
Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n

Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n

Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n



Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n

UTLA.FORRE.POSTEN
Utgiver: Ulla-Farre-anleggene og fagforeningene ved anlegget.

REDAKSJONSKOMITE:

Jostein Crun|i..... - NTL
Olav Da|e........... - Arbeidsmannsforeningen
Jonss Ssmme..,.. - NIF/NITO
Vidar 81de.,......,. - IJlla-Forre-anleggene
tostein Grun|i..,.,. - Foto

.te*.e/@r.. Knut Svendheim

HALVVEIS
Ulla-Forre prosjektet er nd.

mer enn halweis.
Det betyr at det er kortere

frem enn det er tilbake.

Selv om idriftsettelsen av
Kvilldals forste maskin har
mstt stsrre vanskellgheter enn
onskelig var - fsrst av juridisk
karakter og dernest av teknis-
ke arsaker - er allikevel 1.
byggetrinn stort sett bak oss.

Dette inneberer for det fors-
te at Hylen kraftverk, med sine
2 aggregater er i produksjon.

Dernest at vannveiene for
Kvilldal kraftverk er klare,
helt fra F srrejuv til Suldals.

vatn. En samlet tunnelstrek-
ning pe 23 km.

I til legg er Mostoloverforin-
gen, med ytterligere 15 km tun-
nel, ferdig til a taes i bruk.

Til grunn for disse resultater
ligger mange ers hardt arbei-
de. Mer enn 10 millioner ar-
beidstimer er nedlagt nir vi ni
kan stoppe opp et oyeblikk, og
se oss tilbake. For det er tross
alt tilfredsstillende d. se at det
vises etter oss.

Men snur vi hodet igjen, og
ser fremover er det enne langt
til mal. Til vi kan sette det en-
delige punktum for landets
storste vannkraftutbygging.

Oppgavene som ligger foran
oss har - som jeg har sagt for
- en annen karakter enn de vi
ne er ferdige med. Arbeidene i
lavlandet er stort sett unna-
gjort, og vi md etterhvert gi oss
hoyfjellet i vold.

Dette er et faktum vi me inn-
rette oss etter.

Det vil fore til en storre andel
sesongarbeide. Det vil kreve
vilje til d tele omplassering ar-
beidsplassene imellom i storre
grad enn hittil. Og arbeidsplas-
sene ligger ikke lenger bare et
steinkast fra bygda.

Men oppgavene er store og
utfordrende. Sd de som vil og
fA,r vare med til veis ende, skal
f6 nok 6 bryne seg pd.

Men for vi tar fatt pe et nytt
arbeidser ved Ulla-F orre skal
vi feire jul sammen med kjente
og kjere.

Og sd. motes vi med nye kref-
ter til ny dyst nrir solen igjen er
stigende.

God jul alle sammen:
Jacob Kielland

|.''',.,.'r.'rr.2......'.'..''r.'

Informasjons-
l ,

KOntoret
Det har v€ert et stort antall

skoler og grupper som har be-
sskt Ulla-Fsrre i sommer fii.r
Ulla-Forre Posten opplyst ved
inf ormasjonskontoret.

Mange utenlandske besok
har det ogsa vart og for d. nev-
ne noen land som har vert her
med sine representanter:

Argentina, Belgia, Brasil,
Canada, Tyskland, F rankrike,
Island, Italia, Kina, Saudi Ara-
bia, Sor-Afrika, Spania, En8-
land, USA, India og zimbabve.

Det en kunne onske seg nd,r
en far utenlandske besokende
er en brosjyre med engelsk
tekst. Dette vil vel bli bedre
ndr brosjyrene for (Kvilldal
kraftverk) kommer i mai mi-
ned.

Apningen av stasjonen ven-
tes i juni mened.

Alt i alt md. vel d.ret regnes
som et mellomer.

Det en til stadighet fdr
sporsmd.t om, er Storvatn med
den spesielle asfalttetningen,
og ner tid dette kommer i
gang?

Ogse Forrevass med sin
enorme betongdam er av stor
interesse. Sd. det er nok en del
skoler og andre interesserte
som har utsatt besok i er for
om mulig neste er fe med noen
av disse kommende arbeidene
til fjells. Ogsa den anstrengte
okonomien innen skoleverket
har nok hatt betydning for eks-
kursjonsaktiviteten i ar.

Det var i -81 i alt ca. 900 per-
soner som henvendte seg direk-
te til informasjonskontoret ved
anleBget.

v.E.
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Fagforeningen har ordet
Se har Ulla-Forre-anleggene

gjennomgd.tt sin lorste oppsi-
gelse, og for mange kom dette
s6.kalt uventet. Selv om det pd
et tidspunkt var antydet en
mye sterkere oppsigelse, var
reaksjonene store og vi md. er-
kjenne at anlegget ikke var
godt nok forberedt. Men som
far sagt: Et anlegg modnes, og
vi lerte formodentlig ogsd. noe
av den vAr forste katastrofe,
som oppsigelser egentlig er.

Men la oss ta oss selv forst:
Pe arbeidsta,karsida: Vi har
arbeidsboker pa kontoret pe
Sand, og jeg bor be alle vare
medlemmer kontrollere, ft
med boker ner en slutter pd en
arbeidsplass, og levere den pd.
neste.

Sa ansiennitetslistene: La ik-
ke disse ligge pd hylla, til neste
oppsigelse. Listene skal vere
for hAnden neste ir. Se etter at
de er riktige til enhver tid. Det
skal stA hvilken gruppe en ar-
beider i og under bemerkning
skal std de faggrupper en har
jobbet under og hva en behers-
ker. - Dette me dokumente-
res. Kontakt kontoret Sand og
Fagf oreningskontoret.

Men det finnes ingen unn-
skyldning ner ansiennitet og
gruppekoder er feil for folk
som har mange er i NVE og ba-
re det. Ansiennitetsliste har vi
hatt i d.revis og gamle lister er
ikkje bare rettesnor, men skal
vare en pelitelig kilde.

Listene er heller ikkje kom-
met ut som de skulle - i ti l legg
til at de vakte liten oppmerk-
somhet - sd liten oppmerk-
somhet at endel seg dei ikkje
for oppsigelsen.

Men her vil jeg minne om
overenskomsten paragraf l6 -
arbeidsbok, og bilag nr. 6 ret-
ningslinjer ved praktiseringen
av overenskomsten paragraf
23, punkt 1.

Vi hd.per nu at disse oppsigel-
ser ga oss en sd.pass lerepenge
at vi folger opp. Lister skal lig-
ge pe arbeidsplassene i brak-
ker  og i  messer .  Og v i  skal  i
eret 1981 til okt. 1982 sammen

sorge for at de er riktige. Sam-
tidig setter hver arbeidsplass
seg inn i mannskapsbehovet og
har klart for seg hvem som nu
stAr for tur. Arbeidsplassene
ute, bor vere et viktig utgangs-
punkt som bor bli hort ved
samlet oppsigelse. Arbeidsta-
kerne samlet har seledes reell
sjanse til A pAvirke rettferdig
behandling.

Pe styremote fredag 6/11 -81,
kom det ellers frem ulike syn
pa oppsigelse, og behandlinga
pe forhandl ingsmotet og jeg si-
terer fra protokollen:

<De tillitsvalgte kunne ikke i
prinsippet akseptere ledelsens
syn i dette sporsmal. Det kunne
m.a. f6re til uthuling av over-
enskomstens regler. Sporsme-
let vil derfor bli forelagt F or-
bundet.)

(Partene ble enige om fol-
gende: Oppsigelsesgrense for
snekkere flyttes til arb. nr.
2611. Det er da forutsetning at
perm, soknadene over grensen
blir gjort effektive. Basene for-
trenger seledes ikke de ovrige
snekkere.

Det som her er klart, er at til-
l itsmann ikke akspeterer ba-
sen som fag og spesialarbeidet,
uten at dette blir dokumentert i
hvert enkelt ti lfelle, og vi har
forelagt dette for forbundet.

Det neste er at det antall som
basene foretrengte, skulle st6
d.pne for den menige mann -
og dette er gjort med at gren-
sen ble flyttet fra 42 mnd. til 3?.
Det til l itsmennene satset prl.,
var en dempet oppsigelse - og
vi fikk her inn 18-4-14 mann
som ellers ville blitt oppsagt.
Men basene std.r, og her er kan-
skje anledning til lureri. F.rem-
tiden vil vise om vi har gjort
feil - at til l iten blir misbrukt,
sd vi da mA kutte tvert av og
knyte for.

Siden samarbeidsutvalget
opphorte, har det vert arbeidt
med klargjoring for start av
medbestemmelsesrett i staten.
Fredag 6/11 -81 hadde forenin-
gen styremote for m.a. i. fast-
sette til l itsmannsmote. Hd.per

alle vere tillitsmenn moter, sa
vi fdr et godt opplegg og god
start. Tlllitsmennene skal fA
utstyr og avtaler for e diskute-
re med kameratene pe arbeids-
plassene.

Mange av vere arbeidsplas-
ser er gode, men informasjon,
samarbeid og kontakt er ikke
alle steder godt nok. Mange
ting kan gjores mye betre.
Kontaktutvalgene er bra enkel-
te steder, og vi heper d kunne
bygge videre pd disse. Samar-
beid fra grunnplanet helt til
topps, ma vare malet. En ar-
beidstaker skal ikke alltid v€ere
domt taper i konflikt med over-
ordna, uansett hva som er rik-
tig, like lite som kontaktutvalg,
miljovernlov og medbestem-
melsesrett skal ligge som
maktfaktor eller trussel mot le-
derskapet. Vi heper pd. samar-
beid i alle ledd, og vil komme
tilbake ndr vi har diskutert oss
imel lom.

Se vil jeg takke for samar-
beidet i eret som gikk. Spesiell
takk til dem som har arbeidet
med ansiennitetslistene og opp-
sigelsene vere. Jeg takker de
ute pe arbeidsplassene som
har hjulpet oss og synt forstd.el-
se. En finner se mange fine
mennesker i slike situasjoner
som kjemper for rett, ikke uan-
sett for personlig vinning og
fordel. Vi er da alle arbeidska-
merater. P6. styrets vegne tak-
ker jeg alle medlemmer for
aret som gikk. ,

cod jul - godt nyttrir.
Olav Dale
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Pe stikningsavdelingen er
det idag ansatt 11 ingeniorer
samt et vekslende antall stik-
ningsmedhjelpere avhengig av
Arstidene. Avdelingen er byg-
get opp med en sentral stab pA
Sand der vi er 6 mann, og sd er
det plassert 1 mann pd. hvert av
arbeidsstedene ute. I sommer-
sesongen ansetter vi dessuten
en hel del studenter os sko-

leungdom og de gjor meget god
nytte for seg.

Den sentrale staben pe Sand
skal sorge for all grunnlagsmA-
ling, kartlegging, stikningskon-
troll og andre meletekniske
oppgaver. Tunnelkontroll for
eksempel, er jo spesielt viktig.
Vi har ansvaret for at alle tun-
neler gd.r pe riktig kurs. Ner
det gjelder selve grunnlagsnet-

tet, trianguleringen, sa ble den
utfort fsr selve anlegget kom i
gang, men det er stadig nod-
vendig e supplere med punkter
i narheten av alle tunnelinn-
tak, bekkeinntak, dammer
o.s.v. Et godt grunnlagsnett er
betingelsen for at f.eks. tunne-
ler skal motes inne i fjellet og
at alle konstruksjoner ellers
kommer pd. riktig plass.

Trange og vanskelige arbeidsforhold ved kurvestikking i fullprofiltunnelen.
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Vi har ogse en rekke andre
oppgavef senn som setnings-
og deformasjonsmeunger pA
dammer, fotoprofilering i tun-
neler, lodding av vatn, vegstik-
king o.s.v.

Stikningsingenioren ute pe
arbeidsstedene skal sorge for
den daglige stikning og den kan
vare forskjellig, avhengig av
hvor man er plassert. Stik_
ningsoppgavene ved et kraft-
verk med tunneler, sjakter og
stasjoner, er litt annerledes
enn stikningen pd. dammer.
Men for alle byr jobben pe
mange varierende oppgaver,
og da gjelder det at man er
praktisk anlagt og kan takle al-
le situasjoner. Det kan nok ve-
re stressende hele tiden e vere
ajour med stikningen, og man
me ofte ta bade lordager, son-
dager og nettene til hjelp.
F remdriften me jo ikke hind-
res av stikningen.

Til bruk i sitt arbeid har de
ansatte det mest moderne ut-
styr bdde nrir det gjelder nivel.
lerkikkerter, teodolitter og
elektroniske avstandsmelere
og lasere.

Programmerbare kalkutato-
rer er tatt i bruk og gjort stik-
ningen pe dammene adskiUig
enklere og sikrere. Vi har ogsa
fdtt utarbeidet et program for
EDB slik at den mdnedlige pro-
filering og masseberegrring pC,
dammene kan gjores enklere
og raskere, og spare stilnings-
ingenioren for en masse kjede.
lig rutinearbeid. Dette gjores
via anleggets terminaler til
NVE's eget dataanlegg i Oslo.
Nd md man ikke tro at stlk-
ningsingenioren etterhvert blir
overflodig. Snarere tvert I mot.
Men en malrn, eller kvinne,
(det flnnes faktisk kvinnelige
stikningsingeniorer ogsA,, men
ikke her pa Ulh-F'srre dessver-
re) rekker over mere nd. enn
tidligere, og arbeidet er ogsd,
blitt mere interessant.

Tradisjonelt har det v@rt slik
at stikningsarbeide var noe av
det forste en nyutdannet an-
leggsingenisr ble satt til. Etter
et par d.r, nar han beg-ynte a fa
tak pi det, sskte han seg kan-
skje over Ul mere administra-
tivt arbeide som byggeledelse

Vinlerstid er det ofte kaldt og ulyselig d vere stikningsmann.
o . l .

Det var vel ikke noe d. si pd.
det, men serlig heldig for stik-
ningen var det ikke. I dag er ut-
viklingen innen anleggsbran-
sjen blitt slik at kravet til byg.
ging og utforming stadig er
blitt skjerpet og da stil les det
ogsd. storre krav til stikningen.

Nd er stikningsavdelingen i
den heldige stil l ing a ha dykti.
ge medarbeidere med god ut.
dannelse og solid prakiis, og
clet setter oss istand til e lose
enhver oppgave innen stikning
og oppmdling.

Ne gjelder det bare at forhol-

dene legges slik tilrette at det
gir inspirasjon til ri fortsette i
yrket.

Til slutt en orliten digresjon.
En stikningsingenierr er oftest
stolt biide av sitt yrke og sitt ut-
styr. Men som andre yrker se
har stikningen sin fagtermino-
logi som nok kan virke litt
fremmedartet for utenforsta-
ende. Derfor gikk det da ogsd
ille med en av stikningsinge.
niorene v6re som spurte en
vasker om hun var interessert
i d. vere med pd. rommet og kik-
ke pa teodolitten hans. Han
endte opp med blaveis.

Odd Berg
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Et av konlorels mange prosjekter, inntak Holmqlidna.

SBP's kontor pa Ulla-F orre
ble opprettet i 1976 som en
proveordning etter egen in-
struks, utarbeidet av bygnings-
sjefen, og som et ledd i en
desentralisering.

Faglig er kontoret direkte
under lagt  SBP i  Oslo,  admini -
stratiYt (boliger, kontorer
m.v. ) er underlagt anlegget.

Kort kan en si at kontoret
skulle fungere som SBP's (for-
lengende arm> pi. anlegget.

I dag har kontoret pe Ulla-
Forre 4 ansat te,2 s iv . ingenio-
rer og 2 ingeniorer inkl. kontor-
leder.

ARBEIDSOMRADE
Kontoret skal tjene en dobbel

funksjon. Det skal planlegge og
det skal kontrollere at sevel
kontorets .. egne som Oslo-

iffi

STIKNINGSSANG
Mel: (Blant de svarte fjelbr

I blant teknikere her pe denne jord
er det m6.legutta som har fsrste ord.
Vi gd.r foran, md.ler opp for de andre som skal fram
og til dette trengs en forsteklasses mann.

Ndr vi mdler skjonner ingen hva vi gjor
men sdL er det stort sett ogse bare ror.
Dra i mdlbend, tachymeter, korrigere, tegne kart,
punkter regner vi ti l langt pa svarte natt.

Resultatet er nok tvilsomt dan og vann
men vi retter opp som jobben skrider fram,
men no'n sinuser og tangens dekker vi for hva er
galt
slik at bygget strir ti l allting er betalt.
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kontorets planer blir fulgt av
anlegget.

PLANLEGGING
Utekontoret fer tildelt sine

planoppdrag av Oslokontoret
etter en fortlopende hensikts-
messighetsvurdering. Det drei-
er seg i forste rekke om planer
hvor det i selve planfasen tren-
ges lite samarbeid med
maskin- og eller elektro-
avdelingen i Oslo. Det vil si.-
ledes hovedsaklig dreie seg om
oppdrag innen regulerings-
omrd,det. TiI orientering kan
nevnes at SBP'S utekontor
stort sett har utarbeidet ar-
beidstegninger for hele Mostsl-
overforingen, d.v.s. for Bret-
veitana m/tilhorende el-
velbekkinntak rundt Mostol-
vann, for Eivindsena, Longa-
vann og Dorlevann m/tilhsren-
de dammer og inntak.

Lenger syd pe anlegget har
vi planlagt flere inntak
m/sperredammer fra Saurdal
til F lottene.

I ti l legg til dette har SBP'S
utekontor utarbeidet en rekke
andre detaljplaner over hele
anlegget som det vil fsre for
vidt d. ta med her.

Siste Aret har vi blant annet
arbeidet ut alternative planer
for UUadal Kraftverk (pe F lot-
tene) m/overfsring av Gaute-
vannfeltet til Stovedalsvatn.

Enkelte ganger hjelper vi an-
legget med mindre saker, som
enkle statiske og hydrauliske
beregninger, opptegaling av
snooverbygg, broer,
forsterkninger m.v.

KONTROT

bro-

Normalt utfsrer kontoret en
generell kontroll d.v.s. det kon-
trolleres at de utarbeidede pla-
ner folges, og at arbeidet blir
utfsrt i overstemmelse med
foreskrevne kvalitetskrav. Det
gjelder sevel sprengnings-
arbeider som betongarbeider.

Eksempelvis kan nevnes vik.
tigheten av at vannfsrende tun-
neler blir sprengt slik at fall-
tapet blir minst mulig. Jevne
overflater gir mindre friksjon
mot vannstrommen enn ujevne
og stygt sprengte fjellflater.

Til enkelte byggverk settes
det imidlertid sa strenge krav

Hele kontoret foran et brett. Fra venstre: Biorn Eikemo, Edla Swan-
slrom, Roymund Field og Signor Bendiksen.

til utfsrelsen at disse mi folges
opp spesielt godt. Bl.annet skal
viktige betongarbeider, iflg.
Norsk Standard, folges opp et-
ter sekalt utvidet kontroll. Da
md. sd.vel anlegget selv som
SBP skjerpe kontrollen.

Dam Lauvastsl har vert
underlagt slik kontroll. Det
samme gjelder stoping av
betongsokkelen pe Storvass-
dammen som peger. Utekonto-
ret har mandat til a sbnse vik-
tige arbeider dersom ikke an-
leggets egen kontroll og ut-
forelse tilfredsstiller de krav
som sti.lles.

Det som kontrolleres blir no-
tert pe egne kontrollskjemaer
etter hver befaring. Oversikt
over kontorets arbeid blir
sendt til Oslokontoret en gang
pr. mnd. (menedsrapport)

GENERELT
SBP'S utekontor har fordel

av A vere plassert pa anlegget.
Det er nodvendig for e drive ef-
fektiv kontrollvirksomhet, men
har ogse sine fordeler i forb.
med utforelsen av mindre plan-
oppdrag som det haster med og
plantilpasninger som med for-

del kan utfsres pd anlegget.
Kontorets md.l forovrig er d.

medvi rke t i l  a t  kval i te ten pe
anleggets arbeider blir se god
som mul ig .  V i  har  i  den forb i -
ndelse nart samarbeide med
SBP i Oslo.

Jeg runder av her og heper
at innlegget vil gi leserne et
innbl ikk i  hva SBP's kontor  pa
Ulld-Forre steller med.

Sand,04.11.31
S. Bendiksen

Livlige
julebord
Det gdr rykter om freske ju-

lebord rundt omkring pe anleg-
get. Det fsrste gikk av stabelen
i Kvilldal ait i oktober. Pa me-
nyen sto bl.a. krabbe. Som ble
tilberedt i en av brakkens vas-
kemaskiner.

Og livat har det nok vart el-
lers og. Da en av deltakerne
vaknet opp dagen derpe savnet
han deler av sin mannlige pryd
bede over og under snippen,
forteller ryktene.
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Kontokl og samarbeid med grunneiere er viktig Jbr qvdelingens arbefi. tdvaru MarviK I.v.
diskuterer eiendomsprenser med Jonas Ssmme,

Pe foresporsel vil jeg gi Ulla-
Forre postens lesere et inn-
blikk i den avdeling som kan-
skje de fleste ikke fdr noen fo-
ling med direkte.

Vi skal ge litt ti lbake i tiden
og nevne kort om behandlingen
for et stort anlegg kan starte
opp. I vd.rt ti lfelle er det NVE
som star bak planleggingen av
Ulla-Forre-anlegget. Planfa-
sen ligger mange er tilbake i ti-
den, det er mange detaljer som
ma samles. Planavdelingen og
etter hvert ogse juridisk avde-
ling legger frem planen for
NVE's hovedstyre,  der f ra ger
det til departementet og senere
som en egen sak til Stortinget.
Underveis er det skjedd en rek-
ke planendringer, justering av

detaljer, nye utredninger som
det  b l i r  bedt  om.

Stortinget behandler saken
like grundig og i vdrt tiueUe
kom selve avgjorelsen i propo-
sisjon fra april ti l september
1974, med Stortingets samtyk-
ke 13/6 -74.

Etter avgjorelsen i 19?4 star-
ter en hel rekke med arbeider,
blant andre ogsd vdrt kontor
vedrorende skjonn. Dette kon-
toret  koord inerer  a l le  sk jonn i
hele NVE, med s€rskilte saks-
behandlere for  hver t  an legg.
Dette kontoret samarbeider di-
rekte med juridisk avdeling.

Ved alle vassdragsregulerin-
ger blir det holdt skjonn etter
reglene i skjonnsloven og sar-
reglene i vassdragsreg-uler-

ingsloven. Skjsnnets oppgave
er e fastsette erstatning for
grunn og rettigheter som blir
ekspropriert i forbindelse med
kraftutbyggingen. Skjonnet
skal dessuten treffe beslutning
om n:prmere tiltak som kan av-
hjelpe eller redusere skader og
ulemper ved reguleringen.

Det er grunneiere og rettig-
hetshaver som blir bersrt av
utbyggingen, som blir saksokt i
e t vassdragsregulerings-
skjonn.

Rent praktisk foregar selve
skjonnet ved en kombinasjon
av befaringer og rettsmoter.
Stortinget g'ir oss en konsesjon
til innenfor bestemte grenser A
foreta inngrep i privat eiendom

Over til side l9
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START, I. MASKINI
KVILLDAL KRAFTSTASJON

Kverner montsrer tar en pust i bakken. Fru venstre: Ru4e Eggum, Roger Hekseberg, Anton
Anderson, Leiv Kvaloy, Age Karlsen og Kjell Ove Nerheim.

Ndr dette blad kommer ut er
aggregat nr. 4, 1. maskin i
Kviudal, i full gang med prove-
kjoringen. Forhepentlig kom-
mer masklnen ut pe nettet for
vi alle drar pe juleferie.

Denne starten er en stor be-
givenhet, dette er et resultat av
forenede anstrengelser av
mange mennesker fra den fsrs-
te spede starten med vegbyg-
ging til Eida-dalen i begynnel-
sen av august 19?4. I lopet av
disse d.rene er utfsrt noen mex.
tige d.rsverk. Det er mange en-
keltmennesker som til sam-
men har utfsrt det som vi ida q
kaller Kvilldal kraftstasjon.

F orst noen fa ord om selve
maskinen. Vi begynner med e

fortelle at dette blir Norges
storste maskin, ved fullt pe.
drag kan den produsere ca. 310
MW, det vil si 310 000 Kilowatt
pr. time.

Dere kan jo sammenligne litt
med hva dere brxker om Aret i
strom hjemme. Ja, det er store
tall, men fullt utbygd skal 4 av
disse maskinene komme inn r
stasjonen. F ult utbygning er
enne noen er i tiden, men un-
derlaget for montering av res-
ten er ferdig.

De billedene som folger den-
ne lille oversikten g:ir vel et be-
grep om stsrrelsen. Hovedven-
tilen sperrer for vannet fra ma-
gasiner og trykktunneler. Nir
den epnes, produserer turbin

og generator opp mot 310 MW.
Denne kraften ger gjennom en
transformator ut til friluftsan-
legget. Derfra blir den dirigert
over mektige kraftledninger
med hoy spenning utover det
ganske land. Etter hvert som
maskinene kommer i drift be-
tyr det et ekstra tilskudd og
sikring av energien som vi
tross alt er helt avhengig av.

I slutten av 19?8 hadde vi en
artikkel om Kvilldal kraftsta-
sjon med en hel rekke tall om
storrelsen og vi skal ikke ta det
opp igjen. Hva som er mere
gledelig er at store aviser i Sta-
vanger og Haugesund ogs5. har
hatt noen storre artikler i for-
bindelse med starten av 1, ag-

l 0

Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n

Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n



Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n
Kvilldal kraftstasjon i november l98l

gregat. Det er av stor betyd-
nj.ng at folk i sin almindelighet
fer vite noe mere om de anlegg
som de tross alt er med pa e be-
tale med skattepengene sine.

Vi har et billede med en hyg-
gelig gjeng karer fra Kverner
Brug, disse her steller med tur-
binmontasjen akkurat ne. Men
vi vil ti lbake uten navns nev-
nelse til alle de som har bidratt
til den dasen vi starter strom-

leveransen. Til alle som var el-
ler er ansatt direkte pe anleg-
get, ti l leverandorer av det
komplekse utstyr som ne fun-
gerer. Til ledelsen pe arbeids-
stedet, ti l de i planleggingen
som har gjort dette mulig, til
alle som har bidratt med sitt
arbeid i stort og smdtt. En gra-
tulasjon til det fine bidraget til
vAr energiforsyning og takk til
alle som har gjort dette mulig.

Rad*:1ff#,:;:;':
5[rrilrti'iiii;"o

"o
al

))t En av Kvilldals fire maskinerfra
bunn til topp. Effekt: 310 MW.
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Som ble en dundrendefiaskofor defleste -

TlVt ST'0ir r

Vi lovde i forrige nummer av
bladet i avgi en sluttrapport
om Ulla-F orre Fiskeklubbs
laksefiske i Legen se snart se-
songen ebbet ut. Hvilket vi her-
ved iler til og gjer. Med nokse
blandede f slelser riktignok.

F angstmessig sett sd var
nemlig sesongen for de fleste
av oss - kort og brutalt sagt -
en gedigen skuffelse. Med utal-
lige timer med intenst fiske
som ikke resulterte i annet enn
avslitte sluker og reketakl
samt tonnevis med blykuler
etterlatt pd Lrigens akk se stei-
nete bunn. Mens en og annen
skrullete bekkesrret for en
stakket stund piffet opp en mo.
noton tilvarelse med a forville
seg pd vdr krok. var det selve
storlaksen? Nei, det var det
nok ikke denne gangen oB.

Men se har vi disse fa som
lykkens gudinne plutselig smil-
te sa blidelig til. Som, vi hadde
i ver fortvilelse ner sagt, mot
alle odds virkelig klarte i. lure
en edelfisk opp fra det ble dW.
Om vi skal viige 6 uttrykke det

. ' i f f { r

Vdr smakfulle premie til drets storfisket-

en smule poetisk. Og den hel-
digste og lykkeligste av disse
fe gullguttene var Nils Een.
Som klarte kunststykket ikke
bare en men tre ganger ! (Er
det en smule dyktighet med i
spillet ogse, skal tro?) Ja, det-
te er nesten ikke til i begripe
for alle oss andre som ingen
fikk.

Men slik er ne engang fisker-
livet. Ikke slik d forstd at denne
en smule mislykkede sesong pd.
noen md.te har lagt noen dem-
per pe ver store lidenskap eller
knekket vir ukuelige optimis-
me. Langt i fra, bare vent til
neste d. r  sd. . . . . .

Apropos neste er, hva det
blir ti l med Ulla-F srre F iske-
klubb da er i skrivende aye-
blikk ikke sa godt d. si. Som
kjent var innevarende er en
ren provesesong. Etter det vi
forstd.r sd. vil det i lopet av vin-
teren bli sendt ut en foresporsel
til alle som var med i ar og lod-
de interessen for ytterligere en
sesonS.
Svarene pd. denne vil sa avgjo-

re Ulla-Forre Fiskeklubbs vi-
dere skjebne.

Nils Een, ja. Tre lakser pa
henholdsvis 19, 12 og t1 kg, ble
arets sluttresultat. Og ruggen
pe 19 ble ved siden av e vare en
av de stsrste i hele elva natur.
ligvis ogsd. kongen i ver li l le in-
terne konkurranse. Som gjor
Nils Flen fortjent til premien
for d.rets stsrste fisk.

Og hv i lken premie.  En porse-
lens fiskergutt med stang og
reketakle og et helt glass rode
og fristende reker i reserve er
avsendt. Vi gratulerer. Rata-
ta-ta !

Nir det gjelder drets fiskese-
song for alle oss som ikke klar-
te d. lure storlaksen, sa me det
da i rettferdighetens navn nev-
nes at vi nok fikk valuta for av-
giften pa annen md.te. De man-
ge fine morgenene og kveldene
ved e lvebredden er  en posi t iv
ting.

Dessuten masser a-v frisk luft
og mosjon for oss alle. Sa kan-
skje var ikke sesongen se mis-
lykket likevel?

l 2
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Virt eget arbeid og
entreprenarenes

Forrige utgave av UUa-
Forre-posten hadde flere opp-
lysende og oversiktlige artikler
fra ulike arbeidsplasser ved
anlegget. Forrevassdammen
ble ogsi presentert i en egen
artikkel. Sammen med bildene
ga denne en god oversikt over
arbeidsplassen.

Pa et punkt synes jeg omta-
len kanskje fikk litt slagside.
Mens entreprensrenes og
leverandorfirmaenes irIIrsats
ble ytet bra rettferdighet, kom
det ikke like godt frem at an-
leggets egne ansatte std.r for
over halvparten av sesongens
timeverk ved arbeidsstedet.

Om lag 50 mann har i lopet
av sommeren utfort viktige
byggverk som betong-
fundamenter for bru, knuse-
verk, sorteingsverk og blande-
verk. De har rigget hjelpe-
anlegg, sprengt drenasjetunnel
osv. Brakkedriftspersonalet
kan gjerne ogse nevnes.

Uten pe noen mete a forringe
entreprenorenes innsats, synes
jeg det er rimelig e trekke
fram dette, bade fordi det til ti-
der ble utfsrt godt arbeid, og
fordi vi noen ganger opplever
at vi selv er flinkest til e for-
ringe vd.r egen innsats i den
diskusjon som stadig gdr om
entreprenordrift kontra drift i
egen regi.

Det kan vare interessant d.
spekulere litt videre pe enkelte
sider ved dette sporsmd.let. Det
er ikke tvil om at den utprega
sesongdrift vi ster framfor i
dra som kommer vil medfsre
okende press for e sette bort
betydelige deler aY dam-
arbeidene i hogfjellet.

Alle NvE-ansatte som har
ambisjoner i retning av d be-
holde en vesentlig del av arbei-
det i egen regi, bor innstille seg
pd at den nye situasjonen kan-
skje krever en del tilpasninger
som bede administrasjon,
enkeltpersoner og orga-
nisasjoner kan oppleve som
vanskelise.

Det forhold at vi i host har
fitt en diskusjon om behovet
for d beholde en del spesialister
over vinteren uten at disse al-
I t id  s t i l ler  se s terkt  ansienni -
tetsmessig, og at fag-
foreningen har vist sam-
arbeidsvilje i dette sporsmdlet,
ma vi kunne si er interessant.

Ogse ordningen med permi-
sjoner som alternativ til opp-
sigelse om hosten, er en ut-
vikling i riktig retning som det
er pd hog tid kommer ogse til
NVE. Pe begge disse felter kan
det vare behov for en forma-
lisering som kanskje bor inn
som endringer i (Over-
enskomsten)).

Oppsigelser eller permitte-
ringer om hosten vil vi ikke
kunne unnge, men tiltak for
utjevne sesongsvingningene
ma vi jo vere pe jakt etter. Fra
Aura og Eidfjord kjenner vi ti l
at Statskraftverkenes folk og
utstyr har drevet tunneler og
bygd veger for Vegvesenet.
Det er en nerlig8ende tanke at
driftsadministrasjoner som
Vestlandsverkene og Tokke-
verkene har oppgaver som
kunne utnyttes til e dempe se-
songsvingningene pd. anlegge-
n e .

De tiltakene som er nevnt
her er bare en del av det som
m6. gjores for e beholde en viss
kontinuitet og stabilitet i virk-
somheten. Tilfredsstillende
lonn og faglige utviklings-
muligheter er ogsd. en ting som
teller ndr folk velger arbeids-
grver.

Hvis bare arbeidere og lede-
re med faglig dyktighet og en-
tusiasme for oppgavene finner
at NVE og Ulla-F srre er en
arbeidsgiver det er verdt e sat-
se pe, har vi alle mulitheter til
A klare de oppgavene som ven.
ter innover i fjellet, forutsatt at
samfunnet satser de midler
som trengs.

Sme og store entreprenorer
vil det ogse vare plass for, men
vi bor ogse ha sepass selvtiUit

Bedre
sirkulasj on
pi lese-
stoffet
De fleste messer pA anlegget

har en bokhylle med et lite ut-
valg mer eller mindre interes-
sant litteratur. Dette er et til-
bud fra Velferdsutvalget og
Suldal F olkebibliotek til lese-
lystne brakkebeboere.

Dessvene har ikke disse bo-
kene blitt skiftet ut pe en stund,
og enkelte lesehester har vart
inne pi tanken d skifte arbeids-
plass for i fA nytt lesestoff. For
A unngd massef orflytning av
lesehungrige, har Velferdsut-
valget nA ordnet med ny bok-
kjorer, Reidar Haugerud.

Han vil besoke messene ca.
en gang i meneden fol e bytte
boker og star ellers autid epen
for henvendelser.

Men for e fe nye bsker me de
gamle leveres. Kikk derfor i
skuffer og skap etter utleste bo-
ker, og bring dem tilbake til
bokhylla i messa.

F or de som onsker et enda
storre utvalg av lesestoff, kan
anbefales Suldal Folkebiblio-
tek som har ca. 13 000 boker i
alt.

Hovedbiblioteket i kommu-
nehuset pe Sand har dpent
mandag, tirsdag og torsdag kl.
16.00-19.00, og onsdag og fredag
kI .09.00-12.30.

F ilialen pa Vinjar skole i Sul-
dalsosen har iipent hver tirs-
dag kl. 17.00-20.0O.

og kapasitet at vi selv beholder
en rimelig andel av det mere
avanserte arbeidet og ikke til
slutt sitter igjen med (grov-
arbeidet).

E, Seterbo
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Gullmerke til Anders Klungtveit
og Torleif Brubakk

Mange trudde at <busen> var
viUstyringar som slost og her-
ja, men no er det svert gode
forhold. Flott helsetun, sjuke-
heim, sA kritikk mot lokale
krefter er ikkje alltid se heilt
rett. NVE har ogse sin del av
&ra ved d stotta opp bade med
pengar og utstyr.

Jorda her er ogse stort sett
spart. Sjd pe byggefetta vdre
- pe fjeu.

Anders ser lyst pe framtida.
Tenk berre pe74-94 - som sik-
kert alle vil bli gode er for fol-
ket og kommunen.

Anders er snikkarbas ved an-
legget og var av dei fyrste som
byrja her pd Sand, og vil bli ti l
slutt, eller rettare sagt til han
fer pensjon.

Norsk Arbeidsmannsforbund
takkar Sandbuen, arbeidsman-
nen, politikaren og organisa-
sjonsmannen for innsatsen.
Det er med stor respekt Gull-
merket for 25 exs samanhen-
gande medlemskap i organisa-
sjonen blir fest pd. jakka hans.

Takk Anders, og til lukke.

Olav Dale og Torleif Brubakk.

sd etter at det vart ordna for-
hold vende attende til heimbyg-
da.

Di Tokke kom igang, var
Torleif sjolvskreven som tun-
nelmann. Men si var det ogse
pe nere nippet.

Torleiv fortel sjolv:
(Vi var 4 mann som skulle

forsterke en stempling, da ra-
set kom. Det som berga meg,
var at raset trykte meg tilside.
Eg greidde koma meg laus og
fekk henta hjelp. Ein av kame-
ratane vart drept momentant. >

Torleif har nd. eige hus i Da-
len r Telemark, har vaksne
barn pe anleggsarbeid og i poli-
tiet. Han er vekependlar og
kjem truleg til ii slutta her pd
Ulla-Fsrre ved oppnedd al-
dersgrense, for sd. d. sla seg til
ro som pensjonist pa heimsta-
den sin.

Norsk Arbeidermannsfor-
bund takkar Torleif for trufast
arbeid i NVE, for den respekt
han har skapt i kamerat- og
medlemsflokken, og overrek-
ker han organisasjonens gull-
merke for 25 ers sammenhen-
gende medlemskap.

Takk Torleif, og til lykke.

Olav Dale overrekker Anders Klung-
tveit (t.h.) gullmerket lor 25 drs

jado rc n i n gs med lems kap.

Anders Klungtveit
Anders Klungtveit er ekte

Sandbu - her har slekta levd
- foreldra - besteforeldra og
her skal han leva og her skal
han doy.

Om her ikkje alltid var over-
flod - se var her sd folk greid-
de seg godt - og folk var - og
er framsynte pe Sand.

Ei tid var han felar og kjen-
ner difor heimane godt - og
krava i eldre tider var mindre
enn no. - Det er reint loye a
tenkje pd brannvern fsr og no
- Opne skorsteinar, rorhol i
vegg og tak og mange rare ov-
nar.

Han fortel videre at skulehu-
set vart bygd i 1914, og sto for
kraa I 1953 dd det brann.

Vannverk i -36 - og kloakk,
men inga avgift, ja, ein god
kommune, ingen store forte-
nester, men godt med arbeid.

Etter 5o-tallet vart det noko
derUgare og de anlegget star-
ta, var her heller lite. Folk
mAtte ut, se anlegget kom i rett
tid.

{.

Torleif Brubakk
Torleif Brubakk er ekte teie-

marking og oppvaksen i harde,
og fattige ker i Dalen. F oreldra
var smakarsfolk, sliterar av
det gamle slaget og Torleif
vart heller ikkje teken pe med
silkehansker. Han var ikkie
store karen dd han laut ta sin
del i skogen - ved hoggestab-
ben og pe slatteteigen.

I ungdomstida provde han
seg som tgmmerflotar, pa len-
sa, i gruva, pa lokalbaten - og
litt som sjomann.

Under krigen hadde Torleif
sitt klare standpunkt, og da kri-
gen slutta var han i politiet, for

Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n

Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n



Ulla
 - 

Fø
rre

 Po
ste

n

DE FORSTE OVERLAP

Sandsvassdu m men med ove rl s o.

Den forsinkede oppstarten
av 1.ste maskin i Kvilldal har
mange konsekvenser. En av
disse er at begge magasinene
pa 600 m niveet, Sandsavatn og
Lauvastolsvatn, har hatt sine
forste overloD.

Lauvastaldo m men med overlop.

I bskgrunnen inntaket.
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Fullprofilborepro-
sjektet i godt ejenge
<Stoldolsgubben>> over 700 m. inne ifiellet

Utlasting av boremasse for hdnd yanskeliggiares av tronge og kummer-
lige arbeidsforhold.

De som arbeider i Stolsdal og
Glommedal i F orre har pga.
vanskelige ombordkjorings-
forhold i (Ulla-Forra) v@rt
henvist til e ha bilene sine st6-
ende i Haugavika i Vadla hele
uken. Men her har bede direkte
herverk og sandflukt i sterk
vind som 6delegger billakken,
vert et stort problem.

Etter at de ansatte via fag-
foreningen tok opp saken, med
anlegget har flere forslag til
lssnins vert diskutert. De an-

satte var selv mest interessert
i d, fore opp garasjebygg. Dette
ville de gjore selv om de fikk
materialer. Denne losningen
har imidlertid vart vanskelig 6
gjennomfore pga. eiendoms.
forholdene i kaiomredet. Etter
det vi forsta.r se har anlegget
ni tilbudt de ansatte bil-
presenninger til en svart rime-
lig pris. Hvorvidt de ansatte
finner denne losningen tjenlig
er i skrivende oyeblikk ikke
kjent.

Nytt fra
helsefronten
SkaderJramkalt ov olje under trykk

Det er vel heller gammalt
nytt, men vi tror det kan v€re
grunn til e minne om det.

Pa svert mange arbeidsplas-
ser er det ne fare for skader
p.g.a. olje under trykk, biide
fra smorepistoler og fra maski-
ner der en har hydrauliske sys-
temer.

Det viser seg at skadene ikke
sd, mye skyldes oljen som tryk-
ket. Serlig utsatt for trykkska-
der av denne art er fingrene,
dessuten hendflater, fotseler
og ter. Det kommer av det her
er s@rlig trange forhold i un-
derhudsvevet. I tiuegg er det
naturligvis stor fare for oyne.
ne. Det er viktig 6 vite at selv
den tynneste strd.le er farlig.
Den trenger gjennom huden
som en nd.l. Er det tegn til lek-
kasje i hydraulikken me en for
all del ikke leite etter hull pri
slange eller annet ved e kjenne
etter med fingrene, derimot
regner vi ikke med noen fare
for at str6.len skal kunne trenge
gjennom sdlen pri en god ar-
beidssko.

Oftest fir en straks sterke
smerter og spreng der hvor
strilen har truffet, men det
kan ogse hende at det gir opp-
til tolv timer fsr en kjenner
sarlig store smerter.

Den som har vert utsatt for
oljestrdle under hoyt trykk ma
straks soke lege, selvom det ik-
ke gjor serlig vondt. Rask be-
handling i de fleste tiueUe pe
sjukehus, kan begrense skade-
ne. Det tar lang tid for de heles
og en har flere eksempler pe
varig skade, serlig i fingertup-
pene, i verste fall kan amputa-
sjon bli nodvendig.

Ved fornuftig opptreden fra
alle som arbeider der hvor olje
ster under trykk, vil storparten
av skadene kunne unnges. I det
ligger ogsri kontroll av at slan-
ger o.a. er i orden,

Til slutt vil vi minne om at
ogsA luft og vann under trykk
kan gi skader.
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Ved salg av ledige onleggsboltger nd Sand

Ulla-Forre-postens redak-
sjon har fett mange henvendel-
ser pe bakgmnn av de mange
uttalelser som er falt og rykter
som er pd. gang ndr det gjelder
salg av ledige NVE-hus. I et
forsok pe 6 rydde litt opp i de
tilsynelatende mange misfor-
stiielser som er ute og gdr har
redaksjonen vart i kontakt
med de depar tementer  og d i -
rektorater som regulerer for-
holdet, dvs. Olje- og energi-de-
partementet, Statens bygge- og
eiendoms-direktorat samt
Statskraftverkene selv, og
spurt om hvilke regler som
gjelder.

Rent generelt kan en si at de
statsansatte har forhendsrett
til kjsp av Nl.E's i alt 48
permanentboliger pe Sand. I
Suldalsosen derimot er det inn-
gdtt avtale mellom Suldal kom-
mune og NVE om direkte kom-
munal overtagelse av de 14
boligene anlegget disponerer
der.

Salg av statseide bollger er
retulert av (Normalinstruks
for utrangering, kassasjon og
avhending av materiell og fast
e iendom som t i lhorer  s taten))  i
(Regelverk for  Statens anskaf-
felsesvirksomhet m.v.), fast-
satt ved kgl. res. av 17. mars
19?8, 2. nov. 1979 og 19. des.
1980.

Av de paragrafer som har re-
levans og in ter€sse ner  det
g je lder  sa lg aV an leggsbol iger
k a n  n e v n e s :

. { \ '  paragraf  6 f remger b l .a .
at  beslutn ing om a! 'hending av
fast  e iendom skal  t re f fes av
Stor t inget  med mindre Stor t in-
get har delegert slik myndig-
het. Saken skal pd forhdnd va-
re forelagt Statens bygge- og
eiendomsdirektorat.

Av paragraf 8 fremger det at
avhending normalt skal skje
ved salg. \'ed fast eiendom kan
ogse bortfeste vare aktuelt.

I  paragraf  9 er  det  bestemt at
salg skal foretas pa den mete

som gir storst okonomisk ut-
bytte og av paragraf 10 frem-
ger at salg som regel skal fore-
tas ved auksjon eller offentlig
kunngjorj.ng. Auksjon og salg
etter offentlig kunngjoring skal
gjores kjent i Norsk Lysnings-
blad og eventuelt pa annen hen-
siktsmessig mete (paragraf
1 1 ) .

Under kap. VI i denne nor-
malinstruksen er det gitt sar-
regler for salg av fast eiendom.
De bestemmelser som her har
interesse er gitt i paragraf 17
og 18.

(Paragraf 1?. Ved salg av
fast eiendom skal det holdes
takst med mindre det gjelder
bygninger av liten okonomisk
verdi. Taksten skal vere holdt
for eiendommen selges,))
))(Paragraf 18. Boligen skal
fortrinnsvis selges til husso-
kende statstjenestemenn. F'or-
utsetningen mi. vere at tjenes-
temannen byr takstpris eller at
tilbudet minst ligger pri hoyde
med andre avgitte tilbud og el-
lers er antakelig. ))

Ner det gjelder salg av NVE-
hus, har reglene slik vi forstir
det hitti l blitt tolket og prakti-
sert pd folgende mete : Der
hvor det ikke foreligger
spesialavtale mellom kommu-
ne og utbygger har statsan-
satte blitt gitt ubetinget forste-
rett ved salg av eiendommer.
Det  har  normal t  ikke b l i t t  sk i l -
let mellom de ulike statuser os
tilse tt i ngs m d. te r.

Hel ler  ikke hv i lk€ etater  de
statsansat te er  i .  Ansat te pd
Ul la-Forre.  I 'est landsverkene,
Televerket ,  Arbeidst i lsynet
o.a.  r ' i l  m.a.o.  b l i  s t iUet  l ik t  ved
salg av anleggsbol iger  i  Suldal .

De statsansat te er  dessuten
gitt anledning til som det heter
<d tre inn i hoyeste bud)). I
praksis vil dette si at om en ik-
ke-statsansatt avgir hoyeste
bud sd. vil en statsansatt ha for-
trinnsrett ti l e kjope eiendom-
men til denne Dris.

Det er ellers viktig e merke
seg at dersom flere statsansat-
te har avgitt samme hoyeste
bud eller onsker e tre inn i hoy.
este bud fra en ikke statsan-
satt, s5. har summen av alder
og tjenesteansiennitqt blitt lagt
til grunn for tildelingen. Dette
for e gi de som narmer seg
pensjonsalderen en viss priori.
tet

Av en avtale som den 15/U-
74 ble inngatt mellom NVE og
Suldal kommune, vedrorende
de 40 anleggsboligene i Prest-
esen/Vestly pa Sand fremger
det forsvrig at under ellers like
vilker har kjopere som er eller
vil bosette seg i kommunen,
fortrinnsrett ti l e kjspe NVE's
boliger. Denne passusen md
antakeligvis tolkes dit han at
ogse statsansatte bosatt uten-
for Suldal kommune kvan kjo-
pe NVE-hus her dersom de av-
gir hoyeste bud. Forsavidt kan
vel ogse ikke statsansatte det
dersom de avgir et bud som in-
gen statsansatt er vilig til e tre
in i, og som ligger hoyere enn
bud fra ikke.statsansatte, bo-
satt i kommunen. M.a.o. sd. kan
det her ligge en viss fare for
oppkjop av f. eks. ferie- og fri-
tidsboliger, dersom ikke kom-
munen regulerer dette pa an-
nen md.te.

Av avtalen mellom NVE og
Suldal kommune fremger det
ellers at de resterende boliger
(dvs. de NVE ikke far sotgt ved
auksjon eller etter offentlig
kunngjoring) skal overtas av
kommunen, forutsatt at Hus-
banken Bir nodvendig lane-
tilsagn.

For de 8 anleggsboligene i
Marleriusasen pe Sand, fore-
ligger det ingen spesiell avtale
med kommunen.
Ogsd her blir det derfor vanlig
salg med prioritet for de stats-
ansatte.

Ner det gjelder Suldalsosen
derimot, se er det inngd.tt en
speisalavtale mellom Suldal og
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NVE om direkte kommunal
overtagelse av de 10 boligene i
Kariesen og 4 i Hagane, som
disponeres av anlegget.

De ansatte vil saledes ikke
ha noen fortrinnsrett her.

Hvor tid kan si de ansatte
regne med 6 fe kjspt NVE-boli-
ger? Vi har spurt anleggsleder
Jacob Kielland om dette.

Prinsippet er at boliger skal
selges sd snart de blir det en
kan kalle permanent ledige.
Kielland tror dette tidligst
kan skje i 84-85. Det stiir i dag
7-8 boliter tomme i Prest-
esen/Vestly pa Sand. Pa den
annen side laner anlegget i dag
8 boliger fra driften i Kariesen
i Suldalsosen. 56, snart driften
trenger disse selv me anleggs-
folket ut. Dessuten ligger i dag
tallet pi ungkarer/ungkars-
kvinner og ellers andre som ik-
ke onsker e ta familien hit ufor-
holdsmessig hoyt blant de som
normalt ville fatt bolig. Ved
oppsigelser/overforinger kan
dette bildet fort forandre seg.
Derfor me anlettet alltid ligge
inne med noen reserveboliger

KieUand peker ellers pa at
mye taler for forst e bygge ned
det midlertidige boligomrAdet
piL Avre Bjorkaren pa Sand for
en avhender permanentboli-
ger. Ndr taUet pa ledige boliger
totalt sett blir storre enn beho-
vet, sd. kan det m.a.o. bli ak-
tuelt d overflytte folk fra Ovre
Bjorkaren til permanentboli-
ger andre steder, slik at de
midlertidige boligene kan fri-
gis for eventuelle andre an-
legg. Med i dette bildet er det
forhold at det er inng:itt avtale
om at Ovre Bjorkaren skal til-
bakefores til jordbruksformal
ndr anlegget ikke lenger har
behov for arealene. (i en enne
lkke stadfestet arealdlspo-
nerlngsplan for Sand, ger en ne
inn for fortsatt boligomrede.
Red. anm.)

Etter manges mening se er
den foran gjengitte paragraf 18
i serreglene for salg av fast
eiendom uklar nA.r det gJelder
prisfastsettingen. Sdledes har
det blitt reist bride spsrsmel og
kritikk fra de statsansatte n6r
det gjelder fortolkningen og
praktiseringen av reglene for
denne. Mange mener at setnin-

Fsr vannet kan settes pd, md lunnelene inspiseres og godkjennes. Her
Raymund Fjeld fotogrsfert i tunnelen mellom Sandsa og Saurdal

gen (Forutsetningen mi vere
at tjenestemannen byr takst-
pris, eller at tilbudet minst lig-
ger pe hsyde med andre avgit-
te tilbud og ellers er antake-
lig), md. kunne tolkes dit hen at
en statsansatt ikke skal behove
d. overta et hus til hoyere pris
enn takst, selv om hoyeste bud
fra ikke statsansatte ligger
over denne. Mye tyder nd pd at
arbeidstakerorganisasjonene
her ved anlegget kommer til e
arbeide videre med disse

sporsmS.l.
Etter det vi forstar er der

fortolkningen som praktiseres i
dag foretatt av Juridisk avde-
ling i Administrasjonsdirekto-
ratet i NVE i samrd.d med Byg-
ge- og eiendomsdirektoratet.
Dette skjedde etter at Riksre-
visjonen hadde kommet med
bemerkninger fordi Statskraf t-
verkene ved et tidligere anlegg
kun utlyste boligene internt.

Fortolkningen er senere god-
kjent av Hovedstyret for NVE
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* SKJON-ERSTATNING
for e gjennomfore planene for
anlegget.

Skjonnsbegjeringen for Ulla-
Forre gikk ut den 27. februar
1975 og rned den fulSte kopier
av de dokumenter som Stortin-
get hadde fatt. Vi hadde for
dette samlet en oppgave over
grunneiere og rettighetshavere
i hele omredet, og hver av dis-
se fikk en kopi av skjsnnsinn-
kallelsen med dokumenter.

Oppdevnelsen av skjonns-
menn i et se stort skjsnn som
vert skjer gjennom departe-
mentet. Oppnevnelse av
skjonnsstyrer og skjonnsmenn
skjedde i lopet av 1975.

Vart forste rettsmote kom
den2/2 -76 hvor selve opplegget
ble diskutert. Blant annet ble
bestemt d foreta en oppdeling
etappevis av bade befaringer
og prosedyre.

Hvert er legger vi opp pro-
grammet i slutten av dret. Det-
te gjores for a gi grunneiere,
advokater og skjonnsrett et
opplegg for befaring og retts-
moter. I god tid for befaringene
sendes tegninger, takstboker
for de inngrep det skal skjon-

nes over. Vi er ne kommet se
hsyt til fjells at befaringerie mA
legges helst pe ettersomme-
ren.

For e $ et kort referat over
sakstangen kan vi gjengi noe
av erets program. Ifjor be-
handlet vi magasinet som kan
dannes bak Oddatjorndam-
men. I er gikk befaringen over
resten av Bles js-magasinet. Vi
brukte helikopter over deler av
magasinet, med stopp i omre-
det som grunneiere onsket 6. vi-
se ekstra. vi si pd anleggsom-
r6.der som stdr pd tur til a pa-
begynnes. Dette er omrader i
den nordlige del av utbyggin-
gen, overforinger av vann fra
Kaldavatn, Skreivatn. Der er
veiadkomsten beg"ynt og i 1982
skal vi begynne med tunnelar-
beid der .

Befaringen tok ca. 1 uke med
vekslende uvar. Denne befa-
ringsdelen skal prosederes i
feb. 82 og utpe sommeren 1982
fdr vi resultatet av erstatninge-
n e .

Vi er nu ferdig med 5 etapper
av dette store skjonnet, som
enne ikke er ferdig. Blant an-
net stAr igjen fa skjonnet og

lakseskjonnet, disse 2 er store
og viktige deler av hele erstat-
ningsfastsettelsen.

Ved beslutningen i Stortinget
fikk vi tiuatelse til e begynne
anlegget, men til latelse til e be-
gynne anleggsarbeidene fikk vi
av grunneierne for skjonn ble
holdt. Og her vil vi gjerne tak-
ke de mange grunneiere som
tross store inngrep ga oss de
rette til latelser. Vi har hatt vis-
se vanskeligheter enkelte ste-
der, men tross alt er anlegget
vel fornsyd. Vi md huske pd at
det er private eiendommer vi
berorer og vi er kommet hit for
i utfsre et meget omfattende
arbeid etter Stortings-beslut-
ning. Denne beslutning gikk
gjennom Stortinget med stort
flertall. Beslutningen innebar,
tross omfattende inngrep i pri-
vat eiendom, en stor vinning
for landets energisituasjon i sin
helhet. La oss fd lov til i, avslut-
te Ulla.F orre-anlegget, og nd.r
vi har pusset opp etter oss, tror
vi at de verste sd.r som er synli.
ge ne, blir tatt hind om pi bes.
te m6.te. Blant annet er ogsl
skjonnsavgjorelser svert vikti-
Be i dette billede.

#
UKENS TRAFIKK-T IPS
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Ta fareskiltet om dyr alvorlig

KOY SKADEN I FORKJOPET

{s

Pi ein av vere turar i

Pi. ein av vAre turar i Samar-
beidsutvalet ved Eidfjord-an-
legga, motte vi igjen ei reingjs-
ringskvinne som vi ikkje hadde
sett sidan 49-5O.

Samarbeidsutvalget
Humoret var nett det same,

og de vi sat rundt kaffeboralet i
heimen hennar og friska opp
gamle minner, song ho denne
gamle visa:

H EL G EDAG S K V EL D I S ELJ EFONN

I SelJefonn et det liv 6 leven kvar enda helg i hd iul til jul.
SA snart som lordan er stridd til ende so kjem flaska fram fe sitt skjul.
Det sk6les titt og det skiiles ofte. Det loftes liten det loftes stor.
Men beste smaken den har nE spriten som kjem frd badet til kokke mor.

A ner det se li fitt u pe natta da kjem dem ruslann'fre nabogarn,
med godt humor og ein klonk pA flaska, det finst vel alltids ein mann
som at n.
Da blir det dorskrell og tramp igangen sd ingen her kan fe naftero.
Nei til lordagskvellan i Selfefonn for avholdsfolk, den er ikkje god.

Men u9e kneppen er vercte livet, der samles alt som kan krvp d qd.
og kokkemor ho er snill og gjestfri det blir se tongt at ho sjdlv m2 st6.
Vi spiller munnspill og synger viser, vi klemmer kokka'n o! prata tull
Vi reiser brakka omtrent pd ending for heile hurven er drite fu .
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VI GRATULERER
60 AR

Desuslen Malvin Nilsen, fl! et
til Kobbelv - I I. oklober.

Bjarne Enes, Beinlet
24. desember.

Hans Kolle, Oddatjsrn
2L oktober.

Oskar Rsdne, Garaneset
26. oktober-

50 AR

Dessuten Sigmund Kvalvik, Beinlei
(sykemeldt) - 9. november

Magne Skogen, Garaneset
7. oktober'

Gunvor Honsen, Stslsdal
I3. november

Hans Haugen, Storvatn
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