.

inntil firmaet får fikset maskineriet.
Men vi skal ikke klage, det er ikke
mange år siden alt dette tungarbei-
det måtte gjøres med hånd.

Mast 101 lider, men enda verre er
det med mast 100. Dette er en for-
ankringsmast på 21 meter, og her
har snødybden vært målt til 17 me-
ter! Arild Hovd og Arild Høgberg
har gitt masta pusterom ved å måke
vekk 11-12 meter av snøen, men en-

nå er det 5meter igjen til bakken. En
bekymret Svein Marken viser oss
bøyde stager. -Det går sjelden en
vinter uten at noe jern må skiftes,
men så mye som i år har det aldri
vært. Her på denne masta må vi nå
skifte 16 kryssjern og én brovange,
forteller han.

Nesten «bakkenivå»
Både Sima-Aurland og Sima-
Dagali er dimensjonert for å tåle
ekstreme belastninger. Forholdene i
mars i år utsatte materiellet for et
press som lå på grensen av det det
kan tåle. Ia - for Sima-Aurlands del
ble grensen passert, og kabelen hav-
net i bakken. Sima—Dagali nærmet
seg også faretruende «bakkenivå» da
vi besøkte stedet. I spennet mellom
mast 100 og mast  99  var avstanden
mellom snøkant og kabel bare 90
centimeter. Snødybden 'her var
15-16meter.

-På 420 kV ledning er det et krav
at strømførende kabel skal ligge mi-
nimum 5meter over snøen. Men på
grunn av havariet på Sima-Aurland,
må denne ledningen holdes oppe.
Derfor er det gitt dispensasjon fra re-
gelverket, og så sant vi ikke arbeider
i nærheten av det kritiske stedet, går
det strøm i ledningen.

Dette må da være en farlig situa-
sjon for påsketuristene, mente vi.
-Det er klart, og i slike tilfeller er vi
pålagt å sikre ledningen. Her har vi
bygget gjerde rundt stedet. Det er
ganske sikkert tilstrekkelig, men vi
liker ikke slike situasjoner. Stedet
ligger høyt i skaret, og kan teoretisk
bli nedsnødd. Og er det styggvær
med dårlig sikt, er det ikke godt å få
øye på ledningen, sier Kampsveen
til Fossekallen.

Alle mann til pumpene
Ledningsmannskapene fra DØS
stiller seg i det hele tatt noe undren-
de til valg av ledningstrasé ved Fin-
se. Riktignok har de aldri sett så mye
snø som i år, men det går neppe en
vinter uten at det oppstår problemer
på denne strekningen. De mener det
må være miljøvernhensyn som har
vært utslagsgivende. -Slike hensyn
må man selvsagt være innstilt på å
ta, men i dette tilfellet er nok resul-
tatet blitt uforholdsmessig kostbart,
mener Kampsveen.

Også ellers langs ledningsnettet i
fiellet har snømengdene vært formi-
dable. -På flatmark har det vært
målt opp til 5 meter, og det er mye.
Opp mot rekord på Hardangervidda,
så vidt jeg vet. I disse dager er det
derfor full aktivitet over hele linja.
På strekningenSima-Fagernut tref-
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fer du folk fra Vestlands-verkene, og
fra Fagernut til Dagali er det våre
folk som er i sving - altså fra Øst-
lands-verkene. På Sima-Aurland er
det Breheim-verkene som har ansva-
ret for strekningen Fagernut-Aur-
land, og i tillegg har du jo karene fra
overføringsanlegget i Lillesand da,
som har fått jobben med å rette opp
skadene etter havariet ved Klevatn i
Aurlandsfjellene. Så her står alle
mann ved pumpene.

Store verdier på spill
En ting er sikkert, at hadde vi ikke
gjort denne jobben nå, ville mastene
i Finseskaret rast som korthus. Og
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faller ledningen, vil det bety et bety-
delig økonomisk tap for Statkraft.
Rundt regnet en halv million kroner
i døgnet, mener Kampsveen.

-Dette er et lavt beløp i forhold til
det normale, legger han til. -Hadde
vi hatt kuldeperiode med gunstigere
priser på kraft, ville tapet kommet
opp i hele fem millioner kroner pr.
døgn. Sima kraftverk, hvor kraften
kommer fra, er jo landets nest størs-
te, og under normale forhold blir det
solgt kraft derfra for 350 millioner
kronet i året.

Vi kan med andre ord slå fast at
Kampsveen, Østlands-verkene og de
andre ledningsmannskapene gjør en
god jobb for Statkraft.

Bergingsaksjoner på fritid
Virkesløse er Finse-karene heller
ikke i sin ufrivillige fritid. Her er
nok av samfunnsnyttige oppgaver å
ta fatt på, og letearbeid etter villfar-
ne fjellturister er én av dem. -De
transportmidler vi har til rådighet
her, er gode å ha under slike leteak-
sjoner, og i vinter har vi vært med og
fraktet både levende og døde som er
blitt overrasket av storm i fjellet.
Selv om de er de første til å vedkjen-
ne seg hvor raskt været kan skifte i
Finsefjellene, synes ledningsmann-
skapene Fossekallen var i kontakt
med, at det er mye uvettig omgang
med naturkreftene i fjellet.

Den største bergingsaksjonen på

l
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-Vi gjør hva vi kan for  å  redde mastene her i
Finseskaret, for nå når Simo-Aurland ligger

på bakken, må Simo-Dagali holdes oppe.

Måke snø her oppe må vi  hvert år, men slike

snømengder som dette, har vi aldri sett ma-

ken til.  Dette  sier ledningsmester Ove

Kampsveen til Fossekallen.

Finse i vinter var imidlertid evakue-
ringen av Bergenstoget. -Toget kjør-
te seg fast et stykke før Finse stasjon,
og ettersom NSB hadde problemer
med å få frem utstyret sitt, måtte vi
trå til med en hjelpende hånd. I alt
280 personer måtte fraktes med bel-
tekjøretøy det siste stykket, og
mange av dem fikk skyss med den
vogna vi sitter i nå, fikk vi opplyst.

 

De flirer litt Finse-karene når de
tenker på dette. -Da NSB endelig
fikk inn utstyret sitt, kom også NRK
og avisjournalistene frem til åstedet.
Dermed var det andre som overtok i
rampelyset, og vi ble satt til å hente
bagasjen! Det var ikke småtterier
heller, minst to kofferter og to rygg-
sekker pro pers, samt håndbagasje.
Håndbagasjen måtte vi til og med
pakke for de uheldige reisende! Vel,
vel. Det var en jobb som skulle gjø-
res, og tiden hadde vi jo. Stormen
raste som verst, så noe arbeid inne
på ledningen var det ikke snakk om.
Dette skjedde ved midnatt, og vi
holdt på med pakking og bagasje-
transport til langt ut på neste etter-
middag, kan karene fortelle. Ku'¢a'<w-

Når dette er sagt vil Kamp- ' 9  lt
sveen gjerne gi ros til NSB-fol- Q ' i  _
kene på Finse for den hjelpen la' 'Ø ° `
de yter Østlands-verkene. ‘-> -
—Vi har fått hjelp til trans-
port og reparasjoner
og vi har fått driv-
stoff i et knipetak.
Og også de har trådt
til på fritiden sin. Så
her på Finse er vi én
stor familie.

  

F uret, værbitt
Personlig syntes
vi været var riktig
ufyselig den 29.
mars da vi besøkte
Finse-stasjonen.
-Nei da, dette er helt
ålreit. Normalt for
oss, ropes det gjen-
nom snøføyka. Våt
til skinnet og mo i
knærne etter dette
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-Det går sjelden en vinter uten at noe jern må

skiftes, men så mye som i år har det aldri

vært, kan Svein Marken fortelle. Belast-

ningen på materiellet blir stort når snødyb-

den er hele 15 meter som her.

møtet med naturkreftene sendte vi
vårt lune Oslo-kontor en vennlig
tanke. Men bytte med oss vil de ikke
noen av de fem på Finse. -Vi liker
oss ute i all slags vær, og noen kon-
torjobb vil vi ikke ha, fikk vi beskjed
om. Og vi tror dem, for makan til fu-
ret, værbitte fjes skal du lete lenge
etter.

 
 
 
 
 
  
 
 
  

   

 



'Uenestemannsioven sikrer mange
statsansatte:

Tøffe tider for NTL
Intervjuer: Per Joranger
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

M angel  på utbyggings-
oppdrag truer arbeids-

plassene i Statkraft. Det
samme gjør den forestående
omorganisering av bedriften.
I  slike situasjoner blir det lagt
hardt press på fagforenin-
gene. -Det er tøft og dep-
rlmerende å se gode arbeids-
plasser gå tapt, sier NTL-
lederen Svenn Erik Hagen til
Fossekallen. -Men det finnes
lyspunkter. Ved å bruke Tje-
nestemannsloven aktivt, har
vl oppnådd mange gode
resultater, opplyser Hagen.

Norsk Tjenestemannslag (NTL)
er et forbund i Statstjeneste-

mannskartellet som er godt repre-
sentert i Statkraft. Landsforening
120 av NTL som dekker både NVE
og Statkraft, teller 520 medlemmer.
AV disse er  cirka  90 ansatt  i  NVE.
Svenn  Erik  Hagen, som til daglig ar-
beider  i  Kraftledningsavdelingen  i
Statkraft, er leder for denne for-
eningen.

Vi har spurt Hagen om det er tøft å
være foreningsleder  i disse  dager.
-Det er klart det er tøft. Ved de-
lingen av NVE i  1986  var vi gjennom
en knallhard periode, og nå henger
organisasjonsspøkelset over oss
igjen. Denne gang er det mer alvor-
lig, for nå kan det bli snakk om
innskrenkninger i personalet. Ved
hovedkontoret i Oslo og ved driften
skal dette skje ved naturlig avgang.
Det er Statkrafts ledele og NTL blitt
enige om. Mangel på utbyggings-
oppdrag for Statkraft er en annen
faktor som truer arbeidsplassene hos
oss. Ved anleggene, som er mest be-
rørte, er de første oppsigelser allere-
de et faktum, og her mister vi mye
av vår kompetanse som er bygget
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opp gjennom årrekker. Mange av vå-
re medlemmer vil nok bli oppsagt i
tiden fremover, og for oss alle gjel-

er det at vi går i uvisshet.

Sterkt lovverk
For en foreningsleder er det depri-
merende å se at arbeidsplasser går
tapt, kan Hagen fortelle. -Et arbeid å
gå til er tross alt det viktigste for oss.
Men selv om vi er inne  i  en vanske-
lig tid, må jeg jo si at statsansatte på
mange måter er bedre stillet enn
andre. For de fleste som arbeider i
staten, gjelder nemlig Tjeneste-
mannsloven. Dette er en sterk lov
som blant annet gir de ansatte for-
trinnsrett til ledige stillinger  i  andre
statsbedrifter, ventelønn og i enkelte
tilfeller førtidspensjonering. Bare for
å nevne noe.

Tilbud om annen jobb innen vår
egen virksomhet, praktiseres effek-
tivt  i  dag. Men med bakgrunn  i  Tje-
nestemannsloven er Hagen og fore-
ning 120 av NTL også opptatt av å



følge med i stillinger som blir lyst
ledige ellers i staten, slik at ansatte i
NVE og Statkraft som eventuelt mis-
ter jobben, kan få tilbud om slike
jobber. -Her kan vi vise til mange
gode resultater, sier Hagen, som vil
gi ros til Personalavdelingen i Stat-
kraft for deres positive bruk av Tje-
nestemannsloven.

,.  ‘W:-—~Mf*__:,.#

Et samlet Statkraft
-Å sikre arbeidsplassene er noe vi er
meget opptatt av i NTL, og på dette
feltet har vi hendene fulle, slår Ha-
gen fast. -Men vi deltar også aktivt i
arbeidet med å gjøre statsbedriftene
bedre og mer konkurransedyktige.
For tiden står vi derfor på når det
gjelder Statkrafts organisasjon.

Hagen snakker seg fort varm når
han kommer inn på det fremtidige
Statkraft. Han kan vanskelig forstå
dem som hevder at en oppsplitting
av Statkraft er til det beste for lan-
det. -Vi må ikke glemme at elektrisi-
tetsproduksjonen og overføringsnet-
tet er en del av samfunnets infra-
struktur. Det må være i alles interes-
se at dette fortsatt er underlagt poli-
tisk styring og offentlig ansvar.

Spørsmålet om hvorvidt Statkraft
bør splittes opp, er kommet på ba-
nen i forbindelse med kraftmarkeds-
debatten. Det har vært hevdet at et
sterkt Statkraft er til hinder for et
friere kraftmarket, og de fleste er
enige i at tiden nå er inne for et slikt.
Ser ikke Hagen og NTL nødvendig-
heten av dette?

-]o, ut fra dagens tilgang på kraft
synes dette både ønskelig og nød-
vendig. Men her må vi ikke glemme
at for å sikre hele landet tilnærmet
lik tilgang på el-kraft til tilnærmet
lik pris, er et samlet Statkraft nød-

stramt-att

vendig som en stabiliserende faktor.
Et samlet Statkraft er derfor svært
viktig for distrikts-Norge, slik jeg ser
def.

Noas ark
Når Hagen trekker inn distriktspoli-
tikken, er det kanskje fordi NTL or-
ganiserer medlemmer over hele lan-
det. Her er det dessuten høyt under
taket - alle grupper innenfor NVE og
Statkraft er representert. Det vil si
fra kontorfullmektig- til avdelingsdi-
rektørnivå. -Vi har spennvidde og
spenst i foreningen vår, slår fagfor-
eningslederen fast. Vi er meget opp-
tatt av solidaritet, noe som fort
glemmes i dagens samfunn. Enkelt-
individet er viktig for oss. -Dessuten
er vi så heldige å ha en tillitsvalgt på
heltid. Dette gjør at vi får gjort lø-
pende tillitsmannsarbeid på en bed-
re måte.

-Nå vil du sikkert spørre om hvor-
dan vi takler det at våre medlemmer
har ulik politisk tilhørighet. Det at
våre medlemmer er politisk bevisste
og politisk aktive, ser vi på som en
styrke. Vi spiller jo tross alt på lag
med politikerne. Generelt sett er det
en fordel for oss å ha kontakter in-
nen ulike politiske miljøer, og vi har
tro på og erfaring med at medlem-
mer og tillitsvalgte som er politisk
engasjert, selv klarer å skille mellom
foreningsarbeid og politikk.

Alle bør være organisert
Det er viktig at alle er fagorganisert,
fastslår Hagen. -Uansett hvor store
motsetninger det ellers måtte være,
så er dette noe alle fagforeninger er
enige om. I konkurransen foreninge-
ne imellom forsøker vi å fremheve
våre egne fortrinn, og vi legger vekt
på å informere om hvilke rettigheter
og hvilke forpliktelser våre medlem-
mer har. Her som ellers i samfunnet
er informasjon nøkkelen til frem-
gang, sier den stillfarne fagfor-
eningsmannen Svenn Erik Hagen.

Svenn Erik Hagen, som til daglig jobberi
Kraftledningsavdelingen i Statkraft, er leder
for Landsforening 120 av NTL. -Klart det er
tøft å være foreningslederi disse dager, sier
Hagen til Fossekallen.

Hagen er annen generasjon Statkrafter. Hans
far startet som oppsynsmann på overførings-

anleggene i 1945, mens han selv gikk inni
tjenesten i 1957. Også han som oppsyns-
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Vil  1  krone
dagen forandre
livet  ditt?

B\'l med På Akslmkoster
LNSg“"5“' fffmne dagen.
deg bare

 
Nei, men  den kan

forandre andres  liv!
Redd Barna er uavhengig og arbei-
der for  å  bedre levevilkårene for
barn uten hensyn til rase, religion
eller politisk system. Blir du med på
aksjonen, kan du gjennom Fossekal-
len følge med i hvordan pengene
blir brukt. Redd Barna vil sende rap-
porter fra det prosjektet du og andre
Statkraft-ansatte er med på å støtte.

Redd Barna garanterer at pengene
kommer fram. Hele  90  prosent av
midlene fra Aksjon Livsgnisten går
direkte til hjelpearbeidet. Din krone
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blir brukt der den skal! Redd Barna
kontrolleres av revisor Arthur An-
dersen & Co og Næringslivets Inn-
samlingskontroll.

Det er lett å delta! Brosjyren som
er avbildet, vil i nærmeste framtid
bli sendt til alle ansatte i Statkraft.
Fyll ut kupongen og send den til
lønningskontoret. Beløpet du velger,
trekkes fra lønnen din hver måned
og settes rett inn i Redd Barnas ar-
beid. Vi oppfordrer herved alle an-
satte til  å  delta i Aksjon Livsgnisten.

 

   
  

Redd Barna
i Mosambik:

gnist
til
tusener

Barnas problemer
og fremtidsutsik-
ter er bestemt av

familiens og lokal-
samfunnets livs-
vilkår. Derfor prø-
ver Redd Barna a
hjelpe det lokal-
samfunnet som

barna er en del av
-gjennom små.

konkrete tiltak
som kan bringe
familien ut av fat-
tigdommen. Disse
barna harfått en
ny start i Matsin-

ha bureisingsleir.
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AvAstrid Reme/Redd  Barna

edd Barnas Mosambik-
program hadde i 1988 en

kostnadsramme  på cirka  30
millioner kroner som i hoved-
sak  gikk  til nødhjelps- og
rehabiliteringstiltak  blant
interne flyktninger i provin-
sene Tete, Sofala  og Manica.
Arbeidet er så langt blitt gjen-
nomført etter planene.

Manica provinsen
I  sentrale deler av Manica-provinsen
har man hatt muligheter for å satse
på langsiktige utviklingstiltak. Dette
skyldes hovedsakelig fire faktorer:

—  Den relativt gode sikkerhetssitua-
sjonen

—  Et godt jordbruksgrunnlag
—  Vilje hos svært mange av de inter-

ne flyktningene  i  dette området til
å slå seg ned og gjøre en innsats

- Et godt samarbeid med de lokale
myndighetene

i 
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Hjelpen har vært konsentrert om
fem bureisningsområder i Gondola
og Manica distriktene. Kortsiktig
hjelp er gitt i form av mat, klær, bo-
liger, helsetjeneste og medisinsk as-
sistanse. På sikt skal befolkningen
bli selvforsynte og uavhengige av
hjelp utenfra.

Barnas problemer og framtidsut-
sikter er bestemt av familiens og lo-
kalsamfunnets livsvilkår. Derfor
prøver Redd Barna å hjelpe det lo-
kalsamfunnet barna er en del av -
gjennom små, konkrete tiltak som
kan bringe familien ut av fattigdom-
men.

Målet er at familien selv skal få
mulighet til å gi barna sine det de
trenger for å vokse og utvikle seg. Vi
legger spesiell vekt på tiltak for å
bedre boligforholdene og skaffe til-
gang på rent drikkevann. Tiltak som
bedrer kvinnenes situasjon er også
viktig for å nå barna.

Befolkningen er selv med på å fin-
ne løsninger, planlegge og gjennom-
føre arbeidet. Det gir selvrespekt og
tro på egne krefter - og er en forut-
setning for at hjelpen skal ha varig
verdi. Hjelp til selvhjelp betyr at de
selv kan føre arbeidet videre den da-
gen Redd Barna trekker seg ut.

 

Hvorfor Mosambik?
Pengene som hittil er kommet inn til
Aksjon Livsgnisten har, i tillegg til
Mosambik, gått til tilsvarende sam-
funnsutviklingsprosjekt i Etiopia og
hjelp til gatebarn i Guatemala, Su-
dan og Filippinene. Grunnen til at vi
har valgt Mosambik for Statkraft, er
at Redd Barna mener det er et
enormt behov for hjelp her. Vi kom-
mer derfor til å øke innsatsen de
nærmeste årene. Ved selvsyn kan jeg
på det sterkeste understreke at hjel-
pen kommer frem og at .det nytter.
Vi har lokale representanter som ser
til at pengene Virkelig kommer de
nødstilte til gode, vi har egne traile-
re som frakter varene frem og vi ar-
beider på lokalbefolkningens egne
premisser. Det vil si med enkelt ut-
styr og forståelige metoder der opp-
læring til ågjøre arbeidet selv inngår
som en sentral faktor. Kun  10  pro-
sent av midlene går til administra-
sjon.

Samfunnsutviklingsprosjektene i
Mosambik bygger på erfaringer vi
har gjort blant annet i Etiopia og
Zimbabwe.  I  Etopia startet vi med
nødhjelp etter den store sultekata-
strofen for noen år siden og fortsatte
med å utvikle infrastrukturen med
gode resultater. Tusenvis av men-
nesker har fått livsgnisten tilbake.
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  tIlNr-Pakistan

Arbeidene skal utføres  i  natur-
skjønne omgivelser. Fra «Silke-
Vegen»1'HunzadaJen skues
her en topp på 7 785 meter.

Gjennom Norpower deltar Stat-
kraft  i  en anbudskonkurranse

på kraftverksprosjekter til
tVord-Pakistan. Her

er det nnidtertict
Torodd [ensen

' fra  NVE  (VU)
~~ som filmer det

store falttapet
fl 1' en av tiltøps»

kanalene.
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Prosjektet innbefatter
opplæring av lokale ingeniører og
entreprenører. Byggearbeidene skal utføres
av  lokale entreprenører.

,,. M .at .as._u,~.-«..»..w.-..s.-- ....,w Gjennom Norpower deltar Statkraft
med å gi tilbud på kraftverkprosjek-
ter  i  Nord-Pakistan. Prosjektet om-
fatter planlegging og bygging av tre I _
småkraftverk (1-2 MW). Byggearbei- "”"“";’>~
dene skal utføres av lokale entrepre- V:
nører. -  e

Det skal bygges kanaler på en , '
lengde av cirka tre kilometer høyt e» ‘ L
oppe  i  fjellsidene. Disse skal føre i
minstevannføringen frem til et en-
kelt inntak og rørgate mot kraftstas-
jonen med fall på 50-100 meter.  I
tillegg skal det utarbeides en forstu-
die for det første kraftverksprosjekt i
fjell i Pakistan [15-20 MW). Prosjek-
tet innbefatter også opplæring av lo-
kale ingeniører og entreprenører. , ”så

Arbeidene vil strekke seg over en
periode på cirka fire år og vil  i  størst i å  '
mulig utstrekning bli utført i Paki-
stan av 6-9 ingeniører.

Arbeidene skal utføres i natur-
skjønne omgivelser omkranset av
topper på 8 000  meter.

(f .

fn

.u

Anders Aannerud
L- 

'_ .

Det skal bygges kanaler på en lengde av cirka
tre kilometer høyt oppe ifjellsidene. Kana-
lene slynger seg gjennom vakre landskaper. å- i)

ø    T ___T _ _ _ _ m



í

H

l

Skattlegging av
statens kraftverk:

Det store
svi ket
Av Erik Tøndevold

årene 1975-1988 ble skatte-
trykket på Statkraft tre-

doblet. Dette er en Økning
som er langt kraftigere enn
virkningen av generell pris-
stigning og økt produksjon
ved nye kraftverk skulle tilsi.
Den ekstra økningen skyldes
to ting: nye skatter l eien-
domsskatt) og koblingen til
statskrafttariffen for alminne-
lig forsyning.

Skattleggingen av statens
kraftverk har smitteeffekt til
hele den norske el-forsyning.
Derfor har bransjen samlet
tatt initiativ overfor myndig-
hetene for å få dempet skat-
teveksten. Ikke uventet har
vertskommunene reagert på
dette. Der hevdes det at
skattereformen i 1964 ble
innført for å skaffe el-forsy-

18 FOSSEKALLEN NR. 5-90

Illustrasjon: Egil Nyhus.

ningen allierte i kampen mot
naturverninteressene. Nå er
vi ved slutten av utbyggings-
epoken for vannkraft, og el-
forsyningen trenger ikke
lenger sine gode allianse-
partnere. Man taler om det
store sviket.

hvor høy den samlede skatten
fir være. For ordens skyld vil jeg

derfor presisere at det like gjerne kan
hevdes at skatten var for lav  i  1965
som at den er for høy i dag. Her vil
jfg se på påstanden om det store svi-

et.

Jeg vil ikke delta i debatten om

Skatt koblet til statskrafttariff
I  løpet av tretten år (1975-1988) er
skattetrykket på Statkraft tredoblet
(tabell 1 og 2). Forutså man en slik
virkning i  1954-1964? Den sterke
stigningen i statskrafttariffen startet
med stortingsvedtaket 13.juni  1974.
Hvorfor tok det så lang tid før skatte-
ne deretter kom  i  fokus?

Trolig er forklaringen enkel.  I
1964  fikk man en prinsipiell end-
ring i skattereglene, man kan kalle
det et sprang. Ved slike anledninger
oppstår det gjerne debatt. Etter 1974
var stigningen i statskrafttariffen de-
rimot gradvis, så selv om den var
mye sterkere enn tidligere, fikk den
utvikle seg i  det stille.

Hvorfor prosentligning?
Prosentligning er en form for
skjønnsligning. Hvorfor har man
skjønnsligning? Dette er ikke sær-
egent for el-forsyning, men brukes
også på mange andre felter, blant an-
net når det gjelder skatt av egen bo-
lig. For å si det litt konspiratorisk, så
brukes skjønnsligning der skatteyte-
ren kan manipulere regnskapet ved
hjelp av en valgt internavregning.
Mest kjent er multinasjonale selska-
pers forsøk på å redusere skatten i
Norge ved å importere dyrt og/eller
eksportere billig.

For visse kraftverk ble det innført
prosentligning allerede med skatte-
loven i  1911.  Det fantes da både
kommunale og private kraftverk
som produserte kraft i en kommune



og solgte den i en annen. For de pri-
vate verkene var det greitt å bruke
regnskapsligning. For de kommuna-
le verkene derimot ønsket man ikke
at vertskommunens skatteinntekter
skulle påvirkes av om eierkommu-
nen av sosiale eller andre årsaker
valgte å holde lave strømpriser for
sine innbyggere. Derfor ble det pro-
sentligning for slike kraftverk. Net-
toformue ble satt til bruttoformue
fratrukket standard 50 prosent
gjeldsfradrag. Inntekten ble satt til 5
prosent av nettoformuen.

Hva med statens kraftverk?
I 1911 fantes det ingen statskraft-
verk, men da de senere kom, ble de
som hovedprinsipp lignet som pri-
vate kraftverk etter regnskap. Fordi
de var en del av statskassen, måtte
man imidlertid ha en standardregel
for gjeldsfradraget. Man kopierte re-
gelen for de kommunale kraftverke-
ne og brukte 50 prosent.

Det var liten uenighet mellom
vertskommunene og staten om for-
muen. En økt takst for formuen ville
gi større formueskatt. Men i motsatt
retning virket de økte gjeldsrentene,
som dermed ville redusere inn-
tektsskatten. I selvangivelsen ble
nemlig rentene beregnet av det lig-
ningsmessige gjeldsfradraget, ikke
av «gjelden» til statskassen.

Hva skjedde  1954-1964?
I  1954  foreslo NVE at man skulle
innføre prosentligning også for sta-
tens kraftverk. Myndighetene fulgte
opp dette, og i 1955 ble det opp-
nevnt en skattelovkomité for kraft-
verk. Innstilling ble avgitt 30. no-
vember  1959.

Etter at innstillingen hadde vært
på høring, kom Ot.prp. nr. 30  (1961-
62].  Det ble en lang komitébehand-
ling. Innst. 0. III (1963-64) ble fram-
lagt 26.november  1963, og Odels-
tingdebatten var  9.  juni  1964.  Ingen
nevnte naturvern.

Hvorfor foreslo NVE prosentlig-
ning? Med årene hadde regnskaps-
messig ligning ført til både regn-
skapsmessige problemer, ujevne
skatter fra år til år og urettferdighe-
ter når man sammenlignet kommu-
nene. NVE så at disse uønskede for-
holdene bare ville øke, og det var
derfor riktig med en rask reform.

Regnskapsmessig var det vanske-
lig i det sammenkoblede Østlands-
systemet å fordele inntektene på de
enkelte kommunene. Når stamled-
ningene kom, ville dette problemet
øke og forplante seg til hele landet.

For kommunene var det upraktisk
med store variasjoner i skattene fra

år til år. Disse variasjonene skyldtes
blant annet variasjoner i tilløpet.

For alminnelig forsyning var det
også den gang lik statskraftpris over
hele landet. I regnskapene gikk de
gamle kraftverkene med overskudd
og de nye med underskudd. Nore
kommune ønsket derfor regnskaps-
ligning, mens Sunndal kommune
[Aura] ville ha prosentligning.

Forholdet til Nore
Tanken var at de samlede skatter ik-
ke skulle økes, men fordeles på en
bedre måte. Det betød imidlertid at
noen ville tjene og andre ville tape
på en nyordning. De som taper ved
slike anledninger forlanger gjerne
kompensasjon, og ofte oppnår de
det. Selv om prosentligningen ble
vedtatt, fikk Nore derfor en kompen-
sasjon ved at man pekte på mulighe-
ten av å øke «nettoformuen»

Skatt uavhengig av vannkraft-
kildens godhet
Begrepet grunnrente ble ikke trukket
inn i debatten. Grunnrenten for et
bestemt vannkraftverk er differan-
sen i kraftkostnad mellom billigste
alternative kraftkilde og dette
vannkraftverket. jo bedre vannkraft-
kilden er, desto høyere blir grunn-
renten. Hvordan skal så denne
grunnrenten fordeles?

De fordeler lokalsamfunnet opp-
når ved Kraftutbygging, er dette sam-
funnets andel i grunnrenten. Nore
kommune ønsket å beholde regn-
skapsligning, men brukte aldri et
grunnrenteargument.

Heller ikke i dag er grunnrenten
med i skattedebatten. Skyldes det at
vertskommuner med «gode» vann-
kraftverk stiller seg solidariske med
andre som ikke er så heldig stillet?

Med dagens prosentligning får en
vertskommune hele grunnrenten og
mer til fra et «dårlig» vannkraft-
verk. Dette poenget ble ikke nevnt

Tabell  1.  Skatteutvikling 1965-1988

Åri Skatter Produksjon
mill. kr. TWh

1965 16 12,8
1970 30 15,5
1975 65 22,2
1980 142 23,0
1985 416 26,2
1988 731 28,2

 

Iløpet av tretten år  (1  975-1988) er skatte-
trykket på Statkraft tredoblet. Forutså man
en slik utvikling ved skattereformen i
1964?  Dette er ett av de spørsmål Erik
Tøndevold reiser i denne artikkelen. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto.

av lovgiverne i  1964.  Var de blitt
spurt, ville de trolig sagt at en slik
virkning var uønsket.

I virkeligheten hadde man den
gang en omvendt grunnrentedebatt.
Både i 1954 og 1956  økte statskraft-
tariffen. Dette gjorde man for å få
regnskapsmessig balanse etter at
Aura og Røssåga var satt i drift. Dis-
se var dyrere enn de gamle kraftver-
kene, for eksempel Nore.

Det ble hevdet at Nore kommune
ikke burde ha fordel av regnskaps-
ligning når statskraftprisen steg på
grunn av kraftutbygging utenfor
kommunen. Man var altså ikke opp-
merksom på at Nores grunnrente
steg når økt kraftbehov gjorde at øk-
ningen måtte skaffes til veie fra and-
re og dyrere vannkraftkilder.

Nettoformuen
Hva er nettoformue? Det er brutto-
formue fratrukket standard 50 pro-

Konsumpris- Statskraftpris
indeks alm.fors. øre/kWh

39,0 2,42
49,6 2,67
74,1 3,88

110,9 6,54
170,8 15,08
212,4 19,73

1 Det er ikke sikkert at årene har representativ produksjon. Likevel får vi en indi-
kasjon på utviklingen ved å skalere skattene etter prisindeksen fram til  1988  og så
beregne indeksregulert skatt pr. TWh.
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Tabell 2. Indeksregulert skatt
pr. TWh  1965-1988

År Mill. kr./TWh

1965 6,8
1970 8,3
1975 8,4
1980 11,8
1985 19,8
1988 25,91

1  Tilsvarer  2,6  øre/kWh

sent gjeldsfradrag. Formuen bestem-
mes skjønnsmessig av de kommuna-
le ligningsnemndene med visse an-
kemuligheter.

Man diskuterte å etablere en sen-
tral ligningsinstans for kraftverker,
men valgte å bruke det vanlige lig-
ningssystemet.

Praksis har vist at formuen er pro-
porsjonal med statskrafttariffen for
alminnelig forsyning. Fordi stats-
kraftkontraktene til kraftintensiv in-
dustri har svake prisreguleringer,
har man måttet øke prisen for annen
statskraft desto mer for å oppnå
regnskapsmessig balanse. Økningen
skyldes også at staten har skjerpet
rentesatser og avdrag.

 
I forrige nummer av Fossekallen ble
Sverre Lauritzen utfordret til å kom-
me med sin beste historie. Lauritzen
burde være kjent for de fleste, både
gjennom sitt lange virke i Statkraft,
sin utstrakte foreningsvirksomhet
(NEKF) og som representant for de
ansatte i Statkrafts styre. At han og-
så er en habil historieforteller, er
noe vi nå har fått bekreftet i redak-
sjonen. Blant de forslag han presen-
terte for oss, har vi valgt ut denne
hverdagshistorien fra Innset kraft-
verk på 1960-tallet. Kostelig! Laurit-
zen for sin del lar stafetten gå videre
og utfordrer driftsbestyrer Arne G.
Pleym ved Vestlandsverkene. Vi
venter med spenning på hans bi-
drag. I mellomtiden er det vel bare å
si: Spenn fast setebeltene. Vi ønsker
våre lesere en behagelig tur.

Startproblemer
Følgende historie hendte ved Innset
kraftverk. Det hadde seg slik at Inn-
set kraftverk var fjernstyrt fra
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En del av Økningen i statskraftta-
riffen for alminnelig forsyning skyl-
des altså disse spesielle forholdene,
og helt utilsiktet har de skjerpet
skatteøkningen.

I  1954  hevdet NVE at den samlede
skatten ikke ville øke, men bare om-
fordeles over tid og mellom kommu-
nene. Man unnlot imidlertid å presi-
sere at kommunene hittil ikke hadde
vært motivert for å presse formuen

oppover. Etter  1964  fikk man innført
1911-regelen for inntekten, nemlig 5
prosent av nettoformuen. Nå ville
også inntektsskatten øke i takt med
formuen.

Allianse mot naturvernet en
myte?
Initiativet til prosentligning for sta-
tens kraftverker kom i  1954, lenge
før naturvernet fikk en viktig rolle i
kraftutbyggingen. Men selv om al-
liansen mellom vertskommunene og
el-forsyningen skulle være en myte,
så er det en interessant myte. Myter
er smittsomme. Hvem skapte my-
ten? Senere har mange bare kopiert
den i god tro uten å sjekke den.

jeg tror imidlertid ikke at Myten
om Det store sviket er grepet helt ut
av luften. Feilen er at man tar ut-

Straumsmo kraftverk, hvor det var

skiftbetjening. En januarnatt sist på
1960-tallet oppdaget vakten på
Straumsmo at Innset var gått til

stopp. Ved nærmere undersøkelse
viste det seg at T-tunnel og sjakt var
tom for vann, noe som skyldtes at
inntaksluken ved Altevann hadde
lukket ukontrollert.

Bakvakta og beredskapsvakta for
Innset ble enige om å fylle opp sys-
temet på nytt, og dette ble gjort.
Maskinene ble startet opp og lagt
inn på nettet, og arbeidet med opp-
fylling, oppstart og fasing gikk greit.
Ut på morgenen kom maskinmeste-
ren på jobb uvitende om alt som var
skjedd om natta. Han ble satt inn i
sakens tilstand, og etter en del dis-
kusjon mente han at en inspeksjon
av huset over svingekammeret måtte
foretas.

Fra Innset og opp til kammeret er
det cirka to kilometer, og siden dette
var i januar, måtte snøscooter brukes
til turen. Dette var i snøscooterens
barndom, men Innset hadde fått
kjøpt en canadisk scooter med doble
belter, én styreski, tung og svær.
Maskinmesterassistenten ble beord-
ret til sjåførtjeneste. Maskinmeste-
ren var passasjer.

Scooteren var av en slik beskaf-

gangspunkt i et årstall som er galt.
Hensikten med skattereformen i
1964  var å forenkle skattereglene og
oppnå en riktigere fordeling av skat-
ten mellom kommunene, ikke noe
annet.

Når det gjelder utviklingen i slut-
ten av 1970-årene stiller saken seg
noe annerledes. Da skjedde det en
holdningsendring i Stortinget. Stats-
kraftprisen til alminnelig forsyning
ble økt med  10-20  prosent hvert år
med liten eller ingen diskusjon.
Endringen kan skyldes et ønske om
å dempe forbruksveksten  -  på den
tid sto saker som oljekrise, ENØK og
naturvern i fokus. Men den skyldtes
muligens også noe så enkelt som at
man ville ha balanse i Statkrafts
regnskap.

Kommunene fulgte opp med kraf-
tige skatteøkninger. Hvordan reager-
te Statkraft på dette? Trolig reagerte
man, men ikke høyt og tydelig nok.
Beskjedenheten skyldtes sannsyn-
ligvis et ønske om ikke å erte på seg
vertskommunene, og det at Statkraft
den gang sto midt oppe i omstridte
vannkraftutbygginger. Skal man tale
om Det store sviket, må man ta for
seg dagens reaksjon som er  10-15
år forsinket. Ikke det som skjedde i
1964.

fenhet at den ikke alltid fungerte
som den skulle. Mye rykk og napp
preget vanligvis start og kjøring, så
også denne gang.

Sjåføren tok løs med rykk og
napp, og med alle sanser konsentrert
om scooteren og kjøring bar det av-
gårde. Cirka 500 meter etter ropte
sjåføren bakover om alt gikk fint,
men der var det ingen maskinmes-
ter. Han hadde falt av under starten.
Det var bare å snu scooteren for re-
tur til utgangspunktet. Nede i bak-
ken stod maskinmesteren til knes i
snø og så ganske forundret ut, men
fattet. Sjåføren stoppet og spurte for-
siktig om alt var gått bra. Da svarte
maskinmesteren: «Det var da fan til
laustaking, sett inn den jævla scoo-
teren, og reis heim.»

Sverre Lauritzen

(57) har vært an-

satt som fellestil-

litsmann ved Inn-

set-verkene siden

1987.  Sin karriere i

Statkraft startet

han den 22. august

1955,  da ved Inn-

set-anleggene. Fra

1964  har han ar-

beidet ved Innset-
verkene.



Kronprins Harald æresgjest under
junior-Nlvl på ski :

Kongelig

‘K

K

V.

Kirsten Sarilla, som jobber på Alta-verke-
nes messe, gjør klart for kongelig søvn.
Kronprins Harald var æresgjest under ju-
nior-NM på ski i Alta, og de spesielt inviter-
te gjestene bodde på Statkraft-messa. Foto:
Øystein Løland.

Av Ole Magnus Rapp

Ita-verkene hadde stor-
fint besøk siste helgen i

mars. Junior-NM på ski ble
arrangert like ved driftssen-
tralen, og kronprins Harald
bodde på Statkraft-messa.

Omlag l 000 skiløpere og
hoppere deltok i det fire da-
gers lange arrangementet i
Alta. Finnmark har noe som
Østlandsområdet ikke har
hatt i vinter, nemlig snø. Og
arrangøren, Alta IF, hadde
lagt forholdene til rette for et
strålende arrangement. Sola
dukket opp, og presidenten i
Skiforbundet lovet at Finn-
mark skulle få store skiar-
rangementer også ved senere
anledninger.

Alta-verkene stod sentralt i hele NM-
arrangementet. Skiarenaen er nærmeste na-
bo til driftssentralen, og NM-arrangørene
lånte både messe, verksted. garasjer og de-
ler av administrasjonsbygget. Her forlater
kronprins Harald, fylkesmannen i Finn-
mark, Alta-ordføreren, skipresidenten, poli-
timesteren og vaktene skiarenaen etter  NMS
første dag. Foto: Tore Eriksen.

SØVn

ved
Alta-

verkene
lta-verkenes driftssentral er nær-
meste nabo til den nye ski-

arenaeni Alta, som har status av fyl-
kesarena. Anlegget tilfredsstiller
kravene for å arrangere Norges-
mesterskap.

junior-NM ble kraftig sponset av
Statkraft. Ikke så mye  i  form av kro-
ner og øre, mer i form av anlegg,
mannskap og praktiske gjøremål. De
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fire dagene arrangementet varte, lei-
de arrangøren hele Statkraft-messa
til under selvkost.  I  tillegg fikk Alta
IF låne verkstedsbygget, garasjer og
deler av administrasjonsbygget gra-
tís. Statkrafts montører sørget for til-
førsel av strøm og samband til ar-
rangementet.

-Alt gikk uten problemer. Stat-
kraft var til uvurderlig hjelp, sier en
fornøyd Olga Olaussen, leder  i  ar-
rangementskomiteen. Samarbeidet
mellom oss og Alta-verkene var
godt, og alle skiløperne dro nytte av
samarbeidet.

Garasjene ble ominnredet til smø-
rebuer, og verkstedet ble til kafé,
restaurant og kjøkken. På messa
bodde spesielt inviterte gjester.

Kronprins Harald kastet glans
over junior-NM første dagen. Han
ankom Alta kvelden før, og var på
skiarenaen hele dagen. Kronprinsen
bodde og på messa, og Kirsten Saril-
la fikk debutere som «værelsespike»
for sin kongelige gjest.

Kronprinsen hadde Skipresiden-
ten som nærmeste nabo på messa.
Fra rommet hadde den kongelige
gjesten flott utsikt over Alta og NMS
hoppbakke.

-Kronprinsen trivdes som vår
gjest, sier driftsbestyrer Audun Hus-
toft, som var vert om kvelden.
Kronprinsen var godt orientert både
om Alta-utbyggingen, om Finnmark
generelt og om laksefiske i Altaelva
spesielt. Han satte også pris på å få
se et  NM  på snø, og ga tydelig ut-
trykk for å ha sovet godt om natta.
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Linemonteringsinstruks av høg klasse

Etter 5 års mer eller mindre konti-
nuerlig arbeid, har den utnevnte
ekspertgruppen nå presentert det
første av i alt 10 kapitler som om-
handler montering av liner på  300-
og 420 kV—ledninger.

Det fremlagte kapittel 7, som ut-
gjør nærmere 200 tettpakkede sider
med tekst og tegninger, gir en grun-
dig innføring i moderne og avansert
linemontering, med instruktive
beskrivelser av prosedyrer, metoder
og teknologi.

Anleggsleder Kåre Heskestad AO-
S har ledet gruppen, som ellers har
bestått av oppsynsmann Aune, opp-

læringssentret Melhus, verneleder
Danielsen, Lillesand og ingeniør
Bahr. Etter Danielsens altfor tidlige
død, overtok ledningsmester Rokås,
Vestlandsverkene, plassen etter Da-

f'

f

 

Instruks og veiledning forlinemontering
gir en grundig innføring i moderne og
avansert linemontering, med instruktive
beskrivelser av prosedyrer. metoder og tek-
nologi.

For tekniske skoler med kraftled-
ningsbygging som fagområde, for B-
sertifiseringsskoleringen og for be-
driftsintern opplæring og perfeksjo-
nering må verket være midt i blin-
ken.

Vi ser med forventning
frem til de følgende ka-
pitlene, men håper - og
tror  —  at de vil kunne
presenteres på noe
færre sider.

Synd at verket først
foreligger når kraft-
ledningsbyggingen
er på nedtur, men
godt at det forelig-
ger mens det ennå
finnes kompetan-
se i våre rekker til
å beskrive dette\\

nie1sen_ f P nokså spesielle,
Utgiverne fortjener uforbeholden men krevende

ros for det store arbeidet som er ned- ‘\ fagomrfidet.
lagt, for de fleste i gruppen parallelt Sverre Oftedal
med og i tillegg til sitt ordinære dag- m..
lige arbeid. Kapitlet holder et høgt
faglig nivå, preget av grundighet, ~ I
store faglige kunnskaper, detaljerte > ° 0
beskrivelser og instruktive skisser. °
Verneledere og Arbeidstilsynet bør 0 0
være særlig tilfreds med at hvert un- /fl
derkapittel avsluttes med en påpe- - \._

__. L "\ \

king av risikofaktorer, og en anvis- ; o) >  m) 1_
nin å hvordan disse skal motvir- -- -  ' ..  \ ~
l(es.g p f: _ , f 5

Verket er gitt arbeidstittelen In- .  f” P  *3’ 3;’ 75 7 ’
struks og veiledning for linemonte- f K fletholder et
ring. En mer rammende tittel ville hggtlfaghg nivå,
kanskje vært: Lærebok i moderne li- preget av grun-
nemontering. Som sådan egner den d1'gh6't,St0F6f0g1i-
seg nok bedre til bruk ved skolepul-
ten enn ved strekkmaskinerlet ute 1 J Velger Cg]-nsn.uk_
felten. tive skisser.
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i Nesheim, Geir Håvard Oppsynnsmannsass Svaptjsen-anleggene
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J' Gått av med pensjon:
Nytilsatt: Hovd, Anna Driftsarbeider Østlands-verkene

Ausen, Ellen O. Driftsarbeider Østlands-verkene Sflllflfll» 013V Fagarbeider VeSt1311d5'V9Tke11e
Iohansen, Bjørn Fagarbeider Ranawerkene Tveit, Olav T. Fagarbeider Vestlands-verkene

Kvammen, Per Driftsarbeider Vestlands-verkene
Strand, Erik Fagarbeider Østlands-verkene sluttet:

Henriksen, Henrik Overmontør Glomfiordwerkene
_ , _ _ Johansen, Odd Bjørnar Overmontør Glomfjord-verkene

Tllsatt  1  ny stilling:
Bø: TOPbjØPD I Dødsfall:

Dalseide, Gudmund Oppsynsmannsoss. Svartisen-anleggene _
Evensen, Solveig Kontorfullmektig Aura-verkene Flendill. Odd OVGIWIOHUJT R8118-Vefkene

Pensjonistforeningen
holdt årsmøte 3. april. 31 medlem-
mer deltok. Styrets årsmelding,
regnskap, budsjett og vedtekts-
forslag ble godkjent.

Det nye styret består av: Arne R.
Ødegaard (formann), Marta Ner-

gaard (visetormann), Audun Ha-
ge (sekretær), Finn Storaker (kasse-
rer), Iorun Tande, Arne T. Aksel-
sen (ny) og jack Thorsvald (ny).

Foreningen arranger en 2-dagers
utflukt 18.—1Q. juni med ferge-
tur  1.  dag oppover en stor del av

Bandakkanalen - gjennom alle de
største slusene  —  og overnatting i

Vrådal. Besøk  2.  dag av severdig-
heter i Tokke (Grimsdalen, Dalen,
Eidsborg), Seljord og Hjartdal.

Påmelding må skje til styret in-
nen 6. juni.
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