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GOD JUL!

Ved årets slutt vil jeg gjerne
få sende en hilsen til alle
medarbeidere i vår
store etat, på anleggene,
i driften, ved distrikts-
kontorene, ved hovedkontoret,
og takke for godt
samarbeid og stor
arbeidsinnsats
i året som går.

Og så får jeg lov med
det samme til å gi uttrykk
for det ønske som går fra

alle til alle i etaten,
om glede og fred i høytiden,
om en god jul og
et godt nytt år!

Vidkunn Hveding.
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oen ord om jula r
00

«Eder er i dag en frelser født, som er
Kristus, Herren, i Davids stad. Og dette
skal I ha til tegn: I skal  finne et barn
svøpt,  liggende i en krybbe. Og straks var
det hos engelen en himmelsk herskare, som
lovet Gud og sa: Ære være Gud i det høy-
este, og fred på jorden, i menneskers hans
velbehag.» (Luk. 2,11-15.)

Dette var noen av ordene som de almin-
nelige menneskene til sin store forferdelse
fikk høre av engelen, som kom i skyen
utenfor Davids stad for ganske nøyaktig
2000 år siden.

På denne måten var det at Gud gjorde
det kjent for folket at hans eneste sønn var
kommet til jorden, født av en kvinne. Der-
med var også den guddommelige beslut-
ning, som Gud av kjærlighet til oss men-
nesker måtte gjøre på grunn av sin rett-
ferdighet, gjort til virkelighet. Dette under
er det vi om kort tid skal feire og glede
oss over.

Hvorfor måtte Gud gjøre denne beslut-
ning? Svaret er ene og alene fordi det
fineste som Gud i sin kaperlyst skapte:
nemlig mennesket, ikke for evig skulle dø
den åndelige død.

For allerede de to første menneskene som
Gud bokstavelig skapte, gjorde seg skyldig
i en dødssynd: ulydigheten. Det syndige
som dermed besmittet mennesket, har vi
alle siden måtte lide under, og er dermed
skyldig til å dø, ikke bare legemlig, men
det frykteligste av alt, også åndelig. Guds
rettferdighet er m. a. o. utfravikelig. Den
krevde død over de to første som pådro
seg Guds rettferdige dom, og også over oss
alle mennesker, da vi aldri siden er kommet
bort fra det syndige.

Men her er det at juleevangeliet kommer
inn. Det som forteller om Guds ufattelige
kjærlighet til oss arme mennesker. Nem-
lig at han sendte sin sønn til jorden, som
et sant menneske, så at han kunne ta på
seg all verdens synd, og dermed dø den
åndelige død i vårt sted, som vil si å være
forvist fra Himmel og salighet i all evighet.

Det står i Bibelen at englene lovet Gud

med ordene: «Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden, i menneskers hans vel-
behag.» Den fred som englene ved denne
anledning sang om, er det største og vik-
tigste et menneske her i nådetiden kan få
oppleve. For det er den samme fred som
Jesus påskedagsmorgen velsignet sine di-
sipler med, og som vår kirkefar Luther
forklarer til å være ordene Jesus brukte
for å tilsi sine disipler syndenes forlatelse.
Den menneskesjel som på sin omvendelses
dag får kjenne virkningen denne fred gir
gjennom en god samvittighetspakt med
Gud, har dermed funnet fram til meningen
med livet, nemlig her i tiden å forberede
sin sjel til i tidløsheten å kunne få del i
det rike som ble beredt allerede før jordens
grunnvoll ble lagt.

Men dessverre er det så få som bryr seg
om å lytte til den lovprisning, som lød ut-
over Betlehems marker. Vi mennesker er
så altfor opptatt av å bli tilfredsstillet
kjødelig av materialismen. Nå, når julen
står for døren, er dette mer enn tydelig.
Avisenes annonsespalter er på den ene
siden fylt av tilbud fra restaurantenes
overdådige julebord til hele spektret av
mer eller mindre nødvendige ting vi kan
skaffe oss for penger. Og på den andre
siden bugner forretningene av fristende
varetilbud. Selvsagt er det ingen fornuft i
å fordømme denne velstand, som Gud har
velsignet oss med, men det beklagelige er,
at de fleste menneskene heller vil tilbe
guden Mammon, mens Jesusbarnet, som
denne forestående høytid dreier seg om,
blir trengt helt i bakgrunnen. Det er så
få som med et ydmykt hjerte vil erkjenne
den evige sannhet, at skal dette korte opp-
holdet her i tiden ha noen mening i det
hele tatt, må vi gi Gud anledning til, ved
sin hellige ånd, å la Jesusbarnet unnfange
i våre hjerter, så vårt nye menneske full-
bårent ved troen kan bli født ved et levende
håp i Jesus Kristus.

Da er det at vi i Guds øyne er velbe-
hagelige, og allerede nå, sammen med
englene, kan love og prise vår Himmelske
Fader.

Endre Antonsen.
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VASSDRACSVESENET 1971-72

Administrasjons-
direktoratet

Av direktØr Torolf Moe.

Vi nærmer oss igjen et nytt års-
skifte og er dermed kommet et
stykke på vei inn i 70-årene. De
store forandringer som vi regner
med at dette ti-året vil bringe i
våre arbeidsoppgaver, har ennå
ikke gitt seg sterke utslag, og or-
ganisasjon og arbeidsmåte er ikke
vesentlig endret. Men de nye opp-
gaver banker på med styrke og
krever organisasjonsmessig og ar-
beidsmessig tilpassing. Det vesent-
lige nye som 70-årene vil bringe
for oss i NVE, synes å bli arbeidet
med innføringen av varmekraften
i norsk elektrisitetsforsyning. Det
kan bli en stor og krevende opp-
gave i vannkraftlandet Norge.

Men ikke alt peker mot økte
oppgaver for NVE. Spørsmålet
om administrasjonsordningen for
vannforurensningssakene er ikke
avgjort, men de forslag som nå
foreligger, tyder på at disse sa-
kene skal føres ut av NVE. Av-
gjørelse om dette vil antakelig bli
tatt i løpet av 1. kvartal 1972 i
forbindelse med avgjørelsen om
opprettelse av et nytt Miljødepar-
tement. Det dreier seg her om et
arbeidsfelt som er i vekst og som
etter 1971-budsjettet har 26 stil-
linger og i 1972 vil få nær 40 stil-
linger. Hvilke følger en eventuell
utskillelse vil få for kontorlokale-
forholdene, er foreløpig på det
uvisse.

Ellers fortsetter som ventet per-
sonaløkingen ved hovedkontoret.
Mens vi i 1970 og 1971 fikk hen-
holdsvis 22 og 32 nye stillinger (12 


stillinger til vannforurensnings-
sakene ikke medregnet), er det i
1972-budsjettet foreslått 31 nye.
Det er fortsatt vanskelig å få alle
stillinger tilfredsstillende besatt.

NVE har i etterkrigsårene hatt
et relativt stort antall midlertidige
stillinger ved hovedkontoret. Det
er nå i 1972-budsjettet foreslått
at disse stillinger som det har vist
seg å være permanent behov for,
blir omgjort til faste.

Veksten i personaltallet medfø-
rer at vi stadig har behov for mer
kontorlokaler til virksomheten. I
1971 vil vi oppnå en foreløpig dek-
ning ved at vi får overta de loka-
ler som Norsk Polarinstitutt i løpet
av året fraflytter i Middelthunsgt.
29. Men allerede nå står vi over-
for vanskeligheter med dekning av
lokalbehovet i 1972. Hvis NVE blir
pålagt å stå for planlegging og
bygging av kjernekraftverk, blir
lokalspørsmålet meget påtreng-
ende.

Løsningen av NVE's oppgaver
krever i stigende grad anvendelse
av elektroniske datamaskiner.
NVE's eget CDC 3200-anlegg har
vært i stabil drift i 1971 for ad-
ministrative rutiner, tekniske be-
regninger og behandling av hydro-
logiske data. Anleggets kapasitet
er økt ved innsats av nytt utstyr
og bedret programutrustning. En-

Elektrisitets-
direktoratet

Av  direktØr Gunnar Vatten.

Antallet av arbeidsoppgaver som
Elektrisitetsdirektoratet er forut-
satt å løse og disse oppgavers om-
fang har økt betydelig i de senere
år. Aret 1971 danner herunder 


kelte tekniske beregningsoppgaver
er imidlertid av slikt omfang at
større maskinkapasitet trenges.
For å lette kommunikasjonen til
et større anlegg, er det planlagt
terminaltilknytning i NVE's EDB-
sentral til et CDC-6600-anlegg.

For juridisk avdeling er
skjØnnssakene i tilknytning til
NVE's egen vannkraftutbygging
og linjebygging fortsatt en hoved-
oppgave. Det foreligger nå lov-
forslag om forenkling av skjØnns-
prosessen, bl. a. om sløyfing av ad-
gangen til overskjønn. Dersom
slik endring blir gjennomført, vil
det på lengre sikt kunne bety en
viss arbeidsmessig avlasting og en
forkortelse av den tid avviklingen
av et skjønn nå krever.

Av andre lovsaker som vil bli
av betydning for NVE's arbeid og
som er under avslutning, er atom-
energiloven. Den ventes behandlet
i Stortinget i 1972, og vil få betyd-
ning for anlegg og drift av kjerne-
kraftverk. En rekke spØrsmål av
viktighet for framdriften i det ar-
beid som NVE nå forbereder seg
på når det gjelder kjernekraftut-
byggingen, ventes avklaret ved
denne behandlingen.

Ved inngangen til det nye år, vil
jeg takke for godt samarbeid i
1971 og ønske alle NVE's ansatte
en god jul og et godt nytt år.

intet unntak. Dette, sammen med
den relativt store personellendrig
som har funnet sted innen direk-
toratet dette år, har medført økt
arbeidspress for direktoratet som
helhet og for den enkelte. Arbeids-
situasjonen har til tider vært
meget problematisk, men vanskene
har vært overvunnet etter hvert,
ikke minst takket være den posi-
tive innstilling og den gode vilje
til samarbeid som har vært vist
fra de ansattes side. Dette positive
arbeidsmiljØ har for Øvrig også
vært medvirkende ved kontakten
med landets elektrisitetsforsyning,
og det skulle danne et godt grunn-
lag for det fortsatte arbeid med å
løse de mange spørsmål man står
overfor innen elektrisitetssekto-
ren.

4 FOSSEKALLEN



Ny 20 kV og gammel 10 kV-linje. Fron—Ringebu ved Fåvang.

Det har i 1971 vært en høy ak-
tivitet innen landets elektrisitets-
forsyning. Tilgangen på ny ma-
skininstallasj on i kraftverkene
ventes å komme opp i ca. 1000
MW, og denne vekst er nesten like
stor som den samlede vekst i år-
ene 1969 og 1970. Av større ny-
anlegg som er satt i drift i år kan
nevnes:

Vamma, Østfold fylke . . 100 MW
Savalen, Hedmark fylke 60
Rendalen, Hedmark fylke 100
Ana—Sira, Vest-Agder. . 100
Tonstad II, Vest-Agder. . 320
Suldal, 4. aggr.,

Rogaland fylke 	 70 »
Askåra I, Sogn og

Fj ordane 	 80 »
Bogna, Nord-Trøndelag

fylke 	 57
Guolasjokka, Troms

fylke 	 80 »

Forsyningssituasjonen var sist
vinter anstrengt innen de fleste
områder i landet. Denne situasjon
framkom som et resultat av util-
fredsstillende nedbørforhold i de
foregående 2 år. I Øst-Finnmark
var forholdene spesielt vanskelige,
og man måtte der gjennomføre
strømutkoplinger for den alminne-
lige forsyning flere timer i døgnet.

Foran kommende vinter synes
forsyningssituasjonen stort sett å
ha bedret seg vesentlig. På Vest-
landet og i Trøndelag har nedbørs-
mengden vært langt over det nor-
male, og det har til dels vært over-
løp i magasinene. Store nedbør-
mengder har også lokalt forårsaket
flom med til dels betydelige ska-
der som følge. I Sør-Norge er det
bare Østlandet og Sørlandet som
har fått relativt lite nedbør denne
høst. Overskuddskraft fra Vest-
landet og Trøndelag/Helgeland
blir derfor ført over til Østlands-
området for forbruk og lagring.
Linjekapasiteten mellom landsdel-
ene er imidlertid dessverre ennå
ikke tilstrekkelig til å føre over
all den kraften som kunne være
ønskelig. Forsyningssituasjonen
for Østlandet og Sørlandet synes
likevel å være under kontroll. Til
neste høst vil to nye 275 kV-lands-
delsforbindelser være fullførte,
nemlig mellom Østlandet og hen-
holdsvis Trøndelag og Vestlandet.
Sistnevnte linjeforbindelse skulle
etter planen vært etablert allerede
denne høst, men fullføringen ble
beklageligvis meget forsinket på
grunn av den meningsforskjell som 


oppsto i samband med valgt trase.
Linjen bygges imidlertid nå etter
de opprinnelige planer.

Øst-Finnmark representerer
dessverre forsyningsmessig sett et
unntak i den ellers relativt lyse
forsyningssituasjon. Innen dette
området har det i flere år på rad
vært meget lite nedbør og selv om
de hydrologiske forhold har bedret
seg i de siste måneder. forventes
fortsatt minsket produksjonsevne
ved bestående kraftverker. Ut-
byggingen av Adamselv kraftverk
er i tillegg blitt forsinket i ca. 1 år,
og dette verk ventes nå først å
komme i drift høsten 1972. Også
denne forsinkelsen skyldes van-
sker oppstått på grunn av diver-
gerende syn på utbyggingen innen
elektrisitetssektoren. For å løse
den akutte kraftmangel i området
er det imidlertid opprettet kon-
trakt om kjøp av 10 MW, 60 GWh
pr. år fra USSR. Direktoratet for
Statskraftverkene bygger for ti-
den en 154 kV-linje fra Kirkenes
til Boris Gleb for overføring av
denne kraftmengde, og linjen ven-




tes å kunne settes i drift i løpet
av desember måned d. å.

Til tross for den gode forsy-
ningssituasjonen i størstedelen av
landet, har bruttoforbruket eks-
klusiv elektrokjeler i de 3 første
kvartaler i år bare steget 3,2 pro-
sent sammenliknet med forbruket
i samme tidsrom i fjor. Dette hen-
ger til dels sammen med at for-
bruket innen grener av den kraft-
krevende industri har stagnert
eller avtatt. Særlig aluminiums-
industrien er for tiden inne i en
periode med sviktende etterspør-
sel, og det er derfor iverksatt pro-
duksjonsinnskrenkninger ved en-
kelte bedrifter. Selv om et nytt
aluminiumsverk, Lista Verk, ble
satt i drift våren 1971, har det
samlede forbruk innen denne in-
dustrigruppe likevel ikke økt i år.

Ved  Elektrisitetsavdelingen  er
personellsituasjonen fortsatt van-
skelig. Fagsjef Robert Strømme
flyttet fra avdelingen den 1. mai
for å overta stilling som sjef for
Salgsavdelingen ved Direktoratet

FOSSEKALLEN 5



for Statskraftverkene. Overinge-
niør Kjell Amundsen har fungert
som fagsjef og leder av avdelingen
fra samme tidspunkt. Det ble fra
1971 opprettet en del nye stillin-
ger, men fem av disse er fortsatt
ubesatt på grunn av vansker med
å skaffe kvalifisert personale. Ar-
beidsoppgavene ved avdelingen
øker stadig i omfang, dette henger
delvis sammen med overføring av
oppgaver til avdelingen, men først
og fremst på grunn av at den ge-
nerelle systemplanlegging stadig
tillegges større vekt. Avdelingen
har også i 1971 vært sterkt enga-
sjert i det inter-nordiske planleg-
gingsarbeid gjennom NORDEL.
Dette gjelder så vel planleggingen
av den videre utbygging av pro-
duksjonsapparatet (kraftbalanser,
beregninger) for Norden som hel-
het, som de videre planer for ut-
bygging av hovedoverføringsnet-
tet. De utførte undersøkelser har
som kjent ført til at NORDEL bl. a.
har anbefalt at det opptas forhand-
linger mellom de berørte parter
med sikte på at Norges behov for
varmekrafttilskudd i første om-
gang søkes dekket ved import fra
Sverige og Danmark. Her forut-
settes det da også at det forhandles
om gjennomføringen av nødven-
dige mellomriksforbindelser for å
sikre en god utnyttelse av produk-
sjonsapparatet i Norden. Forhand-
linger pågår for tiden og avdelin-
gen kan til en viss grad bli
engasjert i etterprøving av for-
handlingsresultatet. Ved siden av
de konkrete nettberegninger for
1975- og 1980-stadiene, arbeides
det i NORDEL's regi med forslag
til dimensjoneringsregler for det
samkjørende nordiske nettet.

Det er utarbeidet en rapport
vedrørende økonomisk innpassing
av kjernekraft i vårt produksjons-
system. Det har videre vært arbei-
det med spørsmål vedrørende hen-
siktsmessig plassering av kjerne-
kraftverk og hensiktsmessig stør-
relse av kraftverk og aggregater.
Effektdekningen må etter hvert
vies større oppmerksomhet og det
er bl. a. av denne grunn innledet
et samarbeid med EFI—NTH om
beregningsmetoder for pålitelighet
i elektrisitetsforsyningssystemet.
Det er også engasjert en sivilinge-
niør til å arbeide med disse spørs-
mål ved NTH i første omgang og
med tanke på senere praktisk an-
vendelse av utviklede beregnings-
metoder. Det arbeides for øvrig
med å finne fram til hvilke effek-

ter som til enhver tid er tilgjen-
gelig i vårt produksjonssystem. I
samarbeid med Samkjøringen og
NORDEL er det videre satt i gang
et apparat for å registrere effekt-
belastninger til forskjellige tider
av året. Dette vil en kunne dra
nytte av ved senere effektprogno-
ser.

Også i framtiden vil imidlertid
energiprognosene være det viktig-
ste underlag for utbyggingsplan-
leggingen og her er det arbeidet
en del med bedre prognosemeto-
der basert på regresjonsanalyse.

Av andre oppgaver nevnes ut-
arbeidelse av grunnlagsmateriale
for dimensjonering av vannkraft-
anlegg, vurdering av nytten av
spesielle vannkraftprosjekter i det
totale system, arbeid med utarbei-
delse av en dekningsplan for Nord-
Norge, ajourføring av materiale i
enegriutredningen, oppstilling av
teknisk mulig utbygging av pro-
duksjonssystemet som underlag for
industripolitisk vurdering av
kraftsalg og kraftbalanser til
kraftkrevende industri, uttalelser
vedrørende konsesjonssøknader
for kraftverk og ledninger m. m.

Ved  Konsesjons- og tilsynsavde-
lingen  er arbeidsmengden fremde-
les stor. Bemanningen i 1971 har
vært relativt god, og man har der-
for greid å løse mange store ar-
beidsoppgaver. Overingeniør Kar-
sten Johan Warloe overtok stillin-
gen som leder for konsesjonskon-
toret den 15. januar d. å. Over-
ingeniør Ingvar Steine ble tilsatt
som kontorleder ved tilsynskonto-
ret 1. mars d. å. etter å ha fungert
midlertidig fra mai i fjor.

Det arbeides med å avklare en
rekke spørsmål i forbindelse med
den nye lov om bygging og drift
av elektriske anlegg, og dette ar-
beidet styres nå av en arbeids-
gruppe med deltakere fra EE, ES
og EK. Det synes bl. a. å være et
behov for bedre informasjon utad
når det gjelder forståelsen av den
nye lov og nødvendigheten av å
være ute i god tid med søknader.
Anlegg skal som kjent ikke påbe-
gynnes før konsesjon foreligger, og
det kan i dag være en lang og ar-
beidskrevende sak å finne fram til
en akseptabel kraftlinjetrase, da
som regel flere alternativer må
vurderes.

Det har vært et stort antall
konsesjons- og ekspropriasjons-
saker. Arbeidet med disse er sta-
dig økende, da det etter hvert er 


blitt flere instanser som må inn i
bildet under behandlingen, og da
hensynet til naturvernet har ført
til flere møter og befaringer enn
tidligere under saksbehandlingen.

NVE er i løpet av dette år av
Industridepartementet gitt en
rekke fullmakter som har stor
betydning for Konsesjons- og til-
synsavdelingens arbeid:

Ved brev fra Industrideparte-
mentet av 20. januar 1971 ble NVE
bemyndiget

1. til å treffe avgjørelse i henhold
til den nye lov av 19. juni 1969
om bygging og drift av elek-
triske anlegg (en tilsvarende
fullmakt som NVE hadde hatt
etter den tidligere lov av 16.
mai 1896),

2: til å avgjøre saker angående
konsesjon på leie av inntil
10 000 kW elektrisk energi,
avgjørelsesmyndighet når det
gjelder avgivelse av kraft ved
utbygging, ved kraftleie og når
det innvinnes kraft ved regu-
lering,
avgjørelsesmyndighet når det
gjelder visse spørsmål i forbin-
delse med registrering av
kraftledninger og sist, men
ikke minst:
avgjørelsesmyndighet i hen-
hold til lov om oreigning av
fast eigedom.

Videre kan nevnes at NVE ved
Elektrisitetsdirektoratet i brev av

oktober 1971 fra Industridepar-
tementet er blitt meddelt følgende:

«Industridepartementet bestem-
mer:

Den myndighet som nå tilligger
Industridepartementet i henhold
til bemyndigelse ved Regjeringens
resolusjon av 4. juli 1929 til å ut-
ferdige de i § 2 i lov nr. 4 av 24.
mai 1929 omhandlede tekniske
forskrifter for hvordan elektriske
anlegg skal utføres, vedlikeholdes
og drives, overføres inntil videre
til Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen.»

Dette er bekjentgjort til alle
interesserte parter.

Når det gjelder tildeling av kon-
sesjonskraft og priser og vilkår for
slik kraft, er en rekke nye og tid-
ligere saker under behandling.
Konsesjonskraften fra Sira—Kvi-
na for 1. byggetrinn ble etter inn-
stilling fra Hovedstyret tildelt de
respektive kommuner av Industri-
departementet i mai 1971. Prisen
ble av departementet fastsatt til
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132 kV - linje Guolas — Hungeren. InnfØring Hungeren.

selvkost, dog slik at en kommune
om den Ønsker det, kan forlange
kraften levert til statskraftpris.
Hovedstyrets innstilling gikk ut på
den til enhver tid gjeldende stats-
kraftpris til alminnelig forsyning.
Til behandling foreligger nå til-
deling av konsesjonskraft også for
2. og 3. byggetrinn i Sira—Kvina.
Ved lovendringen i 1969 ble kon-
sesjonskraftprisen primært fast-
satt til vanlig pris i vedkommende
forsynings- eller samkjØringsom-
råde. Det var noe av intensjonen
at dette skulle gjØre disse saker
enklere. Det viser seg imidlertid
at det fortsatt knytter seg en rekke
problemer til prisfastsettelsen. For
å få helt klare prisbestemmelser
har Industridepartementet under
overveielse å foreslå nedsatt et ut-
valg som tar hele konsesjonskraft-
spØrsmålet opp til vurdering med
sikte på en mulig lovendring.

Det er sendt ut en rekke med-
delelser for elektriske anlegg. Per-
sonalet har videre deltatt i en
rekke møter og konferanser både
i  nordisk og internasjonal sam-
menheng.

Konsesjons- og tilsynsavdeling-
ens informasjonsblad «Paragraf-
en» kom ut med sitt første num-
mer i mai d. å. Bladet kommer til,
bortsett fra det første nummeret
som blir av mer generell karakter,
å inneholde prinsipielle avgjØrel-
ser, fortolkninger, typegodkjen-
ninger, beskrivelse av ulykker og
branner og ellers spesielle saker.
Et nytt nummer er under trykking
og vil komme ut ved månedsskif-
tet november/desember. Informa-
sjonsbladet har fått en stor opp-
slutning ute og det leveres i 1500—
1600 eksemplarer i hvert nummer.

Elektrisitetstilsynets årsberet-
ning er fortsatt populært i sin nye
form. Den er sendt ut i 6000-7000
eksemplarer i 1971.

Når det gjelder spesielle komite-
utredninger kan nevnes AUS-inn-
stillingen som nå er til behandling
ved avdelingen. Dessuten synes
forslag til nye mellomspennings-
forskrifter å være særlig aktuelt.
Man har hatt en rekke møter  i
forskriftskomiteen, utvalg for lav-,
mellom- og høyspenning.

Avdelingens sivilingeniører har
deltatt i møter i inn- og utlandet
i flere av IEC's tekniske komiteer.

Den sterke kontrahering av nye
passasjerskip har fortsatt og be-
siktigelsesarbeidet sammen med
Elektrisitetstilsynet og Veritas har
vært drevet intenst.

Innen Elektrisitetstilsynet er
bemanningen bedre enn tidligere.
Arbeidsoppgavene er fremdeles
store og besiktigelsesvirksomheten
omfattende. Foruten de vanlige
gjØremål har Elektrisitetstilsynet
måttet ta stilling til en rekke nytt
materiell, utstyr, installasjoner og
liknende.

Ved  Organisasjons- og stønads-
avdelingen  har overingeniør Hal-
vard Nordberg fungert som fag-
sjef etter at den tidligere fagsjef
overtok stillingen som elektrisi-
tetsdirektØr. Som ny fagsjef ble i
september ansatt kraftverksbesty-
rer, sivilingeniør Andreas Rogne-
rud ved Ringerike Kraftverk.
Rognerud tiltrer den nye stilling
1. februar neste år.

Utredningen vedrørende elektri-
sitetsforsyningen i Akershus og
Møre og Romsdal har vært be-
handlet av fylkestingene i de to
fylker. I Akershus ble Akershus
Elektrisitetsverks styre gitt full-
makt til å forhandle med de be-
rørte parter, og arbeidet med dette
er i gang.

I  Møre og Romsdal ble saken
tatt opp igjen i fylkestinget i juni
i år etter at den i fjor ble utsatt
i påvente av uttalelser fra kom-
muner og kraftselskaper. Fylkes-
tinget sa seg i prinsippet enig i at
det ble arbeidet videre med orga-
nisasjonsformen for kraftforsynin-
gen i fylket, og ba NVE om å
hjelpe til med dette.

På dette grunnlag ble det  i  ok-
tober  måned avholdt møter på 


fire sentrale steder i fylket under
ledelse av overingeniØren for elek-
risitetsforsyningen og med repre-
sentanter for samtlige produk-
sjons-, engros- og fordelingsverk.
Det ble her enstemmig besluttet å
anbefale nedsatt fire komiter for
å utrede organisasjonsspØrsmålene
i disse distriktene. Til disse komi-
t&r vil det etter forslaget bli opp-
nevnt representanter for de re-
spektive kommuner og kraftsel-
skaper foruten en representant fra
fylket. Arbeidet forutsettes å
komme i gang på nyåret.

I Finnmark er det innkommet
uttalelser fra kommunene og
kraftlagene vedrØrende de alter-
native forslag til omorganisering
av elektrisitetsforsyningen, uttal-
elsene er ennå ikke bearbeidet av
samarbeidsrådet.

I Troms fylke er det fattet ved-
tak om at TromsØ elektrisitets-
verk skal sluttes sammen med
Troms fylkes kraftforsyning. Sam-
menslutningen vil muligens bli
realisert alt fra 1. januar 1972.

Det arbeides dessuten med ra-
sj onalisering og omorganisering
flere steder i landet. Av aktuelle
områder skal nevnes Nord-Helge-
land/Salten-området i Nordland
og Fosen-området i SØr-Trønde-
lag. Innstillingene fra de nedsatte
arbeidsutvalg regnes lagt fram  i
begynnelsen av neste år. Videre
pågår det arbeid i Maudal-områ-
det i Rogaland og Nord-Gud-
brandsdal i Oppland.

Internt har organisasjonskonto-
ret arbeidet videre med EDB-be-
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handlingen av elverksregnskaper
for å finne fram til hensiktsmes-
sige og pålitelige sammenliknings-
data. En av funksjonærene har
vært engasjert som foredragshol-
der ved de innføringskurser som
NEVF har arrangert omkring i
landet i forbindelse med det nye
regnskapsopplegg for kommunale
elverk.

Arbeidssituasjonen ved kontoret
har vært anstrengt på grunn av
de mange arbeidsoppgaver og stor
personalavgang.

Statsstønadskontorets virksom-
het i 1970 har, som i de nærmest
foregående år, i det vesentlige
dreid seg om stønadsspørsmål i
forbindelse med anlegg som ikke
er rentable, eller som vil medføre
særlig høye kraftpriser for ved-
kommende verk. Av de 45 mill.
kroner som ble stilt til disposisjon
til stønadsformål under kap. 991
for inneværende år, er ca. 22,6
mill, kroner disponert til stam-
linjer eller samkjøringslinjer, ca.
11,7 mill, kroner er gått til for-
nyelse og forsterkning av forde-
lingsnett og 10,1 mill, kroner til
vasskraftanlegg, mens bare 269 000
kroner er brukt til å skaffe elek-
trisk kraft til steder som tidligere
ikke har hatt noen form for elfor-
syning. I årets løp er 15 husstan-
der med til sammen 44 personer
skaffet elforsyning til hushold-
ningsformål, hvorav de fleste får
sin forsyning fra dieselaggregater,
de øvrige ved tilknytning til det
alminnelige fordelingsnett. Ifølge
de sist utarbeidede oversikter er
det knapt 400 husstander med til
sammen ca. 850 personer som for
tiden er uten elforsyning i vårt
land. Antall husstander som har
forsyning fra dieselaggregater er
for tiden 120. Det er således noe
over 500 husstander som i 1971
vil få nyte godt av den spesielle
tilskuddsordning som ble innført i
1970 og som gjelder alle husstan-
der som er bosatt slik at de ikke
kan få tilført elektrisk kraft fra
det alminnelige fordelingsnett eller
fra lokalt vasskraftverk. Tilskud-
det er som for 1970 satt til 600
kroner pr. husstand. For dem som
ikke har dieselaggregat og store
utgifter til drift av dette, er til-
skuddet ment å være en kompen-
sasjon for manglende elforsyning,
idet de må dekke sitt energibehov
på andre og mindre tilfredsstil-
lende måter. Dessuten er det gitt
betydelige tilskudd til drift av det 


gassturbinaggregat (0,6 mill, kro-
ner) som er satt inn på Nordkyn,
for at rasjoneringen der skal bli
mindre streng i tiden inntil områ-
det kan få tilført kraft fra Adams-
elv kr aftverk.

Det har i 1971 vært stor pågang
fra elverk som har utsatte anlegg
om lån av de mobile aggregater
som NVE har kjøpt inn for stø-
nadsmidler. Dette har motivert
anskaffelse av flere aggregater, og
det er i 1971 bestilt ytterligere to
mobile aggregater fra Kongsberg
Våpenfabrikk. De er forutsatt le-
vert omkring årsskiftet 1971/72.
Hvert aggregat er på 1200 kW og
er således av samme størrelse som
de fire aggregater NVE tidligere
har kjøpt fra KV. Det er forutsatt
at ett av de nye aggregater skal
stasjoneres i Finnmark og ett i
Sør-Norge. Det er å håpe at etaten
snarest vil få anledning til også
å anskaffe noen flere mindre ag-
gregater snarest mulig, da det er
stort behov for disse.

Etter at stønadsmidlene for 1971
er fordelt, foreligger det pr. 1.
oktober en søknadsmasse på ca.
240 mill. kroner. Herfra vil det dog
gå fra søknader på ca. 30 mill, kro-
ner, som det ikke lenger vil være
aktuelt å opprettholde eller imøte-
komme. Stønacisbehovet er derfor
fortsatt stort og prioriteringen er
vanskelig.

I forbindelse med forslag om at
elavgiften måtte sløyfes som øre-
merket avgift, har en arbeids-
gruppe sammensatt av folk fra
Finansdepartementet, Industride-
partementet og Elektrisitetsdirek-
toratet drøftet spørsmålet om det
fortsatt skulle være behov for
støtte til elforsyningen og i tilfelle
dekningsmåten for denne m. v.
Gruppen anbefalte enstemmig el-
avgiften sløyfet bl. a. under hen-
visning til at den medførte en sær-
belastning på elektrisk energi og
en vridning i elektrisitetens dis-
favør sammenliknet med andre
energikilder, og at den ikke var
nøytral i relasjon til optimal res-
sursallokering. Gruppen var ellers
av den mening at det fortsatt
burde opprettholdes en form for
statsstøtte til elforsyningen som en
sosialt begrunnet utjevningsord-
ning og at en nyordning av støtte-
opplegget ikke måtte medføre en
nedtrapping av utbyggingstakten
innen elforsyningen. Arbeidsgrup-
pens innstilling fikk bred tilslut-
ning fra fylkesmenn og elkonsu-
lenter m. v. som har hatt den til 


uttalelse, men de fleste tok det
uttrykkelige forbehold at en om-
legging ikke måtte medføre en re-
duksjon av støtten til elforsynin-
gen. Også hovedstyret sluttet seg
til gruppens innstilling uten ve-
sentlige forbehold. Melding om
framtidig støtteordning innen el-
forsyningen vil trolig bli lagt fram
for Stortinget om kort tid.

Elavgiften, som etter arbeids-
gruppens forslag, skulle avtrappes
til 0,1 øre i 1971, for deretter å
falle helt bort fra 1. januar 1972,
ble imidlertid tatt helt bort ved
utløpet av 1970, idet den midler-
tidige lov om avgift på elenergi
ikke ble forlenget.

Istedenfor denne elavgiften som
var på 0,2 øre pr. kWh for vass-
kraftverk over 200 kW, ble det fra
og med 1971 innført en avgift på
0,4 øre pr. kWh på forbruk av
elektrisk kraft, dog unntatt hus-
holdningsforbruk. Den nye av-
giften er i motsetning til den tid-
ligere elavgiften ikke øremerket.

Finansieringsspørsmålene er
fortsatt vanskelige. Kvotene for
lån i Norges Kommunalbank og på
partialobligasjonsmarkedet som
også for 1971 ble satt lavere enn
det registrerte lånebehovet, ble yt-
terligere redusert på grunn av de
prisdempende tiltak som ble satt
i verk ved årsskiftet.

Det ble likevel oppnådd en viss
lettelse ved at Norges Kommunal-
bank i 1971 fikk anledning til å
ta opp to utenlandslån til fordeling
på flere selskaper. Forholdene på
det utenlandske lånemarked må
imidlertid fortsatt karakteriseres
som vanskelige. Låneforholdene
så vel innenlands som utenlands
har bevirket av avdelingens ar-
beid i samband med finansiell pri-
oritering fortsatt må betegnes som
meget komplisert.

Prisstoppen for elektrisk kraft
som ble opphevet i oktober 1970
ble igjen innført 8. desember 1970
med virkning fra 20. november
1970. Dette ga de ferreste elverk
som tidligere hadde søkt om god-
kjennelse av tariffjusteringer, an-
ledning til å gjennomføre nødven-
dige tarifforhøyelser. Det er da
innsendt søknader om en rekke
dispensasjoner fra prisstoppbe-
stemmelsene, men disse er bare
unntaksvis blitt innvilget. I mai
ble det riktignok gitt en generell
adgang til 10 prosent forhøyelse,
men da de fleste elverk i realiteten
har hatt prisstopp i et par år, er
den likviditetsmessige stilling ved
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disse verk blitt utilfredsstillende
og dette har ført til en økning av
lånebehovet. Etter prisstoppens
opphevelse 15. november i år, må
man ventet en økning av gjennom-
snittsprisen på elektrisk kraft uten
at det på det nåværende tidspunkt
er mulig å si hvor stor denne vil
bli.

En har inntrykk av at det ar-
beidsdokument med tarifforiente-
ring og tariffmønster som Elektri-
sitetsdirektoratet sendte ut i fjor
høst, i stor utstrekning er blitt lagt
til grunn ved utarbeidelsen av nye
tarifforslag. Direktoratet har vært
representert i den tariffkomite som
er oppnevnt av Norsk Elektrisi-
tetsverkers Forening.

Sekretariatet  har som i tidligere
år, foruten saker av rent admini-
strativ art som personalsaker
m. v., vært engasjert i forbindelse
med spørsmål angående avgifter

Stats-
kraftverkene

på elektrisk energi, herunder spe-
sielt merverdiavgiften. I tillegg
har sekretariatet arbeidet med en
rekke saker av forskjellig art, ek-
sempelvis i forbindelse med lov-
endringer, vedtektsspørsmål etc.

De arbeidsmessige problemer in-
nen direktoratet er omtalt innled-
ningsvis. Det er dog grunn til ved
avslutningen av dette tilbakeblikk
over året 1971 å gi uttrykk for
ønskeligheten av en snarlig be-
dring av direktoratets personal-
situasjon, slik at det innen rimelig
tid kan bli mulig å komme så ajour
med saksbehandlingen som ønske-
lig.

Jeg vil nytte anledningen til å
takke hver enkelt for den store
innsats som de har ytet i året 1971
og for deres positive bidrag for å
bevare og styrke det gode arbeids-
miljø.

God jul og godt nytt år.

nes omfang. Mitt inntrykk er at
det har vært en heldig løsning at
vi har fått egen verneleder ved
Bygningsavdelingens anleggskon-
tor. Han minner oss stadig vekk
om ting vi bør passe på i vårt
daglige arbeide, ting som så lett
blir en rutine som fører til at vi
slapper av i vår aktsomhet. La
oss ikke føle vernefolkenes appel-
ler som mas vi blir vant til, og
dermed slappe av.

I 1971 er det kun lille Bjerka
kraftvek på 20 MW som settes i 


drift ved de anlegg vi bygger selv.
I tillegg får vi våre 40,3 prosent
av 2 maskiner i Åna-Sira kraft-
verk og 2 nye maskiner i Tonstad
kraftverk (vår andel 170 MW)
slik at samlet ny effekt blir 190
MW for Statskraftverkene. På
Tokke er Bitdalsanlegget fullført,
dvs. dammen og overføringstun-
nel til Songa kraftverk, og ved
Rana er siste del av østoverførin-
gen kommet til.

Av viktige linjer og understa-
sjoner satt i drift siste år er 275
kV-linjen Fåberg—Vang og 132
kV-linjen Gjøvik—Minne. I Hasle
er satt inn en ny 700 MVA trans-
formator 380/275 kV. Første
etappe på den viktig 275 kV-stam-
linjen mellom Trøndelag og Øst-
landet er satt i drift ved at strek-
ningen Trondheim—Aura er klar.
Strekningen fra Aura til 275 kV-
nettet på Østlandet blir ferdig
neste høst. Den for Nord-Norge så
viktige 132 kV-linje mellom Nord-
reisa og Guolas er ferdig.

Det er vemodig å konstatere at
tre av våre mest kjente anleggs-
administrasjoner er ved å bli totalt
avviklet. Det gjelder Aura-anleg-
gene hvor Stortinget 1. oktober
1947 vedtok at Aura kraftverk
skulle bygges. Det er kommet
mange vedtak og kraftverk siden
det. Men nå er denne administra-
sjons arbeide avsluttet etter av-
slutningen av Trollheim og Gråsjø
kraftverk. Videre har vi Rana-
anleggene, hvor utbyggingen av
Nedre Røssåga ble vedtatt 10. juli
1947, og som i 1972 avvikles etter

Av  kraftverkdirektør

Sigurd Aaleficerd.

I likhet med hva jeg gjorde i
fjor vil jeg, når det gjelder detal-
jene ved det arbeide som er utført
ved de enkelte anlegg og kraft-
verk i drift, vise til årsberetnin-
gen som vil foreligge en gang på
nyåret.

Også i år har vi hatt ulykker
som har ført til tap av menneske-
liv. Ved boring på en tunnelstuff
ved Grytten falt en stein ned og
drepte en mann. Ved Skjomen om-
kom en som ikke var ansatt hos
oss. Med bulldozer kjørte han ut i
sjøen og ble sittende så fast i
førerhuset at han, da tidevannet
steg, døde før man fikk ham løs.

Ulykker vil alltid kunne skje.
Det vi må gjøre er å anstrenge oss
for å redusere antallet og skade-

Folgefonn-anleggene. Veibygging Markkjelkevatn—Juklavatn 1970.
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Bildet er tatt I Vengedalen 1. juni 1971. Gravemaskinen står om lag rett over
påhugg. Anslagsvis 30 m snø ned til vei når en tok til. Meget sleppet og stygt

fjell i hele fjellsiden — en hel del løs stein i og på snøen.

at alle arbeider ved Rana og
Bjerka kraftverk er avsluttet.
Tokke-anleggene begynte i 1955
og avslutter nå etter at Bitdals-
dammen er ferdig. Ved Tokke
gjenstår å bygge Kjela kraftverk
på ca. 50 MW. Vi vet at kraft-
verket vil bli bygget, antakelig før
1980, men foreløpig er det andre
prosjekter hvor kapitalen bedre
kan anvendes. Også anleggsarbei-
dene ved Vikfalli regnes avsluttet
i 1972 ved at vann fra bl. . Fre-
svikbreen blir overført til kraft-
verkene i Vik. Vikfalli er som
kjent et felleseie mellom Sogne-
kraft (12 prosent) og staten (88
prosent) hvor vi har påtatt oss
gjennomføringen av prosjektet og
hvor våre anleggsarbeidere startet
i 1963.

De anlegg som i år og neste år
vil trekke av med de fleste pen-
gene er Folgefonn-, Skj omen- og
Grytten-anleggene. Skj omen er
for 1972 ført opp med et penge-
behov på over 100 mill, kroner,
hvilket er det høyeste beløp for
noe enkelt anlegg for ett år i
NVE's historie.

I juni i år fikk vi tillatelse til å
bygge magasiner i Tyssovassdra-




get. Arbeidet her utføres av en-
treprenørfirmaet A/S Høyer-El-
lefsen.

Neste år regner vi med å sette
i gang anleggsarbeid ved en del
nye overføringslinjer. Det gjelder
en linje fra Hasle til Halden, lin-
jer i Follodistriktet, fra Grytten til
Moa og fra Straumsmo til Bardu-
foss.

Vårt håp for oppstarting av an-
leggsarbeider ved et nytt kraft-
verk er at Stortinget våren 1972
behandler reguleringssøknaden for
Eidfjord-anlegget, og at det blir
gitt tillatelse til utbygging av en-
kelte av de områder som inngår i
vår plan. Vi har ordnet oss med
en liten stab bosatt i Eidfjord. De
skal planlegge anleggsdriften,
plassering av boliger, brakker,
verksteder m. v., stikke anleggs-
veger og kraftledninger, de skal
ha kontakt med kommunale og
fylkeskommunale myndigheter. I
det hele tatt skal de legge forhol-
dene slik til rette at om vi får til-
latelse til å bygge, kan vi hurtig
komme i gang etter vel forberedte
planer. Om Stortinget ikke vil ha
utbygging i Eidfjord, vil vi hurtig
kunne trekke oss vekk fra stedet 


uten at det blir synlige merker
etter oss.

Oksla kraftverk i Tyssedal vil
tidligst kunne påbegynnes i 1973,
og da avhengig av om vi kan finne
plass for det innen budsjettram-
men.

Søknad om reguleringstillatelse
og utbyggingsplan for Ulla-Førre
regnes å forligge før jul. Planen
er utarbeidet i 2 alternativer, det
ene med hovedstasjonen i Førre-
botn i Jøsenfjorden, det andre tar
vannet over til Suldal. Vi kommer
primært til å søke om utbygging
mot Suldal. Alternativene er vist
bl. a. i «Vår virksomhet 1970».

Hovedstyret var i november i
år på befaring til Sogn i forbin-
delse med vår søknad om utbyg-
ging av Leirdøla. Dette synes å
være et lite kontroversielt pro-
sjekt. De videre planer for utbyg-
ging av det vi noe misvisende kal-
ler Jotunheimen fortsetter, og i
1972 ventes framlagt flere delsøk-
nader. Ellers er våre folk opptatt
med planlegging av Altavassdra-
get i Finnmark, Forra i Nord-
Trøndelag, Vefsna i Nordland, og
vi er på ny så vidt begynt med
planleggingen av Svartisområdet.

Vi har intensivert forhandlin-
gene med danskene om kabel og
med svenskene for å kunne sikre
oss garantert tørrårsimport. Det
vil føre til at vi kan øke vårt pri-
makraftsalg vesentlig ved i de fle-
ste år å kjøre vannkraft og kun i
tørrår importere varmekraft.

Vi har foretatt en arbeidsdeling
slik at vi konsentrerer oss om
varmekraft importert fra nabo-
landene, mens Hafslundgruppen
fortsetter sitt arbeide med olje-
fyrte kraftverk. Det er blitt aktu-
elt for oss å anskaffe f. eks. 2
stykker 60-80 MW gassturbinan-
legg. Det er aggragater som kan
skaffes hurtig, er billige i innkjøp,
men svært dyre i drift. Ideen med
slike aggragater er at de meget
sjelden skal benyttes, men de til-
later oss å øke fastkraftsalget en
del fra bestående vannkraftverk.

Den store utfordringen vi står
overfor, er at det synes sikkert at
Statskraftverkene får ansvaret for
byggingen av det første atom-
kraftverket, eller kj ernekraftver-
ket som vi heretter vil kalle det.
Vi regner med at kjernekraftver-
ket skal være i drift omkring 1980
og da er det ikke mere enn tiden
og vegen for oss. Vi må regne
med i stor grad å benytte konsu-
lenter av mange slag, men vi unn-
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går ikke selv å måtte ansette en
hel del folk med tilstrekkelig
kompetanse.

Kjernekraftutfordringen, sam-
men med det faktum at fagsjefene
for Bygningsavdelingen og Salgs-
avdelingen slutter til nyttår, gjør
at vi har foretatt en vurdering av
hva vi på kort sikt må gjøre i
Statskraftverkenes organisasjon
for å kunne klare oppgavene. Vi
foreslår at det opprettes en egen
kjernekraftavdeling som skal fore-
stå prasjektledelsen av det første
kraftverket. Avdelingen skal selv-
sagt benytte seg av de tjeneste den
kan få fra nåværende avdelinger,
og disse må dermed regne med en
betraktelig økning av arbeids-
mengden. I tillegg til forslaget om
kjernekraftavdeling blir det rela-
tivt små forskyvninger og endrin-
ger i organisasjonsmønsteret. Vi
vil på annen måte orientere de
ansatte om det forslag vi akter å
fremme. For våre ansatte ved drift
og anlegg ute vil endringene ikke
bety noe som helst fra nåværende
praksis.

Som jeg fortalte i fjor arbeider
vi med en langtidsplan for Stats-
kraftverkene. For de av dere som
måtte ha vært redd for at vår
virksomhet skulle avta, kan vi si
at det motsatte uten tvil vil bli
tilfelle. Også langtidsplanen vil vi
komme tilbake til når tiden er
inne.

For våre kunder har det vært
utilfredsstillende ikke å få sikker-
het for om Statskraftverkene kan
øke kraftkontraktene slik at deres
behov blir dekket i årene fram-
over. I år har vi bedt våre kunder
oppgi hvor mye kraft de vil binde
seg til å inngå kontrakt for de en-
kelte år til og med 1975/76. Det
viser seg at ønskene, uten at vi
inngår nye kontrakter om levering
til storindustri, ikke helt kan dek-
kes uten ekstraordinære tiltak. Det
er grunnen til at vi har gått inn
for å anskaffe gassturbinaggrega-
ter. Under forutsetning at disse
aggregater kan være  i  drift i 1973
fant hovedstyret å kunne etter-
komme alle ønsker fra de av våre
kunder som representerer såkalt
alminnelig forsyning. (Det synes
nå neppe mulig å ha dem i drift
før i 1974). Dette betyr at vi har
forhåndssolgt all den krafttilgang
vi får til og med året 1975/76.
Kundene har bundet seg til å be-
tale for den kraft de nå tegner
kontrakt på, men vi har innrøm-
met ett års varsel til å redusere 


økningen i kontraktskvantum det
enkelte år med inntil 20 prosent.

For kommende år har vi velfylte
magasiner. Men mens vi i fjor
måtte skjære ned leveringen av
ikke garantert kraft til storindu-
strien, må industrien i år selv re-
dusere på grunn av avsetnings-
vanskelighetei for sine produkter.
Budsjettert overskudd på drifts-
regnskapet for 1971 er 1,2 mill.
kroner. Driftsresultatet synes å
bli meget dårligere. Det er flere
årsaker til det. Prisstoppen gjorde
bl. a. at vi ikke fikk legge på
kraftprisen før 1. juli d. å. med 10
prosent som vi hadde regnet med
fra nyttår. Videre har vi måtte til-
bakebetale kr. 10.00 pr. kW/år til
Tokkekraftavtakerne etter at en i
mange år pågående tvist med de-
partemntet nå er løst i minnelig-
het. Med renter betyr det at vi
måtte tilbakebetale ca. 14 mill.
kroner som ikke var forutsatt.

Samkjøringen av kraftverkene i
Norge, som er det nye landsomfat-
tende samkjøringsselskap, har
vært i virksomhet siden 1. januar
i år. Det nye selskapet skulle
bl. a. bety mulighet for bedre
utnyttelse av kraftproduksjonsap-
paratet. Som er et ledd i bestre-
belsene er det fra juli i år innført

Vassdrags-
direktoratet

Av  dir. Hans Sperstad.

HYDROLOGI

Året byrja med normale snø-
forhold i høgare strøk sørpå, men
låglandet, særleg på Vestlandet,
hadde lite snø.

Den milde vinteren ga stort til-
sig der i vintermånadene. Om-
kring pinse kom ei varmebølge
som førte til kraftig snøsmelting
og store flommar. Spesielt i Sogn
og langs Østlandsdalføra var flom-
mane store. I Lærdal blei flom-
men den største som har vore i
manns minne, og førte til betyde-




omsetning av tilfeldig kraft etter
korttids grensekostnad. Tidligere
fastsatte styret i Samkjøringen
prisene for tilfeldig kraft for en
hel sesong på forhånd, mens pri-
sen nå derimot vil være avhengig
av situasjonen til enhver tid. Den
enkelte angir sitt ønske om kjøp
eller salg til forskjellige oppgitte
priser for en uke av gangen. Pri-
sen vil så bli søkt satt slik at det
blir balanse mellom tilbud og et-
terspørsel.

Staten har monopol på eksport
og import av elektrisk kraft, også
tilfeldig kraft. Tidligere tillot vi
samkjøringen for fellesskapets
regning å delta i slike transaksjo-
ner mot en viss overføringsavgift.
Samtidig med innføring av det nye
prissystem for tilfeldig kraft, har
vi for egen regning overtatt all
kraftutveksling med Sverige. An-
dres tilfeldige salgs- eller kjøps-
behov overfor utlandet blir nå ka-
nalisert via oss ved at vi kjøper og
selger etter foran nevnte prinsipp.

Det gjenstår å takke våre mange
medarbeidere ute ved anleggene,
ved kraftverkene, linjer og under-
stasjoner, sammen med alle på ho-
vedkontoret for god innsats i siste
år. God jul og godt nytt år.

lege skadar. I Gudbrandsdal og
Hallingdal var flommen den stør-
ste i dei siste 20-30 år, men det
blei ikkje meldt om store skadar
her. På Vestlandet elles blei ein
spart for stor flom på grunn av
mangelen på snø da varmen kom.

Utover sommaren var avløpet
sørpå normalt eller noko under
dette,  i  Telemark godt under nor-
malt. Utover hausten blei det
svært tørt på Østlandet, mens
Vestlandet og Trøndelag derimot
fekk rikeleg med nedbør.

Også i Nordland byrja året med
normale snøforhold. I ytre strøk
av Troms og Vest-Finnmark var
det svært store snømengder, men
små i indre strøk. Dette førte til
store vårflommar i dei små kyst-
vassdraga.

Ut på ettersommaren og hausten
har det vore store nedbørmengder
og høg vassføring i Nordland. I
slutten av august førte dette til
ekstremflommar med høgaste ob-
serverte vasstand også på vass-
merke med lang observasjonstid.
Fleire målestasjonar blei tatt av
flommen.
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1971 har vore eit ekstra godt år
sett frå eit databehandlingssyns-
punkt. Vi har vunne over alle
fjorårets vanskar i samband med
overgangen til nytt dataanlegg og
kan lettare tilfredsstille det stadig
aukande behov for hydrologiske
data.

Vårt magnetbandarkiv for ob-
serverte vasstandar inneheld nå
ca. 26 000 observasjonsår (25 801
obs.år pr.- d. d.).

Ved årsskiftet 1971/72 reknar vi
med at ca. 50 prosent av alle våre
vassmerke vil vera ajourførde
fram til og med 1970.

Produksjonen av «Vannstands-
observasjoner i Norge» ligg fram-
leis nokre år på etterskot. Planen
å kunne gi ut tre av desse årbøk-
ene i 1970 har vi ikkje makta å
gjennomføre.

Arkivet for isreduserte og kom-
pletterte data har auka til 7500
observasjonsår. Vi har lagt stor
vekt på å få ajourført fram til og
med 1970 ei rekke av dei viktig-
aste vassmerka.

VII oppretta i fjor eit platearkiv
som inneheld alle nødvendige opp-
lysningar om våre vassmerke.
Dette vassmerkebiblioteket har
vist seg å vera til stor hjelp i
EDB-arbeidet.

Totalt er det utarbeidt ca. 100
program. Ein del av desse er opp-
dateringsprogram for våre dataar-
kiv, men eit ikkje uvesentleg tall
er brukarprogram som blir nytta
av hydrologane i deira arbeid.

Snøakkumulasjonen på breane i
Sør-Norge blei våren 1971 funne
å vera ganske normal, spesielt i
Jotunheimen, medan breane len-
ger vestover fekk litt meire snø
enn det normale. Sommarens av-
smelting var også omtrent normal,
trass i ein relativt kald juli månad.
Det som ikkje smelta i juli blei
delvis innhenta i den relativt
varme august månad, og den used-
vanleg milde hausten som førte
med seg at breane smelta langt ut
i september. Desse tilhøva valda
at massebalansen på breane i Jo-
tunheimen viser eit sluttresultat
av nærmast + 0, dvs, at heile
vinterakkumulasjonen akkurat så-
vidt smelta. Slike forhold har ein
relativt sjeldan, og dei hydrologi-
ske målingar i brerike felt vil difor
i år vera spesielt interesante, da
breane sin verknad på hydrologien
er praktisk talt heilt kompensert.

I alt blei 8 utvalde brear i Sør-
Norge detaljundersøkt (dei same
som i 1970) og 3 brear i Nord-

Norge, alle i Svartis-området. For
sistnevnte område betyr det at dei
planlagde langsiktige undersøking-
ane der oppe nå er komme godt i
gang. I år ble det bygt ein stasjon
ved Høgtuvbreen, den siste i eit
planlagt trekanta observasjonsnett
omkring Svartisen.

Slamundersøkingane blei fort-
satt i 1971 etter same retningsliner
som i fjor, men med eit betyd-
ningsfullt tillegg, idet ei nærare
gransking av slammets mineral-
sammensetning, kornstørrelse og
mekaniske eigenskapar blei sett i
gang. Dei sistnemnte undersøking-
ane er utført etter ynske av Stats-
kraftverka for å skaffe materiale
for vurdering av slitasje-risiko i
turbinar, ventilar, osv, ved dei
planlagde brekraftverk. Det fin-
aste breslammet kan man nemleg
ikkje bli kvitt, det held seg svev-
ande svært lenge og verkar som
fin smergel på alle ståldetaljar det
passerer.

Til slutt kan nemnast at arbeidet
med prognosemodellar er kome
eit langt skritt vidare, idet vi nå
har funne fram til ein formel som
vi trur med stor tilnærming kan
forutsi avløpet frå eit breområde
når visse meteorologiske data er
kjende. Gode prognosar kan nå ut-
arbeidast for 1, 2 eller eventuelt 3
dagar. Arbeidet kan vera av be-
tydning for økonomisk dagleg drift
av brekraftverk, der magasine-
ringstilhøva oftast ikkje er så gode
som for andre kraftverk.

Registrering av alle brear i
Nord-Norge er fullført i 1971;
dette skal danne grunnlag for eit
liknande breatlas som er utgitt for
Sør-Norge.

I samband med dei fleste nye

Ved Brekontoret  er  det i samarbeid
med Stockholms Universitet utvikla eit
apparat for kontinuerleg registrering
av vatnets slaminnhald. Apparatet har
vist at slammet av og til kjem i bølger,
som reine «slam-skyer», noko som
aukar vanskane med å ta representa-



tive prøver.

planar om utbygging av vassdrag
blir det sett i gang isobservasjonar
for å få grunnlag for ei vurdering
av eventuelle endringar i istilhøva
som utbygginga kan valda. I det
siste er det blitt lagt langt større
vekt på problematikken omkring
auka frostrøyk enn tidlegare, og
Iskontoret har i stor grad også
måtte vurdere spørsmål av denne
karakter.

Våren 1971 blei det sett ned eit
rådgjevande utval for fjordunder-
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søkingar som er sett saman av re-
presentantar frå Universitetet i
Oslo og Bergen, Tromsø Museum,
Vassdrags- og havnelaboratoriet
og NVE, Hydrologisk avdeling.

Dei same institusjonane tek del
i ei undersøking av verknaden av
auka vintervassføring til våre
fjordar i samband med kraftverks-
utbygging, og utvalet skal koordi-
nere undersøkingane.

I Skjomenfjorden har arbeid alt
vore i gang i fleire år, og ein er
nå i ferd med å sette i gang til-
svarande undersøkingar i ein an-
nan større fjord. I tillegg vil det
bli gjort mindre omfattande un-
dersøkingar i andre fjordar, og
desse vil som tidlegare i stor grad
bli utført av Iskontoret.

For utvalet skal det tilsettast
ein teknisk sekretær, og utvalets
sekretariat har kontor ved NVE.

Grunnvatnproblemet får stadig
større vekt i norsk hydrologi, noko
som naturleg fører med seg eit
auka press på grunnvatnkontoret.
Det er derfor nå i gang eit «Ut-
valg for prognoseforskning». Før-
ste del av utvalets program er å
kunne prognosere grunnvasstil-
siget i lågvassperiodar.

Som tidlegare har kontoret ar-
beidt med å klarlegge innverk-
naden av reguleringar og over-
føringar på dei naturlege grunn-
vasstilhøva langs vassdraga våre.
Det er i gang regelmessige obser-
vasjonar av grunnvassforhold,  i
Aurland, Jostedal, Eidfjord, Lær-
dal, Mørkridsdal, Rendal, Sirdal,
Stjørdal, Sunndal og Østerdalen,
og på Garmo (Vågå) og Otta. I
løpet av året er det dessutan sett
i  gang registrering av grunnvass-
stand på 83 stader i kommunane
Skjåk, Lom, Vågå og Sel. Desse
undersøkingane er sett i gang i
samband med ei eventuell utbyg-
ging av Aust-Jotunheimen.

Det er vidare sett i gang obser-
vasjonar i Alvdal (24 målepunkt)
og i Verdal (21 målepunkt). Ved
årets utgang skjer det avlesingar
på vel 400 observasjonsstader.

I løpet av året er det vidare
kome i gang eit samarbeid med
Norsk Institutt for Vannforskning
for innsamling av grunnvassprø-
ver for kjemisk analyse. Ein er
dessutan i gang med undersøkin-
gar av elvane si minstevassføring.
Dette problem skal nå bli gjen-
stand for intensiv innsats gjenom
det nemnde «prognoseutval». Ved
årets utgang er det i gang slike
undersøkingar  i  6 vassdrag. Det

Slamprøvetaking i  elva frå  Nigards-



breen. Ved store vassføringsvariasjonar
må  ein ta ei prøve kvar time —  elles

tar ein prøver 5 gonger pr. dag.

er vidare utarbeicit planar for lik-
nande undersøkingar i 5 andre
vassdrag.

IHD-arbeidet (den internasjo-
nale hydrologiske dekade) held
fram, og derigjennom også utvik-
lingsarbeidet i samband med snø-
målingsteknikken. Det norske se-
kretariatet har vore medansvarleg
for avviklinga av Nordisk sympo-
sium om markvatn, Hurdal, 20.—
23. april, og står fortsatt for redi-
gering og utgjeving av det nor-
diske tidsskrift «Vannet i Norden».

FORBYGGING

Plutseleg veromslag med sterk
varme førte til intens snøsmelting
i nedbørfelta for Lærdalselv, Bøv-
ra og nokre sideelvar til Otta  i
pinsen. Elvane flomma sterkt opp,
fløymde over dyrka mark og skad-
de bebyggelse, vegar, reve- og
minkgardar m. v. Mange pinse-
turistar måtte reise lange omvegar
på grunn av øydelagde vegar. I
Lærdal er det tidlegare utført om-
fattande forbyggingsarbeid, til
dels før år 1900. Desse tiltak
redda betydelege verdiar under
flommen. Likevel er det planlagt
nye arbeid etter desse flomska-
dane for i alt ca. 2,7 mill. kroner.

Arbeida er bare i begrensa ut-
strekning kome  i  gang på grunn
av manglande distriktsvedtak.

I aust har vi hatt store flommar
i Ranadistriktet og seinare i Nam-
sen. Vi har ikkje fått melding om
eventuelle skadeverknader, men
vasstanden har halde seg høg i
heile haust.

Av større tiltak i 1971 kan nem-
nast:

Forbygging  mot Mathiselva, Alta,
Finlirnark.

Her er under arbeid forbyg-
gings- og senkingsanlegg over ei
lengd på ca. 4 km med overslag
0,5 mill. kroner. 4 gardsbruk i den
vakre Mathisdalen har vore utsett
for flomskadar fleire gonger, slik
at eksistensgrunnlaget nær var
øydelagt. Ved eit samarbeid mel-
lom Vassdragsvesenet, Landbruks-
departementet og kommunen vil
områda no bli sikra.

Leirelva i Korgen,  Hemnes,
Nordland.

Med tilskot frå Statskraftverka
i samband med Ranaanlegga har vi
i 1970-71 utført sikring av ras-
farlege skråningar i Leirelva over
ei samla lengd på ca. 6 km. Ar-
beida er kostnadsrekna til 910 000
kroner. I aust har vi hatt fleire
storflommar i Leirelva, men det
ser ut til at forbyggingane har
tålt påkjenninga.

Namsenanlegga, Grong og
Overhalla, Nord-TrØndelag.

Arbeida i Namsen held fram
med eit anleggsbeløp på ca. 2,5
mill, kroner pr. år. Vi er no også
komme godt i gang med sikring
av dei høge og ustabile elveskrå-
ningane i sideelva Bjøra. Det er
elles interessant å legge merke til
korleis steinforbyggingane i Nam-
sen etter kvart veks til og glir inn
i landskapsbiletet. I Namsen hadde
vi i haust den største flom. sidan
1931. Store område med korn blei
flomskada.

Stardalselv, JØlster,
Sogn og Fjordane.

Etter 1930 har det vore utført
korreksjons- og forbyggingsarbeid
i Stardalselv over ei ca. 6 km
lang strekning for ca. 350 000 kro-
ner for å sikre verdfull dyrka
mark mot utgraving og oversvøm-
ming. Det vesentlegaste av arbei-
det var ferdig i 1946. På grunn av
sterk masseføring i elva har det
vore nødvendig med ytterlegare
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opprensking samt ein del forster-
king av steinkledningen. Tilleggs-
arbeidet er kalkulert til 310 000
kroner. Ein stor del er blitt utført
i år.

HeddØla, Notodden,
Telemark.

I Heddal har det fra gamalt vore
ei rekke elveforbyggingstiltak for
å beskytte jordeigedomar, vegar
og bebyggelse mot skadar under
florn, forbetre fløtingsforholda
m. v. Bare nokre få av desse til-
taka er blitt utført. I samarbeid
med Hjartdøla kraftverk er det no
blitt aktuelt å realisere ein del av
arbeida.  I  1970-71 er elveløpet
blitt korrigert og forbygget på 2
parsellar med overslag ca. 680 000
kroner. Vi reknar med at ytter-
legare arbeid vil bli tatt opp etter-
kvart.

Elles kan nemnast at det har
vore utført betydelege forbyg-
gingsarbeid i sideelvane Våla og
Frya i Gudbrandsdalen, i Rena og
Mistra i Rendalen og langs Glom-
ma, spesielt i Solør. I Vrangselv
mellom Matrand og Skotterud er
det utført betydelege gravearbeid
for å tørrlegge store jordbruks-
område.

Anleggsverkstaden på Elverum
blir i år utvida med ein ny arbeids-
hall, tilpassa avdelingens anleggs-
utstyr. Vi får også plass til nokre
hyblar for maskinførarar som er
inne på verkstaden med overhaling
av maskiner.

Ein del av avdelinga sine ar-
beidsformenn og maskinkjørarar
har teke del i lokale vernekurs som
har vore arrangert av Vern og
Velferd. Det har også vore halde
instruksjonsmøte vedrørande ved-
likehald av maskiner, spreng-
ningsteknikk m. v.

Personellsituasjonen har stort
sett vore stabil i 1971. Vi har fått
3 nye oppsynsmenn, derav 2 frå
Statskraftverka. Ved hovedkon-
toret er det framleis vanskeleg å
få nødvendig kontorhjelp.

Anleggskasserarane var innkalla
til 3 dagars konferanse i Oslo i
juni, den første i sitt slag. Konfe-
ransen var nyttig og vil bli gjen-
tatt med visse mellomrom.

Elles har funksjonærane deltatt
i forskjellige kurs, bl. a. «Kartdag-
ene 1971», NIF's kurs om land-
skapspleie og naturvern, NIF's
kurs om «erosjon og sandtransport
i elver m. v.», EDB-kurs m. fl.
Fagsjefen har deltatt i ein inter-




nasjonal konferanse om flomsik-
ring i Østerrike.

VASSKRAFTUNDERSØKING
VU held fram med systematisk

nivellering av landets vassdrag.
Arbeidskapasiteten når det gjeld
denne grein av verksemda har i
det siste vore svært knapp. Av
den grunn er det viktig å priori-
tere oppgåvene. Ved nye nivelle-
ment prøver ein difor å ta omsyn
til aktuelle kraftverksplanar. I
tillegg til kontrollnivellement i
Bjerkreimsvassdraget, Inna og
Linvasselv, er det gjort ein del
nivelleringsarbeid i Finnmark.

Dette er ein del av prosjekte-
ringsarbeidet for Alta-vassdraget
og er utført i samarbeid med Stats-
kraftverka.

Det er gjort ferdig 6 nye nivel-
lementsplansjar: Langvassåga m/
Røvassåga, Blakkåga (Røvassåga),
Sjønståelva (Sulitjelma), Balmi-
elva m/Balvasselva, Låmielva
(Sjønståelva) og Målselva m/
Divielva.

Det er ein del interesse for pad-
ling på norske vassdrag, også frå
utlandet. Kvar vår er det spurnad
etter elvenivellement og etter hø-
velege vassdrag. Bortsett frå elve-
nivellement, er det svært avgrensa
kva hjelp vi kan yte i slike tilfelle.

Dei viktigaste data for landets
vasskraftsystem er samla og ført
ajour fram til 1. januar 1971.
Kraftverk over 1 MW viser ein
samla installasjon på 12 602 MW
og bruttotilløp på 75 139 GWh.
Samla magasin var 55 prosent av
tilløpet.

Avdelinga har vore sterkt en-
gasjert i arbeidet med kontaktut-
valgets verneplan. Sjølv om rap-
porten vart send 31. desember
1970, har det også i år gått med
ein del tid på denne saka, spesielt
første del av året.

Når det gjeld konsesjonssaker er
det søknaden om tilleggsregulering
i Røldal—Suldal det har vore mest
arbeid med. Elles synes det å vera
mindre med slike saker nå enn før
om åra.

Av vasskraftverk som er under
prosjektering kan nemnast: Pro-
sjekt i Finnmark, Svartisen, Nau-
sta, Rosendal, Flåm og Rauma.
Dette arbeidet vil halde fram neste
år.

Avdelinga har fått ferdig sitt
kostnadsgrunnlag i form av tabel-
lar og kurver for kalkulasjon av
utbyggingskostnader. Ymse in-




stansar har fått dette førebels
kostnadsgrunnlaget til gjennom-
syn. Det er bedt om merknader
til arbeidet, slik at ein seinare kan
gjera dei korreksjonar som er tur-
vande.

Det er meininga å laga eit sa-
mandrag i diagramform til bruk
ved grovprosjektering og utsorte-
ring av enkeltalternativ ved større
prosjekt. Kostnaden sett under
eitt for arbeid og ytingar har dei
siste 10 åra gått opp med over ein
tredjepart. Grunnlagsmaterialet
avdelinga bygger på, er knapt sa-
manlikna med det totale erfarings-
materiale på dette område. Men
det synes som om prisauken har
vore størst for betongarbeid, elek-
trisk utstyr og finansieringskost-
nader, og det meste av auken har
vi hatt dei siste par åra.

NATURVERN

Arbeidet med verneplanen rakk
langt inn i 1971 og la beslag på
ein vesentleg del av kontorets ka-
pasitet.

Kontoret har nå eit personale på
6. Sist er tilsett ein biolog. Han
byrjar like over nyttår.

I distrikta som blir berørt av
kraftutbygging støyter vi stadig
på eit sterkt avgrensa kjennskap
til kva som kan gjerast og kva som
blir gjort for å skape best moglege
landskapsmessige tilhøve i sam-
band med utbygging. Det at re-
presentantar frå kommunane
stadig større grad blir med på be-
faring tener til å betre dette til-
høve. Likevel er det klart at vi
på denne måten ikkje rekk langt
nok. Vi har lenge hatt tankar om
å arrangere spesielle møte i aktu-
elle distrikt. Eit slikt møte blei
arrangert i Eksingedalen i haust.
Det var lagt opp i nært samarbeid
med Vaksdal kommune. På møtet
var det innlegg — for ein stor del
med lysbilete — av folk frå VN
og VF. Dessutan hadde fiskeri-
konsulenten for Vestlandet eit
innlegg om fiske. I dette tilfelle
var opplegget i det alt vesentlege
avgrensa til spørsmål om bygging
av grunndammar, fordi det var
dette som var mest aktuelt i kom-
munen. Dessutan blei filmen
«Landskapspleie og kraftutbyg-
ging» her vist for første gong of-
fentleg. Bygdefolk sytte for eit
godt frammøte, og ein livlig spørs-
måls- og diskusjonsinnsats. Folk
frå BKK var også representert.
Dagen etter var det befaring av
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vassdraget. Vi tok dette arrange-
mentet som ei prøve. Etter dei
sterkt positive reaksjonane som er
komme, både frå kommunen,
grunneigarane og utbyggaren, er
vi innstilt på å gå vidare med
denne verksemda. Arrangementet
ga oss verdfull erfaringsmateriale
for neste steg.

Samtlege tilsette ved kontoret
har gjennomgått eitt eller fleire
kurs i 1971. Kontorets personale
har også elles deltatt som føre-
lesarar ved kurs og elles halde ei
rekke foredrag.

Filmen «Landskapspleie og
kraftutbygging» blei ferdig i år.
Den har fått ei god mottaking. Den
er nå til utlån gjennom Statens
filmsentral på vanleg måte.

Statskraftverka har bekosta
filmopptak på ei rekke av dei ut-
førte landskapsmessige arbeida
ved Rana-verka. Desse opptaka er
meint saman med opptak frå
andre anlegg å skulle danne
grunnlaget for ein eller to nye fil-
mar.

Publikasjonen «Liv i regulerte
vassdrag» er sterkt etterspurd, og
det er klart opplaget på 4000 ek-
semplarar blir for lite. Det er søkt
om pengar for å trykke eit nytt
opplag. Frå Konsesjonsavgiftsfon-
det er det elles stilt til disposisjon
pengar til nye nummer av serien
«Kraft og Miljø». Ein har imid-
lertid ikkje makta å få noko ferdig
i 1971.

VASSDRAGSAVDELINGA
Av større konsesjonssaker som

har vore behandla i 1971 kan først
og fremst nemnast Statskraftver-
ka sin plan om statsregulering av
vassdraga i Indre Hardanger: Eid-
fjordverka Nord og Sør. Hoved-
styrets fleirtal har gått inn for at
det blir vedtatt utbygging av Eid-
fjord Nord utan det planlagde
magasinet i Hein—Halne. Regu-
leringa vil femna om vassdraga
Osa, Sima og Bjoreia med kraft-
stasjon ved Simafjorden. Det same
fleirtalet fann vidare ikkje å kunne
ta stilling til Eidfjord Sør og ba om
at ytterlegare utgreidingar om
visse andre løysingar blei gjort.
Mindretalet — eit medlem — går
inn for ein viss reduksjon av Eid-
fjord Nord og rår til at regulering
av dei vassdrag som går inn under
planen for Eidfjord Sør ikkje blir
godkj ent.

Elles kan nemnast sakene: Yt-
terlegare erverv og regulering av
Røldal—Suldalsvassdrage for  RØI-




dal—Suldal Kraft A/S, ytterlegare
regulering av Nesvatn for Aren-
dals Vassdrags Brukseierforening,
regulering av Amelavassdraget
m. v. for L/L Tussa Kraft, erverv
og regulering av Tysso i Ulvik for
BKK samt Glommens og Laagens
Brukseierforenings overtaking av
Aursundsreguleringa (statsregule-
ring) og endring av manøvrerings-
reglementet. Nemnast skal også
Kristiansund Elektrisitetsverks
søknad om regulering og utbyg-
ging av øvre del av Alvundvass-
draget (Innerdalen), der Hovud-
styret har delt seg, 4 mot 2 rår til
at konsesjon blir gitt.

Av større reguleringssaker som
er under behandling kan nemnast
statsregulering av Leirdøla i Lus-
ter, regulering av Steinlandsvass-
draget for BKK og regulering av
Granavassdraget for Trondheim
Elektrisitetsverk.

Vassdragstilsynet har som tid-
legare år hatt stor aktivitet. Kon-
troll av ei rekke større nye regu-
leringsanlegg er komme til siste
år. Samtidig treng eldre dammar
eit omfattande ettersyn.

Vatn- og avløpskontoret står
framfor nye og større oppgaver i
og med at den nye «lov om vern
mot vannforurensning» gjeld frå
1. januar d. å. Loven femner om
utslepp forutan til vassdrag, også
til sjøområde, dessutan inneheld
den bestemmelser om skiping av
eit offentleg tilsyn med vassurein-
sing. Dette siste skal ligga under
VVV. Kontoret har såleis i stor
grad vore opptatt med å tilrette-
legge arbeidet for oppfølging av
loven ved utarbeiding av retnings-
liner og føresegner. Det har også
vore ei livleg kurs- og foredrags-
verksemd. Loven fører med seg
nærare samarbeid med planmyn-
dighetene enn før, og nødvendige
samarbeidsformer og reglar er
under utarbeiding. Behandlinga
av søknader på vassforsynings- og
avløpsområdet har gått sin gang.
Kontoret arbeider under eit sterkt
press p. g. a. det store talet på
saker. I årets første 9 månader
kom det såleis ca. 350 søknader,
som er meir enn det dobbelte for
heile året dei seinare år. I tillegg
kjem det store tal ankesaker som
ein får til behandling.

P.  g. a. den nye loven og det ut-
vida saksområdet har NVE frem-
ma forslag om oppretting av ei
rekke nye stillingar så vel sentralt
som ved etablering av tilsynsorga-
net. For 1971 er det såleis god-




kjent 11 nye stillingar og for 1972
er det foreslått ytterlegare 11 nye
stillingar utanom nødvendige kon-
torassistentstillingar. Fram til 1975
vil kontoret truleg ha behov for
minst 60 stillingar totalt, pr. 31.
desember d. å. er stillingstalet 26.
Folk til dei første 5 stillingane ved
dei 5 vedtatte distriktskontora
(Hamar, Tønsberg, Stavanger,
Steinkjer, Tromsø) ventar ein vil
vera tilsette innan årets utgang,
og kontora er planlagt oppretta ut
på sommaren neste år. Sentralt
leidar av tilsynsverksemda er til-
sett og ventast å tiltre rundt års-
skiftet.

Som kjent skal det i nær fram-
tid skipast eit Miljødepartement.
Det er klart at det vil ha ringverk-
nad langt inn i Vassdragsvesenets
arbeidsområde. Ingen kan i dag
seia kvar grensene for denne verk-
naden vil gå, men det er truleg at
VVV snart må seia NVE farvel. Vi
som har hatt dette arbeidsområdet,
vil vone at den organisasjonsform
som nå skal etablerast blir slik at
dei tilsette ved VVV kan gå inn i
kampen mot forurensning av vatn
og vassdrag med like stor energi
og interesse som før.

Kven som i framtida vil få an-
svaret for denne utviklinga, er det
for tidleg å døma om nå. Før var
det eit harmonisk balansert tilhøve
mellom V og E i NVE. Eg vil vone
at den reduksjon i V's verksemd
som nå kjem, ikkje øydelegg ba-
lansen her. Til slutt vil eg få takka
alle for god innsats i året som
gjekk, og ynskjer kvar og ein god
jul og god arbeidsglede i året som
kj em.

FRA NORE-VERKENE
Driftsarbeider Svein 0. Hagen

er gått av for aldersgrensen etter
28 års virke ved Nore-verkene.

Disse arbeidsårene har vært
sammensatt av flere kortere og
lengre tidsrom. I 1918 begynte
han som flisegutt. I 1926 var han
med på montasjen av de første
generatorene i Nore I. Men mest
har han drevet med all slags an-
leggsarbeid. I de siste årene fikk
han prøve seg som smed, og han
viste godt handlag.

Svein Hagen bor på eget små-
bruk i Rudigrenda sammen med
sin kone Synnøve. Der har de et
koselig hjem, og småbruket gir
dem nok av arbeidsoppgaver i år-
ene som kommer.  0.  U.
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Lokalisering av kjernekraftverk
AV OVERINGENIØR PER STOREBØ

Ut i fra dagens prognoser regner
en med at behovet for elektrisk
kraft fram til første halvdel av 80-
årene kan dekkes av vannkraft
supplert med konvensjonell var-
mekraft. Når vannkraften er fer-
dig utbygd, må det økende behov
dekkes av kjernekraft supplert
med toppkraft i form av f. eks.
gassturbiner eller toppinstallasjon
i eksisterende eller nye vannkraft-
verk. Som det framgår av dette
vil en allerede i begynnelsen av
80-årene ha behov for å ha det
første kjernekraftverk i drift.

Det vil neppe være ønskelig å
få en plutselig stopp i utbygging
av vannkraft samtidig som man
bygger det første kjernekraftverk.
Så vel byggherren som den norske
industri vil ventelig ha et ønske
om å få tid på seg til suksessivt
å legge om fra vannkraftteknolo-
gien til kjernekraftteknologien.
Ved å bygge det første kjerne-
kraftverk noe tidligere enn rene
økonomiske analyser skulle tilsi,
vil en også kunne vinne erfaring
fra byggingen av det første kjer-
nekraftverket. Denne erfaringen
vil man da kunne ha stor nytte av
når en senere får en mer eller
mindre kontinuerlig utbygging av
kjernekraftverk.

Disse vurderinger og en rekke
andre har da ført til at en må
regne med å ha det første kjerne-
kraftverket i drift ca. 1980.

Noe av det første en må fast-
legge når en skal begynne plan-
leggingen av det første kjerne-
kraftverket, er naturligvis hvor
dette skal ligge. I motsetning til
et vannkraftverk, som nødvendig-
vis må ligge der hvor man har
vannkilden, står man noe friere i
lokalisering av kjernekraftverk.
Men også her er det en rekke kri-
terier som må oppfylles for at
kjernekraftverket skal få mest
mulig gunstig beliggenhet. Disse
kriteriene kan være enten av øko-




nomisk natur, av miljømessig na-
tur eller av sikkerhetsmessig na-
tur.

Av økonomiske faktorer er
f. eks. kostnader til opparbeidelse
av tomten og bygging av kraft-
verket på tomten, kostnader for
linjebygging, transportanlegg til
sjøs og til lands (kai og veier) og
kostnader for kjølevann- og fersk-
vannsforsyning.

Av miljømessige problemer kan
nevnes hvorledes kraftverket rent
estetisk, føyer seg inn i landska-
pet (daganlegg og fjellanlegg vil
her være vesensforskjellige), re-
striksjoner på utnyttelsen av om-
rådene rundt kraftverket, hvor-
ledes det oppvarmede kjølevannet
innvirker på det biologiske liv i
kjølevannsresepienten osv.

De sikkerhetsmessige vurderin-
ger bygger på at kraftverket slip-
per ut visse mengder av radioak-
tive stoffer så vel til atmosfæren
som til kjølevannet. Virkningen
av disse utslipp av aktiviteter vil
være avhengig av hvorledes et
byggested ligger i forhold til bo-
setningen, framherskende vindret-
ninger og klimaforhold for øvrig,
samt i hvilken utstrekning det
foregår utskiftninger i vannmas-
sene i kjølevannsresepienten. Sik-
ker tilgang på hjelpekraft blir
også vurdert sikkerhetsmessig.

Et kjernekraftverk er i prinsip-
pet en varmekraftmaskin som
produserer elektrisk energi. Under
spaltingen av de spaltbare mate-
rialer i reaktoren utvikles varme,
som utnyttes til å produsere damp.
Dampen driver en dampturbin,
som igjen driver generatoren.
Felles for alle varmekraftmaskiner
er at de ikke kan omgjøre den til-
førte varmemengde 100 prosent til
mekanisk arbeid. En bilmotor har
en virkningsgrad 30-40 prosent,
og den samme størrelsesorden i
virkningsgrad har også et kjerne-
kraftverk. Mens overskuddsvar-




men fra en bilmotor føres direkte
ut i luften, benytter en damptur-
bin vanligvis kjølevann for å
bringe bort overskuddsvarmen. Et
kjernekraftverk som f. eks. produ-
serer 1000 MW elektrisk effekt vil
tilføre kjølevannsresepienten stør-
relsesorden 2000 MW varme. I et
slikt kraftverk vil reaktoren måtte
produsere en effekt på 3000 MW
varme.

Arbeidet med lokalisering av
kjernekraftverk ble tatt opp av
Statskraftverkene for snart 2 år
siden. Siktemålet med arbeidet er
å få laget en landsplan for plas-
sering av kjernekraftverk, slik at
man får avsatt arealer for slike
verk og får innarbeidet disse pla-
nene i region- og generalplaner.
Prioritert innenfor denne lands-
planen foregår arbeidet med å få
pekt ut byggesteder for det første
kjernekraftverket.

Det er på det rene at det første
kjernekraf verket må komme et
sted i Oslofjord-området. Både det
økende kraftbehov og det faktum
at det ikke finnes mer vannkraft
i dette området, tilsier at det før-
ste kjernekraftverket må bli plas-
sert her.

Ved utvelgelse av et byggested
har vi hatt for øye at det skal være
mulig å gi plass for en samlet
installasjon på 3000-5000 MW.
Dette er den maksimale stasjons-
størrelse en med rimelighet kan
ha med de overføringsspenninger
som vi i dag har i landet. Med en
slik størrelse på et kraftverk må
kjølevannsresepienten ta imot var-
memengder på 6000-10 000 MW.
Med en oppvarming av kjølevan-
net på 8-10° C, vil et slikt kraft-
verk ha behov for kjølevanns-
mengde på 150-200 m3 pr. sek.
Det er lite trolig at andre kjøle-
vannsresepienter enn sjøen uten
store skadevirkninger vil være i
stand til å ta imot de varmemeng-
der det her dreier seg om.
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Det bør nevnes at det også er
mulig å bruke luften direkte som
kjølemedium. En må da bruke
kjøletårn som er svære konstruk-
sjoner som vil ruve voldsomt i
landskapet og som vil øke utbyg-
gingskostnadene med bortimot 20
prosent. De alternativer for loka-
lisering av kjernekraftverk i Oslo-
fjord-området, som vi for tiden
vurderer, er avmerket på fig. 1.

Vårt tidsprogram går ut på at

man i løpet av inneværende år skal
ha redusert antall alternativer i
Oslofjord-området fra ca. 20 til
5-6. I løpet av 1972 eller begyn-
nelsen av 1973 håper vi å ha pekt
ut det alternativ som vi vil foreslå
for oppføring av det første kjerne-
kraftverk. Etter hvert vil vi in-
tensivere våre undersøkelser i de
øvrige deler av landet, i første
rekke Trondheim, Lista, Bergen,
Arendal, Fredrikstad-området.

Arbeidet med lokalisering i Oslo-
fjord-området er organisatorisk
sett lagt opp som et team-work
bestående av fire arbeidsgrupper
som hver tar for seg sin del av
problemene.

Gruppe 1

tar seg av de økonomiske aspek-



ter: Omkostninger på byggeplas-



sen, linjeomkostninger, omkost-

Fig. 1

Lokatisering av
kjernekraftverk i
Oslofjord-området

•

HOLM EST RAN D  




....
HORTEN

dill

10 20km •

MOSS

SKI EN

•
TØNSBERG

•

SAN DE — FJORD

SARPSBORG



F REDRIKSTA






PORSGRUNN




LANGE
SUND

•

LARVIK

01

FOSSEKALLEN 17



ninger for transport, kjølevann
etc. Utenom Statskraftverkenes
egne folk har man her trukket inn
ekspertise fra Geoteknisk institutt,
Elektrisitetsdirektoratet og kon-
sulentfirmaet Samfunnsteknikk
VBB.

Gruppe 2

arbeider med problemer vedrør-
ende kjølevannsrespienten. De
marinbiologiske problemer ivare-
tas av Norsk Institutt for vann-
forskning som igjen har trukket
inn Havforskningsinstituttet, Ma-
rinbiologiske institutt ved Univer-
sitetet i Oslo og Helsedirektoratet.
De hydrofysiske problemene blir
tatt hånd om av Vassdrags- og
havnelaboratoriet ved Norges
Tekniske Høgskole, mens Institutt
for atomenergi har ansvaret for
vurderingen av utlekkasje av akti-
viteter til kjølevannet.

Gruppe 3

bearbeider sikkerhetsproblemene.
Her har en trukket inn ekspertise
fra Institutt for atomenergi, Norsk
institutt for luftforskning, Norges
geotekniske institutt og A.B.
Atomenergi i Sverige.

Gruppe 4

skal vurdere hvorledes de areal-
ene, som et kjernekraftverk legger
beslag på, vil innvirke på de regu-
lerings- og regionplaner som fore-
ligger. I denne gruppen har man
representasjon fra Kommunalde-
partementet, de involverte fylkes
utbyggingsavdelinger og Elektrisi-
tetsdirektoratet.

Det blir en ikke helt lett opp-
gave å sette sammen resultatet fra
disse forskjellige gruppers arbei-
der, idet omkostninger i kroner og
ører skal holdes opp mot miljø-
problemer, sikkerhet osv.

Kjernekraftverk på størrelse
3000-5000 MW vil med dagens
prisnivå koste et sted mellom 6 og
10 milliarder kroner. Avhengig
av hvor fort man gjennomfører
utbyggingen på et byggested, vil
det i utbyggingsfasen kunne være
beskjeftiget en arbeidsstokk fra
600-700 opp til et par tusen
mann. Det sier seg selv at dis-
triktspolitiske hensyn også i høy
grad kan komme inn i bildet og
bestemme valg av byggested.

Den direkte foranledning til
denne artikkelen er møteproto-
kollen fra Samarbeidsutvalgets
møte den 28. september 1971. Sak-
listen for møtet inneholder en
rekke meget interessante og vik-
tige emner, og flere av disse kun-
ne hver for  seg  vært tatt opp her
i Fossekallen. Det er imidlertid en
av sakene som spesielt gir grunn
til refleksjoner, og som jeg på
bakgrunn av den senere tids de-
batt omkring bedriftsdemokrati-
og informasjonsspørsmålet m. v.,
vil komme noe nærmere inn på.

Saken gjelder : «Organisasjons-
plan for Statskraftverkene? Even-
tuelle andre planer om endringer
av etatens organisasjon. Anmod-
ning fra de ansatte om informa-
sjon.» Dette er en overmåte viktig
sak for etatens ansatte. Det jeg
imidlertid i første omgang vil ret-
te oppmerksomheten mot er det
svar som ble gitt fra ledelsens side
i Samarbeidsutvalgets møte og de
refleksjoner en på barkgrunn av
dette må gjøre seg når det gjelder
NVE's framtidige stilling som mo-
derne organisasjon.

La meg først gjengi et avsnitt
av protokollen (noe omskrevet)
som inneholder en del av den re-
degjørelse som ble gitt:

«Det ble lovet å orientere om
saken, men en ba først om tilla-
telse til en liten merknad vedrør-
ende informasjonsbehovet, og viste
til Fossekallen nr. 3/1971, hvor
det var framkommet klager som
etter ens mening var et dårlig bi-
drag til samarbeid i etaten. Det
ble videre pekt på at den som øn-
sker informasjon om etatens virk-
somhet og framtidsplaner bl. a.
har følgende dokumenter til dis-
posisjon:

Stortingsproposisjon, som hvert
år inneholder en fullstendig
oversikt over virksomheten for
kommende år.

Etatens årsmelding.

Fossekallen, 


Protokoller fra hovedsamar-
beidsutvalgene for anlegg og
verk, hvor ledelsen gir omfat-
tende orientering om virksom-
heten.

Det synes derfor klart at den
som har tid og anledning til å stu-
dere disse dokumenter vil være
godt orientert. Det ble videre un-
derstreket at det er en så åpen
tone i NVE at det er mulig å
spørre rette vedkommende dersom
en er i tvil om en sak.»

Den orientering om Statskraft-
verkenes organisasjonsplan som
deretter fulgte, innholdt så godt
som intet om hva planen er tenkt
å gå ut på.

Jeg er meget forbauset over at
dette kan skje i en moderne orga-
nisasjon, og nesten enda vanske-
ligere er det å skjønne at ingen av
de ansattes representanter i ut-
valget fant grunn til å ta til mot-
mele (i henhold til protokollen).

Det synes for meg å være ytter-
ligere understreket at den kritikk
som ble reist i Fossekallen nr. 3/
1971 i høyeste grad var berettiget.
For det første er det meget van-
skelig å få informasjon om viktige
spørsmål for etaten. Dessuten,
samarbeidsutvalget virker ikke
tilfredsstillende. De saker som
virkelig er av langsiktig og livs-
viktig betydning for etatens an-
satte, som f. eks. organisasjons-
spørsmålet, er tydeligvis umulig å
få tatt opp til skikkelig behand-

Videre syns jeg det må være
grunn til å stille en del spørsmål
med bakgrunn i det gjengitte ut-
drag av møteprotokollen:

1. Er det urimelig å bruke Fosse-
kallen som debattforum for in-
terne spørsmål (herunder kri-
tikk) når for det første forsøk
på direkte meningsutveksling
slår feil, og for det andre, vik-
tige saker viser seg umulig å
behandle skikkelig i samar-
beidsutvalget?

• DIVERSE REFLEKSJONER
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OMKRING ORGANISASJONEN NVE
SETT FRA EN ANSATTS SYNSPUNKT

Bør ikke begrunnet kritikk
oppfattes positivt som et kor-
rektivt fra etatens ansatte til
ledelsen, en slags «organisa-
sjonens indre stemme»?

Det tredje spørsmålet som gjel-
der hvordan de ansatte skal kunne
bli informert, er etter min mening
det viktigste:

Mener man, ved å legge for
dagen en slik «finn det ut
selv»-innstilling å fremme til-
lit, samarbeid, arbeidsglede og
effektivitet innen etaten?

En gjennomdrøfting av disse
spørsmålene ville etter det jeg kan
skjønne blitt et meget viktig ka-
pitel i en bok om moderne orga-
nisasjonsteori, nemlig kapitlet om
organisasjonen som sosialt sam-
funn. Da undertegnede ikke er
noen organisasjonsteoretiker har
jeg ikke til hensikt å kaste meg
ut i noen gjennomgripende ana-
lyse av disse spørsmålene.

Det er imidlertid fristende å
gjøre noen refleksjoner omkring
emnet likevel, og da vil jeg starte
med å spørre:

HVA ER EGENTLIG EN
ORGANISASJON SOM NVE?

Det en først tenker på er selv-
følgelig etatens offisielle funksjon
og oppbygging slik den er definert
i «Instruks for Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen», fastsatt av
Industridepartementet 15. juni
1960. Denne instruksen beskriver
detaljert etatens teknisk/økonom-
iske funksjon i vassdrags- og
elektrisitetsspørsmål.

Med dette stopper også manges
oppfatning av NVE som organisa-
sjon; en «maskin» til å bearbeide
statens behov for viten og aktivi-
tet i vassdrags- og elektrisitetssek-
toren.

Dette organisasjonsbegrepet var
godtatt i tidligere organisasjons-
teori. Produksjonsapparatet skulle
bygges  opp for å kunne yte mak-

AV 0. GUNNES

simalt uten at menneskenes plass i
bildet var ofret særlig oppmerk-
somhet.

Dette synet er i dag et helt an-
net. Dagens organisasjonsteore-
tikere er etter det jeg vet skjønt
enige om at menneskene må kom-
me i forgrunnen. Det er anerkjent
at en bedrift ved siden av å være
en produksjonsenhet også er et
sosialt samfunn bestående av in-
divider. Disse individene må ha
sin olje i form av sosiale tiltak, på
samme måte som en maskin må
smøres for at den skal kunne fun-
gere. En kan her nevne faktorer
som: trygghet, trivsel, menings-
f ylthet, ansvarsfølelse, samar-
beidsvilje og faglig og menneske-
lig utvikling m. v.

Skal disse faktorene trekkes ak-
tivt inn i en bedrifts eller etats
organisasjonsstruktur, og bli et
virkemiddel i utviklingen, kreves
det kunnskaper og vilje til å eks-
ponere dem. Det er derfor ikke
uten grunn at en lang rekke større
bedrifter i dag ansetter psykologer
i sin tjeneste.

En må ikke tro det er av ren
sosial omsorg slike ideer har
sprunget fram. Det er nok mere
det at en slik politikk er funnet
å fremme produksjon og effektivi-
tet.

HVORDAN ER SITUASJONEN
I NVE?

At ikke alt er i sin skjønneste
orden må vel være klart etter de
innlegg en har hatt i Fossekallen
den senere tid. Hvordan skal en
f. eks. kunne skape trygghetsføl-
else uten å ha et godt utbygd in-
formasjonssystem? Det er greit
nok å lese Stortingsproposisjoner,
årsmeldinger, Fossekallen og pro-
tokoller fra samarbeidsutvalgene.

Dette er imidlertid knapt tilmålt
og formell informasjon som sier
lite og intet om hva som ligger
bak og går forut for bestemmel-
sene. Det er likeledes greit nok å
skjønne at Stortinget ennå ikke
har fastlagt NVE's framtidige en-
gasjement etc., men det er vel
ikke slik å forstå at de ansvarlige
myndigheter først skal begynne å
tenke på disse tingene den dagen
det skal opp i Stortinget?

Det spørsmål som mange i NVE
i dag stiller seg er hvilken arbeids-
plass dette skal bli i framtiden.
Hvis all informasjon om dette
fortsatt skal holdes tilbake, ska-
pes automatisk en følelse av
utrygghet hos den ansatte.

For å skape trivsel, menings-
fylthet og utvikling må det legges
opp en personalpolitikk som er
slik at HAN eller HUN fØler at de
betyr noe for etaten. Dette kan
ikke oppnås ved at ledelsen frem-
medgjør seg for de ansatte. «Finn
ut selv» metoden må erstattes
med at sjefene trer fram, gjerne
Fossekallen, og legger fram sine
meninger, besvarer spørsmål og
kritikk, og gjerne roser eller kri-
tiserer sine underordnede.

Hvordan kan en skape ansvars-
følelse og samarbeidsvilje hvis
kritikk fra de ansatte skal bli opp-
fattet som negativ og samarbeids-
fientlig? Da foretrekker vel hel-
ler de fleste å holde kjeft om ting
de mener er galt.

HVORDAN ER TINGENES
TILSTAND INNOVER
I ETATEN?

Det er uhyre lett å kritisere, og
særlig er det lett å kritisere sje-
fer. Vi som sitter inne i etaten med
mindre ansvar og mindre vinge-
spenn har det nok betydelig enk.
lere, men jeg tror likevel at hvis
vi begynner å analysere vårt dag-
lige virke, er det mye som kunne
gjøres bedre. Hvordan tar vi f. eks.
imot en nyansatt? Får han den
innføring og opplæring i etatens
virksomhet som han burde? Jeg
har på følelsen at den personal-
politikk som i dag føres rundt om-
kring i etaten er nokså tilfeldig,
og avhengig av de enkelte fagsje-
fer og kontorledere. En kommer
imidlertid tilbake til at dette må
være et resultat av etatens gene-
relle personalpolitikk fordi det
ikke kan ventes at den enkelte

Forts. neste side
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Diverse refleksjoner
Forts. fra foreg. side

kontorleder kan administrere sitt
kontor bedre enn han har evner
og organisatorisk skolering til. Jeg
vil våge den påstand at mange av
etatens kontorledere ikke har til-
strekkelig organisatorisk skolering
og at mange kontorer derfor er
dårlig administrert. Hvis det ble
satset sterkere på administrativ
opplæring av kontorledere tror jeg
mye kunne forbedres.

Videre synes det klart at mye
må kunne utrettes på den sosiale
sektor. En kan f. eks. ta en ting
som boligspørsmålet. Her kunne
etaten engasjere seg aktivt med
boligformidling og hjelp med fi-
nansiering m, v.

Et annet spørsmål er opplæring
og utvikling av personell. En an-
satt som føler at han systematisk
og planmessig blir opplært og ut-
viklet vil få øket tiltro til etaten,
og han føler at han er verdsatt.
Han vil dessuten bli en nyttigere
mann for etaten. Situasjonen i dag
er at svært få har tid til å drive
med systematisk opplæring av
folk, og det mangler i tillegg ret-
ningslinjer for en slik opplæring.

En kan ikke vente å skape noe
miljø på denne måten.

Enda et viktig spørsmål er den
mangel på balanse som eksisterer
ved enkelte avdelinger mellom
arbeidsmengde og bemanning. Det
er i dag fullstendig rorvdrift på
enkeltes arbeidskraft. Ved enkelte
kontorer løses oppgavene med et
nødskrik ved maksimal bruk av
konsulenter, og ved at nøkkelper-
sonene har en god helse og der-
ved aldri er syke. Dette skaper
meget uheldige situasjoner av fle-
re grunner, f. eks.:

Oppgavene kan ikke bli løst på
en fullgod måte.

Det sliter voldsomt i lengden
og resulterer til slutt i nedsatt
effektivitet. En ellers interes-
sant jobb blir til slutt et ork.

Utnyttelsen av underordnet
personell blir lite effektiv idet
en ikke har tid til å lære dem
opp og ta seg av dem på for-
svarlig måte.

Ekstern og intern kontakt blir
skadelidende. Kommunikasj o-
nen vil lett svikte og en kan få
problemer med å holde seg
orientert om utvikling av felles
interesse.

Jeg har her såvidt berørt et an-
net spørsmål som begynner å opp-
ta ganske mange. Det er bruken
av konsulenter. (Her tenkes på 


kontinuerlig bruk, ikke til å ta
topper). For det første er det van-
skelig å forstå at konsulentreg-
ninger til 100-tusener av kroner
kan aksepteres, samtidig som
statsansattes egen lønnssituasjon
står i stampe og lønnsopprykk sit-
ter lengere inne enn en seier i
Holmenkollen. Det reageres mot
at folk utenfra kan sitte og gjøre
en jobb med langt høyere lønn en
den statsansatte får for den sam-
me jobben. Når det i tillegg har
hendt at konsulenten har sittet
her i huset på samme kontor som
den han har arbeidet for, er det
forståelig at folk har reagert ne-
gativt.

Likeledes reageres det mot det
prinsipielle ved utstrakt bruk av
konsulenter. Dette beror på at vi
derved tilsynelatende gjør en ut-
merket jobb, som igjen ovenfor
våre myndigheter må fortone seg
som om alle er godt fornøyd og
vel tilfreds med sin stilling. Det
press en her kunne utøve overfor
de ansvarlige myndigheter på
lønnssektoren blir derved borte.

I det foregående har jeg, med
utgangspunkt i en bestemt sak,
forsøkt å sette fingeren på en del
forhold som jeg mener burde vært
annerledes. Jeg er klar over at
Rom ikke var bygget på en dag,
og at det heller ikke her vil skje
noe sim-sala-bim hvis nye sam-
arbeidsformer m. v. ble innført,
men en må engang begynne, og
jeg tror det er på tide å starte nå.

99

Onsdagsklubben
99

Det har av og til mann og mann
imellom vore snakka om at det kan-
skje kunne la seg gjere å samle folk
frå etaten til kulturkveldar eller lik-
nande. Dei fleste eg har høyrt, har
vore skeptiske, i våre dagar er det
so mange tilbod om slikt at det trengst
ikkje meir. So viser det seg altso at
i Hydrologisk avdeling har dei slike
tilstellingar. Det var ikkje nytt for
meg at der var ein slik klubb, men eg
hadde ikkje hatt høve til å vere med
på møte der før no onsdag 3. novem-
ber.

Wennberg ynskte folk velkomne og
særleg velkomen ynskte han pater
Halvard Rieber Mohn som hadde pro-
grammet denne onsdagen. Etter dette
sa Wennberg nokre minneord om ein
av dei som hadde vore aktiv med i
klubben, Jarl Jensen, som er død sidan
siste møte.

Onsdagsklubben er ein klubb utan
lover, utan kontingent og utan styre,
fekk vi vete, men den går likevel.

Emnet til Rieber Mohn var: «Kan
vi stole på våre aviser?» Han er ein
god talar og det var interessant å høyre
på, han kritiserte mangt som vart gjort
i avisene, men meinte dei norske avis-
ene var svært so pålitelege samanlikna
med utanlandske. I ordskifte etterpå
vart det hevda at han hadde teikna eit
altfor positivt billede av avisene. Rie-
ber Mohn viste då til andre land kor
gale det var der og i den møtelyden
han hadde den kvelden, var det visst
ikkje nokon som hadde so god greie
på utanlandske aviser at det kunne
verte noko ordskifte på det planet.

Alle som var frammøtte fekk kaffi og
kake og det var eit hyggeleg møte.
I alt var der 25 personar, på møta
plar vere mellom 5 og 25 stykker, fekk
vi opplyst. Talaren fekk takk og eit
fint foto frå Frognerparken då han
gj ekk.

Kanskje onsdagsklubben kunne bli
større og ta på seg å stelle i stand
kulturkveldar for heile huset?

S  N

Torsdag, dagen etter møte i onsdags-
klubben, var so det store møte kan-
tina,  som står om annan stad i bladet.

Dagen etter stod det referert
Aftenposten  det  underdirektØr Germe-
ten hadde sagt og ikkje noko anna. Eg
fekk opplyst i  NTB  at dei  hadde sendt
ut referat av det alle fem innleiarane
hadde  sagt. Det var mest so det var
skrcemande å få ein slik demonstrasjon
på lite  objektivitet frå ei av dei avis-
ene som skulle vere best, etter det
Rieber Mohn sa.

S  N
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SERIEMESTRENE
rekke: Oddmund Holtan, Ove Østigård (Hoem), John Bersås, TorbjØrn Wiker,

Trygve TalgØ, Petter Tjelle og Steinar Nyhagen.
rekke: Harry Brude, Kjell Nerland (Hoem), Ivar E. Skotvoll, Svein Rogstad

og Knut Brude.

GRYTTEN-ANLEGGET
VINNER AV BEDRIFTS-
SERIEN I FOTBALL
PÅ ÅNDALSNES

NVE's bedriftsidrettslag ved Gryt-
ten-anlegget debuterte med stor suk-
sess i årets bedriftsserie i fotball for
Andalsnesområdet. Laget spilte god
fotball, og gikk helt til topps med full
«poenghøst» i 7 av 8 kamper. Etter
seriens siste match, fikk seriemestrene
tildelt en meget fin pokal som var gitt
av firma Malones & Næss, Andalsnes.

Laget representerte også Andalsnes
i en turnering på Sunndalsøra, hvor
seriemestrene i Kristiansund (Politiet),
Molde (Aukra Brug) og Sunndalsøra
(Håndverkerne) møttes. Grytten-gut-
tene spilte uavgjort 2-2 mot Hånd-
verkerne fra Sunndalsøra i turnerin-
gens beste kamp. Laget tapte imidler-
tid den påfølgende straffesparkkon-
kurransen. Vinner av turneringen ble
Politiet, Kristiansund, som beseiret
sunndalingene 1-0 i finalen. På
grunn av de dårlige vær- og banefor-
holdene, måtte dessverre kampen om
3.-plassen mellom NVE og Aukra gå ut.

Vårpartens forholdsvis beskj edne ar-
beidsstyrke ved anlegget resulterte i 


problemer med å finne 12-13 kvalifi-
serte spillere. Laget måtte derfor få
assistanse fra maskinfirma K. Hoem,
som hadde flere maskinkjørere i fast

arbeid ved anlegget, og heldigvis var
to—tre av disse like gode «bulldozer-
kjørere» på fotballbanen som i ulendt
anleggsterreng.

Sluttabell:
NVE, bedriftsidrettslag/Hoem 	 8 7 0 1 15— 4 14
BFAS/Rauma Ullvarefabrikk 	 8 4 2 2 10— 9 10
Westnofo 	 8 2 3 3 10-10 7
Stokke/Meieri/Tele 	 8 2 1 5 13-18 5
Krohn & Sønner 	 8 0 4 4 9-16 4

Isko.

NY FAGSJEF
Den nye fagsjefen på ES, Rog-

nerud, er frå Ringerike. Han er
fødd i 1918 og har nettopp fylt 53
år. Tok artium på Ringerike gym-
nas 1938 og eksamen på elektro-
linja på Høgskulen i Trondheim
1943. Første arbeidsplassen var
Oslo Lysverker 1945-49, so i
Drammen elverk i 2 år, 1949-51
og derifra og til .A.1 i Hallingdal,
der han var driftsstyrar i 7 år fram
til 1958. So kom han til heime-
trakter og vart driftsstyrar på
Norderhov kommunale elverk.

«Har du nokon serlege planer
når du no kjem til NVE då, Rog-
nerud?»

«Nei, det er et ukjent arbeids-
område og ukjent stoff jeg får å
arbeide med i min nye stilling, så
jeg må vel si at noe særlige pla-
ner har jeg ikke. Det område jeg
har arbeidet mest med av det som
hører inn under avdelingen er
rasjonalisering og sammenslåing.
Dette har vi hatt mye av i mitt
distrikt. Da jeg kom til Norder-
hov i 1958, var det seks verker i
området: Norderhov, Hole, Tyri-
strand, Adal, Hønefoss og so Høne-
foss og Norderhov kraftverk som
selde kraft til alle disse. Nå er alt
dette slått sammen til Ringerike
kraftverk.»

«Du kjem til å gå hardt inn for
samanslåing rundt i landet no då?»

«Det vil jeg ikke si, men ofte
kan det være en fordel med en
større enhet, vi får se.»

«So var det dei obligatoriske
spørsmåla til slutt.»

«Jeg leser Fossekallen, så jeg
kan dem. Min kone er fra Sokna
og vi har to sønner, 24 og 19 år.
Min kone og jeg er begge av
bondeslekt og vi eier og driver min
slektsgard. Når nå sønnene er så
store, kan vi overlate denne til
dem. Noen hobby har det ikke 


blitt så mye tid til utenom gards-
drifta. Jeg driver litt som radio-
amatør og har hatt mye glede av
det når jeg har hatt tid å stelle med
dette. Nå er det så mye apparater
å få kjøpt, men før bygde vi det
jo selv og da var det både inter-
essant og mer lærerikt.»

«Takk for praten.»  S N

VELKOMMEN TIL ANLEGGET
Det er fra tid til annen, særlig fra

anleggene, blitt pekt på at informasjon
til nyansatte om etaten og dens virk-
somhet er alt for dårlig.

Som et bidrag til å rette noe på
nevnte forhold, har SR nå sendt ut en
brosjyre, en folder, kalt «Velkommen
til anlegget».

For å vinne plass og samtidig infor-
mere leserne mest mulig, har en ve-
sentlig nyttet grafiske framstillinger
(kanskje noe til trengsel for billed-
stoff).

Eks.: Hvordan S er organisert og
generelt hvordan S bygger opp organi-
sasjon av et anlegg, investeringer, sys-
selsetting, lønn osv. Det er tatt med
skisse av et vasskraftanlegg med an-
givelse av de viktigste komponenter
og tilsvarende for kraftstasjon i fjell.

Vi håper at vår lille folder blir vel
mottatt og at den kan gi den nyansatte
forståelse for at han tilhører en større
samfunnsgavnelig virksomhet hvor han
selv skal delta og ha ansvar.

Brosjyren kan forhåpentlig også ha
noe å gi folk som har vært ansatt noen
tid i etaten. L.
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Smånytt
FRA VASSDRAGS-
DIREKTORATET

Deltakelse i kongresser,
symposier m. v.

I WMO's 6th Congress i Genève 15.-
17. april, deltok fagsjef Otnes, VH.

I Nordforsks symposium om «Over-
flatevannproblemer», Jyvåskylå. Fin-
land, i tiden 27.-29. april, deltok over-
ingeniør Hatling og avdelingsingeniør
Thaulow, VVV, samt statshydrolog
Tollan, IHD.

I NIF's konferanse om Norges fram-
tidige energiforsyning i Oslo i tiden
13.-14. mai deltok fra V: Fagsjef
Hjelm-Hansen og overingeniørene
Myrset, Fossheim og Frøystein.

På Nordisk kongress for jordbruks-
forskere i Uppsala i tiden 29. juni-
4. juli, deltok overingeniør Lahaug, VF,
i «Sektionen för kulturteknik».

Ved «Symposium on mathematical
models in hydrologi» i Warszawa 19.-
24. juli, deltok statshydrolog Lørum.

Ved IUGG General Assembly XV
2.-13. august i Moskva, deltok stats-
hydrolog Østrem.

Ved Skånemessen «En renare Vårld
II» i Malmö i tiden 13.-22. august, del-
tok overingeniør Hauan og avdelings-
ingeniør Holme, VVV.

På konferanse om havneutbygging
under polare forhold arrangert i
Trondheim i tiden 23.-30. august av
NTH, deltok overingeniør Kanavin og
statshydrolog Pytte.

Ved internasjonal konferanse om
flomsikring i Villach, Østerrike, i tiden
20.-25. september, deltok fagsjef Bård-
Andersen.

På NEVF's årsmøte i Oslo i dagene
22.-23. september, deltok overingeniør
Fossheim fra VVK.

Ved WHO Conference on accidental
Pollution of Inland Waters i Bucuresti,
deltok overingeniør Bergmann-Paul-
sen, VVV.

Ved et feltsymposium i Vierumäki i
tiden 28. september-1. oktober, deltok
statshydrolog Aars, VHG.

Ved Icold, commitee on the world
register of dams - executive meeting
i Dubrovnik 4.-7. oktober, deltok over-
ingeniør Sundt, VVT.

På Nordisk olj eskyddskonferanse
som ble arrangert 26.-29. oktober i
Oslo av Stiftelsen for Miljövårdstudier,
deltok fra VVV overingeniør Arnesen
og avdelingsingeniørene Nøttestad og
Stene.

På Scandinavian Congress of Chemi-
cal Engineering i København i tiden
2.-4. november, deltok overingeniør
Nordhagen og avdelingsingeniørene
Hagen og Sverreson fra VVV.

Kursdeltakelse
Statshydrolog Lørum, VH, deltok i

EDB-kurs i problemorientert system-
arbeid som ble arrangert av Lønns- og
prisdepartementet, Opplæringsseksjo-
nen, i tiden 17. mars-1. april og 26.-
28. april.

Overingeniør Fleisj e, VVV, har del-
tatt i kurs i Ledelse og organisering 


arrangert av Skogbrukets kursinstitutt
i samarbeid med Norsk Landbruksaka-
demikerforbund i tiden 29. mars-1.
april på Prestebakke Skogbruksgård.

Avdelingsingeniørene Holme og Ha-
gen, VVV, har deltatt i kurs i kjemisk
rensing av avløpsvann arrangert av
Statens Institut för Företagsutveckling
i Glumeslöv i Sverige i tiden 24.-28.
mai.

Overingeniør Hauan og avdelings-
ingeniør Jordfald fra VVV, deltok i
Industriforbundets servicekontors kurs
for den kjemiske overflatebehandlende
industri i Avgiftning og nøytralisering
av bade- og skyllevann. Overingeniør
Bergmann-Paulsen har vært med og
tilrettelagt kurset som ble arrangert i
tiden 7.-8. juni på Hurdalsjøen Hotell.

NIVA arrangerte i tiden 10.-12. sep-
tember kurs i hydrobiologi for tj ene-
stemenn ved NIVA og VVV på Sund-
vollen hotell med deltakelse av føl-
gende avdelingsingeniører fra VVV:
Hagen, Holme, Horgen, Jordfald, Kaar-
stad, Nøttestad, Skudal, Stene, Ueland
og Aasen.

Den nederlandsk-norske reaktorsko-
len ved Institutt for atomenergi, Kjel-
ler, har arrangert kurser i målemeto-
der for radioaktivitet i tiden 13.-18.
september og 27. september-2. okto-
ber. Fra VH deltok i disse kurser stats-
hydrolog Aars og konstruktør Fun-
dingsland, avdelingsingeniør Krog, se-
kretær Tvede og konstruktør Sundøen.

På NIF's kurs «Landskapspleie for
ingeniører» på Gol i tiden 29. septem-
ber-1. oktober, deltok følgende fra V:
Overingeniørene Haanes, Bjørbæk og
Strømmen, VF, overingeniørene Kiel-
land og Simonsen, VU, og konstruktør
Svendheim, VN.

På NIF's kurs «Erosjon og sandtran-
sporter i elver, kanaler og tunneler og
rør» i Oslo i tiden 25.-28. oktober, del-
tok følgende fra VF: Overingeniørene
Bjørbæk, Krogstad, Haga, Lahaug,
Strømmen og avdelingsingeniør Be-
heim.

I kurset «Avloppsvattenrening II»
som ble arrangert av Statens Institut
för Företagsutveckling i Stockholm
dagene 8.-12. november, deltok følgen-
de avdelingsingeniører fra VVV: Jord-
fald, Horgen, Aasen, Andreassen, Ue-
land og Kaarstad.

Permisjoner for utføring
av spesialoppdrag i utlandet

Fagsjef Wessel, VU, er tilstått permi-
sjon i 1 år fra 20. august for å overta
engasjement som teknisk rådgiver ved
FN's kontor i New York i spørsmål
vedrørende vannkraftutbyggingspro-
sjekter i utviklingsland.

Statshydrolog Berntsen, VH, er til-
stått 1 års permisjon fra 15. september
for utføring av ekspertoppdrag for
WMO i Uganda.

Statshydrolog Tilrem, VH, er tilstått
1 års permisjon fra 18. oktober for å
utføre oppdrag i samband med et av
FN's utviklingsprogrammer i Indo-
nesia.

Statshydrolog østrem er tilstått 1
måneds permisjon fra 15. november for
å lede et UNESCO-kurs i snøhydro-
logi for vannbygningsingeniører og
hydrologer i Santiago, Chile.

Statshydrolog Østrem, VH, er tilstått
1/2 års permisjon fra 17. januar 1972 i
forbindelse med innbydelse fra Carle-
ton University, Ottawa, Canada, for å 


holde forelesninger og kurser i anvendt
hydrologi, spesielt brehydrologi.

Overingeniør Hagen, VH, har gjen-
opptatt sitt arbeid i NVE etter avslut-
tet FN-oppdrag i 3 år som sj efshydro-
log i Tanzania.

Statshydrolog Wingård, VH, har
gjenopptatt sitt arbeid i NVE etter å
ha avsluttet 2 års oppdrag for FN i
Tanzania.

Smånytt
FRA STATSKRAFT-
VERKENE

Konferanser, kongresser
og studieturer m. v.

CIGRE's studiekomité for transfor-
matorer holdt møte 3. september i Ma-
rienbad i Tsjekkoslovakia og arran-
gerte i tilknytning til dette et kollo-
kvium i dagene 30. august-2. septem-
ber. Fra NVE deltok overingeniør
Kaare Olsen, SEV.

Nordels arbeidsutvalg for driftsdata
holdt møte i København 10. september.
Norske deltakere var overingeniørene
J. Svoen, SDR og K. Olsen, SEU.

Nordels arbeidsutvalg for nett-data
og -undersøkelser holdt møte i Hel-
singfors 7. oktober. Norske deltakere
var overingeniørene K. Amundsen, EE
og K. Olsen, SEU.

Overingeniør P. Storebø har deltatt
i UNIPEDE-møter i Paris, komité for
vannkraft, 28. januar og 4. november
d. å., og Haugli-Nielsen i arbeidsgrup-
pen for hydrauliske kraftverker i Lyon
21.-22. oktober d. å.

Sivilingeniør E. Diesen, SDS, har
primo oktober deltatt i UNIPEDE -
Nuclear Energy Study Committee -
møte i Roma.

Overingeniør J. Sørensen og kontor-
sjef T. Mengshoel har deltatt i en 14
dagers studietur til USA vedrørende
moderne toppledelse og langtidsplan-
legging, respektivt i november i fjor
og i år.

IEC's isolatorkomité holdt møte i
København 26.-29. oktober d. å. med
deltakelse av sivilingeniør 0. Erdal,
SD.

Sivilingeniør E. Tøndevold, SBP, har
vært på studiereise til USA i septem-
ber i tilknytning til deltaking i en kon-
gress vedrørende pumpekraftverk i
Milwaukee.

Sivilingeniør Eyolf Dahl, SDS, har
i september og oktober sammen med
Egil Røed, E-direktoratet, foretatt rei-
ser til Storbritannia og USA for å ut-
vide sitt kjennskap til framstilling og
praktisk anvendelse av AUS-utstyr.
Dahl har i kombinasjon med Amerika-
turen også besøkt Ontario Hydro
Power Commission i Toronto, Canada.

CIGRE-komité 23, understasjoner,
har hatt møte i Helsingfors 16. og 17.
august d. å. hvor elektrosjef 0. Hauge
har deltatt.

Overingeniør Faanes og Svoen samt
avdelingsingeniør S. Mikelborg, deltok
i sommer i «UNIPEDE-data-processing
conference» i Lisboa.

22 FOSSEKALLEN



Norsk forening for vassdragspleie og

vannhygiene hadde torsdag 4. november ope

møte i kantina i Middelthunsgt.29

I juni har driftssjef Voldhaug vært
med på IEC, TC 33 i Briissel.

Ved ECE-symposium i Paris 12.-15.
oktober d. å. har driftssjef T. Voldhaug
og overingeniør Svoen vært med. Te-
maet omfattet rasjonell drift av kraft-
systemer ved bruk av driftsentraler
computere.

Sivilingenlør E. Diesen har represen-
tert Statskraftverkene ved den 8. ver-
denskraftkonferanse i Bucuresti.

Smånytt
FRA ELEKTRISITETS-
DIREKTORATET

Kurs og studiereiser
Konsulent Leif Bjella har i Stavern

i tiden 25.-28. oktober 1971 gjennom-
gått et kurs om anvendelse av de nye
kommunale regnskapsforskrifter, ar-
rangert av NEVF,

Arkivar Anna Ulen har deltatt i
Norsk Arkivråds arkivkonferanse på
Lillehammer 8.-11. november 1971.

EDB
På EDB-kursene arrangert av EDB-

kontoret har deltatt:

COBOL-kurset 21. september-21.
oktober 1971: Konsulent Tore Gul-
brandsen, førstesekretær Stein Christi-
ansen og avdelingsingeniør Odd Haug-
land.

FORTRAN-kurset 25. oktober-24.
november 1971: Avdelingsingenlør Per
S. Vrålstad og konstruktør Kjell Frem-
nes.

NIF-kurs
På konferanse om «Petrokjemisk in-

dustri» i Stavanger 26.-28. oktober
1971 deltok overingeniør Kjell Køber.

På kurset om «Perspektiver innen
elektrisitetsforsyningen på skip» i San-
defjord 3.-6. oktober 1971, deltok over-
ingeniør Jørgen Flood ET 3, avdelings-
ingeniør Magne Nordhagen, ET 4, av-
delingsingeniør Tor Solskinsbakk, ET 6,
avdelingsingenlør Hallvard Pentzen,
ET 1, samt overingeniør Fridtjof Løv-
mo og avdelingsingeniør Geir Bull-
Nj aa, EK.

AUS
Overingeniør Egil Røed, som er norsk

representant i den nordiske arbeids-
gruppen for arbeid under spenning, har
deltatt i en studiereise til Storbritannia
i tiden 20.-27. september 1971, og til
USA i tiden 13.-24. oktober 1971.

GAHNAKVELD
Cecilie og Øyolf Dal fortel frå Ghana

på ei tilstelling i kantina tysdag 7.
desember 1971. Opplegget blir omlag
som det Vinjarhuslyden hadde frå Af-
ganistan då dei hadde vore der.

Emne for møte var  Kraftutbygging
og Naturvern  eller  Kraftutbygging
kontra Naturvern, sa formannen, fyl-
keslækjar Hans II. Tjønn, då han
ynskte alle velkomne til møte som dei
den kvelden heldt i kraftutbyggjarane
si høgborg i Middelthunsgt. 29.

Først slapp fem utvalde talarar til,
det var generaldirektør Hveding frå
NVE, underdirektør Germeten frå
Kommunaldepartementet, ekspedi-
sjonssjef Skreiner frå Finansdeparte-
mentet, cand. real. Abrahamsen frå
Universitetet og landskapsarkitekt
Skage frå Norsk institutt for by-  og
regionforskning.

Etter ein pause på 7 minutter slapp
so debattantar frå salen til, og so til
slutt fekk dei fem store ordet att.

Hveding kom først med ei kort ut-
greiing om det arbeid som har vore
gjort med å kome fram til kva for
vassdrag som bør fredast, frå Gabriel-
senkomiten og fram til i dag. Han
kom so inn på striden om mandatet til
Sperstadutvalet og påstanden om at
Hovudstyret i NVE hadde teke seg til
eit mandat dei ikkje hadde når dei
uttala seg om det denne komiten, og
han tilbakeviste påstanden.

Hovudstyret i NVE ville vere med
å berge mest mogeleg natur utan at
det går for mykje utover andre inter-
esser. Han opplyste so om den skil-
naden det  er  på framlegget til Sper-
stadutvalet og på det Hovudstyret har
kome fram til, serleg med omsyn til
Hardangervidda, Jotunheimen og Salt-
fjellet. Vidare greidde han ut om kva
den utsettinga på 10 år som det har
vore så mykje skreve om ville seie, og
at oppdemming av Masi ikkje ville
kome på tale.

Germeten fortalde kor lite som ver-
keleg var freda av vassdrag til denne
tid. Det var berre ein foss utanom
vassdraga i naturparkane våre. Han
meinte Sperstadutvalet  og  Hovudstyret
sine utgreidingar var likeverdige. Han
var og redd at når 10 år er gått, so
går NVE laus på del vassdraga som har
vore utsette so lenge, men det var
ikkje tanken til utvalet.

Skreiner sa at folk ikkje måtte tru
at nasjonalproduktet vårt var so fast
bunde til utbygging av elektrisk kraft
som mange trudde. Det er mangt anna
som spelar inn her. Han snakka om
tilhøva med tilbod og etterspørsel etter
elektrisk kraft, og prosentvis deling til
kraftkrevjande industri og anna bruk.

Abrahamsen snakka om at Universi-
tetet hadde bruk både for vassdrag
som var miljøendra og for slike som
ikkje var miljøendra til sitt arbeid.
Han sa at det no tok til å bli få att
som ikkje var miljøendra.

Skage sa at utbyggingane av vass-
draga for so vidt får el bra hand-
saming. Sakene vert sende til mange
institusjonar som får uttale seg, men
det som er uverdigt, er at mange av
desse  ikkje har kapasitet til å vurdere
skikkeleg. Han kritisera og hardt at 


det ikkje trengst konsesjon for å setje
i gang førebuande arbeid. Karta som
NVE har fått laga for å vise kvar som
er inngrep og kva som er urøyvt av
vassdragsutbygging, sa han var avlei-
dingsmanøver.

So slapp salen til etter ein pause på
7 minutter.

Owesen  var førstemann og han heldt
fram kor vi menneskja før har rydda
ut dyre- og fuglerasar. Han bad om
at dette måtte dei ha i tankane som
brigda på livsvilkåra i naturen, so det
ikkje gjekk den vegen med fleire arter.

Hauge spurde serleg etter kva vi
lumne tene på skikkeleg samkøyring.

Raknerud la  serleg vekt på kva
kraftutbygginga har hatt å seie for den
økonomiske utviklinga i landet. Han
var ikkje redd for at vi kom til å
øydelegge naturen. Dei som ville frede
måtte ta med i rekninga kva det ville
koste.

Nesdal  hadde sitt innlegg på rim og
sa m. a.:

«Ja, om de såg dykk sjølve fekk de
støkk, for alt de ser og gjer det er ein
brøkk.»

Bonaksen  bad frå bygdene at det
måtte bli  utbygging  so der vart bu-
ande.

Solhjell  meinte at Haugeland i Ho-
vudstyret vurderte natur, dei andre
kraftutbygging. Sperstadutvalet sine
vurderingar var betre enn Hovudstyret
sine.

Marstrander  meinte det var dårleg
distriktspolitikk å bygge ut vassdraga
til kraftkrevjande industri. Han tykte
heller ikkje det var nok granska kva
olje og gassfunna ville få å seie for
utviklinga av økonomien vår.

Elles hadde han ymse kritikk mot
generaldirektøren og Hovudstyret.

Bryn var redd dei som ville spare
Gjende og ta Hindseter i staden. Der
går det utover dyrka mark og det er
det verste som kan hende. Det same
gjer seg gjeldande når andre stader til
dømes når folk går inn for å bygge ut
Vefsn i eit område der det går utover
jordbruk og slikt for å spare villmarka
på Saltfjell.

Per  Hundhammer  ville vite om el-
gartilhøva har noko å seie for kva som
blir utbygd først eller sist.

Etter innlegg frå salen slapp dei fem
til att for å svare på spørsmål.

Hveding gjekk mot Germeten sitt
syn på  Sperstadutvalet, han tykte og
det var synd at Skage hadde slikt syn
på utbyggingskartet som han hadde,
det var laga med den beste vilje.

Germeten måtte  gå  med på at Hve-
ding hadde rett i sitt syn på kompetan-
sen til utvalet og Hovedstyret.

Også del andre innleiarane hadde
ordet utan at det kom fram noko serleg
nytt. S N
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ÅRSFESTEN

NVE's PERSONALE
Endringer i september og oktober

Nytilsatte:

Andreassen, Erik Avd.ingeniør II VVV
Arnesen, Rolf Tore Overingeniør I VVV
Arntsen, Egil Avd.ingeniør SEU
Christiansen, Stein Førstesekretær ESF
Delbekk, Bjarne Materialforvalter VH
Edvardsen, Jan Roar Konstruktør III EKT
Fjørtoft, Liv Fullmektig II SK
Formo, Helge Bjørn Oppsynsmann II Folgefonn-anl.
Fremnes, Kjell T. Konstruktør III EE
Gard, Torjus Førstesekretær AJ
Garnås, Per E. Avd.ingeniør II SBF
Gravvold, Jarle Maskinist Aura-v erkene
Gulbrandsen, Tore E. Konsulent II ESF
Hansen, Lill Assistent I Innset-verkene
Haugland, Odd Avd.ingeniør II ESO
Hetager, Sven-Erik Statshydrolog I VH
Horgen, Anders J. Avd.ingeniør II VVV
Hylland, Per Assistent II AAØ
Indrearne, Thor Konstruktør III SBM
Jervijervi, Bjørnar Konstruktør III SSK
Kjær, Ole H. Førstesekretær ESS
Klingen, Kjartan Konstruktør I SDR
Lillebjerka, Øystein Montasjeleder Rana-v erkene
Lous, Kristian Konsulent II AJ
Løksa, Andor Oppsynsmann II Skjomen-anl.
Madsen, Bjørn Konstruktør III SBA-Eidfjord
Myrhaug, Eirik Boll Konstruktør II SR-Skjomen-anl.
Nilsson, Jørgen Avd.ingeniør II VH
Paule, Håkon Driftsarbeider Flesaker
Paulsen,  Age  Fullmektig II SIK
Roghell, Jacob Konstruktør II Skjomen-anl.
Stein, Halvard Konstruktør III SDS
Sørli, Karstein Vikar statshydr.still. VH
Ulriksen, Helge Konstruktør III SDS
øvestad, Jan Arvid Avd.ingeniør I SEU
Aasen, Terje Avd.ingeniør II VVV

sentraladministrasjonen NVE var i kantina 20.
november 1971. Graatrud ynskte folk velkomne,
serleg dei som skulle stå for serveringa. Det var
ein gjeng av karar frå etaten som hadde kledd  seg
som sydlendingar. Dei hadde svart parykk og svarte
bartar og såg svært framande ut. John Døsvik var
sjef for «gjengen» og heldt tale på latinsk-norsk og
takka for at dei hadde fått lov å kome på festen.
Han hadde all ære for innslaget, både Wen og
måten det vart gjennomført på. For min part er
det ekstra hyggeleg å sjå at kvinnene kan få fri
ein slik kveld, og at vi likevel kan stå for serve-
ringa sjølve, eg har ofte skreve om det.

Bjerkebo helsa frå Hveding og heldt ei kort tale.
Han takk for maten, med ei serskild takk til opp-
vartarane.

Borda sto denne gongen langs veggane so det
trengdest inga rydding av golva før dansen tok til.
Det var fem mann som spela og det var meir dempa
enn dei andre åra, so ein kunne faktisk snakke
med sidekameraten. Dansen gjekk livleg til langt
utpå morgonen.

I alt var det på festen vel 160 personar. Av desse
var det ca. 100 som er tilsette i etaten og resten
var partnar som var med dei tilsette. Det var nem-
leg det opplegget denne gongen at ein kunne ta
med ein person, mannen eller kona eller kvenn ein
ville. Etter det eg kunne sjå, var dette so vel-
lukka at det kjem til å bli prøvd oftare.

SN.

SK
SBF-Bj erkvik
Folgefonn-anl.
VK
Rana-verkene
Vestlands-verkene
VK
VF
Skjomen-anl.
SBF
SSV
Skjomen-anl.
SI
Grytten-anl.
SBF
SBP
SI
SKH
AA

Rana-v erkene
SKH
Folgefonn-anl.
Skjomen-anl.
SR-Skjomen-anl.
EKK
AE

Evensen, Olaf
Håkonsen, Jacob
Nordsletten, Ottar
Rønning, John
Aasen, Henrik

Avansement og  opprykk:

Anderssen, Svein 0. Førstesekretær
Bendiktsen, Harald Oppsynsmann I
Berge, Tor Konstruktør II
Breivik, Harald Førstesekretær
Børsheim, Knut Maskinmesterass.
Christensen, Henry Avd.ingeniør II
Eik, Inger Johanne Fullmektig II
Foss, Brit Sunde Tegner I
Gjerstad, Jan Fullmektig I
Hagen, Svein Erik Konstruktør I
Hagenes, Knut A. Konstruktør II
Halland, Johannes Fullmektig I
Johansen, Tina Fullmektig II
Kirkaune, Erna Fullmektig I
Kvarekvål, Steffen Oppsynsmann I
Larsen, Thrond BergeAvd.ingeniør I
Løwe, Torstein Førstesekretær
Martinsen, Torill Assist ent I
Mentzel, Thyra Bud I
Mikelborg, Svein A. Overingeniør II
Monsen, Torbjørn Maskinmesterass.
Maarud, Jorun Fullmektig II
Nicolaisen, Jarle Fullm. i særklasse
Nielsen, Peder Ole Oppsynsmann I
Nilsen, Arne Avd.ingenlør II
Næss, Tor Jacob Overingeniør II
Orderløkken, Bjørner Fullmektig I

Maskinmesterass.
Sekretær I
Fung. anl.leder
Avd.ingeniør I
Konstruktør II
Fullmektig II

Assistent I
Konsulent II
Konstruktør III
Fullmektig II
Konstruktør II
Konstruktør III
Avd.ingeniør II
Fagarbeider
Fullmektig I
Fullmektig II
Verksmester
Assistent II

Maskinist
Maskinist
Fagarbeider
Oppsynsmann
Transportsjef

Rana-verkene
SI
Rana-anl.
VVV
Folgefonn-anl.
AV

Folgefonn-anl.
ESF
VH
VK
Skjomen-anl.
SBA
SB
Område 5
Vik-anl.
SK
Vik-anl.
Innset-verkene

Nore-verkene
Glomtjord kr.v.
Område 4
VF
Rana-anl.

Roghell, Gerhard
Seljord, Olav
Simonsen, Per
Sverreson, Trygve B.
Thuland, Arvid
Aalholm, Annie

Fratredelse, annen:
Bondhus, Kjersti
Bøen, Magnus
Herberg, Ivar
Huuse, Anita
Marjala, Stein
Madsen, Bjørn
Mikelborg, Dagfinn
Svensli, Oskar K.
Tjønn, Kjell
Torvik, Gudrun
Utmo, Karl
Aasland, Anne Britt

Fratredelse med pensjon:

Aktietrykkeriet- Oslo, 1971


