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GENERALDIREKTØR ROALD
TIL MINNE

Generaldirektør Halvard Roald er gått bort. Vi har
alle mistet en god venn, et fint menneske. Etaten har
mistet en dyktig og ansvarsbevisst sjef. Det var sorg
i huset da budskapet kom om formiddagen den 20. sep-
tember.

Da Roald søkte avskjed for nesten ett år siden, fordi
helsen sviktet, hadde han vært NVE's generaldirektør
i godt og vel 7 år, og fØr det hadde han arbeidet nært
sammen med generaldirektør Vogt, som dennes sted-
fortreder og nærmeste medarbeider siden 1954. De 13
år som Roald ga til NEV, på disse utsatte postene,
falt i en tid med ekspansjon og omstilling, med nye
typer tiltak som krevde nye typer løsninger. De stilte
nok krav til fagmannen, men aller mest til mennesket,
til lederen. De krevde fullt ut den evne som Roald hadde
så rikt av, til å bringe folk sammen og få fram posi-
tive løsninger, i de vanskeligste situasjoner. Det var
ingen som misunte ham ansvaret og arbeidet. Det var
mange som var ham takknemlig for hans gode humØr
og menneskelige omsorg i alle ting. Vi som kjente ham,
i og utenfor etaten, tok del i det ønske som Bjerkebo
uttrykte i Fossekallen da Roald tok avskjed: Måtte
han få helsen igjen, og få ta den hvile som det ligger
i å koble av med personlige interesser.

Slik gikk det ikke. Den 20. september 1968 gikk han
bort, bare 55 år gammel. «Men ett jeg vet, som ikke
dØr, dommen om død manns minne.» Fred over Hal-
vard Roalds minne.

INNHALD

SIDE

Generaldirektør Roald
Til minne 	 2

Takk 	 2

Juleglede
 3

Administrasj onsdir ektora -
tet 	 4

Elektrisitetsdirektoratet 	 5

Vassdragsdirektoratet 8

Statskraftverka 	 10

Landskapspleie 	 12

Juridisk avdeling 	 13

Bauta for Svanøe 


Studietur til utlandet 16

Arsfesten 1968 	 17

Jugoslavar i NVE 	 18

Fugl på brekontoret 18

Statens kantiner 	 19

Mår kraftverk 20 år 20

Vann, Vatn, Vass 	 21

Omorganisering 	 22

Trim i staten 	 22

Praktisk nordisme 	 23

Personale 	 24

Til alle ansatte

ved Norges

vassdrags- og

elektrisitetsvesen

Jeg ville så gjerne  ha tak-
ket hver  enkelt i NVE for all
oppmerksomhet og deltagelse
under min manns sykdom og
bortgang. Da dette ikke er
mulig, ber jeg dere motta min
takk for alt på denne måte.

Hilsen
Else Roald.
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Julen er kalt barnets høytid. skapets mørke. Det skapes først t34Det kommer vel av at vi da fei-
rer Kristi fødsel og minnes bar-

og fremst glede i de mange hjem,
der kunnskapen om Guds kjærlig- M

net i krybben. Dessuten gir jul- het fordriver frykten for de onde N
ens budskap og den tradisjonelle ånders vrede og hevngjerrige inn- M
feiring uttrykk for glede. Barn gripen i deres tilværelse. M
og glede hører sammen fordi barn I vår sivilisasjon tar redselen N

P-Q har en egen evne til å begeistres for «åndene» seg andre former,
og gledes. Voksne tenker vel nor-



om enn realistiske og ødeleggende M

N malt tilbake på sin barndoms tid nok. Det er vel tilstrekkelig å N
som det paradis man ble drevet konstatere hva egoisme, misten- N

--Q ut av, og ifølge vår store dikter keliggjørelse og frykt kan forår- M
Wergeland gjelder det å bevare sake av vanskeligheter i forholdet M

P-E1 «det barnlige skjær til det siste»,
hvilket for de fleste av oss må

både mellom individer og nasjo-
ner, og det blir ingen plass for 134

,N fortone seg som en umulighet. glede. M
N Julens kristne innhold skulle Engle-budskapet «Eder er i dag M

være et gledens budskap for alle, en Frelser født som er Kristus Mog juleevangeliet som innledes Herren i Davids stad», skal lyde på Nmed «Se, jeg forkynner eder en nytt i juletid. Dette evangelium
stor glede som skal vederfares a/t



stiller oss alle på like linje i for- M

P-Q folket», ble forkynt for voksne holdet til dets utsagn, idet det t34
mennesker. Noen hyrder fikk den gjelder alle, hyrder og vismenn, t34
enestående nyhet om Frelserens små og store i menneskelig måle- N
komme forkynt ved engler og stokk, og sammen med «den him- Nsom tegn på budskapets troverdig- melske hærskares» intonering
het, barnet i stallen der også vis-



«Ære være Gud i det høye og fred t34

menn kom og ofret og tilba. på jorden i mennesker Guds velbe- t34
Hvordan er vår stilling til bud- hag», vil det bli stående som en t34

skapet om Guds velbehag i men- hilsen til «alt folket» til alle tider Mnesker? Kanhende er noen av oss og overstråle ethvert budskap som Muinteressert, fordi vi ikke er klar
over betydningen av det. Våre

måtte komme fra det lave, in-
klusive astronauter og romsonders N

misjonærer, som arbeider i sivili- meddelelser hva enten de kommer t34
gi sasjonens grenseland, kan berette fra øst eller vest. N

om hva evangeliets lys kan ut- Gledelig jul! Mrette i brytningen med heden- H. Hindrum M
t34
M
N
M
M
N

N [34~
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VASSDRACSVESENET

Administrasjons-
direktoratet

Av direktØr Torolv Moe.

Antall sysselsatte i NVE har
passert en foreløpig topp, idet vi
i en periode har et betydelig min-
dre behov for arbeidskraft innen
anleggssektoren. Prinsippene for
gjennomføringen av arbeidsinn-
skrenkningene har vært gjenstand
for en rekke drøftinger mellom
NVE's administrasjon og Norsk
Arbeidsmandsforbund. Det er opp-
nådd enighet om visse retnings-
linjer som vi håper skal virke
tilfredsstillende for alle parter.

I likhet med andre «fag», har
vi innen NVE også hatt omfatt-
ende tariffoppgjør. I høst ble det
således foretatt revisjon av an-
leggsoverensk6msten, brakkeover-
enskomsten, driftsoverenskomsten
samt overenskomsten for forbyg-
ningsanleggene. Samtlige overens-
komster ble brakt i havn uten at
det ble nødvendig å be om meg-
lingsmannens bistand.

Arbeidet med tilsettingssakene
og lønnssakene for de forskjellige
grupper innen etaten legger fort-
satt sterkt beslag på Personalav-

' delingens kapasitet. Vi har vært
inne i perioder med sterkt behov
for nyrekruttering for å dekke
opp økningen av arbeidsoppga-
ver. Situasjonen, bl. a. ved hoved-
kontoret, har i så måte endret
seg  noe, slik at behovet for ny-
tilsettinger nok er redusert. Øns-
ket om mer arbeidshjelp er fort-
satt til stede for en rekke avdelin-
gers vedkommende. Det har imid-
lertid her vært nødvendig med
en meget streng prioritering, bl. a.
fordi de bevilgende myndigheter
fører en meget stram linje når
det gjelder spørsmål om opprett-
else av nye stillinger.

For øvrig ser det ut til at vi og-
så her i etaten for visse stillings-




grupper kan merke en tendens i
retning av flere søkere på kunn-
gjorte stillinger. Den økte inn-
sats for større kapasitet ved våre
skoler og høgskoler ser ut til å
virke i retning av økt tilgang på
kvalifisert arbeidskraft.

Også i NVE har vi i noen grad
merket dragkampen mellom Den
norske ingeniørforening og staten
om ingeniørlønningene, selv om
vi ikke der var i første linje.

Naturlig nok er det blant per-
sonalet stor interesse for den
organisasj onsundersøkelse som
Rasjonaliseringsdirektoratet etter
oppdrag fra Industridepartementet
har arbeidet med. R.-direktoratets
foreløpige rapport foreligger nå
til uttalelse i NVE. Den er også
oversendt personalorganisasjonene
til eventuelle merknader for så
vidt angår faktiske fremstillinger
og problemstillingene.

Iverksettingen av organisasjons-
undersøkelsen har selvsagt i noen
grad virket inn på arbeidet i
Administrasjonsdirektoratet, idet
mulighetene for snarlige organisa-
sjonsmessige forandringer natur-
lig medfører at en del avgjørelser
utsettes i påvente av en avklar-
ing. Vi regner med at denne peri-
oden ikke skal bli av lang varig-
het, og at det vil lykkes å finne
fram til gode løsninger på de
organisasjonsmessige spørsmål.

Bortsett fra den naturlige øk-
ning i inntekter og utgifter under
Statskraftverkenes drift, venter
en heller ikke for 1968 noen
vesentlig stigning i omsetnings-
summene under NVE's kapitler i
statsregnskapet. Budsjettforslaget
for 1969 som nå er behandlet
i Stortinget, viser stigning sam-
menholdt med løpende budsjett,
men stigningen ligger også her
vesentlig i inntektene under Stats-
kraftverkenes drift. For øvrig lig-
ger investeringspostene samlet på
omtrent uendret nivå, mens be-
vilgningsforslaget for stønadsmid-
ler går opp med 5 millioner kroner.

Statens langtidsprogrammer og
langtidsbudsjetter ser nå ut til
å bli «rullerende» for godt, slik at
man også for NVE's vedkommen-
de kommer til å måtte utarbeide
nytt utkast hvert år for den kom-
mende langtidsperiode. Videre er
det nå i større utstrekning enn tid-




gere lagt vekt på å få fram
målsetting, framtidige perspekti-
ver, plantall og kostnadstall. Alt
dette medfører en betydelig utvid-
else av planleggings- og budsjett-
arbeidet ved etaten. På den an-
nen side synes mulighetene for å
underbygge og prioritere bevilg-
ningsbehovene å bli bedre sam-
tidig med at grunnlaget for ar-
beidet med det årlige bevilgnings-
forslag blir noe mer avklaret på
forhånd. Med utgangspunkt i bl. a.
disse nye forutsetninger hadde en
ved NVE i 1968 et betydelig ar-
beid med utkast til bl. a. langtids-
programmets spesielle del (lang-
tidsbudsjettet) for perioden 1970
—1973.

I inneværende år har det vært
utført en omfattende systemana-
lyse av etatens sentrale bokhol-
deri med tanke på fullstendig om-
legging til EDB. Programmerings-
arbeidet er i gang, og nyoppleg-
get vil bli forsøkt iverksatt f. o. m.
1. april 1969. I samband med om-
leggingen er det hensikten etter
hvert å sentralisere kraftverkenes
bokholderi.

Direktoratet har i året fortsatt
bistått fagdirektoratene med kon-
sultativ hjelp for utarbeidelse av
arkivnøkkel. Denne er i store de-
ler tatt i bruk, og den kan nå
presenteres som en felles arkiv-
nøkkel. for alle saksområder innen
NVE.

For å skaffe mer kontorplass
ved hovedkontoret, og oppnå en
bedre rom-arrondering, ble det
årets første halvdel utført en del
ominnredning i kontorbygningen i
Middelthunsgate. Arbeidet, som
ble gjennomført i samsvar med
fagdirektoratenes forslag, resul-
terte i alt i 37 nye rom.

For direktoratets juridiske av-
deling har 1968 vært et travelt
arbeidsår. Det har spesielt vært
preget av arbeidet med å tilrette-
legge eiendoms- og rettighetsfor-
holdene i de vassdrag som om-
fattes av Statskraftverkenes nye
anlegg. I stor utstrekning er for-
holdene ordnet ved minnelige
ov&enskomster, men det har og-
så vært et omfattende arbeid med
skjønn til fastsetting av erstat-
ning for skader og ekspropriasjon.
Framleggelsen av skjønnsmateri-
ale og koordinering av synspunk-
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ter i de forskjellige saker er vik-



tige og arbeidskrevende oppgaver.
I forbindelse med nye ut-

byggingsprosjekter dukker det nå
ofte opp spørsmål om et utbyg-
gingssamarbeid med andre el-pro-
dusenter, og om formen for sam-
arbeidet. I 1968 har Juridisk av-
deling arbeidet med utkast til nye
avtaler av denne art, bl. a. i til-
knytning til Folgefonnanleggene.
De mange og ulike interesser som
berøres av avtalene, stiller store
krav til behandlingen.

Det er i 1968 ikke skjedd noen
endring i det lovgrunnlaget vi ar-
beider på. Lovproposisjonen om
endringer i konsesjonslovgivnin-
gen som ble fremmet i 1967, vil
trolig bli behandlet av Stortinget  i
1969. Men en rekke lovspørsmål
ellers, og komitinnstillinger om
andre forhold, har vært i NVE til
uttalelse. Man nevner her innstil-
lingen om fjellplanlov, som på
mange måter berører kraftutbyg-
gingen, og innstillingen om em-
bets- og tjenestemenns deltakelse
i styrer og råd m. v., som kan
få betydning for NVE's arbeids-
måte.

EDB-virksomheten i NVE har
hatt et stort omfang også i 1968,
men økningen i EDB-aktiviteten
har vært mindre enn i de fore-
gående år, noe som skyldes at
kapasiteten på GIER-anlegget er
belagt, og at igangsettingen av
nye, store EDB-oppgaver til dels
er blitt utsatt i påvente av en av-
gjørelse om hvilket EDB-anlegg
NVE skal benytte i framtiden.

De rutinemessige kjøringer for
hydrologisk databehandling samt
den administrative databehandling
for Administrasjons- og økonomi-
kontoret og Tokke-anleggene, be-
legger ca. 2/3 av kapasiteten på
GIER-anlegget, mens den mer
teknisk betonte databehandling
(langtidsplanlegging, prosjekte-
ring og drift av vannkraftsyste-
mer, elektrotekniske beregninger
og mekaniske beregninger av luft-
ledninger) for det meste blir ut-
ført på store regneanlegg utenom
NVE.

Innenfor Informasj onskonsulen-
tens virkeområde har virksom-
heten fortsatt etter noenlunde
samme mønster som tidligere.
Kontaktvirksomheten med de for-




skjellige media vokser stadig, og
konsulentvirksomheten for fag-
direktoratene får etter hvert også
større omfang, noe som henger
sammen med at offentlighetens in-
teresse for kraftutbyggingssakene
har økt sterkt.

NVE er for tiden engasjert i
arbeidet med to filmer om kraft-
utbygging. En av dem skal fortelle
generelt om vannkraften og dens
forhold blant annet til naturen,
mens den andre filmen blir en

Elektrisitets-
direktoratet

Av  direktØr Rolf Moe.

Utviklingen og aktiviteten
innen elforsyningen i Norge har
ikke vist tegn til noen avslapping
i løpet av 1968. Tvert imot vil
vi dette år få inn over 1100
MW ny maskininstallasjon i
kraftverkene, den høyeste nyin-
stallasjon som er registrert noe år
i norsk elforsynings historie. Den-
ne topp i nyinstallasjon ligger ca.
380 MW over gjennomsnittet for
de foregående  4  år, som er ca. 720
MW. Et så høyt nivå kan ikke
regnes å bli opprettholdt i årene
framover, og foreløpige oversikter
viser da også at beregnet tilgang
pr. år i ny maskininstallasjon de
neste 3 år vil ligge betydelig la-
vere. I 1967 kom vår elproduksjon
opp i nærmere 53 000 GWh og
nettoforbruket lå på ca. 46 000
GWh. Begge tall var noe høyere
enn det det opprinnelig ble regnet
med. For 1968 er det sannsynlig
at produksjonen vil bli ca. 58 000
GWh, og at nettoforbruket vil
overstige 50 000 GWh. Den store
tilgang på ny maskininstallasjon
i nye kraftverker har sammen
med gode nedbørsforhold  i  den
sydlige del av Norge ført til at 


praktisk betont instruksjonsfilm
om landskapspleie  i  kraftutbyg-
gingen. Begge filmer ventes fer-
dig til 1970-1971, da Hovedstyret
har sitt 50-årsjubileum.

Med den nåværende personell-
oppsetning er det ikke realistisk
å regne med noen vesentlig økning
i informasjonsvirksomheten til
tross for at en merker et sterkt
behov for dette, særlig når det
gjelder intern informasjon.

det i disse områder står rikelig
kraftmengder til disposisjon for
den kommende vinter. Forholdene
i Trøndelag er ikke fullt så gun-
stige, men den nye 275 kV sam-
kjøringslinjen til Rana-området
vil sikre tilfredsstillende kraft-
oppdekking i dette området. Len-
ger nord synes forholdene i Sal-
ten-området å være meget gunstige
i og med at Siso kraftverk er
kommet i drift, mens Nord-Sal-
ten har hatt lite nedbør og rasjo-
neringsspøkelset kan komme til å
true hvis værforholdene utvikler
seg  ugunstig. Ofoten—Lyngen-
området hadde fulle magasiner i
høst og vil ikke få problemer
med kraftdekningen, trass i stor
forbruksøking. Områdene lenger
nord synes å ha en tilfredsstillende
dekning, bortsett fra Nordkyn-
området, hvor det som de to-tre
siste år fortsatt vil være streng
rasjonering. Stort sett er imidler-
tid utsiktene for kraftoppdekkin-
gen vinteren 1968/69 meget gun-
stige.

Direktoratets engasjement i ut-
redningen om prisforholdene innen
elforsyningen har fortsatt i nært
samarbeid med andre direkto-
rater innen NVE. Arbeidsgruppen
som behandler disse spørsmål har
avgitt en delinnstilling, som bl. a.
omfatter kraftprisforholdene ved
statskraftverkene. Utredningen er
til behandling i Statskraftverkene
og vil så bli lagt fram for Hoved-
styret. Videre har Elektrisitets-
direktoratet også arbeidet med en
utredning om optimaliseringen
av elforsyningens produksjonsap-
parat. Dette har belastet Elek-
trisitetsavdelingen meget sterkt.
Utredningen vil bli diskutert in-
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nen NVE og i det Tørrårsutvalg
som er opprettet i regi av Studie-
selskapet for Norges Vannkraft.

Etter 1 års permisjon for FN-
oppdrag i Afghanistan er fagsjef
Vinjar igjen tilbake på sin plass
som sjef for Elektrisitetsavdelin-
gen, og personalsituasjonen ved
avdelingen er derfor betydelig
bedret, selv om fortsatt 2 stillin-
ger her er ubesatte.

Avdelingens energikontor har
foruten med den tidligere nevnte
utredning om optimalisering av el-
forsyningens produksjonsapparat
i Norge totalt sett, også måttet
behandle flere andre presserende
saker. Spesielt må nevnes dek-
ningsplanen for området Ofoten-
Lyngen-Porsanger-Varanger som
har vært forberedt en tid, men som
måtte gjøres ferdig på nieget kort
tid i tilknytning til diskusjonen
om utbyggingen av Ifjord kraft-
verk i Finnmark. En rekke spe-
sialutredninger er også utført.
Kontoret har også assistert Elek-
trisitetsdirektøren i forbindelse
med arbeidet i Tørrårsutvalget.

Prognosearbeidet ved Oversikts-
kontoret har fortsatt i samme ut-
strekning som tidligere i nært sam-
arbeid med elforsyningsorganene.
Nye ajourførte og korrigerte prog-
noser på basis av oppgavene fra
elforsyningen foreligger ferdig ut-
arbeidet og blir nå utsendt til el-
forsyningen. Spesielt når det gjel-
der vurderingen av elforsynings-
forholdene i de enkelte avgrensede
områder, er et detaljert prognose-
verk av største betydning, selv
om den rent generelle utvikling
for landet under ett bygges opp
på andre prognosemetoder, bl. a.
anvendt av generaldirektør Hved-
ing i Energirådets utredning.

Ellers har som vanlig Oversikts-
kontoret utarbeidet oversikter i
tilknytning til landets elforsyning,
og svart på en rekke henvendelser
fra inn- og utland.

Planvurderingskontoret har vært
beskjeftiget med vurdering av en
rekke linjeprosjekter i f orbin-
bindelse med konsesjonssøknader.
Det har videre vært sterkt en-
gasjert både i utformingen av
dekningsplanen for Nord-Norge
og i noen grad med fylkesover-
sikter utarbeidet ved Organisa-
sjons- og Stønadsavdelingen. Nett-
utformingen rundt Oslo og di-
verse andre steder på Østlandet
har vært bearbeidet dels i møter
med de øvrige interesserte parter,
likeså er diverse spørsmål i for-




bindelse med nett-utformingen på
Sørlandet og i Rogaland undersøkt
nøye. En generell langtidsplan for
den videre linjeutbygging i det
sørlige Norge er utarbeidet som
en ajourføring av en liknende ut-
redning som ble framlagt i mai
1967.

I saken vedrørende omorgani-
sasjonen av NEMKO, sluttet In-
dustridepartementet seg til ho-
vedstyrets innstilling om at det
burde tas sikte på å organisere
NEMKO som et eget frittstående
selskap, uavhengig av NEVF, men
med sterk innflytelse fra NVE. Til
å utrede organisasjonen av dette
nye selskap er nedsatt et nytt ut-
valg med representanter fra NVE,
NEMKO, NEVF, LEI, EIL, El-
grossistenes Forening, NEKF og
Familie og forbrukerdepartemen-
tet. Elektrisitetsdirektøren er
formann i utvalget med fagsjef
Schönsee som medlem og kontor-
sjef Ibenholt som sekretær. Ut-
valget har hatt flere møter og ar-
beider med sikte på å kunne avgi
en innstilling relativt raskt, med
mindre det under arbeidets gang
skulle dukke opp helt spesielle
problemer.

Ved Konsesjons- og tilsynsav-
delingen er det tatt fatt på en
rasjonalisering av konsesjonssy-
stemet for en rekke elverker. De
enkelte konsesjoner som de res-
pektive elverker har, vil bli søkt
erstattet med en eller flere fel-
leskonsesj oner for hvert elverk.
Dette regnes å ville bety en
vesentlig rasjonalisering av saks-
behandlingen, idet det i dag til
dels er mange konsesjoner for
hvert verk, opp til 50 for de stør-
ste. Arbeidet er imidlertid meget
omfattende og vil kreve en nitid
gjennomgåelse av alle eldre kon-
sesjoner for vedkommende elverk
for at eventuelle spesielle forbe-
hold skal kunne registreres i de
nye konsesjoner. Det regnes med
at arbeidet kan komme til å strek-
ke seg over en 10-årsperiode.

Konsesjonsspørsmålet vedrøren-
de 275 kV linjen Rjukan—Fles-
aker og tillatelse for Norsk Hydro
til overføring av kraft fra Rjukan
til Herøya, er ferdigbehandlet bå-
de av Hovedstyret og Stortinget.
En rekke andre ekspropriasjons-
og konsesjonssaker vedrørende
større overføringslinjer har også
vært til behandling, og ikke minst
naturvernhensynene medfører at
arbeidet med hver enkelt sak blir
mer omfattende enn før. Flere sa-




ker vedrørende konsesjonskraft fra
kraftanlegg og pris på slik kraft,
har også vært behandlet. Spesielt
prisspørsmålet skaffer en rekke
problemer når det dreier  seg  om
kraft fra anlegg som ble bygd før
endringen i konsesjonsloven av
1959 da kraftprisfastsettelsen ble
gjort noe mer eksakt. Særlig når
det gjelder eldre og etter dagens
forhold meget rimelige anlegg, vi-
ser det seg svært vanskelig be-
regningsmessig å komme fram til
en kraftpris som partene finner å
kunne godta, og det blir gjerne
en lang rekke møter og diskusjo-
ner før endelig resultat kan bli
oppnådd. I siste instans må sakene
ofte gå til Industridepartementet
til endelig avgjørelse. Flere av
de omsøkte større kraftleiekonse-
sjoner kan også være av prinsipi-
ell karakter, og innebærer kraft-
forflytninger hvis berettigelse kan
diskuteres. Behandlingen kan der-
for bli vanskelig.

Både når det gjelder høyspen-
ningsanlegg for alle de i Norge
forekommende høyspenninger,
og på lavspenningsområdet, så vel
i fordelingsnettene som industri-
en og husene, synes den tekniske
utvikling å gå stadig raskere. Nye
materiell- og apparattyper mar-
kedsføres stadig, og i mange til-
felle vil en effektiv utnyttelse av
nye produkter kreve visse revi-
sjoner av de bestående forskrifter
for elektriske anlegg. Arbeidet
med den kontinuerlige revisjon
av forskriftene fortsetter derfor i
samme tempo som tidligere, og re-
viderte blad til forskriftene vil
måtte utgis en gang i året. Komi-
ten for samordning av forskrift-
ene i de nordiske land, NSS, har
fortsatt sitt arbeid etter det opp-
satte program med 4 årlige møter,
og det kan konstateres at det
gjøres framskritt selv om alt in-
ternasj onalt arbeid erfaringsmes-
sig går  sent. Fagsjef Schønsee og
overingeniør Johansen er de nor-
ske medlemmer av denne komi-
ten. Når det gjelder forskrifter
for prøving av materiell og appa-
rater, er nye norske forskrifter
utarbeidet på flere områder på
basis av de internasjonale forskrif-
ter som er vedtatt gjennom CEE.
NVE har i år som tidligere vært
representert i CEE ved Elektrisi-
tetsdirektøren, som representant
for Den norske Regjering, ved
møter henholdsvis i Budapest og
Oslo.

Innen Elektrisitetstilsynet er vår
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kjære kollega i 1. distrikt, Odd
Kristiansen, avgått ved døden. Ny
tilsynsmann er ennå ikke ansatt.
Personalsituasjonen ved Elektri-
sitetstilsynet har ellers vært sta-
bil, og tilsynet har ved stor inn-
sats i det vesentlige maktet å
følge opp både kontrollen med ny-
anlegg innen elsektoren og den
minst like viktige periodiske kon-
troll.

I forbindelse med rasjonalise-
ringsarbeidet innen elforsyningen
i Norge har Organisasjons- og
Stønadsavdelingen både hatt gle-
der og sorger. Den tidligere ut-
arbeidede fylkesoversikt for Finn-
mark har vært drøftet i møter i
Finnmark og i de respektive
kraftlag i fylket, og det er inn-
kommet uttalelser som etter slutt-
bearbeiding vil danne grunnlag
for det videre arbeid med sa-
ken. I samarbeid med Nord-
Trøndelag Elektrisitetsverk er det
utarbeidet en fylkesoversikt for
Nord-Trøndelag fylke som grunn-
lag for en vidtgående rasjonali-
sering, og den framlagte plan er
nå godtatt av alle impliserte kom-
muner i fylket. Planen innebærer
at de kommunale elektrisitetsver-
ker i Levanger, Namsos, Stein-
kjer, Stjørdal og Verdal vil gå inn
i en vertikal integrasjon i Nord-
Trøndelag Elektrisitetsverk. I fyl-
ket vil da bare gjenstå Meråker
kommunale Elektrisitetsverk og
et par meget små enheter som
selvstendige elverker. Rasjonali-
seringen krever en relativt bety-
delig statsstønad for opprustning
av et par av de verkene som går
inn i Nord-Trøndelag El.verk, og
denne sak er behandlet av Hoved-
styret og vil i nær framtid kom-
me opp for Stortinget. For øvrig
har arbeidet med omorganisasjo-
nen av elforsyningen i Sogn og
Fjordane fortsatt. Det regnes med
at det nye fylkesverk for pro-
duksjon, overføring og nedtrans-
formering vil være etablert i løpet
av 1968, og arbeidet med omorga-
nisering av de bestående engros-
enheter til vertikalt integrerte di-
stribusjons er i gang. Fylkesover-
sikter vil, i samarbeid med de res-
pektive elkonsulenter, bli utarbei-
det for Møre og Romsdal og
Akershus fylker. Arbeidet er på-
begynt og begge utredninger reg-
nes å foreligge i løpet av 1969.
For øvrig arbeides det med rasjo-
nalisering og omorganisering i mer
lokalt format flere steder, såle-
des er inkorporeringen av Heidal 


i A/S Eidefoss nå endelig brakt i
orden. Videre kan nevnes pågåen-
de arbeid innen Troms, Nordland,
Sør- Trøndelag, Rogaland, Tele-
mark og Hedmark fylker. Arbei-
det synes etter hvert å gå noe
raskere enn tidligere, idet det et-
ter hvert på lokalt hold synes å
ha oppstått en mer positiv innstil-
ling til dette. Endringer i orga-
nisasj onsforholdene krever vanlig-
vis en betydelig modningstid før
de kan gjennomføres.

Statsstønadskontoret har arbei-
det videre med spørsmålene om
framføring av elektrisk kraft til
de få mennesker som ennå ikke
har elforsyning i Norge. Når det-
te skrives, er det etter de fore-
liggende oversikter bare noe un-
der 1500 personer fordelt på vel
500 husstander som ikke har el-
ler ikke er tildelt midler for å få
elforsyning, men flere av de gj en-
værende personer har meddelt at
de ikke er interessert i elektrisk
kraft. For et betydelig antall er
også bosettingen meget usikker.
Det er ennå ikke helt klart hvor
mange av de gjenstående 1500 det
kan bli aktuelt å forsyne enten ved
linjebygging eller ved dieselan-
legg, men det er sannsynlig at det
vil dreie seg om henimot 500
personer. Arbeidet med å klarleg-
ge alle forhold i denne noe so-
sialt betonte forsyning er svært
tidskrevende og krever stor rei-
sevirksomhet. Når det gjelder det
såkalte 2. trinn av statsstønaden,
dvs, bygging av hovedlinjer, for-
sterkning av fordelingsnett for an-
legg som tidligere har fått
statsstønad m. m., er dette en
oppgave som stadig synes å vok-
se. Søknadsmassen for stønad
til slike anlegg er større enn noen-
sinne og det synes ikke mulig å
kunne skaffe til veie alle de mid-
ler som trengs til å løse disse opp-
gavene. Med hensyn til anskaffelse
av reserveaggregater til steder
som f. eks. er forsynt over til
dels lange sjøkabler, er arbeidet
kommet så langt at den første
1200 kW gassturbin av norsk fa-
brikat er ferdig montert og drifts-
klar på Røst, og det annet semi-
mobile anlegg for stasjonering
foreløpig på Værøy vil bli levert
i løpet av 1969. Ellers er de to
engelske gassturbinaggregater på
200 kW hver og et dieselaggre-
gat på 280 kW allerede levert, og
har vært prøvekjørt i forbindelse
med kabelomleggingsarbeider mel-
lom Værøy og Røst.

Finansieringsspørsmålene og
herunder prioriteringen innen el-
forsyningen har fortsatt skaffet
Organisasjons- og Stønadsavdelin-
gen en rekke problemer, og det
synes klart at omfanget og betyd-
ning av denne side av avdelingens
arbeid stadig blir større. Nå som
tidligere overstiger den søknads-
masse som foreligger vedrørende
lån m. v. langt de midler som står
til disposisjon. Elverkene har i
stor utstrekning søkt å bedre sin
egenfinansiering ved å gå til re-
lativt betydelige forhøyelser av
strømtariffene, og det kommer
derfor inn svært mange saker med
spørsmål om godkjenning av nye
strømtariffer. I denne forbindelse
tas det sikte på en meget omfat-
tende forenkling og standardiser-
ing av tariffene, og dette arbeid har
vist en meget positiv utvikling i
løpet av året. Noen av de største
problemer i forbindelse med ta-
riffspørsmålene knytter seg til
strømleveringen til hytter og fri-
tidshus, som blir stadig mer ak-
tuell i de aller fleste områder.

EDB-programmet for analyse av
regnskaper m. v. ved landets el-
verker ble klart i begynnelsen av
året og de første kjøringer på ba-
sis av regnskapene for 1966 er
foretatt. Resulatene gir et godt bil-
de av forholdene ved de respek-
tive elverker og danner et godt
grunnlag for vurdering av den
økonomiske stilling innen elsekto-
ren for analyser i forbindelse
med rasjonaliserings- og omorga-
niseringstiltak, samt ved vurde-
ring av tariffer m. v. Så snart råd
er vil tilsvarende kjøring bli fo-
retatt på basis av regnskapene
for 1967, og det samlede tallma-
teriale vil gi enda bedre vurde-
ringsgrunnlag. I det fellesutvalg
mellom NEVF og NVE som skal
framkomme med nytt forslag til
kommunale regnskapsforskrifter,
er Organisasjons- og Stønadsavde-
lingen representert, og dette ut-
valg er snart ferdig med sitt ar-
beid, slik at innstillingen vedrø-
rende elverkenes regnskaper kan
sendes til hovedkomiten for re-
visjon av regnskapsforskriftene.

En stor del av Elektrisitetsdi-
rektoratets virksomhet bestemmes
av henvendelser utenfra. Dette
gjør det til dels vanskelig å legge
opp eksakte arbeidsprogrammer,
fordi det stadig vekk vil dukke
opp presserende saker som må tas
utenom den fastlagte prioritets-
rekkefølge. Arbeidsområdet blir
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Vassdrags-
direktoratet

Av direktør Hans Sperstad.

Før eg nemner dei einskilde
avdelingane, nokre ord om natur-
vernarbeidet som blir teke hand
om av 2 landskapsarkitektar og 1
grunndamsingeniør. Stort sett kan
ein seia at dette arbeidet nå har
kome inn i faste baner og av dei
aller fleste blir sett på som ein
naturleg lekk av vår verksemd.
Det er likevel eit markert stort
behov for opplysning når det gjeld
tilhøvet mellom kraftutbygging og
landskapsstell/naturvern. Land-
skapsarkitekt Hillestad har gjort
mye for å dekka dette gjennom
foredragsverksemd og tidsskrift-
artiklar.

I 1964 blei det ført inn eit nytt
avsnitt i naturvernvilkåret, nem-
leg:

«Eieren av anleggene plikter å
skaffe seg varig råderett over tip-
per og andre områder som er nød-
vendige for gjennomføring av på-
legg gitt  i henhold  til denne post.»

Dette var bl. a. for å hindra at
t. d. tunneltippar skulle bli ligg-
ande som «halvspiste» meire el-
ler mindre permanente og unødig
stygge steintak som ingen kjende
noko ansvar for å stelle slik at det
ikkje verka skjemmande i land-
skapet. — I det siste har vi fått
inn til godkjenning planar om ut-
nytting av tippar til steintak, in-
dustriområde, bustadtomter o. a.
Dette ser vi på som ei positiv ut-
vikling så langt det gjennom plan-
legging er mogleg å finna fram

meget omfattende og virksomhe-
ten meget varierende, noe som
til dels kan føre til stort press.
Kontakten med elforsyningen i
landet er imidlertid av avgjørende
betydning for direktoratets ar-
beid, og så langt det er råd, for-
søkes det derfor å imøtekomme
elforsyningens ønsker i den ut-
strekning dette er forenlig med

til løysingar som er landskaps-
arkitektonisk brukbare.

Den sterke tørken i sommar
var ein ekstra vanske for det ar-
beidet som er i gang med å etab-
lere vegetasjon på tippar, i masse-
tak o. 1. Det var difor eit gledeleg
teikn at tørskeskadane så seint
som i haust ikkje så ut til å bli
så store som ventande var. Fullt
oversyn får ein likevel ikkje før
neste år.

I 1968 har det vore full aktivi-
tet med bygging av grunndam-
mar i Hallingdalselva og i Kvina.
Dei nyetablerde kulpane har vi
inntrykk av blir helsa velkomne
som eit positivt verde i landskaps-
biletet. Mange av tersklane er
bygde som fyllingsdammar med
material frå elvebotnen. — Sa-
man med Oslo Lysverker og Sira-
Kvina har vi i gang ein serie
modellforsøk med fyllingstersklar
ved Vassdragslaboratoriet ved
NTH.

I året som gjekk har vi sendt
Industridepartementet tilråding
om konkret utforming av pålegg
om bygging av grunndammar
fylgjande saker: Gresslifoss (Nea),
Rana (Leirelva) og Kalvedalen
kraftverk (Rysna-Atj ern) .

Av større konsesjonssaker som
er behandla og sendt Industride-
partementet i løpet av 1968 kan
ein nemna: Overføring og regu-
lering av Maurangervassdraga
m. v. (Folgefonnanlegga), og
Festa-Vindøla m. v. (Driva Kraft-
verk) den første for Statskraft-
verka og den andre for fylka
Møre og Romsdal og Sør-Trønde-
lag.

Vidare kan nemnast regule-
ringssaka vedrørende Bangsjøane
(Bogna Kraftverk) og utbygging
av Asmulfoss i Namsen — begge
for Nord-Trøndelag E-verk, Holm-
vassdraget (Sjona Kraftanlegg)
for Helgeland Kraftlag A/L og
Store Målvatn m. v. (Bjerka
Kraftverk) for Statskraftverka.
Nemnast kan også saka vedrø-

disponibelt personell og arbeids-
situasjonen for øvrig. Det er bare
gjennom en meget stor innsats, til
dels utover det som med rime-
lighet kan kreves, at det har vært
mulig å følge opp arbeidet i noen-
lunde tilfredsstillende grad i 1968.
Det er grunn til å takke hver en-
kelt for innsatsen i dette år.

rande fellesutbygging av Gamle-
brufoss og Fabrikkfoss i Kongs-
berg ein gamal tanke som nå
vil bli realiserd av Buskerud
fylke. Den relativt gamle saka
vedrørande ytterlegare regulering
av Skjervangen og Tannsjøen (i
Eidskog) på grensa mot Sverige
har vi fått avslutta i år.

Blant dei større sakene som er
under behandling skal nemnast:
Statsregulering for dei 3 utbyg-
gingane: Eikesdal/Grytten kraft-
anlegg (Mardøla m. v.), Skjomen-
verka og Eidfjordverka Nord og
Syd. Den siste er vel av spesiell
interesse p. g. a. Vøringfossens
skjebne. Andre saker som også
sneider borti naturverninteressene
sterkt, er Kristiansund E-verks
søknad om regulering og utbyg-
ging av Ulvundvassdraget (Inner-
dalen) og Glommens og Laagens
Brukseierforenings søknad om yt-
terlegare regulering av Savalen.

Vi vonar elles å få noe klar-
are retningsliner for vurdering av
det store motsetningstilhøve
vasskraftutbygging/naturvern-
interesser når Stortinget om kort
tid får seg førelagt stortingsmel-
dinga om freding mot vassdrags-
utbygging bygd på innstilling av
26. november 1963 frå Gabrielsen-
komiteen. Stortingets syn på fred-
ingsspørsmålet vil vel også få
verknad på den endelege avgjerd
i sakene om regulering av Femun-
den og overføring av Asta, som
har latt vente på  seg.

Vassdragstilsynet har halde
fram med dei store oppgavene
det har med kontroll og tilsyn av
dei mange damarbeid som utføres.
Dei større dammane her i landet
blir meir og ineir utført som fyl-
lingsdammar som krev eit stadig
meir utvida kjennskap til geolog-
iske og geotekniske forhold med
hensyn til såvel tettings- som fyll-
masser. Tilsynet har difor eit ut-
strakt samarbeid med Norges
geotekniske institutt.

Verksemda i vatn- og avløps-
kontoret er stadig stigande, noko
som naturleg heng saman med
den store aktiviteten innan sek-
torane for boligbygging og in-
dustrireising. Hertil kjem alt ar-
beidet med sanering av eldre util-
fredsstillande kloakkforhold i og
rundt dei fleste byar og tettsta-
der som fører til eit stort tall
på saker. Ved utarbeiding av
vassverks- og avløpsplanar kan
det ofte vera nødvendig med om-
fattande vassdragsundersøkingar
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som kan femna over fleire kom-
munar langs same vassdrag. Etter
forslag frå NVE yter nå staten
tilskott til vassdragsundersøkin-
gar av større omfang. Tilskottet
blir disponert og fordelt av Ho-
vedstyret etter fastlagde reglar.
1968 er første året vi har slik
løyving, og den er på kr. 250 000.

Den store utreidinga ved Øst-
landskomiten er avslutta og kan
ventast lagd fram for Stortinget
over nyttår. Det er utført eit om-
fattande arbeid med bl.a. analyse
av den nåverande og framtidige
løysing av vassforsynings- og
kloakktilhøva i dei 7 Østlands-
fylka. Dette er utført av NIVA.
Ein ventar at utreidinga med alle
sine viktige data vil måtte danne
grunnlaget for det vidare arbeid
med vassforsynings- og kloakk-
forholda innan dei einskilde kom-
munar og regionar.

Alt dette planarbeidet vil na-
turleg ha sin verknad på saks-
behandlinga i NVE også som
hjelp til at vi betre og vonleg
riktigare kan vurdere sakene så-
vel som enkeltsaker som i ein
større samanheng.

Problemet med vassdragsforu-
rensing opptar etterkvart fleire
og fleire menneske. Det blir sta-
dig tala og skrive om dette em-
net, men likevel blir det kvar dag
tømt og kasta avfall og anna
skrot i våre vassdrag. Slikt er
sjølvsagt ulovleg, jfr. vassdrags-
loven, der det bl. a. heiter at
offentleg påtale ikkje skjer utan
etter krav frå Hovedstyret. Dei
seinare år har vi måtte sjå stren-
gare på desse forhold, og Hoved-
styret har kravt påtale i dei fleste
saker som er blitt lagt fram for
oss.

VU har i år fått ferdig sin nye
«Katalog over nivellerte elver».
Katalogen inneheld tabellar med
alfabetisk liste over nivellement
som ein reknar med vil vera trykt
innan utgangen av 1969. Som
vedlegg fylgjer eit oversiktskart
over nivellerte elver. Det er tatt
med korreksjonar for NGO's nye
høgdegrunnlag frå 1954. Der er
også tatt med ein del opplysnin-
gar som er komne til etter at
nivellementsplansjane var trykt.
Nye plansjar i år er:

Norddøla og Austdøla i Osa-
fjorden samt Kvannjola i Vosso.
Etter kvart som tida går vil mange
av fastmerkeboltane bli borte. Det
blir då turvande med utsetjing og
innmæling av nye boltar. Slike 


erstatningsnivellement har i år
vore utført i Glåma, Numedals-
lågen, Adalselva, i Storelva
(Drammensvassdraget) og i Uv-
dalselva.

Avdelinga har elles som før om
åra brukt mykje tid til å svara
på førespurnader og å utarbeide
vurderingsgrunnlag i konsesjons-
saker. Bykilsaka har det også i
år vore mykje arbeid med.

Tidleg på nyåret var det ferdig
ein førebels plan for utbygging
av Alta-Kautokeino-vassdraget.
Dei skjematiske oversiktene over
kraftverk og reguleringsmagasin
er ført å jour fram til 1. januar
1968. Desse oversiktene har vist
seg svært nyttige for dei som stel-
ler med langtidsplanlegging og
kraftbalansestudiar. Det er mein-
inga at desse oversiktene skal før-
ast å jour kvart eller annakvart
år. I tillegg er det utarbeid til-
svarande oversikter over ein del
større nyttbare kraftkjelder.

Den mest tidkrevjande oppgåva
ved avdelinga dette året har vore
arbeidet med ei ny utgåve av
«Utbygd vasskr aft i Norge». Inn-
haldet vil stort sett vera i tråd
med NVE's tidlegare utgåve frå
1946, med statistikk over alle
data ajourført fram til 1. januar
1968. Det var rekna med å få
publikasjonen ferdig i løpet av
året.

Av andre saker avdelinga har
arbeidt med kan nemnast Ifj ord-
prosjektet for Nordkyn, man-
øvrering i Arendalsvassdraget
samt Dalevassdraget i Høyanger.
Det er også utarbeidt ein rapport
til Statens Energiråd om ein del
større nyttbare vasskraftkjelder.

Avdelinga har elles så vidt teke
til å sjå på Eidfjordprosjektet, ei
sak der ein må rekna med å få
ein del arbeid i tida framover.

Ved forbygningsavdelinga har
1968 vore prega av dei mange ar-
beida etter flomskadane i 1966 og
1967. Verksemda har vore stor og
dei fleste av såra er etterkvart
blitt utbetra. Mange av tiltaka er
imidlertid av ein slik størrelses-
orden at dei nødvendigvis må ta
fleire år, ikkje minst på grunn
av løyvingane. Flomåra 1966-68
har i alt gjort det naudsynt med
135 flomskadetiltak med samla
overslag ca. 20 millionar kroner.
Av dei største tiltak skal nemnast:

1. Flomverk i Kirkenær-områ-
det, Grue, Hedmark.

Her er planlagt flomverk

over ei lengd på ca. 7,5 km
med pumpeverk for å verna
ca. 10 000 da dyrka mark, tett-
grend, vegar m. v. Over-
slaget, 3,5 mill, kroner, blir
dekt fullt ut av staten. Ar-
beidet blei sett i gang i som-
mar. Ca. 4 km er ferdigbygt.
Arbeidet utføres med eigne
maskiner.

Senking av Øyeren ved op-
ning av omløpstunnelane i
Solbergfoss, Akershus. Dette
arbeidet blei sett i gang vin-
teren 1967-68 med overslag
2,5 mill. kroner. Arbeidet var
svært komplisert. Etter eit
ras i april måtte planane end-
rast. Ein reknar nå med at
tunnelane vil kunne tas i
bruk ved ein eventuell vår-
flom 1969. Flomvasstanden i
Øyeren vil kunne senkast ca.
0,4 m. Arbeidet blir dyrare
enn frå først av rekna med.

Senking av Vrangselv, Eid-
skog, Hedmark.

Her er i gang arbeid for
ca. kr. 550 000.00 for tørrleg-
ging av ca. 2000 da vesentleg
dyrka mark, dessutan vil tett-
bebyggelsen ved Skotterud
m. v. få store føremuner. Ar-
beidet, som blei sett i gang i
1966 og ventast fullført i 1969,
blir utført med 2 av våre
20 tonns gravemaskiner, bull-
dozer m. v.

Det kan nemnast at det bå-
de for arbeidet ved Kirkenær
og for utløpet av Øyeren er
gjort modellforsøk ved Vass-
dragslaboratoriet ved NTH.

I samsvar med arbeidspro-
grammet er det også i år ut-
ført arbeid i Namsen for ca.
2,5 mill. kroner. Av tildelte
sysselsettingsmidlar er det
utført arbeid vesentlig i Nord-
land, Troms og Finnmark, for
ca. kr. 835 000.00.

I haust har vi også hatt
flomskadar i Vest-Telemark.
Her blei i første rekke vegar
øydelagt, men fleire stader
blei også dyrka mark, hagar
og hus skada. Flommen har
gjort det naudsynt med for-
byggingstiltak med samla
overslag ca. mill. kroner.
Arbeida er komne i gang.

Som venta har vi også hatt
ein auke i søknadsmengda for
ordinære saker i det seinare
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år. Presset på løyvingane au-
kar difor stadig.

Vernearbeidet for anleggs-
drifta ved Forbygningsavde-
linga er blitt organisert i år.
Vi reknar etterkvart med å få
arrangert ein del kortvarige
kurs i vernearbeid for anleggs-
leidinga over hele landet.

Arbeida blir stadig meir
mekanisert. Innkjøp av høve-
lege maskiner har halde fram
i 1968. Utnyttinga av maskin-
parken ser ut til å vise jamn
betring.

Personalet har fortsatt vo-
re stabilt. Den stadig sti-
gande arbeidsmengda vil gjera
det naudsynt med noe auke
av personalet i 1969.

Planane for 1969 går \stort
sett ut på fortsetting av igang-
verande anlegg. Nye anlegg
blir tatt opp i den utstrekning
løyvingane gjer det mogleg.

1968 har vore eit ganske in-
teressant år hydrologisk sett. I
slutten av snøsesongen var snø-
mengdene over heile landet over
normalt. Det så difor ut til at ein
nå skulle få ei praktisk prøve på
det flomvarslingssystem som var
utvikla for Glommavassdraget.
Storflommen uteblei imidlertid,
idet snøsmeltinga gjekk jamt og
roleg for seg. Eit unntak danna
vassdraga i Finnmark, der det blei
skadeflom i samband med vår-
løysinga, og ein haustflom i Tele-
mark.

Sommaren i Sør-Norge blei heilt
usedvanleg tørr, og svært låge
vassføringar kunne målast. På
Vestlandet sa folk det ikkje had-
de vore slike tilhøve på 100 år.
I Nord-Norge var nedbørforholda
stort sett normale, men tempera-
turane var langt under dei nor-
male for årstida.

Utbygginga av målestasjonar i
Jotunheim-området, nemnt i fjor,
er stort sett fullført.

Planana for komplekse hydrolo-
giske undersøkingar av og ved
Svartisen, også nernnt i fjor, er
nå endelege og skaljsettast ut i li-
vet komande år.

Ein skal ikkje her kome noe
serreg inn på det vanlege rutine-
arbeidet ved avdelinga. Talet på
stasjonar i drift blir naturleg nok
stadig utvida, siste år kom ca. 25
nye automatiske målestasjonar i
drift. Omsider har VH fått ih-
stallert sin første kabelkonstruk-
sj on for vassføringsmålingar (i

Gaula i Sør-Trøndelag). Det er
meininga at fleire skal fylgje
etter, for på dette område må
Norge seiast å ha vore eit «utvik-
lingsland».

Arbeidet med effektivisering av
behandlinga av ei stadig aukande
og meire etterspurd datamengd
held fram. Eit foreløpig forslag
til EDB-program for isreduksjo-
nar er ferdig. Vidare er 1961-ut-
gåva av årboka «Vannstandsob-
servasjoner i Norge» ferdigbe-
handla på datamaskin. Bare min-
dre manuelt arbeid gjenstår før
ein vil ,få den første årbok trykt
på EDB.

Fleire viktige program er ut-
arbeidt siste år, nemnast bør pro-
gram for oppsetting av summa-
sjonskurver og reguleringskurver.

Hydrologisk avdeling er en-
gasjert i den internasjonale hy-
drologiske dekade. Dette arbeidet
synes å gå svært godt.

I dekadefeltet (det representati-
ve område) på Filefjell er nye
metodar innan snøforskinga urider
utvikling. Ei «snøpute» til direkte
veging av snøen har vist seg vel-
lykka og er nå supplert med flei-
re mindre puter. Dette system er
også nettopp tatt i bruk i deka-
defeltet på Romerike. Vidare er
den naturlege bakkestråling tatt
til hjelp ved utre16ing av snødek-
kets vassverdi.

Stats-
kraftverkene

Av  direktØr Sigurd Aaleficer.

Det år som snart renner ut
vil i lang tid stå for oss i Stats-
kraftverkene som året da mye
skjedde. På slutten av året er
det dog noe visst avventende hos
oss ved at vi ikke er kommet
i gang med nye ting slik vi hadde
håpet.

I Rana er to maskiner å 125
MW kommet i tjeneste (hen-
holdsvis i januar og juni), • i

Første blad av eit nytt hydro-
grafisk kart over Norge er trykt i
år. Vidare er det utarbeidt spe-
sielle kart over elvefar og elve-
utløp og eindel dybdekart.

Som nernrit før, har vi vore inne
på tanken å betra personellsitua-
sjonen ved VH ved å føra ein god
del av det arbeidsområdet som
har ein sekundær karakter over
til oppdragsverksemd. Dei stillin-
gane vi i dag disponerar for VII
dekker nemleg bare dei strengt
primære arbeidsoppgavene. I år
har vi fått inn ca. kr. 600 000.00 for
oppdrag•t,il VH, men dette beløpet
kan diverre ikkje disponerast for å
betra stillingsbudsjettet. Før det
kan skje, er vi like langt. Stutt
kan vi seia at det står mykje, att
før desse problema er løyste.

Ved iskontoret, grunnvatnkon-
toret og brekontoret har arbeidet
gått som vanleg. Det kan nemnast
at det i samarbeid med Stockholms
Universitet er målt slaniføring frå
4 brear.

Det heiter at det ikkje er lett å
gjera alle til lags. Det er sant
nok, likevel har hydrologisk avde-
ling i sommar tatt sjansen på eit
slikt forsøk. Etter oppmoding frå
Statskraftverka har VH bygt eit
limnigrafhus i beste stabburstil på
toppen av Vøringfossen. I eit vin-
du i huset kan her både menig-
mann og fagmann lese av vassfø-
ringa i elva.

Refsdal to maskiner å 40 MW
(januar og september), i Troll-
heim en maskin på 130 MW
(september), og i Tonstad to
maskiner å 160 , MW (juli .og
oktober). Refsdal tilhører Vik-
falli hvor ' vi har 85 prosent og
L/L Sognekraft 15 prosent, Ton-
stad er storstasjonen til Sira-
Kvina kraftselskap hvor vi har
.43,6 prosent av interessene.

Jeg nevnte i fjorårets «jule-
artikkel» at Kvandal kraftsta-
sjon på 40 MW i Røldal-Suldal
ble fylt med vann. Det er jo _en
helt uvanlig hendelse. I høst har
vi gjentatt den samme «dåps-
handling» i både Lio og Byrte"
kraftverk ved Tokke-anleggene!!
Stråks før Lio på 40 MW var
klar til drift, ble maskinsalen
under en storflom i Tokkeåi 5.
september fylt «bakveien» fra
undervannstunnelen via et lufte-
rør inn i sugerøret, derfra gjen-
norn sugerørets tømmerør til
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pumpekummen, og pumpene
klarte ikke å holde unna. Van-
net steg til over maskinsalens
gulv. Transformatoren var da-
gen før satt ned i sin grube
gulvet, uten olje på trafoen. Vit-
tige hoder påstår at det ble ar-
beidet overtid langt utover kvel-
den for å få trafoen ned fra der
den sto midlertidig lagret i mas-
kinsalen og hvor den ville klart
seg.  Om natten, mens det ingen
folk var i stasjonen, skjedde «clå-
pen». Det var en lang serie av
hverandre avhengige uheldige
omstendigheter, som neppe noen
på forhånd kunne ventes å tenke
på, som førte til den triste til-
dragelse. En vannfylt transfor-
mator er ifølge elektrofolk lite
anvendelig. Stasjonen kommer
først i drift i februar/mars neste
år når trafoen er viklet om.

Byrte kraftverk (legg merke
til at navnet etter ønske fra
bygdefolket er endret fra Børte)
på 20 MW hadde vært klar for
drift, men kunne ikke få ut sin
kraft da også den var avhengig
av å gå via den før nevnte trafo
i Lio. Den uforede, råsprengte
trykksjakt, med maks. vanntrykk
ca. 300 m, hadde stått fylt len-

\ gere tid da det 29. september,
urider nok et kraftig regnskyll
og flom i alle småbekker, skjedde
uforutsette ting. Til tross for
tilsynelatende utmerket fjell og
alle mulige ekspertundersøkelser
på forhånd, sprakk fjellet og
vann fra sjakten fosset inn i
stasjonen: og ut i dagen. Vi har
nå besluttet å fore hele sjakten
med innstøpte stålrør. Det blir
et kostbart og -tidkrevefide ar-
beid. Stasjonen vil neppe være
i drift før sommeren 1969.

Mange vil sikkert nå være
etterpåklok, Det er mulig vi vil
få sanne hva en av våre erfarne,
nå pensjonerte, medarheidere
pleide å si. Vi gikk bevisst inn
for å sløyfe enkelte av de mange
sikkerhetstiltak utenpå sikker-
hetstiltak som til da var vanlig.
Vi mente vi bygget så mange
anlegg at om noe hendte hvis det
og det og det meget lite sann-
synlige skulle skje, hadde vi véd
de mange andre besparelser tjent
inn' mange ganger utgiftene ved
et uhell. «Det er ingen som tak-
ker .oss for det vi har spart den
dag- det går an å vise til et uhell
som kunne vært unngått ved an-
vendelse av hundre prosent sikre
utførelser», sa han.

De ting som har hendt ved
Byrte vil sikkert bli utførlig om-
talt i fagpressen. Jeg skulle tro
det er en virkelig godtbit for
ingeniØrgeologer  og anleggsfolk i
alminnelighet.

Tilskudd i 1968 av ny effekt
tilhørende Statskraftverkene blir
587 MW, mens det uten uhellene
ville blitt 647 MW. Tidligere re-
kord var 1964 med 410 MW.

Vestlandslinjen 275 kV ble i år
sammenhengende fra Tonstad til
Bergenshalvøens kommunale
kraftselskaps område. Likeså ble
Trøndelag knyttet sammen med
Ranaområdet med en 275 kV-
linje slik at Norge sør for Po-
larsirkelen nå er knyttet sam-
men.

Av andre viktige ting nevner
jeg at nytt kontrollrom på Nore
I er tatt i bruk for fjernstyring
av Nore 11 og Uvdals-verkene
samtidig som Nore I's maskiner
nå delvis er overført til 275 kV.

Vi har ikke kommet i gang
med nye kraftanlegg i takt med
avviklingen av Rana, Trollheim
og Tokke. Vi har i og for seg
planer nok og vår utmerkede
planleggingsgjeng lager langt
mer planer pr. år enn tilsvarende
det vi bygger. Men forskjellige
forhold vi . i Statskraftverkene
ikke er herre over, har gjort at
planene og reguleringssakene
ikke er kommet fram til Stor-
tinget. Det gj elder Folgefonn-an-
legget (Mauranger) og Eikes-
dal/Grytten (Mardøla). Vi er
begynt med beS.kjedne forbere-
dende tiltak på de to nevnte an-
legg, men vi kan selvsagt ikke
starte skikkelig før Stortinget
har tatt standpunkt til planene,
noe vi nå håper kan skje våren
1969.

I år har vi framlagt plan for
Skjomen i Nordland på 280 MW
og 1200 millioner kWh (GWh)
pr. år. Den største interessen har
som ventelig var plan av mars
1968 for Eidsfjord-verkene av-
stedkommet. Planene, ,er frem-
brakt i to hovedalternativer, et
med Vøringfossen urørt  )og  et
hvor det er regnet med å slippe
noe vann i fossen i turisttiden.
Vi har primært søkt om å be-
grense vannslippingen slik at
vannføringen er 12 m3/s i 12 ti-
mer om dagen i tiden 1.6-1.9.
Om natten og resten av året vil
det kun gå' vann ra. feltene ne-
denfor våre inntak. Etter vårt
alternativ vil vi få netto års-




produksjon, etter å ha brukt 650
GWh sommerkraft til å pumpe
vann opp i magasinene, på 5100
GWh hvorav hele 96 prosent som
vinterkraft. Det er regnet med
totalt 1875 MW i 5 stasjoner,
den største er på 900 MW.

Etter vår mening har vi ut-
arbeidet planene for Eidsfjord-
verkene slik at konsesjonsmyn-
dighetene har svært mange valg-
muligheter. Mens man .tidligere
ba om valgmuligheter innenfor
de enkelte ånlegg slik at myn-
dighetene skulle slippe å komme

en tvangssituasjon, noe jeg er
enig i, ber mange nå om planer
for «utbygging av andre vassdrag
slik at man kan velge mellom
flere vidt forskjellige prosjekter.
Dette vil selvsagt også være
gunstig, men krever en kollosal
innsats av planleggere. 1969 reg-
ner vi at planene for Ulla-Førre
vil bli framlagt. Skulle man
velge Ulla-Førre for å utsette
problemet Eidsfjord-anleggene,
vil det kun utsette tidspunktet
for når avgjørelsen må treffes
med et par år.

Vi prøver å holde oss unna
all polemikk, f.eks. for eller i
mot fredning av Vøringfossen,
men vi vil gjerne gi faktiske
opplysninger så langt vi mak-
ter. Bl.a. har våre folk i år hatt
mange orienteringsmøter rundt i
distriktene om nye planer.

Av nye prosjekter som er tatt
med i budsjettforslaget for 1969
nevner jeg en forsterkning av
transformatorkapasiteten mellom
det svenske og norske hoved-
nett i Hasle slik at linjekapasi-
teten kan nyttes fullt ut, en re-
servetransformator 275/132 kV
for Østlandet, dublering av ka-
belen over Mjøsa, første bevilg-
ning til en 275 kV-forbindelse
Trondheim — Aura — Østlandet,
forberedende tiltak Skjomen og
full fart på Mardøla og Mauran-
ger, de to siste på betingelse av
at Stortinget godkjenner planene.
Forslaget betyr 370 mill, kr. til
innvesteringsformål eller omtrent
som i 1968.

Det er i 1969 regnet med at
driftsbudsjettet balanserer med
382 mill, kr. etter at 115 mill.
kr. går til avskrivning (tilbake-
betaling av gitte bevilgninger)
og 148,5 mill, kr. til renter.

Driften i år hat som vanlig
gått uten store problemer. Noe
er det jo alltids som f. eks. 1..agre
som går varme, pendlinger, ras
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— Etter å ha gått over Rana-områ-
det på kryss og tvers i løpet av
to sommersesonger på rad, sitter jeg
igjen med inntrykk av at den land-
skapsmessige skadevirkningen etter
NVE's utbygging av de lokale kraft-
ressurser, er betydelig overdrevet. De
lokale skadevirkninger er selvsagt der,
men totalt sett er skadevirkningene
små.

NVE har behandlet landskapet me-
get pent, og skadene på de aktuelle 


viltlandskaper innen de berørte om-
råder synes meg relativt små. Når vi
ser på hva Rana har av villmark nå
og i framtida, skulle det ikke være
noen grunn til engstelse i så måte,
sier myrkonsulenten i Nord-Norge, Per
Hornburg, til Rana Blad.

Når det gjelder de lokale ska-
devirkninger er det særlig fiskevat-
nene det går ut over, dette med fisket
er særinteresser som sett under det
hele ikke kan være avgjørende når 


det gjelder å utnytte våre naturressur-
ser. Det er forståelig at folk reagerer
på de inngrep i naturen som kraft-
reguleringen medfører, men kritikken
pleier å få et noe for vidt omfang.
Vi må nesten tro at Rana med sine
4500 kvadratkilometer i flateinnhold —
en kommune større enn hele østfold
tylke  (4094 kvadratkilometer) og med
et folketall på snaue 25 670 innbyg-
gere, skulle ha nok av tumleplass og
villmark å by sine skatteborgere. Det
som kommer inn under kraftregule-
ringen utgjør en forsvinnende liten
del av hele dette gigantiske området
— ikke minst når man ser på det
totale produksjonsområde innen kom-
munen, jordbrukets krav, skogbruket
og utmarksnæringene. Når enkelte
taler om at Rana er mer og mindre
rasert etter kraftutbyggingen, er det
en meget tydelig overdrivelse, bemer-
ker Hornburg.

Jeg har heller ikke unngått å leg-
ge merke til at Rana-anleggene
prøver å bøte på de sår anleggsarbei-
det skaper i terrenget. Legg merke
til steintippene oppe på Mofjellet, de
står i dag som grønne, frodige gress-
plener, og Langvatn kraftstasjon i
Ranosen er også et eksempel på hvor-
dan det kan og ska/ gjøres. Anleggs-
vegene som går rundt i fjellet, må
anses som en fordel for friluftsfolket
som nå kan komme rett inn i vill-
marken på en enkel og lettvint måte,
sier myrkonsulent Hornburg til slutt.

ROS TIL NVE FOR LANDSKAPS-
PLEIEN I RANA-OMRÅDET
Positiv uttalelse i Rana Blad fra myrkonsulenten i

Nord-Norge, Per Hornburg

Kraftutbyggerne blir i pressen ofte anklaget for å fare stygt fram med natu-
ren og at de ikke pynter tilstrekkelig opp etter seg. Derfor er det hyggelig
en gang I mellom å finne I avisspaltene så positive uttalelser som den vi siterer
nedenfor fra Rana Blad 8. oktober i år:

som tar noen master osv. Det er
for tiden fulle magasiner og
kraftrikelighet slik at vi ekspor-
terer til Sverige det vi kan få
over linjene her sør. I Sverige
har det vært dårlige tilsig og
langvarig stopp på bl.a. et nytt
275 MW varmeaggregat.

Det foregår samarbeid på nor-
disk plan (NoRDEL) om evt.
forsterkning av mellomriksfor-
bindelser for bl. a. å få stabilere
drift og for å øke mulighetene
for kraftutveksling. Vår interesse
er særlig mulighetene for øket
import i tørrår. «Tørrårskomi-
teen», sammensatt av folk fra
samkjøringsorganene, Studiesel-
skapet for Norges vannkraft og
NVE, holder nå på med av-
slutningen av sitt arbeid. Det
blir foreslått samarbeid om et
forenklet oljefyrt varmekraftverk
og/eller undersøkelse av om nye
linjer til Sverige og Danmark gir
rimeligere varmekrafttilskudd.

Det er i år dannet et «Sam-

kjøringsråd» som skal gi råd om
alle spørsmål som har innvirk-
ning på best mulig utnyttelse av
nåværende anlegg, priser og pris-
mekanisme, framtidig utbygging
og sammensetning av elforsynin-
gen og dets produksjonsapparat,
felles avregning m.v., alt sett hele
landet under ett.

Jeg takker hver enkelt for god
innsats i 1968 og ønsker alle en
riktig god jul og godt nyttår.

000000000000000000000000'

LITE VERD
De har berga livet mitt. Kor

mykje skal De ha?
Tja, det var no berre eit par mi-

nuttars arbeid. Etter kr. 8.00 pr. time,
vert det akkurat 25 øre.

-)<
LITE RØYNSLE

Du ser så trøytt ut?
Ja, eg må gjera alt husarbeidet

når eg kjem heim frå arbeid, handla
inn og laga maten. Du skjønar, kona
mi har aldri vore gift før.

TROYST
Musikklæraren: — Sonen Dykkar

vert stendig flinkare å spela fiolin,
frue.

Det var godt å høyre. Eg trudde
kanhende det berre var oss som hadde
teke til å venja oss til spelet hans.

-)<
Dersom du har vanskeleg for å

skjøna kvifor kona di stadig er i dår-
leg humør, så berre tenk på kven ho
er gift med.

Kunstnarar er i røynda smålåtne —
det er til og med augneblink då eg
tvilar på om eg er største målaren i
verda.

-)<
FOR MYKJE

Jon og Anne sat ein sein kveldstime
og kosa seg.

Vil du gifta deg med meg? spør
Anne brått.

Ja, svara Jon.
Så vart det lenge stille.

Kvifor seier du ikkje noko? spør
Anne endeleg.

Eg har sagt for mykje som det
er, svara Jon.
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KJÆRE LESERE- La meg få lov
å presentere

AJ for dere
AV FAGSJEF ØYSTEIN FLACK , (FOTO SVEDAHL)

Tjenestemennene ved avdelingen
er fordelt på to kontorer, AJE,
som tar seg av etatens eiendoms-
saker, og AJK, som tar seg av
resten av de sakene avdelingen
får til behandling. Leder for AJE
er kontorsjef Trygve Bergland
(bilde nr. 1). Hans stedfortreder
er konsulent Arvid Løkensgard
(bilde nr. 2). Videre er konsulent
Arne R. Øgaard (bilde nr. 3), kon-
struktør Lars Vasshus (bilde nr.
4) og førstesekretær Erik Ova
(bilde nr. 5) knyttet til AJE. Kon-
struktør Vasshus er skogtekniker
og jordskiftetekniker. De andre
tjenestemennene ved kontoret er
jurister. AJK består av bare to
tjenestemenn. Dette kontoret le-
des av konsulent Anfinn Sunde
(bilde nr. 6). Den andre tjeneste-
mannen er konsulent Anita Øst-
gaard (bilde nr. 7). Den 8. tjene-
stemannen ved avdelingen er un-
dertegnede (bilde nr. 8).

Juridisk representant
og rådgiver.

AJ vil gjerne sammenlikne seg
med en advokatforretning dit alle
etatens tjenestemenn skal gå når
de under sitt arbeid blir stilt over-
for et juridisk problem. For å hol-
de meg i bildet vil jeg derfor i
fortsettelsen betegne etatens øv-
rige tjenestemenn som «oppdrags-
giverne». Hver av dem skal kunne
henvende seg direkte til avdelin-
gen. Om AJ skal overta saken
(representere utad) eller opptre
som rådgiver for oppdragsgiveren,
avhenger av omstendighetene —
akkurat som når en privatmann
går til sin advokat. Dersom det
er oppstått en interessekonflikt
med noen utenfor statsadministra-
sjonen, og den juridiske side av
konflikten er den mest framtred-
ende, vil det være • naturlig at
oppdragsgiveren overlater saken
til AJ.  I  alle andre tilfelle vil AJ
innskrenke seg til å spille råd-
giverens rolle. Det er imidlertid
en mangfoldig oppgave. Råd-
giveren kan være alt fra ordfører 


til sufflør, fra orakel til manuduk-
tør.

Hva enten AJ har tatt saken
i sine hender eller spiller en mer
eller mindre underordnet rådgiv-
ers rolle, gjelder det å holde det
klart for seg at AJ ikke mer enn
noen vanlig advokat kan forplikte
oppdragsgiveren uten at denne
har samtykket. Som oppdragsgiv-
erens representant kan AJ heller
ikke innta en steilere holdning
overfor motparten enn oppdrags-
giveren ønsker. Denne kan ha et
sterkere behov for å opprettholde
et godt forhold til motparten, som
kanskje er en av hans viktigste
forbindelser. Det gode forhold må
ikke settes på spill av en umed-
gjørlig advokat.

For sikkerhets skyld vil jeg til-
føye at foranstående bare gjelder
innholdet av standpunktene. Når
det gjelder spørsmålet om hvilken
framgangsmåte som skal følges
må AJ som regel stå fritt. — Om
oppdragsgiveren skulle blande seg
for meget inn i taktiske spørs-
mål, ville advokkten, i dette til-
felle AJ, få uholdbare arbeidsvil-
kår.

Trygve Bergland.

Eiendomssaker — mest skjønn.
Det er særlig i eiendomssakene

at AJ opptrer utad på etatens
vegne.  I  praksis foregår det slik
at oppdragsgiveren — og det er
som regel Direktoratet for Stats-
kraftverkene — gir AJ beskjed om
hvilke eiendommer og rettigheter
som han ønsker å erverve. Så blir
det AJ's sak å ta kontakt med
eieren og om nødvendig fremme
søknad om ekspropriasjonstil-




latelse. Må ervervelsen skje ved
ekspropriasjon, blir vederlaget
fastsatt ved skjønn. Et viktig
skritt i skjønnsprosedyren er ut-
formingen av skjønnsforutset-
ningene. Der blir det angitt over-
for grunneierne og skjønnsretten
hvilke eiendommer og rettigheter
vi. vil ha.

Til å prosedere skj ønns-
saken trenges en prosessfullmek-
tig. En gang iblant blir en av
tjenestemennene ved AJ oppnevnt
som prosessfullmektig, men i re-
gelen skal prosessfullmektigen væ-
re Regjeringsadvokaten eller en
som han oppnevner. Dette har
sammenheng med den velkjente
erfaring at det generelt sett ikke
virker heldig at prosessfullmek-
tigen selv er direkte interessert i
sakens utfall.  I  såfall vil han
erfaringsmessig ha alt for van-
skelig for å innse at det kan være
en viss fornuft i motpartens an-
førsler også, og følgelig er han
sterkt «handikappet» når det gjel-
der å imøtegå disse. For øvrig
har ikke AJ's tjenestemenn tid
til å påta seg større prosessfull-
mektigoppdrag i tillegg til sitt
øvrige arbeid.

Helt ute av bildet er imidlertid
AJ ikke selv om det er oppnevnt
en prosessfullmektig. Foruten det
tekniske materiale han trenger —
og som han kan få direkte fra opp-
dragsgiveren — må prosessfull-
mektigen få beskjed om hvilke
rettslige standpunkter han skal
hevde, og på dette felt har AJ —
forutsetningsvis — bedre forutset-
ninger enn noen annen avdeling
i NVE. Vi bør også ha bedre over-
sikt over de spesielle rettslige for-
hold som knytter seg til vass-
drags- og elektrisitetsforsyning og
de konsekvenser våre forskjellige
standpunkter får, enn de fleste
jurister utenfor etaten. Og så lenge
vi ikke er overbevist om det mot-
satte, går vi ut fra at vi har det
— i all ubeskjedenhet. De enga-
sjerte prosessfullmekdger blir ik-
ke mindre verdifulle av den grunn.
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Arvid Løkensgard.

Deres styrke ligger i at de vet
bedre enn andre hvordan man
best skal legge fram sine stand-
punkter for retten.

Ekspropriasjonsfullbyrdelse —
erstatningsutbetaling.

Når skjønnet og — dessverre
som regel — overskjønnet er holdt,
gjenstår det enda et rettslig skritt,
nemlig å få gjennomført ekspro-
priasjonen, ved fullbyrdelseskjen-
nelse eller ved at grunneieren fri-
villig gir skjøte på eiendommen.
Her kommer vi igjen lett inn  på
et grenseområde mot oppdrags-
giverens virksomhet. Det er all-
tid et vilkår for gjennomføring
av ekspropriasjonen at erstatnin-
gen er betalt.

Selve erstatningsutbetalingen
hører imidlertid ikke under AJ,
men under oppdragsgiveren, og
derfor vandrer han og vi i noen
utstrekning omkring i hverandres
bed på dette stadium av saksbe-
handlingen. Takket være gammelt
bekjentskap og gode kollegiale
forhold er vi ikke kommet i noen
større krangel av den grunn.

InnkjØp av vassfall.
Endel eiendomssaker hører dir-

ekte inn under AJ's arbeidsområ-
de. Det gjelder for det første
«innkjøp av vassfall». Alt ved år-
hundreskiftet begynte staten å
kjøpe opp vassfall for å styrke
sine muligheter til å gripe regu-
lerende inn i kraftutbyggingen.
Oppkjøpsvirksomheten har fort-
satt med større og mindre inten-
sitet siden den gang, og siden AJ
ble opprettet i 1962 har disse opp-
kjøpene hørt inn under avdelin-
gen. Riktignok kan vi ikke greie
oppkjøpsvirksomheten helt på
egen hånd. Vi trenger hjelp av
andre avdelinger, både i V og E
og S, for å kunne gjøre oss opp
en mening om det er riktig å kjøpe
vassfallet og om dets verdi. Men
her er det altså AJ som er  opp-
dragsgiver,  for en sjelden gangs
skyld.

Salg og bortleie av vassfall.
Noen av de vassfallene som er

kjøpt for bevilgningen til «Inn-
kjøp av vassfall», blir senere over-
latt til Direktoratet for Stats-
kraftverkene for utbygging i et
av dettes anlegg. Andre ganger
blir de solgt til andre kraftutbyg-
gere. Under ingen omstendigheter
blir de avhendet før det er ak-
tuelt å bygge dem ut, for ellers
ville man jo ved saIget avskjære
seg den muligheten for å gripe
regulerende inn i kraftutbyggin-
gen som nettopp oppkjøpet skulle
gi. Det er klart at når det gjel-
der avhendelse av fall, er vi i en-
da større utstrekning enn ved er-
vervelsen avhengig av råd fra
andre avdelinger. Rett ut sagt
handler vi iallfall i prinsippet
— etter ordre fra E og V, når
det gjelder spørsmålet om vi skal
avhende fallet eller ikke, og når
det gjelder de viktigste vilkårene.
Fallene er jo som sagt kjøpt nett-
opp som et middel til å gripe inn
i kraftutbyggingen, og derfor må
det tas inn vilkår for dette for-
mål ved avhendelsen. Det er stort
sett bare spørsmål om pris- og
betalingsfrister som vi har av-
gjørende innflytelse over, og dette
er i denne sammenheng av under-
ordnet betydning.

Eiendomsforvaltning.

NVE er i dag eier av fallret-
tigheter i bortimot hundre vass-
drag rundt omkring i landet. Til
mange av fallrettighetene hører
det grunneiendommer også. I Osa
i Hardanger eier vi til og med
et påbegynt anlegg med en rekke
bygninger. Bygninger eide vi for-
resten ved Kongsbergfossene og-
så. Vi forsøker å gjøre vassfallene,
grunneiendommene og bygningene
m. v. inntektsbringende så godt
som mulig, ved bortleie av fiske-
rettigheter, beite osv. osv. Åpen-
bart overflødige grunneiendom-
mer prøver vi å kvitte oss med.
Bare det å holde rede på hvilke
eiendommer og rettigheter vi har

Arne R. Ødegard.

Lars Vasshus.

er forresten en vanskelig opp-
gave. Når dertil kommer at vi i
NVE's og elektrisitetsforsyningens
interesse har påtatt oss å være
rådgiver for Direktoratet for sta-
tens skoger når det gjelder dispo-
neringen av vassfall som ligger
i statsallmenning e. 1. blir opp-
gaven enda større.

Etter at overingeniør Jon Hoel
sluttet, og Vassdragsvesenet ikke
lenger har noen som har fulgt med
i  oppkjøpsvirksomheten fra be-
gynnelsen av, mistet vi etter hvert
oversikten, og for å bøte på dette
har vi nå engasjert en tekniker
til å foreta kartlegging, boniter-
ing og registrering av eiendom-
mer og rettigheter rundt om i lan-
det. Det er forklaringen på at det
er knyttet en skog- og jord-
skiftetekniker til AJ. Han skal
reise land og strand rundt om
sommeren  og  tegne og registrere
om vinteren.

Hjemfalne anlegg.
Et annet, viktig arbeidsfelt har

vi fått i og med at konsesjons-
tiden for en rekke private anlegg
er i ferd med å utløpe. Mange av
kraftverkseierne bruker kraften
til egen industrivirksomhet, og fle-
re av dem ønsker å utvide denne
industrivirksomheten. For utvidel-
sen trenges gjerne ny kraft, og ny
kraft kan ofte skaffes til veie ved
overføringer av nye vassdrag til
de gamle kraftanleggene eller ved
utnyttelse av tidligere konsederte
fallstrekninger som det ikke tid-
ligere har vært regningssvarende
å bygge ut. Imidlertid har indu-
striselskapene ikke lyst til å fore-
ta utvidelser av industriproduk-
sjonen dersom de om noen få år,
når hjemfallet inntrer, skal risi-
kere å miste krafttilførselen eller
å måtte kjøpe kraft på ennå
ukjente vilkår. Heller ikke vil de
utvide kraftanleggene når disse
skal hjemfalle om få år. Dette
kunne vært ordnet ved en avtale
med staten som framtidig eier
av kraftanleggene, om ikke loven
hadde satt forbud mot slike av-
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taler før hjemfallet er inntrått.
Vi sto altså her overfor en gord-
isk knute og denne knuten er
blitt løst — slik gordiske knuter
skal løses — ved å hugges over.
Anleggseieren overlater anlegget
vederlagsfritt til staten allerede
før konsesjonsfristen er utløpt.
Dermed kan staten uten å bryte
loven inngå avtale om framtidig
kraftlevering fra anlegget, og in-
dustrien får en mulighet for å
sikre sin framtidige kraftforsyn-
ing på slike vilkår at den kan
amortisere sine investeringer i
kraftanleggene. Til gj engj eld opp-
når landet som helhet den fordel
som ligger i utvidelse av industri-
virksomheten og utvidelse av
kraftanleggene. I tillegg oppnår
staten en godtgjøring som mar-
kerer at hjemfallet er reelt.

Samarbeidsavtalene.
I  de senere år har staten inn-

gått en rekke avtaler med kom-
muner og private om utbyggings-
samarbeid o. I. Det er altså dan-
net interessentskaper og selskaper
der NVE er med som andelseier.

I slike tilfeller er forhandling-
ene om andelsforholdet  rela-
tivt enkle — om enn harde. Der-
imot er det mye arbeid med for-
muleringen av avtaleteksten. At
uttrykksmåten er viktig er an-
takelig leserne enig i, om han ten-
ker seg tilbake på sine egne er-
faringer fra samarbeid med andre
mennesker.

Mange av dem som har inngått i
et kompaniskap, har nok oppda-
get at resultatet ble ganske anner-
ledes enn de hadde tenkt  seg  på
forhånd. Forholdene forandrer seg
og avtalen mellom samarbeids-
partene virker da annerledes enn
den gjorde under de opprinnelige
forhold. Avtalekonsipistene har
altså ikke vært framsynte nok.
Skal man unngå overraskelser av
denne art kreves det at man tar
seg god tid med utformingen av
avtalen.

Aj er i stor utstrekning truk-
ket inn i slike, da spørsmålet om

Anfinn Sunde.

hvordan en avtale vil bli å forstå
under de og de endrede omsten-
digheter er av juridisk art.

Som styremedlemmer i disse
interessentskapene og selskapene
blir i stor utstrekning oppnevnt
tjenestemenn i  NVE,  hovedsake-
lig fra Direktoratet for Statskraft-
verkene. Det er bl. a. styremecl-
lemmenes oppgave å passe på at
staten virkelig får oppfylt sine
rettigheter etter interessentskaps-
eller selskapssektoren. Det spørs-
målet har også en juridisk side.
Derfor har AJ fått mye arbeid
med å utføre sekretærtjeneste for
etatens representanter i de mange
samarbeidsforetakene.

Andre kontrakter.

Foran er nevnt endel særlig
iøyenfallende kontrakter. Det vil
føre ut i uendeligheten om jeg
skulle prøve å nevne alle kon-
traktsforhold som vi kommer i
berøring med. Vi har vært borti
alt fra skipskjøp til kontrakter om
kunstnerisk utsmykking. Her skal
jeg nøye meg med å nevne entre-
prenør- og kraftsalgskontraktene.
Når det gjelder slike kontrakter
er de rettslige spørsmålene —
iallf all etter våre oppdragsgiveres
mening — av relativt underord-
net betydning. Her finnes det fas-
te kontraktsformularer, og kon-
traktsforhandlerne slår seg derfor
til ro med at de fleste tenkelige
problemer er løst i detalj på for-
hånd.

Henvendelsen til AJ kommer
eventuelt etter at kontrakten er
fastlåst på alle vesentlige punk-
ter. Vi mener også å ha konsta-
tert en viss ulyst når det blir
spørsmål om å trekke AJ inn på
et tidligere tidspunkt, ut fra den
oppfatning at juridiske betrakt-
ninger ville komplisere en for-
handlingssituasjon som allerede
på forhånd er mer enn vanskelig
nok.

Det er vel ingen som tror at
AJ vil erklære  seg  enig i en slik
oppfatning. Vi har et godt øye
til flere av de gjengse kontrakts-




bestemmelsene, og klør etter å
forbedre dem. Og dessuten er vi
overbevist om at det lønner seg
å angripe problemene — også de
rettslige — så tidlig som mulig,
selv om det blir hodebry av det.
Dette var dagens tekstreklame.

Offentlig myndighet.
Når det gjelder NVE's rolle som

offentlig myndighet — som i før-
ste rekke V og E utfører — er
det svært sjelden aktuelt å over-
late til AJ å representere etaten
utad. Overfor V og E opptrer der-
for AJ stort sett bare som råd-
giver.

Rådene overfor V og E fram-
kommer som regel i form av be-
tenkninger om juridiske spørs-
mål eller utkast til brev angå-
ende forståelsen av de lover og
forskrifter som danner grunnlag
for myndighetsutøvelsen. Det er
jo nemlig slik at enhver offentlig
myndighet må utøves  i  henhold
til lov eller forskrifter eller andre
bestemmelser i henhold til loven,
og det er da et spørsmål for AJ
hvor langt hjemmelen rekker,
hvilke plikter en kan pålegge og
hvilke forbud en kan nedlegge i
henhold til de eksisterende be-
stemmelsene.

Til mange av tillatelsene, kon-
sesjonene m. v. blir det knyttet
vilkår. Det er delvis et juridisk
spørsmål også hvordan disse vil-
kårene skal utformes for at vi på
lang sikt skal oppnå akkurat de
virkninger vi tilsikter.

Konsulentvirksomheten over-
for de avdelinger som utøver
offentlig myndighet er kanskje
den mest krevende del av AJ's
virksomhet, fordi ethvert spørs-
mål av denne art har prinsipiell
betydning. Har staten en gang
lagt en bestemt lovforståelse til
grunn, må den følge samme lov-
forståelse for all framtid, og har
den formulert et vilkår overfor
en borger, bør den ikke uten
grunn behandle andre borgere an-
nerledes. Når det gjelder uttalel-
sene til de avdelinger som ut-

Anita østgaard.
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Oystein Flack.

øver offentlig myndighet i egent-
lig forstand, må derfor hvert en-
kelt ord veies på gullvekt.

Imidlertid kan det tenkes at
også de avdelingene det her gj el-
der, trenger en jurdisk represen-
tant utad. Det har f. eks. hendt
at en som har vært utsatt for en
ulykke ved elektrisk strøm har
villet gjøre staten ansvarlig for
at den ikke har forutsett faren
og truffet tiltak for å forhindre
den. Når det oppstår slike krav
er det en sak for AJ. Mange slike
saker er det heldigvis ikke.

Erstatningsspørsmål.
Andre erstatningskrav er det

imidlertid mange av. Denne store
bilparken som NVE har, fører til
at staten stadig blir innblandet i
trafikkuhell. Alle som, i likhet
med meg, har vært utsatt for det,
vet at motparten i trafikkuhell
— for ikke å snakke om forsik-
ringsselskapet kan være van-
skelig å komme til forståelse med.
Dette er blant de saker som de
andre avdelingene med største for-
nøyelse overlater til AJ.

Ellers oppstår det jo stadig
krav om erstatning i forbindelse
med den store og omfattende næ-
ringsvirksomheten som Direktor-
atet for Statskraftverkene driver.

Andre konflikter.
I forbindelse med de store kon-

traktene om kraftleie, utfØrelse
av arbeider osv. som NVE inn-
går oppstår det nok også i blant
uoverensstemmelser. Tvister om
lønns- og arbeidsvilkår melder seg
også. Imidlertid blir disse kon-
fliktene svært ofte løst i minne-
lighet. Partene har mye med hver-
andre å gjøre og regner vel med
at det de taper i den ene saken
kan de ta igjen som gevinst i en
annen. Under alle omstendigheter
er de så avhengig av et innbyr-
des godt forhold at de sjelden
innlater seg i rettssak med hver-
andre. Imidlertid har vi inntrykk
av at det til dels går med endel
arbeidstid til å diskutere forstå-
elsen av enkelte kontrakter.

Lover og forskrifter m. v.
Det som foran er beskrevet er

det daglige arbeid ved AJ, arbei-
det med å ordne opp i forholdene
mellom NVE og andre innenfor
rammen av de bestående lover og
forskrifter. Lovene og forskriftene
selv er imidlertid også nesten
til enhver tid under behand-
ling. Det melder seg stadig behov
for nye lover, og eldre lover og
forskrifter blir ettersom tiden går
uhensiktsmessige. Noen ganger
kommer initiativet til endring fra
en avdeling i NVE. Andre ganger
kommer initiativet fra andre stats-
institusjoner eller det framkom-
mer i form av en innstilling fra
en lovkomite. I alle tilfelle kom-
mer AJ inn i bildet, enten for
å formulere forslaget om lovend-
ring fra NVE eller for å formu-
lere NVE's uttalelse om andres
forslag. Når det gjelder lover og
forskrifter — som når det gjel-
der kontrakter eller konsesjonsvil-
kår — er det i første rekke AJ's
oppgave å formulere. Hvilke ord-
ninger som er mest hensiktsmes-
sige og hvilke virkninger man bør
søke å oppnå er det andre i etat-
en som er nærmest til å uttale
seg om. Det som krever mest ar-
beid er imidlertid — som foran
sagt — å tenke igjennom virk-
ningen av bestemmelsene i de
mange ulike situasjoner som kan
oppstå. Derfor blir AJ den avdel-
ingen som har mest arbeid med
saker angående endringer i lov-
og forskriftverket. Når det gj el-
der lover og forskrifter er det
dessuten som regel ikke bare en
enkelt av etatens avdelinger som
er interessert, men flere av dem,
kanskje alle, og samordningen av
de uttalelsene som kommer blir
da en spesiell oppgave som hviler
på AJ.

Stakkars oss.
Som det skulle framgå av for-

anstående har AJ nesten ingen
saker helt for seg selv. Den er
avhengig av uttalelsene fra andre
avdelinger og må i en rekke sa-

ker innrette sin virksomhet etter
andre avdelingers behov. Det er
klart at på den måten blir AJ av-
skåret fra å bestemme sitt eget
arbeidstempo. Vi får det vi kan
kalle en maset jobb. Stakkars oss!
Men jeg tror neppe noen av oss
ville bytte med noen annen i NVE.

AJ i november 1968.

øystein Flack.

BAUTA FOR SVANØE
Mi  meining:

Til slekt og  vener.

Ein hjarteleg takk til gamle vener
på Alvundeid, øksendal og Sunn-
dalsøra for gjestmilde og hugnadsamt
samvær nokre fine godværsdagar. Eg
fekk sjå noko av den fine byen med
hus og hagar og blanke bilar utanfor
og vene og glade borni leik og ga-
man. Aldeles storveis var anlegget
framfor kyrkja. Då eg såg all denne
velstand og venleik, forsto eg at
her må være rikeleg med midlar bå-
de hos kommune og private. Eg måtte
minnast tidbolken 1924-1933 med ar-
beidsløyse, tom kommunekasse, mat-
lappar frå forsyningsnemnda, eit for-
sorgsbudsjett som var gått med i 1.
halvår av budsjettåret. Eg var med
ordføraren til Oslo for å få Aura-
konsesjonen utvida og staten interes-
sert. Statsminister Nygaardsvold spur-
te kva det heile ville koste. Vi nemnde
noko om 60 millionar. Då kava Ny-
gaardsvold imot oss med begge dei
store nevane sine og sa at slike gi-
gantiske tiltak kunne staten ikkje inn-
late seg på. Tankane går også til min
gode ven Oksvik og min gode nabo
Svanøe som med seigt stræv dreiv
saka igjenom. Oksvik har som rett er
fått ein statue i bysentret, men utan
Svanøes målingar, utrekningar og kal-
kylar, ville truleg ikkje eingong den
«allmektige» Oksvik ha kome nokon
veg. Svanøe hadde alltid ei urikkande
tru på at Aurakrafta måtte  ein gong
skape ein storindustri. Det ville difor
være rett og høveleg om  Svanøe
fekk  si statue, jamsides Oksvik.  Til å
ta  seg  av den saka, må vel formann-
skapet være den neraste.

Trondheim 16. september 1968.

Med vensam helsing
A. Skrondal,

dr. theol.
Frå Aura Avis.

Studietur til utlandet
I Fossekallen nr. 3 står på side 3

eit lite stykke om studieturar til ut-
landet der konklusjonen er at vanlege
arbeidarar bør få vere med på studie-
turar til utlandet. No er det som regel
berre overordna som reiser. Ved eit
merkeleg treff står det i «Byggmes-
teren» nr. 19, oktober 1968, eit stykke
som kjem inn på same emnet. To
brør frå Noreg har vore i USA og
dreve med bygningsarbeid og er
komne hit att og her går dei inn for
byggemetodar dei har lært «derover».

«Dessuten finner man flere eksem-
pler på enkle verktøy og hjelpemid-
ler som i  høy  grad bidrar til å øke
håndverkernes effektivitet. To norske
malere med over 30 års praksis i fa-
get sa det slik: Det er nesten utrolig
at norske fagfolk oss selv iberegnet

ikke har greid å finne på slike
enkle og effektive redskaper. Karene
siktet til to pusseredskaper hengslet
på lange skaft, det ene til pussing av
plane flater, det andre til hjørner.»

Ikkje rettare eg hugsar er det ofte
folk er i USA og studerar husbygging,
men det er nok ikkje alltid rette
folka.  SN
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Årsfesten

1968

Festnemnda frå venstre: Handa til Breivik, Graatrud, ødegaard, Høverstad,

Annie Aalholm, Bjaaland, Randi Killi, Edith Eriksen, Liv Wennevold og Gun-



vor  Sagen.

Fredag 1. november var det
årsfest att i Kantina i Middel-
thunsgt. 29, den 5. i rekkja der.
Frammmøte var ikkje so stort
som ein kunne vente i eit hus
med 494 tilsette. Det var ialt ca.
120 som var komne då vi gjekk
til bords kl. 19.30. Når det so i
alt er om lag 500 tilsette so var
det frammøtt 22 prosent. Av des-
se er det ca. 380 karar og 120
kvinner.

Av dei 120 frammøtte var 43
kvinner og 77 karar og det var
frammøteprosent på 36 og 20.

Festen tok til med at forman-
nen i festnemnda, Bjaaland, ynsk-
te alle velkomne og ga over styr-
inga til Hillestad som var kjøke-
meistar. Hillestad sette opp ein
stor plakat bak seg med hesten
på, emblemet til NVE. Han heldt
fram med same symbol seinare
og, når noko skulle hende ringde
han med ei gamal hestebjølle.

Jansen frå Smestad spela trekk-
spel til dei seks songane.

Hveding heldt hovedtala og si-
dan det er første tala til oss sidan
han vart generaldirektør, altso
«tiltredelsetala», so prentar Fosse-
kallen eit utdrag av den.

«— Vi ser altså at oppgavene
foran oss ikke minker. De vil
vokse, både i mengde og kom-
pleksitet, både i kraftutbyggingen
og i de andre av NVE's ansvars-
områder. Den rasjonalisering som
det nå er tale om, er ikke en slik
som tar sikte på å avvikle en
statisk, tilstivnet oppgave med
færre folk. Det det gjelder, er å
kunne møte de stadig større og
vanskeligere oppgaver på en sta-
dig  bedre  måte. Det etaten og
etatens oppdragsgivere er tjent
med, er at enhver som arbeider
her, får det armslag og de ar-
beidsforhold som gjør det mulig 


for ham å gjøre sin del av jobben.
Det kan være at arbeidsdeling og
ansvarslinjer med fordel kan om-
legges fra tid til annen, ettersom
oppgavene skifter. Men etaten har
bruk for oss alle.

En viktig sak i denne forbind-
else er også å få gjort vår mål-
setting så klar som mulig, både
for etaten som helhet og for de
enkelte ledd i organisasjonen. Men
uansett hvor godt dette noen gang
kan bli gjort, så kan det aldri bli
reglementsfestet fra oven i alle
detaljer. Det vil alltid være et
spørsmål for den enkeltes person-
lige skjønn, hvor han enn sitter
i huset: Hvordan skal min del
av jobben gjøres, for at det skal
bli best for det samfunnet vi har
påtatt oss å tjene? —»

Bo Wingaard heldt ei godt ut-
tenkt tale for damene, medan det
var ein song til mennene i staden
for tale.

På matkartet stod det at vi
skulle ha Potage Champinose Gi-
got de Mauton Roti Macesonic
de Fruits Rafraiehis.

So vidt eg kunne kjenne var
det supa av sopp, lammesteik og
blanda frukt, godt var det ialfall,
serleg steika som ikkje var tørr.
Flack heldt på stutt varsel takke-
tale for maten.

I bulletengen som var send ut
før festen stod at ein ikkje måtte
vente for lenge før ein melde seg
på, det var då fåre for at ein 


måtte sitje åleine ved borda. Det
var folk som var tidleg ute, men
ikkje fekk borddame so det var
iallfall ikkje påmeldinga det gjekk
etter. No gjorde vel ikkje det
noko; men det rette hadde sik-
kert vore å trekke lodd, so fekk
lukka råde. Som det no er blir det
lett snakka om utvelj ing, for dei
som sit so til.

Eit seksmanns orkester tok over
når borda var flytte frå midt i
salen og ut til sidene. Folk sette
seg so ved småborda og fekk
kaffi der. Etter det eg kunne sjå
sat folk langt på veg sessa i lag
direktoratvis, so mykje utviding
av kjennskapet mellom desse vart
det nok ikkje.

Ei storfe i ein song lydde so:
«Damene har pynta seg i allefail»,
og det var sant. Det rann meg i
minne ei strofe frå «Haugtussa»:
«Det glimar og glor og blenkjer».
Etter det eg kunne konstatere
hadde ei av damene lårkort, tre
hadde bunad, fire fotside kjolar,
resten andre lengder, og so glima
det og glitra i armband og rin-
gar og syljer, og dansen gjekk so
livleg at det var ei lyst å sja.
Dei mest uthaldande svinga seg til
kl. 3 og det var godt gjort slikt
tempo som det var. Med den store
overvekt med karar var det dei
som sat og ikkje fekk danse, og
det var moro å sjå til eit om-
byte.

SN
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To mann fra Jugoslavia, ingeniørene Franjo Grof og Bora Rakin
var i første delen av oktober i NVE for å studere korleis vi ordnar
elektrisitetsforsyninga vår. Dei var frå Serbia der dei arbeider
med planer for overførings- og fordelingsnett. Dei høyrde til ei
fristående gruppe som driv med d enne konsulentverksemda. Gruppa
er ikkje bunden korkje til staten eller noko kraftverk. I NVE var
det mest i Elektrisitetsavdelinga i Elektrisitetsdirektoratet dei var.
Elles var dei på ein dags vitjing hjå Skiensfjordens Kommunale
Kraftselskap og eit par dagar i Trondheim ved EFI og høgskulen.
Fossekallen møtte dei saman med fagsjef Vinjar, og fekk dei til å
fortelje frå landet sitt, då vi rekna med at mange i etaten kan
ha interesse av korleis elforsyninga er ordna i Jugoslavia.

Landet er samansett av seks republikkar i Serbia, Bosnia —
Hercegovinia, Kroatia, Slovenia, Montenegro og Makedonia. Landet
er på 265 000 km2 og det er altso ein god del mindre enn Noreg
som er 324 000 km2 (utan Svalbard). Der bur 20 mill. menneskje,
dei rekna no nyleg med at det talet vart fyllt og då var det stor
stas.

Sett utanfrå er det ikkje so stor skilnad på organiseringa av
elektrisitetsforsyninga i Jugoslavia og Noreg. Kvart kraftverk er
der og ei økonomisk eining som våre private og kommunale verk.
Det som skil er at det der er arbeidarane som vel eit råd istaden
for hjå oss der heradstyret eller generalforsamlinga vel eit styre.
Ved deira kraftverk er det so dette rådet som står for produksjon
og omsetning av krafta. Arbeidarane får løna si av det som er
att når driftsutgifter og skatt er betalt, men det er her ei viss
utjamning mellom verka. Utanom desse råda er der so eit fellesorgan
for kvar republikk, og sidan eit slikt for heile landet. Desse organa
tek seg av økonomiske og andre problem knytta til elforsyninga for
området eller heile landet.

Dei er ikkje avhengige av staten. Alle desse organa er sjølvsten-
dige og frittståande, og dei kan organisere seg med ymse ulike
statuttar. Skilnaden frå norske tilhøve er at der er det dei tilsette
som styrer, medan det her er forbrukarane.

Største oppgåve som kraftlaga i Jugoslavia har no er å skaffe
kraft nok til å dekke den store etterspurnaden etter elektrisitet.
Dei reknar med ei stiging på 11-13 prosent for året. Nett no
held dei på og byggjer eit stort kraftverk (saman med Romania)

JUGO-
SLAVAR I

VASSDRAGS-
VESENET

FOTO: SVEDAHL

TEKST: NESDAL

Besøk
på Bre-

kontoret

TEKST OG FOTO

SVEDAHL
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Et glimt fra hyggekvelden.

MÅR KRAFTVERK MARKERER
20 ÅRS VIRKSOMHET

God film fra

det aktive

Mdr-miljøet

vilbli vist rundt

ved avdelingene

Frå Rjukan Arbeiderblad

Mår kraftverk ble satt i drift
ved årsskiftet 1948/49 etter man-
ge års intens anleggsdrift. For
å markere at det var 20 år siden
turbinene begynte å synge ved
verket, hadde de ansatte lagd til
en hyggekveld fredag. Her ble
den nye Mårfilmen vist. Filmen
som er i farger med lyd og inn-
talt kommentar, ga et impone-
rende bilde av kraftverkets ar-
beidsoppgaver og den aktivitet
som det er i MårmiljØet. Vi mØtte
arbeiderne i virksomhet inne på
fjellet ved Grotte og Strengen og
i den daglige rutine i kraftstasjo-
nen. og fritidssyslene hadde fått
en dominerende plass i filmen.
Det var hobbyvirksomhet som ro-
semaling, musikk og hagestell, det
var konkurranser i idrett m.v. og
det var opptak fra hyggekvelder
i Mårvang.

Filmen var lagd etter en idé
av Håkon Sandvik, og Eigil Berg-
stad var mester for de mange
flotte bilder og for arbeidet med
filmen for øvrig.

Filmen var kanskje i lengste
laget, og det er da også menin-
gen at den skal finpusses før den
sendes ut til de andre kraftverks-
avdelingene i landet. Velferdssje-
f en i Vassdragsvesenet, Harald
Gråtrud, uttalte at han var vir-
kelig imponert over dette tilta-
ket og regnet med at Velferdsut-
valget ved Mår ville bli påskjøn-
net. Filmen ville han ha med
rundt på sine ferder til avdelin-
gene. Den ville kunne gi inspira-
sjon for et godt velferdsarbeide
alle steder. Han roste de ansatte
ved Mår for et effektivt arbeid
på denne sektoren. Det er et
mønster for alle.
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Vann, vatn, vass — kjært barn har
mange navn og kan serveres på man-
ge måter. I form av små kuriositeter
og besynderlige facts byr vi nå på
en vanncoctail. Ingrediensene er
håndplukkede godbiter fra herværen-
de arkiv og litteratur ristet sammen
med produkter fra eget verksted.

Apropos navn,

avisen «Atlantic News Telegraph»
i byen Atlantic, Iowa, USA, sto det
i november 1966 under  Believe it or
not følgende lille notis:

Ganske visst er dette interessant, og

ørkenens skip

kan gå i flere uker uten å drikke.
I slike perioder mister kamelen me-
get vekt, og den kan tåle inn til
25 prosent vekttap uten å bli syk.
Når den igjen får vann, drikker den
slik at normal vekt gjenvinnes. Det
er observert at kameler kan drikke
opp til 120 liter på 10 minutter etter
en slik karavaneferd.

Visste De at

de første landnåmsmenn på Island
var hydrologer? Noen av dere vil
kanskje bemerke at dette er da
ganske opplagt. Ingen andre kunne
være i besittelse av slik reiselyst al-
lerede på de tider. Begrunnelsen for
påstanden er imidlertid en helt an-
nen og ligger i den hydrologiske
vurderingsevne disse våre forfedre
var i besittelse av. Historien kan
nemlig berette at de stolte nordmenn
ved første syn av Sagaøya skal ha
sagt: «Her er store elver, vi har fun-
net stort land». ( Moment fra Sigur-
jon Rists åpningstale ved den fjerde
Nordiske hydrologkonferanse i Rey-
kjavik, 1964).

Vi mennesker

bruker ofte en merkelig målestokk
på de tingene vi skal måle. Som barn
er det meget vanlig å gjøre ukepen-
gene om til antall kinobilletter. Se-
nere kan både whiskyflasker og andre
verdigjenstander tjene det samme
formål.

vi fikk spørsmålet om det var kor-
rekt.

Den norske ekspert i samisk, Dr.
Thor Frette, tok for seg Konrad Niel-
sens ordbok og plukket ut substan-
tiver i samisk som har med is og snø
å gjøre. Utvalget bygger på dialektene
i Kautokeino, Karasjok og Polmak. I
følge Frette er det over 40 samiske
ord for «is» og over 60 for «snø».
Mange av dem er imidlertid ikke
direkte uttrykk for is og snø, men
for ting i nær forbindelse med disse
begrepene. Atlantic News Telegraph
overdrev ikke.

Når vi skal måle store vannmeng-
der, så er ikke alltid det metriske sys-
tem det best beskrivende. Når vi
sier at det hvert år renner 36 000
km3 vann fra verdens elver og ut i
havet, så vil de aller færreste forbinde
noe reelt med et slikt tall. Det er
så stort, det er dessuten kubisk og
i ytterkant av vår fatteevne.

For oss nordmenn ville det kanskje
være vel så naturlig å bruke Mjøsa
som mål. Den har et volum på
56 km3. Vannføringen fra alle ver-
dens elver ville fylle Mjøsa 640 gan-
ger i løpet av et år, eller det vil ta
ca. 14 timer å fylle den &3. gang. Mjø-
sas eget tilsig ville bruke vel 5 år
på den samme oppgaven.

Mens vi snakker om Mjøsa,

— det bor ca. 3,4 milliarder men-
nesker på jorden. Tenker vi oss alle
disse mennesker lagt ut på isen på
Mjøsa en kald vinterdag, ville det
bli snaue 10 personer på hver kvad-
ratmeter. Det blir ganske visst trangt
om plassen, og det må legges i flere
lag. Uansett om isen kommer til å
briste eller ikke, vil vi få en vann-
standsøkning på bare 66 cm. Vi har
da tenkt oss at hvert menneske,
buskmenn såvel som kraftige nord-
boere, i middel veier 70 kg og at
gamle Arkimedes blir hørt.

Tenk om all is smeltet.

Det finnes kolossale mengder is og
snø i verden. Dersom all is smeltet
ville verdenshavene stige med over

Vann
vatn
vass

Servert  av
Hydrologen.

0 12 24

28 29

MARCH 1964

Den 27. mars 1964 Fra Belgia.

var det et stort jordskjelv i Alaska.
Denne rystelsen var så kraftig at
den ble registrert på hydrologiske
måleinstrumenter over store deler av
verden. Den ble selvsagt tettest re-
gistret i Nord-Amerika hvor USA
alene kunne påvise rystelsen i 1450
limnigrafer. Den ble også registrert
i England, Danmark, Belgia, Egypt,
Israel, Libya, Sydvest-Afrika, Syd-
Afrika, Filippinene og det nordlige
Australia. Jordskjelvet kunne ikke
spores på limnigrafer i Norge. I så
måte deler vi skjebne med 34 andre
forespurte land. At rystelsen kunne
være betydelig også enkelte ste-
der utenfor Amerika ser vi på illu-
strasjonen fra Belgia.

80 m. Omtrent 90 prosent av denne
isen ligger i Antarktis. Dersom denne
isen smeltet ville det bli nok vann
til å forsyne alle verdens elver i 800
år.

Tenk om

alt vannet i atmosfæren kom som en
plutselig regnskur. Fordelt over hele
jorden ville det bli en nedbørmengde
på ca. 25 mm.

Vann som faller

427 m oppvarmes en grad dersom
varme ikke tapes til omgivelsene.
Ute i en åpen elv vil en alltid ha
varmeutveksling mellom luft og vann,
men i tilførselstunneler og fallsjak-
ter til våre kraftstasjoner er varme-
utvekslingen forsvinnende liten.

Dette medfører at en kraftstasjon
med god virkningsgrad og vel 427
m fallhøyde får nær 1 grad varmere
avløpsvann dersom vannet går uten-
om turbinen enn når den er i drift.
Vi kan si at en avkjøler vannet ved
å sette turbinen inn. Elektrisk energi
kan ikke produseres av intet.

.Weatill" " ur,zau

O6LO,NOR*IÅI

AVIRS

WATER LEVEL
CHANGE. IN

CENTIMETERS
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OMORGANISERING AV NVE
Er dette nok, eller kreves det noe mere i dag?

I FOSSEKALLEN nr. 1 for mars i
år ble vi gjennom en redegjørelse
fra Administrasjonsdirektoratet gjort
kjent med hvordan denne sak er opp-
stått gjennom et forslag fra represen-
tanten Lars Platou i møte i Stortinget
den 13. juni 1967. Forslaget kom i sam-
band med behandlingen av St.meld.
nr. 19 (1966-67). I FOSSEKALLEN
nr. 2 for juni. d. å. gir fungerende ge-
neraldirektør H. W. Bjerkebo opplys-
ninger om sakens videre forløp. I
Hovedsamarbeidsutvalgets møte den
18. oktober d. å. ga direktør Torolf
Moe en orientering som kort fortalt
gikk ut på at Rasjonaliseringsdirekto-
ratet i midten av september sendte
Industridepartementet en rapport om
sine forundersøkelser.

Det som klart går fram av det som
er kjent i denne sak er at undersøkel-
sen, og formålet med denne, gjelder
en omorganisering av NVE, verken
mer eller mindre. Vel er det så at det
i dag er alminnelig erkjent at det er

NVE som er selve hodet, hjernefunk-
sjonen, i den organisme som dannes
av landets samlede innsats i kraftut-
byggingen og i elektrisitetsforsynin-
gen. Derfor er det intet å si på at
hodet blir undersøkt. Spørsmålet som
her reiser seg er om en slik begrenset
undersøkelse, selv om den gjelder
denne viktige kroppsdel, i seg selv er
nok. Kroppen er en helhet hvor der
overalt finnes muligheter for sykelige
tilstander. St.meld. nr. 19 inneholder
mange interessante opplysninger som
maner til ettertanke. Hva med de
mange elverk, det nevnes over 600.
Alle organiserte som selvstendige en-
heter, — større eller mindre konge-
dømmer innenfor vårt felles store
kongerike. Alle planlegger sine an-
legg, det være seg kraftverker, over-
føringer og trafostasjoner ut fra sine
egne lokale interesser. På et tidligere
tidspunkt, da det enkelte verk opp-
trådte isolert, kunne dette la seg høre.
Men helt annerledes stiller dette seg

i dag da verkenes tekniske samhørig-
het har utviklet seg slik at vi nå har
fått et teknisk samkjøringsnett så
stort og omfattende at det faktisk dek-
ker en meget høy prosent av folke-
tallet i landet vårt.

Det mangler så visst ikke eksempler
til å belyse dette med. Vi skal nøye
oss med et eneste, av ganske ny dato.

Onsdag 30. oktober hadde vi et me-
get interessant møte her på Rødberg.
Vi fikk besøk av flere ingeniører fra
NVE. Overingeniør Yngvar Mehium
holdt foredrag om den store kraftut-
bygging som er planlagt i Eidfjordver-
kene. Ved hjelp av film og lysbilder
ble vi godt orientert. Kartet viste det
som er planlagt på Hardangervidda.
Et påtenkt stort magasin i Hein-Halne.
Dammen beregnet til å koste 128 milli-
oner kroner. På møtet ble der rettet
spørsmål, — det samme spørsmål kom
forresten i et møte på Geilo like etter:

Forts. side 24

TRIMi staten
staten i TRIM
FOTO: SVEDMIL

Disser i pumper og hodene ruller, det
knaker i kalken, men humøret bob-
ler. Vi spretter og hopper og formen
kommer. Vi sender en takk for det
vi får lov til.

Man bøyer og tøyer, man puster,
peser, stønner og sv , — unn-
skyld, transpirerer — kort og godt,
man trimmer i Elektrisitetsdirektora-
tet for tiden. I sydfløyen i 2. etg.
har E-funksjonærene siden 2. sep-
tember i år drevet med oppmykings-
og avslappingsøvelser hver dag mel-
lom kl. 13.00 og 13.10. Dir. Moe og
kontorsjef Ibenholt tok initiativet til
trimmen og foranledningen var en
liten folder fra NIF's trimkomité med
tittelen «Trim i staten — staten i
trim», samt de mange tilfeller av

22 FOSSEKALLEN



Det hår kan man kaila
praktisk nordism:

SVENSKT
VATTEN
I NORGE
"BYT-LANAS"
I SITASJAURE
TILL NORSKT
KRAFTVERK

Skjomen

Kjårdavatn
MAX 615 m
MIN 589m

NORGE

Kraftstation
Reglerad sjö
Damm

"rn, Tunnel

0 5 10 15 20 mk

,,,,,
<»- '

Kobbvatn  A.4. SVERIGE
>4.

Autajaure
Sitasjaure
Max613m
Min603m

4.
4.

4.

4.

4.

Ritsem

Det hår kan man kalla praktisk nordism: Svenskt vatten I Norge «byt-lånas»
Sitasjaure till norskt kraftverk.

Sjdn Sitasjaure  spelar en betydande
dubbelroll i svensk-norska kraftpla-
ner just nu.  Roll 1:  Sitasjaure år
jåmte Autajaure regleringssjöar för
den planerade kraftstationen Ritsem i
övre delen av Suorvamagasinet.  Roll 2:
Sitasjaure år ett intressant delobjekt
i de norska planerna på Skjomen-
kraftverket vid Ofoten.

Det år nårmast som transiterings-
sjö Sitasjaure förekommer i det nor-
ska projektet. Unikt nog år det svenskt
vatten på norsk grund som nord-
månnen vill byt-låna mot «Norge-
norskt» vatten för att i Skjomen-sta-
tionen få ut en produktion av 1,1
miljarder kWh/år.

Den «svenska» sjön i Norge år
Langvatn. Ur kraftsynspunkt år den
svensk dårför att vattnet rinner mot

yrkesmyalgi blant direktoratets kon-
tordamer.

Trimmen  har slått relativt god an.
Deltakerantallet varierer imidlertid
en del, noen dager har det vært nær-
mere 30  trimianer  i aksjon, dvs, en
oppslutning på nærmere 50 prosent,
mens det andre dager har vært nede
1 6-7. Gjennomsnittet har ligget på
12--15.

Hva synes så de  trimmende  om til-
taket? En rask spørrerunde blant en
del av dem — spørsmålet var kort
og godt: «Hva synes du om  trirn-
men?»,  ga følgende resultat:

Sverige. Så såger lagen och konven-
tionerna. I gengåld lovar norrmånnen
oss vatten från den hel-norska sjön
Kjårdavatn, som ligger i Norge och
rinner åt rått håll (ur norsk  syns-
punkt).

En tunnel och en komplicerad måt-
teknik år förutsåttningen för att rått-
visa ska skipas. Men hår tror man
på tekniken. Och det som eventuellt
brister i teknik råttas till med god
vilja. Redan den vattenråttsliga pröv-
ningen vittnar om praktisk nordism.
En svensk jurist — avdelningsdirektör
Svante Frost 1 Vattenfall — för Nor-
ges talan inför svensk vattendomstol.
Och en norsk jurist — fagsjef øystein
Flakk i Vassdragsvesenet — klarar de
svenska affårerna inför de norska
myndigheterna.

H.  Dobloug: «Nå, formen har nå
ikke blitt direkte plagsom ennå».

Frk. Kaasa: «Jeg synes  trimmen
hjelper både for det ene og det andre
jeg»!

H. Olsen: «Forfriskende»!
Fru Stenvik: «Fin, jeg har i alle

fall ikke tid til å tulle med sånt
hj emme.»

H.  Pentzen:  «Trimmen  er ok den.»
Fru Smedstad:  «Trimmen  skjerper

både formen og arbeidsgleden og
æres bør de som har fremmet tilta-
ket.»

L. Bjella: «Jeg blir i alle fall

Men tro nu inte att fisken i Lang-
vatn år svensk. För den år norsk.
Så såger också lagen och konventio-
nerna.

Vinsten för norrmånnen av ett vat-
tenbyte via Sitasjaure uppskattas till
3 miljoner norska kronor om året
— i svenskt mynt 2 179 500 kronor
Om Langvatn skulle utgå ur bilden
reduceras årsproduktionen av  prima
kraft från  1,1  miljarder  kWh  till  911
miljoner kWh per år. Langvatn och
transiteringen ökar brutto-råntabilite-
ten för norrmånnen från  9,4  prosent
til 9,7 prosent.

En norsk krona = 0.7265 svensk
krona.  Sam  Lindström.

Skj i Skjomen  uttalas som i  «skjorta».

ikke halvparten så andpusten nå som
før på min daglige spasertur fra ga-
rasjen og opp».

Frk. Wistveen: «Det lyseste fore-
tagende som har blitt igangsatt i  E».

J. Günther: «Vel, noe har det hjul-
pet, men smokingen ble nå for trang
likevel».

Fru  Bergseth: «Jeg synes det er
fint. Absolutt alle burde være med»!

Som en ser — stort sett bare posi-
tive reaksjoner over hele linjen. Så
hvorfor nøle, A, S og V — sett i gang
og  trim!

K.S.
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Store erfaringer er høstet gjennom
disse to decennier. Skulle ikke dette
være grunnlag for en kritisk saum-
faring av det hele, for derved å gi
grunnlag for å stake ut velen vi skal
gå inn i framtiden. Dette til etter-
tanke og overveielse i Rasjonalise-
ringsdirektoratet og alle som måtte se
målsettingen i en isolert undersøkelse
og omorganisering av Norges Vass-
drags- og Elektrisitetsvesen.

Røberg 19. november 1968.

Ivar Aasen.

Hva med kraftubyggingen videre ned-
over Lågen, hva med utbyggingen av
Dagalifallene? Det eneste svar fore-
dragsholderen kunne gi på dette spørs-
mål var at det er Norsk Hydro, som
i kraft av sitt eierforhold, planlegger
og bestemmer tidspunktet når utbyg-
gingen i Dagalifallene skal realiseres.
Dette er det typiske I vår situasjon
dag. Disse fallhøyder, som fra natu-
rens hånd er plassert like solid i sam-
me vassdrag som Hein-Halne, kan ikke
tas med i en naturlig samlet planleg-
ging. Typisk var det at heller ikke
kartet, som ble vist som lysbilde, hadde
med Dagallfallene. Disse lå på den
andre siden av et jernteppe vi selv er
så redd for skal bli revet ned.

Vi har ikke så lite å lære av ut-
viklingen på et annet felt, som i mot-
setning til sterkstrømmens område, ar-
beider med svakstrømmen og yter fol-
ket sine tjenester gjennom denne.
Thorolf Rafto: Telegrafverkets histo-
rie 1855-1955, er alt annet enn kje-
delig lesning. Langt inne i det forrige
sekel fødtes rikstanken. Motstand mot 


denne manglet så visst ikke. Men de
ledende i administrasjonen sammen
med sterke positive krefter i Storting
og Regjering ledet målbevisst utvik-
lingen mot det mål som nå på det
nærmeste er nådd. Rikstanken er blitt
realisert. Alt ligger til rette for plan-
legging og takstpolitikk i landsmåle-
stokk. Hva med eierforholdet etter at
denne operasjon er sluttført? Så sant
landet ikke er okkupert av en frem-
med makt ligger elerforholdet trygt
hos folket selv. Hvilken eier skulle det
ellers være? Dette forsøkes ofte tåke-
lagt ved å snakke om den grådige sta-
ten som skal krafse til seg alt.

ELEKTRIFISERINGSNEMNDA, opp-
nevnt ved kg1. res. av 14. september
1945, leverte sin innstilling til Indu-
stridepartementet i 1947. På sin sak-
liste hadde nemnda et punkt med tit-
telen: «Hvorledes elektrisitetsforsy-
ningen bør organiseres.. Det er neppe
noe langt fra sannheten å si at nettopp
på dette punkt ble det mye skrik og
lite ull.

Over 20 år er gått siden den gang.

GOD GRUNN
Kvifor fortel du venene dine at du

gifta deg med meg berre fordi eg er
flink til å laga mat? sa fru Olsen
klagande til mannen.

Tja, ein grunn må ein jo ha,
svara Olsen.

SVIGERMOR:
Jasså,  din vesle skrønemakar, så

far er ikkje heime? Og så heng hatten
hans der på knaggen?

Ja, han kan vel ikkje stå inni
skåpet med hatt på, veit eg.

")<

EKSAMEN OG STRYK
Faren: — Og eg som hadde lova

deg ein motorsykkel, dersom du stod
til eksamen, og så går du bort og stryk!
Kva er det du i grunn har gjort sidan
j ul?

Lært å køyra motorsykkel, vel!

NVE's PERSONALE
Endringer i 3. kvartal 1968

Nytilsatte:

Ingvaldsen, Jon
Mettenes, Karl
Moe, Oddvar
Nilsen, Hans Z.
Paulson, Einar
Pettersen, Roald
Solvoll, Arne
Syrtveit, Tormod
Tøndevold, Erik
Wingård, Bo
Aas, Kåre

avd.ingeniør I
konstruktør II
overingeniør II
oppsynsmann I
konsulent I
maskinm.assistent
konstruktør II
avd.ingeniør I
overingeniør II
statshydrolog I
overingeniør II

Halvorsen, Tor
Hammersmark, Per
Henriksen, Paul
Hvatum, Ole
Jareid, Finn
Johansen, Torild
Jordahl, Klaus
Nygaard, Oddvar
Pedersen, Gunnar
Pentzen, Hallvard
Pran, Lorentz
Solheim, Rikard
Stubbene, Alf
Sæterbø, Einar
Tinjar, Sverre
Vik, Knut
Aalholm, Annie

Andberg, Per
Bergerøy, Roar
Bruset, Per
Dygg, Arne
Dypå, Arvid
Dyrdahl, Ole
Døhlen, Herman
Furu, Hallvard
Grødal, Anne

overingeniør II
el.maskimist
kontorassistent I
sivilagronom
sekretær I
kontorfullm. II
el.maskinist
avd.ingeniør I
oppsynsmann I
avd.ingenlør II
overingeniør II
avd.ingenlør I
el.maskinist
a--d.ingeniør II
konstruktør II
avd.ingeniør II
kontorassistent I

konsulent II
avd.ingeniør I
maskinm.assistent
sekretær I
førstesekretær
konsulent I
o.ing. I, anleggsleder
overingeniør II
kontorfullmektig II

SSU
Aura/Osbu
AA
VVK
SKH
SKH
Aura-verkene
SBF
VF-N. Norge
ESA
SBP
SBP
Gjøvik trafo
VVT
SR-Aura
SEU
AA

AJ
ET4
Aura-verkene
AV
Folgefonn-anl.
AA
Folgefonn-anl.
Aura-anleggene
Aura-anleggene

Annen:
Borge, Kristen
Dale, Steinar
Dalen, Gudmund
Dybwad, Johan
Hansen, Edvard
Haugen, Sidsel
Jupskås, Thelma
Kristiansen, Alfred
Langvik Hansen, Tor
Lorentzen. Edvin J.
Marstrander, Rolf
Melder, Ole M.
Pedersen, Fritz
Storvoll, Arne
Tidemann, Odd
Waagsaas, Ingrid

Avgått ved døden:
Kristiansen, Odd

konstruktør I
konstruktør III
konstruktør III
el.maskinist
oppsynsmann I
kontorassistent I
maskinbokholder
maskinrn.assistent
avd.ingeniør I
konstruktør II
overingeniør I
konstruktør II
konstruktør II
konstruktør II
stikningsformann
kontorassistent I

o.ing.- I tils.mann

EE0
VF-Vestland
SBP
Vik-anleggene
AP
Aura-verkene
VF-N.Norge
SEA
SBP
VII
Aura-anleggene

SBF
SEA
Folgefonn-anl.
Aura-verkene
VF-N.Norge
VH
Tokke-anleggene
Rana-verkene
Rar 7.-an1eggene
Rana-anleggene
SR
VH
Aura-anleggene
SBM
SBF
AA

ET 1. 1/8-68

Avansement og  opprykk:

Fratredelse
med pensjon:
Huseby, Aage kontorfullmektig I SKA
Posaas, Jarne førstesekretær AA
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