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Overtaking

Ved ei lita tilstelling på kontoret til
generaldirektøren måndag 11. august
tok Sigmund Larsen over som gene-
raldirektør etter Vidkunn Hveding.

Hveding heldt først ei liten tale der
han m.a. sa:

Jeg har selv valgt å slutte nå, men
min tid her i denne etat er en tid jeg
nødig ville ha vært foruten. Den har
vært rik både faglig og personlig. Jeg
vil takke alle for helhjertet innsats og
godt samarbeid og jeg ønsker den nye
generaldirektør til lykke med arbeidet.
Jeg vil også takke ham for godt sam-
arbeid i de fire år vi har sittet sam-
men i hovedstyret.

Hveding gjekk so rundt og takka

kvar enkelt som var tilstades og bad
dei bere takka vidare.

Sigmund Larsen takka for venlege
ord og sa vidare:

Jeg er klar over at jeg tar på meg
en meget vanskelig oppgave og at vi
går inn i urolige arbeidsår. NVE skal
løse oppgaver som opptar mange og
der vi møter ulike og sterkt formu-
lerte meninger.

Redskapen til å løse disse opp-
gaver har vi ved den fine etat du
Vidkunn Hveding har vært med på å
bygge opp gjennom mange år. Det
blir mitt ansvar nå å føre dette ar-
beide videre og å tilpasse etaten til de
utfordringer vi møter i årene fram-
over og til de direktiver Stortinget
vil gi.

Jeg håper jeg vil være i stand til å
etablere det nødvendige samarbeide
og tillitsforhold til medarbeidere på
alle plan innen etaten og til våre sam-
arbeidende organ utenfor huset. Uten
dette samarbeid i tillegg til en rimelig
arbeidsro vil vi ikke være i stand til å
nå løsninger som er de beste for vårt
land.

Til slutt: Takk til deg Hveding for
den hjelp du har gitt meg i disse da-
gene og for den veldige innsats gjen-
nom mange år som nå gir meg et ut-
merket grunnlag å arbeide videre på.

Hjertelig takk!

Larsen gjekk so rundt og helsa på
dei som var tilstades. SN.



Den nye generaldirektøren
I siste nr. av Fossekallen står det

som bladet hadde om G.D. då han
kom inn i hovudstyret for fire år.
Tida var so knapp før bladet kom at
det var vanskeleg å få med meir.

Larsen har ikkje gått den slagne
landeveg med realskule, artium og
høgskulen. Først var han anleggs-
arbeidar ei tid etter at han var vak-
sen. Gjekk so Bergens Tekniske skole
og tok eksamen der i 1941. Han vart
so tilsett på Hordaland vegkontor og
var seinare utlånt til Sogn og Fjor-
dane og var anleggsleiar på vegen År-
dalstangen—Øvre Årdal. Han ville
gjerne inn på høgskulen i Trondheim,
men hadde ikkje artium og det var
krav då. Han søkte om å få gå opp i
dei skriftlege fag, men det var nei,
han måtte ha alle fag. Larsen reiste
då til Dale i Sunnfjord på student-
fabrikken til Fagerheim og tok artium
der, og så bar det til Trondheim der
han fekk eksamen i 1950.

Sidan den tid har han so hatt ar-
beid i Askøy og i Bergen og siste 10
åra som fylkesingeniør i Hordaland.

Han har og vore overlærar på Ber-
gens Tekniske skole i 3 år og gjeve
ut ei lærebok i landemæling. Larsen
har altso ein alsidig praksis og er
ikkje berre teoretikar.

I intervjuet då han kom inn i ho-
vudstyret fortalde Larsen at han ikkje
var aktiv politikar, han hadde ikkje
vore korkje i kommunestyre eller
Storting. Om han ikkje har vore aktiv
politikar sidan, so kjem han no frå
høg politisk stilling. Han har i eit år
vore statssekretær i Samferdselsdepar-
tementet.

Medan han var på skule i Dale
møtte han henne som seinare vart
kona. Dei har no vore gifte i 27 år
og har 5 barn.

Eg plar alltid spørje dei eg snakkar
med om dei har nokon hobby, har du
det?

Det har vore heller smått med tid til
hobbyverksemd. Dei siste 25 åra har
mykje av fritida gått med til under-
vising og til offentlige tillitshverv i
bygningsråd, tiltaksarbeid, bygge-
nemnder m.v. Eg er elles glad i å lese
og nyttar den tid eg elles har til overs
til hagearbeid og turar i skog og
mark.

Då den nye generaldirektøren var
utnemnd var det eit intervju med han
i NRK. Fossekallen bad G.D. om å
få bruke dette, men der hadde han
ingen ting skreve sa han. «Det kom
ein mann bort til meg på Fornebu 


same ettermiddagen som eg var ut-
nemnd og spurde om eit og anna og
svara ga eg på ståande fot». No har
red. fått tak i intervjuet, her er det,
er det noko du vil fylle ut eller rette
på so er det råd med det no?

«Larsen, nå blir det Deres oppgave
å skaffe den energiforsyningen Stor-
tinget har bedt om, en total vekst på
3,35 % hvert år framover. Hvordan
vil De skaffe denne energien?

Larsen: «Det må bli på flere måter.
Vi må først og fremst bygge ut det
som er igjen av vasskraft som blir til-
latt utbygget, og vi må så foreløpig
satse på gasskraft, og/elleroljekraft.
På lengre sikt må vi da vurdere byg-
ging av kjernekraftverk».

«Hva er Deres egen holdning til
kjernekraft?»

Larsen: «Jeg mener det er en
energi-kilde som vil være tjenlig også
i Norge. Nå må vi imidlertid følge
Stortingets intensjoner, det går ut på
at vi foreløpig skal undersøke nær-
mere sikkerhetsproblemene, og der-
etter komme tilbake igjen til spørs-
målet om kjernekraft.

«Deres forgjenger som general-
direktør, Vidkunn Hveding, sa seg
noe misfornøyd med at politikerne
bruker så lang tid til å bestemme seg,
hva er Deres mening, som nå selv er
politiker?»

Larsen: «Jeg skjønner godt Hveding
og hans holdning til problemet. Dette
med å fastlegge den framtidige ener-
gidekningen i Norge, er et vanskelig
problem, og spesielt har spørsmålet
om kjernekraft mange aspekter, som
gjør at politikerne rimeligvis trenger
en del tid for å modnes. Det blir litt
av min oppgave å skaffe kontakt i
tiden framover.»

«Regner De med at utrednings-
arbeidet om sikkerhetsproblemene
skal gå relativt raskt?»

Larsen: «Jeg håper det.»
«No er det ei stund sia du hadde

dette intervjuet, har du nokon planar
korleis du vil legge opp arbeidet?»

«Nei ikke noe spesielt utover det å
gjøre mitt beste. Inntil videre vil alt
gå etter samme linjer som hittil. Den
første tida vil jeg gjøre meg best mu-
lig kjent med arbeidet og med de an-
satte i etaten. Selv om jeg har vært
med i hovedstyret noen år og ellers
har hatt kontakt med NVE som
praktiserende elkonsulent for fylkes-
mannen i Hordaland gjennom 10 år,
er det mye innen etaten som er
ukj ent.

Så må vi avvente behandlingen av
de 2 store sakskompleks «Elektrsitets-
forsyningens organisasjon i Norge»
og «NVE's organisasjon» og se hvilke
følger denne vil få for vår etat. Vi-
dere hva Stortinget bestemmer seg for
når det gjelder valg av varmekraft.
Det er i det hele så mange baller i
luften at det er vanskelig idag å ha
noen sikker mening om hvordan ar-
beidet med ledelsen av NVE bør leg-
ges opp over tid. «Då det vart kjent
at Hveding skulle slutte, var det man-
ge som sa at det måtte vere ei umoge-
leg oppgåve å ta over etter han, blir
det vanskeleg tykkjer du?». «Hvis jeg
skulle gå inn for å kopiere Hveding
tror jeg det ville være umulig. Jeg får
gjøre arbeidet på den måten jeg mak-
ter og så får vi håpe at det blir bruk-
bart for etaten.»

Det går sikkert bra og vi ynskjer
deg velkomen og lukka til.

SN.

<Fossekallen»
representasjon i styret

Funksjonstiden for «Fossekallen»s
styre utløper 30. juni d.å. I den anled-
ning anmodet NVE i brev av 20. mai
tjenestemannsorganisasjonene om å opp-
nevne representanter til styret for en ny
periode, jfr. § 1 i instruksen for «Fosse-
kallen». Som bilag til brevet fulgte av-
trykk av styrets forslag av 9. mai d.å.
om å oppnevne representanter for ett og
to år.

Hovedstyret og organisasjonene har nå
oppnevnt sine representanter, slik at sty-
ret blir som følger:
Funksjonstid  I. juli 1975-30. juni 1976:
For  Norske Sivilingeniørers Forening:

Overingeniør Øystein Aars, medlem
overingeniør Thor G. Eriksen, vara-
mann

For  Statstjenestemannskartellet:
Konsulent Arne T. Akselsen, medlem
kontorfullmektig Turid Solhaug, vara-
mann

Funksjonstid  1. juli 1975-30. juni 1977:
For  Hovedstyret for NVE:

Konsulent Ole Dyrdahl, medlem
konsulent Oddvar Andreassen, vara-
mann

For Statstjenestemannsforbundet:
Kontorfullmektig Kari Dietrichs, med-
lem
konsulent Knut E. Breiby, varamann

For  Statstjenestemannskartellet:
Instrumentmaker Knut Baltzersen,
medlem
maskinmesterassistent Ivar H. Søren-
sen, varamann

For  Statstjenestemennenes Ingeniørfor-
ening:
Avdelingsingeniør Finn W. Gusdal,
medlem
avdelingsingeniør Asbjørn Elgstøen,
varamann.
I tillegg til de oppnevnte representan-

ter er «Fossekallen»s redaktør fast med-
lem av styret.
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Snarrådighet ved Folgefonn

Fra overrekkelsen hvor Arne Molven mottar uret fra anleggslederen. I bakgrunnen
Solesnes, Djønne og Rygnestad.

skinell ventilkjøring var derfor uteluk-
ket, og mørkt var det blitt. Mens den
ene straks begynte å sveive på revi-
sjonsventilen, løper oppsynsmannen
ut og henter inn to mann fra portal-
bygget, og sammen får de stengt ven-
tilen.

Mens de sveivet, åpnet sprekkene
seg ytterligere, og bare deres raske
opptreden hindret et sammenbrudd av
røropplegget.

Fra en telefonboks i kammeret får
de varslet anleggsledelsen og drifta
om det som var skjedd, og trykket
nedstrøms ventilene kunne avlastes
ved andre ventiler i tunnelsystemet
samme dag.

Med ca. 85 meters vanntrykk og
en rørdiameter på 2 meter ville et
brudd gitt en veldig flom da vassdra-
get nedenfor allerede var belastet med
naturlig høstflom. Produksjonstapet
villet blitt meget stort, og ødeleggel-
sene det kunne ha medført på regu-
leringsorganer eller i tunnelsystemet
kan en bare anta.

Anleggsledelsen er derfor meget
takknemlig over at vår bønn om en
påskjønnelse for disse 4 karene ble
hørt, og at hovedstyret i desember be-
vilget penger til innkjøp av en gjen-
stand til hver av dem.

Ved en liten sammenkomst på ho-
tellet i Jondalen i april i år ble så de
4, Roald Rygnestad, Nils Djønne, Ha-
rald Solesnes og Arne Molven, over-
rakt et gullur hver med en liten in-
skripsjon, samt en hilsen fra general-
direktør Hveding og direktør Aale-
fj ær.

Ved overrekkelsen ble det fram-
hevet viktigheten av at ansatte i en

Tett oppunder brekanten ovenfor
Jondalen ligger anleggsstedet Sand-
osen. Herifra er det drevet tunnel inn
under Jukladalsvatn og bort til Reva-
vatn. Vinteren 73-74 gikk gjennom-
slagsalva 92 meter under overflaten
av Jukladalsvatn, og overføringen av
disse vatnene gjennom de store ven-
tilene som var montert i Sandosen
kunne begynne. Alt så ut til å virke

tilfredsstillende, og drifta kunne glede
seg over mere vatn til Jukla og Maur-
anger kraftstasjoner.

Utpå høsten -74 hadde anlegget folk
i sving med et portalbygg foran tverr-
slaget i Sandosen. Den 4. september
ved 13-tiden hørte oppsynsmannen på
en inspeksjonstur sammen med en av
karene sine en tiltagende larm fra
ventilkammeret. Hovedrøret mellom
revisjons- og manøvreringsventil var

begynt å slå sprekk både oppe og
nede, og vannspruten hadde allerede
kortsluttet det elektriske nettet. Ma-

Ved lunsjbordet. Fra venstre Harald Solesnes, avd.leder Melstveit, anleggsleder
Døhlen, oppsynsmann Rygnestad, Nils Djønne, o.ing. Nicolaisen og Arne Molven.
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Er kraftkostnader og kraftpriser riktig avveid?

Kjernekraftutbygging
uøkonomisk
Talsmenn for kjernekraft har det van-
skelig for tiden. Det er derfor ikke så
rart at varmekraftsjef Haga i sin kom-
mentar til mitt innlegg i Fossekallen
for april i år prosederer mot de dystre
rapporter som strømmer inn om
kjernekraftens kostnads- og driftspro-
blemer.

I USA er kjernekraftens fremtid
mørkere enn på lenge. Bare i løpet av
fjorårets siste måneder ble bygging av
115 reaktorer enten utsatt på ube-
stemt tid eller helt skrinlagt. (Tek-
nisk Ukeblad).

Det hjelper lite at president Ford
har understreket betydningen av å
gjøre landet uavhengig av importert
olje ved å forsere kjernekraftutbyg-
ging. Dilemmaet er hvem som skal
betale de økte kostnader ved å erstat-
te konvensjonell varmekraft med
kjernekraft. Kraftverk og banker an-
ser de nødvendige kj empeinvesterin-
ger som alt for risikable og forlanger
statsgarantier eller en betydelig øk-
ning av kraftprisene.

(Financial News).

Den japanske regjering kunngjorde
nylig offisielt, ifølge Reuter, at
kjernekraftprogrammet frem til 1985
ikke ville bli realisert. Årsakene ble
oppgitt å være større kostnader enn
man hadde regnet med foruten uløste
tekniske problemer. Det finnes åtte
fullførte kjernekraftanlegg i Japan,
men de har bare kunnet produsere
37 % av den sammenlagte ytelse ved
full kapasitet.

I min forrige artikkel refererte jeg
også til liknende erfaringer fra Tysk-
land, Frankrike og Sverige hvor sta-
dig nye kriser rammer kjernekraften,

kritisk stund kan sette bedriftens beste
foran egeninteressen og ved snarrå-
dighet redde store verdier.

Sikkert har lignende ting hendt i
NVE også tidligere uten at det er
gjort noe blest av det. Overrekkelsen
måtte derfor tas som en hyllest til den
samhørighet og ånd som må råde
innenfor rekkene for at NVE også
fortsatt skulle kunne hevde seg som
firma og arbeidsplass.

Vi gratulerer med innsatsen. 


Sluttreplikk fra E. Wessel

og hvor planene for videre utbygging
av slike anlegg er kraftig redusert.

Det burde være nærliggende å ta
lærdom av de erfaringer man har
høstet i andre land, om hva det kos-
ter å ta i bruk kjernekraft som alter-
nativ til konvensjonell kraft. Men
Haga holder ufortrødent på sitt og
ressonerer på en måte som jeg ikke
kan være med på.

Når kjernekraftanlegg kanselleres
på løpende bånd i USA så er årsaken
etter Hagas mening at kraftselskapene
favoriserer anlegg med kort byggetid
som er lettere å finansiere i en tid
med kapitalmangel. Neppe noe sted
er imidlertid lønnsomhetskriterier så
avgjørende for valg av alternativ som
i USA. Det er da heller ingen vansker
med å skaffe kapital til foretak som
kan forventes å gi en rimelig avkast-
ning. På kort eller lang sikt henger
dessuten faren for energimangel sam-
men med risikoen for redusert olje-
tilførsel. Det ville da være menings-
løst å kansellere utbyggingskontrakter
på reaktorer og fortsette bygging av
olj efyrte kraftverk for å sikre kraft-
dekning.

Når ett av de to ledende tyske
kjernekraftselskaper har hoppet av og
oppgir som grunn store tap og en
uviss avkastning i fremtiden, har
Haga også sin egen teori. Det hender
nesten daglig at store foretak avvikler
sin virksomhet, forklarer han, så det
er ikke noe nytt. Hvis jeg forstår Haga
rett, mener han det betyr lite hva sel-
skapet selv sier om lønnsomheten av
sin kjernekraftutbygging, til tross for
firmaets store erfaring og anerkjente
teknologiske kompetanse.

Jeg kan heller ikke være med på
Hagas bortforklaring av den lave til-
gjengelighet for kjernekraft. Hans dis-
kusjon med seg selv om definisjon av
tilgjengelighet og utnyttelsesfaktor
synes egnet til å tåkelegge problemet
og bør imøtegås.

Tilgjengelig kraft er den ytelse et
kraftverk kan produsere i den tid ma-
skinene er driftsklare, mens utnyttel-
sen bestemmes av hvor mye kraft som
virkelig blir produsert. Tilgjengelig-
het og utnyttelsesfaktor angis begge i
prosent av den energi kraftverket ville
ha produsert om det hele tiden arbei-
det med full effekt.

Kraften fra et toppkraftverk som
står er således like fullt tilgjengelig
hvis bare maskinene er driftsklare og
kan settes inn for å dekke et eventuelt 


behov. For konvensjonelle kraftverk
vil som regel den kraftmengde som
kan produseres (tilgjengelig kraft)
være større enn den som blir produ-
sert (utnyttet kraft). Det er ikke alltid
behov for tilgjengelig kraft.

For kjernekraft er forholdet et
annet. De høye faste kostnader som
påløper enten kraftverket står eller er
i drift, og de lave brenselskostnader
tilsier størst mulig brukstid. All kraft
som er tilgjengelig, blir derfor utnyt-
tet for om mulig å bringe kostnader
pr. kWh ned på et akseptabelt nivå.
Derav følger at utnyttelsesfaktoren
for reaktorer blir meget nær det sam-
me som tilgjengeligheten. I USA bru-
kes også «available generation» og
«load factor» om hverandre som et
mål for kjernekraftens driftssikkerhet.

Det sørgelige for kjernekraften er
at man hittil bare har oppnådd en
midlere tilgjengelighet på 57 % iflg.
siste utgave av Nuclear Generation
Chart. Likevel regner direktoratet for
Statskraftverkene med en midlere ut-
nyttelsesfaktor på 75 % under inn-
kjøringsperioden og 80 % fra tredje
driftsår. Det betyr at direktoratet kal-
kulerer med ca. 40 % større produk-
sjon i sine spesifikasjoner enn hva
som er oppgitt i gjennpmsnitt fra ek-
sisterende anlegg. Dette anslag er så
optimistisk at det synes å tyde på tek-
niske fremskritt, som direktoratet i all
stillhet har utviklet på kammerset.
Inntil videre er det imidlertid nærlig-
gende å stille seg skeptisk til Stats-
kraftverkenes informasjonstjeneste om
kjernekraftens velsignelser.

Lave kraftpriser —
sløsing eller velstand

Konsulent Myrtveit og overingeniør
Køber tar også opp min artikkel til
diskusjon og stiller spørsmålet om
lave kraftpriser fører til sløsing eller
velstand. De fremhever at det er
grensekostnadene og ikke elektrisitets-
prisene som er avgjørende for ressurs-
utnyttelsesgraden. Lave kraftpriser
bare overfører inntekt fra produsent
til forbruker og må ses som et ledd i
den politikk som føres for å nå sosiale
mål og støtte opp om distriktsutbyg-
ging og industrireising, hevder de.

Naturligvis kan myndighetene fast-
sette en hvilken som helst pris, ja for
så vidt dele ut kraften gratis. Men
velges prispolitikken uavhengig av
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grensekostnader og hva man må be-
tale for ny kraft, da står man der med
en rekke problemer som ikke kan
løses på en tilfredsstillende måte.

I erkjennelse av dette faktum er
det derfor til kjedsommelighet gjen-
tatt i de senere års energimeldinger at
grensekostnadene og dermed kostna-
dene for ny kraft bør nyttes som
rettesnor i prisfastsettelsene for elek-
trisk energi. Men våre bestemmende
myndigheter følger ikke sin egen opp-
skrift, og konsekvensen uteblir ikke.

For vannkraft er forholdet at jo
bedre man utnytter ressursene, desto
større blir kostnadene. Det er den
siste kWh som innvinnes som koster
mest. Kostnadene for denne margi-
nale kWh er hva vi forstår ved gren-
sekostnad. Den angir hva som er øko-
nomisk nyttbar kraft og må etter min
oppfatning tilsvare kostnaden for til-
gjengelig alternativ energi som vann-
kraften erstatter.

Legges Stortingsmelding nr. 100 til
grunn, vil vi ha et økende behov for
varmekraft fra 1980. Ved planlegging
i dag vil vi derfor med fordel kunne
utnytte all vannkraft opp til denne
kostnadsgrense.

Bygges det ut vannkraft som er
dyrere, vil det medføre tap fordi den
kan erstattes med billigere varmekraft.
Settes grensekostnadene lavere, avstår
man fra bygge ut vannkraft som må
erstattes med dyrere varmekraft. Også
dette vil være et tap.

I gjennomsnitt ligger kostnaden for
ny kraft langt lavere enn grensekost-
nadene. Men grensekostnadene er fel-
lesnevneren som angir hva vi kan ut-
nytte og hvorledes vi kan oppnå en
gunstig utbyggingsstørrelse på det en-
kelte prosjekt.

Sammenhengen mellom grense-
kostnader, nyttbar vannkraft og gjen-
nomsnittskostnader for utbygging av
ny kraft fremgår av nedenstående

Grensekostnader kr./kWh 	
0,45 0,60 0,75 1,05 1,35

Nyttbar vannkraft TWh 	
10 41 58 74 80

Gjennomsn.kostnad kr./kWh
0,34 0,48 0,53 0,62 0,66

Jeg forstår at Myrtveit og Køber
ikke er uenig i den innvirkning valg
av grensekostnader har for nyttbar
vannkraftpostensial og for gjennom-
snittskostnaden pr. kWh. Uenigheten
kan derfor avgrenses til de konsekven-
ser en lav prissetting fører til under
disse omstendigheter.

Sviktende finansierings-
grunnlag for nye utbygginger

Statskraftprisen 3,88 øre pr. kWh
tilsvarer en utbyggingskostnad på ca.
0,25 kr/kWh. Det er da i kostnaden
regnet med at kraftutbyggingen legger
beslag på ressurser, som har verdi i
naturlig tilstand, eller som kan tenkes
å ha eller få verdi ved alternative an-
vendelser. Forutsettes nå en grense-
kostnad på 1,05 kr/kWh, vil det ifølge
tabellen bygges ut 74 milliarder kWh
til en kostnad av 0,62 kr/kWh.

Uoverensstemmelsen mellom kost-
nad og pris fører følgelig til et tap på
74 (0,62 — 0,25) = 27,4 milliarder
kr. En tilsvarende subsidiering av
kraftprisene vil være påkrevet og må
nødvendigvis gå ut over andre viktige
investeringer i samferdsel, helsestell,
miljøverntiltak etc., hvilket reduserer
velstandsutviklingen.

Manglende balanse mellom
tilbud og etterspørsel

Innom annen produksjon oppnås
balanse mellom tilbud og etterspørsel
ved prisendringer. Skjer ikke dette på
samme måte når det gjelder kraft, kan
man ikke vente en slik balanse.

Norsk kraft har gode avsetnings-
m¥ligheter. Den selges på verdens-
markedet både direkte ved krafteks-
port og indirekte gjennom kraftkrev-
ende eksportindustri som tiltrekkes av
lave kraftpriser. På det innenlandske
kraftmarked vil dessuten billig kraft
føre til at alle søker å erstatte annet
energiforbruk med elektrisitet. Konse-
kvensen av det kunstige pristak blir
et eksponensielt økende kraftbehov.

'Det karakteristiske ved situasjonen
er at kraftforsyningen legger beslag
på en stadig større andel av nasjonal-
inntekten. I dag investeres bort imot
4 milliarder kr. pr. år på dette felt,
men avkastningen av denne kapital-
plassering er meget liten.

Skulle vi fortsette lavprispolitikken
og dekke etterspørselen ved å øke
krafttilgangen, vil det snart kreves så
store og lite lønnsomme investeringer
at det må få drastiske virkninger for
velstandsutviklingen. Det blir ikke
rom for investeringer i andre sektorer
som er vel så viktige for trivsel og
velvære, eller som gir større avkast-
ning og sysselsetting.

Sløsing
Lave kraftpriser lokker frem et for-

bruk som bærer preg av sløsing og en
forvridd etterspørsel. Samtidig leder 


det til at store mengder energi går
tapt som spill ved rovdrift på ressur-
sene.

Et eksempel er de 10 milliarder
kWh som i gjennomsnitt pr. år slip-
pes forbi driftsklare maskiner. Ener-
gien renner unyttet i havet fordi det
fører til tap å utnytte den med dagens
kraftpriser.

Ved tilskudd av varmekraft kan
største delen av dette spill nyttes til
kraft som det er bruk for. Av 7 TWh
spill pluss 6 TWh varmekraft er det
således beregnet å kunne produseres
13 TWh fastkraft pr. år. Denne f or-
edlede spillkraft vil i gjennomsnitt
koste omtrent det samme som vann-
kraft til en utbyggingskostnad av ca.
40 øre/kWh.

Også her må vi skille mellom
grensekostnader og gjennomsnitts-
kostnader. Den spillkraft vi utnytter
har varierende varighet. Jo kortere
varigheten er, desto mer varmekraft
kreves det for å foredle spillkraften.
Den siste kWh vi utnytter, er den
dyreste fordi den nesten bare består
av energi fra varmekraftanlegg. Den-
nes kostnad er altså grensekostnaden.

Velges grensekostnaden for fored-
let kraft lavere enn kostnaden for
likeverdig varmekraft, gir man avkall
på en fastkraftøkning til en kostnad
som ligger et sted mellom prisen for
alternativ varmekraft og den valgte
grensekostnad.

Det innebærer et tap fordi den
kraft man således avstår fra å utnytte
må erstattes med dyrere varmekraft.

Når Myrtveit og Køber hevder at
samspillet mellom varmekraft og
vannkraft fører til en reduksjon av
grensekostnadene, må det bero på en
feilslutning. Det må være ulogisk å
fastsette grensekostnader som leder
til et uøkonomisk spill.

Et annet eksempel på sløsing som
følge av lave kraftpriser gjelder bo-
ligoppvarming. Elkem Spikerverket
har beregnet at en økning av boligiso-
lasjonen med 5 cm i samtlige bolig-
enheter vil spare ca. 8 milliarder kWh.
Men dagens lave kraftpriser stimu-
lerer ikke til slike sparetiltak i til-
strekkelig grad. Derimot er Myrtveit
og Købers ureserverte nyfrelsning og
tro på langtidsavtaler med Kirkens
Nødhjelp for å spare energi og andre
ressurser neppe holdbar.

Heller ikke holder deres oppfatning
av sammenhengen mellom elektrisi-
tetspris og velstandsutvikling. En hyg-
gelig levestandard kan klares på ulike
energinivåer, om man fremmer etter-
tanke og planmessighet både hos for-
bruker og produsent ved bedre av-
veide priser for elektrisk kraft.
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Ansattes medbestemmelse
offentlig virksomhet

Noen betraktninger om Hollerutvalgets
offentlige utredning om ovenfornevnte sak

Utredningen teller ca. 160 sider, så
det er her tatt med kun de avsnitt som
det er trolig en kan tillempe i NVE's
virksomhet.

Utvalget har bestått av 7 medlemmer
og mandatet var å fremlegge prinsipielle
retningslinjer og hovedlinjer for ansattes
medbestemmelse. Samt å legge fram for-
slag til forskjellige praktiske ordninger
som kan være aktuelt å benytte i de en-
kelte virksomheter.

Et hovedspørsmål var for utvalget at
de ansatte i offentlig virksomhet på
mange måter må oppfattes som tjenere
for hele vårt folkestyre. Og dersom
grupper eller enkeltpersoner som er i of-
fentlig tjeneste får større innflytelse på
avgjørelser som er viktig i samfunnet
enn andre borgere er grensen for med-
bestemmelse overtrådt. Det vil derfor
være nødvendig å se den realitet at de
ansattes innflytelse må variere i ulike
deler av offentlig virksomhet.

I mandatbeskrivelsen kommer det fram
at offentlig virksomhet er et omfattende
begrep, og en kan ikke i utvalget ta sikte
på å foreslå konkrete og detaljerte regler
for ansattes mebestemmelsesrett. De vil
i stedet prøve å utarbeide modeller som
er generelle, og at det ved lokale for-
handlinger kan tilpasses den enkelte ar-
beidsplass.

I mandatet er det pekt på at det er
nødvendig å ta hensyn til grunnprinsip-
pene i vårt folkestyre ved utformingen
av eventuelle reformer. Og at det er van-
sker når en skal finne klare avgrensnin-
ger da det er forskjellige meninger og
definisjoner. (Det kan tilføyes at når det
gjelder den private sektor med ca. en
million arbeidstagere så har en innført
medbestemmelse på sin arbeidsplass med
lov. Det virker da noe overdrevet på en
at ca. 300 000 arbeidstagere i offentlig
tjeneste skulle bli tildelt en slik makt at
grunnprinsippene i vårt folkestyre skulle
få slagside.)

I utvalget er det også pekt på at sam-
arbeidsutvalg i et departement og i et
mere frittstående direktorat ikke kan ha
samme grad av myndighet.

Utvalget tar med at de har hatt 32
møter. De har hatt kontakt med berørte
og interesserte organisasjoner, arbeids-
plasser og enkeltpersoner.

Den liste over navn som er anført på
side 10 over personer som utvalget har
drøftet de spørsmål mandatet har reist
viser at fordelingen er nesten 2 : 1. De
fleste som er spurt har en høyere funk-
sjon i denne sammenheng. (Dette kan
nok så noe tvil som en ikke bør se bort
fra.)

Utvidelse av myndighet
til samarbeidsutvalgene

Samarebidsutvalgene kan etter de nå-
gjeldende retningslinjer med endelig virk-
ning avgjøre fordeling av velferdsmidler 


og gjennomføre tiltak som stimulerer de
ansatte til å legge fram forslag til for-
bedringer, samt foreta belønninglpremie-
ring for forslag.

Utvalget foreslår en betydelig utvidelse
av samarbeidsutvalgenes avgjørelsesmyn-
dighet.  I  tillegg til den myndighet de har
i dag, skal følgende saker kunne avgjø-
res av samarbeidsutvalget med bindende
virkninger for vedkommende administra-
tive instans innenfor budsjettets ramme:
I. Endringer i interne organisasjonsfor-

hold og arbeidsformer som medfører
omdisponering av arbeidsstyrke og
utstyr.
Planlegging, organisering og gjen-
nomføring av tiltak som berører den
enkeltes mulighet for reell medinn-
flytelse på egen arbeidssituasjon.
Retningslinjer for virksomhetens per-
sonalpolitikk. Opplæring og videreut-
danning, herunder rettleiing av nyan-
satte.
V erne-, miljø- og helsespørsmål.
Anskaffelse av utstyr og hjelpemidler
som ikke kommer inn under begrepet
«byggeprosjekter, anskaffelse av be-
tydelige kapitalvarer».

Ved vurdering av byggeprosjekter, an-
skaffelse av betydelige kapitalvarer, bud-
sjettforslag og planlegging av virksom-
heten på lengre sikt forutsettes samar-
beidsutvalgene å være rådgivende for
vedkommende administrative instans.
Samarbeidsutvalget forelegges slike saker
før administrasjonen tar endelig stand-
punkt.

Innflytelse på egen
arbeidssituasjon

Her peker utvalget på noen punkter
som: Desentralisering og delegering til
mindre administrative enheter. Legge
forholdene systematisk til rette for å
gjøre det mulig for flere arbeidstagere å
se sammenhengen mellom eget og andres
arbeid.

En mer åpen ledelse og samarbeids-
form, og en oppmyking av det tradisjo-
elle ledermønster vil etter utvalgets me-
ning kunne sikre de ansattes innflytelse
sterkere på alle nivåer i arbeidsorganisa-
sjonen.

Aktiv bruk av prosjektgrupper og en
større grad av jobbrotasjon vil åpne for
større innsikt og forståelse for forhol-
dene på den enkelte arbeidsplass.

Det er også anført at deltagelse i valg
av planlegging og styresystem, utstyr og
redskap, maskinutrustning gir et mere
meningsfylt arbeid og for læring i ar-
beidssituasjonen.

Sterk vekt på informasjon og opplæ-
ring er også bidrag til at den enkelte gis
større muligheter til å analysere, drøfte
og videreutvikle organisasjons- og ar-
beidsformer. Alle disse reformtiltak må
planlegegs og organiseres i nært sam-
arbeid mellom ledelse og underordnet.

I tillegg foreslår utvalget at det blir
etablert en nemnd. Den skal ha som
oppgave å gjennomføre og følge opp de
generelle reformforslag som legges fram.
Videre er det tatt sikte på at nemnda bør
ha ansvar for en aktiv eksperiment- og
forsøksvirksomhet med sikte på å utvide
medbestemmelsesretten.

Nemnda bør ha representanter for ar-
beidsgiver og arbeidstager. Og de bør
være likt representert.

I kapitel 3  Prinsippnotatet  er det i
innledningen henvist til Eckhoff-utvalget
«Demokrati i bedriftslivet».

Der blir fremmet synspunkter om at
medbestemmelse og raedinnflytelse ved
utforming av egen arbeidsplass vil utløse
skjulte reserver. Avsnittet følger:

3.1. Innledning.
Utvalget finner det som nevnt i kap.

1.2 ukødvendig å gå inn på en prinsipiell
debatt omkring ønskeligheten av å inn-
føre større grad av medbestemmelse og
medinnflytelse for de ansatte. Det må
være tilstrekkelig å peke på de uttalelser
som er fremkommet om dette bl. a. i ut-
redningen om «Demokrati i bedriftslivet»
(Eckhoff-utvalget). Flere av de synspunk-
ter som der er hevdet om nødvendig-
heten av å gi de ansatte større medbe-
stemmelse og medinnflytelse ved utfor-
mingen av egen arbeidsplass må gjelde
også for arbeidstakere innen offentlig
virksomhet. Det heter på s. 5 i nevnte
utredning bl. a.:

«Enten det legges vekt på den psyko-
logiske, moralske eller politiske side ved
begrunnelsen gjøres det gjeldende at en
reform vil utløse arbeidsglede og initiativ
som vil gi produksjonen en ny dyna-
mikk. Det er pekt på at det er reserver
av kunnskap og erfaring hos de ansatte
som kan mobiliseres, selvsagt forutsatt
at ledelsen utnytter de muligheter som
foreligger. Det er derfor ikke en mot-
setning mellom en effektiv bedriftsledelse
og en økt innflytelse for de ansatte.»

Videre er det antydet at det innenfor
den offentlige sektor bør drives aktiv
eksperiment- og forsøksvirksomhet som
man neppe kan finne samme grunnlag
for i den private næringsvirksomhet.

Begrepene medbestemmelse og med-
innflytelsefølger:

3.1.1 Begrepene medbestemmelse og
medinnflytelse

Utvalgets mandat antyder at det kan
være naturlig å to-dele problemstillingen:

« . . . innflytelse gjennom representa-
sjon i særlige styringsorganer . . . » og
videre
« . . . Det kan skapes nye arbeidsfor-
mer som gir den enkelte ansatte .
en større innflytelse over sin egen ar-
beidssituasjon».

Utvalget har følgende forskjellige for-
slag til definisjon av de enkelte deler av
begrepet medbestemmelsesrett:
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Delingen kan skje etter hvilket nivå
medvirkningen skjer på.
I. Medvirkning på høyere plan — inne-

bærer bl.a. deltakelse ved fastsetting
av målsetting.

2. Medvirkning på lavere plan — inne-
bærer deltakelse ved oragnisering av
interne arbeidsforhold.

En annen definisjon med mer «van-
lige» uttrykk er:

Deltakelse i styringsorganer — del-
takelse i overordnet styring.
Innflytelse over egen arbeidssituasjon
— medbestemmelse ved organisering
av egen arbeidssituasjon.

Definisjonene skiller seg fra hverandre
i ord, neppe i innhold.

Til siste avsnitt har utvalget sett på
den svenske inndelingen som er: Sam-
råd, medbestemmende og selvbestem-
mende.

Men utvalget har ikke markedsført noen
korte presise uttrykk tilsvarende den
svenske inndelingen. Men i stedet har ut-
valget skissert følgende: Representasjon
i bestemmende organer som styrer, råd
etc., og på den andre siden den enkeltes
innflytelse på sin egen arbeidssituasjon.

Til slutt i avsnittet er fremhevet at det
må innføres den prinsipielle begrensning
at det kan være nødvendig med særlige
regler der den politiske balanse er av ve-
sentlig betydning.

Medbestemmelse på
ulike plan

Utvalget mener at det må legges grunn-
lag for organisasjons- og samarbeidsfor-
mer som bedre tilgodeser den enkelte ar-
beidstagers behov i arbeidssituasjonen.

Men at det i offentlig forvaltning ikke
kan gis særlige fortrinn framfor andre
borgere ved fastsettelse av den sam-
funnsmessige målsetting.

Eksempel: En ansatt i Vassdragsvese-
net skal ikke i cgenskap av ansatt nett-
opp i denne institusjon ha større innfly-
telse på landets konsesjonspolitikk enn
andre medborgere.

Videre antar utvalget at det er nød-
vendig å trekke opp et grovt skille mel-
lom medbestemmelse og medinnflytelse
på hva man kunne kalle:

Politisk/administrativt plan
Administrativt/organisatorisk plan.

Ut over dette er det markedsført en
del knagger på hvorledes det nye appa-
ratet bør eller kan arbeide.

I kapitel 4 Administrative mønster i
stat og kommune:

Her skiller en mellom departementer,
direktorater og frittstående embetsverk
og forvaltningsbedrifter.

NVE er tatt med i gruppen direktorat,
men har både forvaltnings- og forret-
ningsmessige oppgaver.

For at eventuelle lesere skal få et inn-
trykk av det mønsteret som er i NVE
og i Televerket følger utvalgets oppstil-
ling:

Televerkrådet
har 15 medlemmer. Rådet oppnevnes for
4 år om gangen. En tredjepart av rådet
oppnevnes av Stortinget, en tredjepart av
Kongen og en tredjepart av de tilsatte i
Televerket. Formann og varaformann
oppnevnes av Kongen.

Televerkrådets virksomhet skal være
av rådgivende art.

Etter instruks for Televerket bør disse
sakene forelegges rådet:

Televerkets årsberetning
Hovedplaner for utbygging av tele-

tjenesten
Retningslinjer for takstpolitikken
Større endringer i Televerkets orga-
sjon og omlegging av driften som vil
ha til følge betydelig regulering av
arbeidsstyrken.

Administrativ oppbygging.
Den daglige ledelse av Televerkets ad-

ministrasjon er tillagt en generaldirektør
som tilsettes av Kongen for 6 år om
gangen.

Generaldirektøren kan treffe vedtak i
alle saker som ikke avgjøres av styret,
overordnet myndighet eller særskilte til-
settingsråd. Han kan delegere sin myn-
dighet til tjenestemenn i Televerket og gi
pålegg om utførelse av tjenesten både
generelt og for den enkelte sak.

Televerkets administrative oppbygging
er for tiden under revisjon.

Omorganiseringen av Televerket for-
utsetter en vidtgående desentralisering av
arbeidsoppgavene fra Teledirektoratet til
den ytre etat.

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.
NVE er underlagt Industrideparte-

mentet.
NVE har både forvaltningsmessige

oppagver, dvs, være rådgivende organ
for vedkommende departement, og for-
retningsmessige oppgaver, eks. treffe be-
stemmelse om og fastsette vilkår for le-
vering av elektrisk kraft.

NVE ledes av et hovedstyre på 6 med-
lemmer. Generaldirektøren er formann i
Hovedstyret. Generaldirektøren ansettes
av Kongen for 6 år av gangen, mens sty-
remedlemmene med personlige varamenn
velges av Stortinget for 4 år av gangen.

Ved hovedstyrets behandling av tilset-
tingssaker og andre saker som tilligger
hovedstyret som tilsettingsmyndighet, til-
trer en representant for tjenestemennene.

Ut over dette har de ansatte ingen re-
presentasjon i styret.

NVE har ikke noe styringsorgan som
tilsvarer Televerkrådet.

Antall sysselsatte i NVE var ved ut-
gangen av 1971 ca. 3400.

Videre er det i seks punkter fremmet
spesielle trekk og forhold ved offentlig
virksomhet kontra privat. Men dette er
et så stort tema at det må en eventuelt
ta opp separat. Interesserte kan se side
34 i utvalgets innstilling.

Forslag om formell
representasjon i styrende
organer

Hovedprinsipper følger:

7.1 Hovedprinsipper.
Utvalget har i kapittel 3 drøftet for-

skjellige prinsipielle spørsmål vedrørende
medbestemmelsesretten. Når det gjelder
den formelle representasjon i styrende
organer er det særlig tre hovedprinsipper
utvalget har lagt til grunn:
a. Der forholdene er noenlunde sam-

menlignbare innenfor næringsliv og
offentlig virksomhet, bør man ta
sikte på de samme reformer og holde

samme tempo i utviklingen. Stat og
kommune bør imidlertid drive en ak-
tiv eksperiment- og forsøksvirksom-
het med sikte på å stimulere utviklin-
gen av demokratiske reformer.
De ansatte bør sikres formell repre-
sentasjon i alle offentlige virksomhe-
ter med formelle styringsorganer, og
hvor antall ansatte utgjør minst 50
personer.
De ansatte i offentlig virksomhet kan
ikke gis særlige fortrinn framfor
andre borgere ved fastsettelse av den
samfunnsmessige målsetting for sin
institusjons virksomhet. Den overord-
nede styring av forvaltningen må
skje gjennom ansvarlige politiske or-
ganer, og den formelle representa-
sjon i organer der den politiske ba-
lanse er av vesentlig betydning, må
derfor underlegges særlige regler.

Utvalget har av naturlige grunner ikke
funnet å kunne gå inn på forholdene på
hver enkelt arbeidsplass i offentlig virk-
somhet. Istedet har en valgt å trekke opp
hovedprinsippene som gjennom konkrete
eksempler kan fungere som modeller
med sikte på tilpasning til den enkelte ar-
beidsplass gjennom forhandlinger med de
ansatte og deres organisasjoner.

Utover hovedprinsipper er det i av-
snittet gitt noen synspunkter på forskjel-
lige oppbygginger av styrets tilknytning
til sine oppgaver. Eksempel: I NVE har
styret utadvendte oppgaver, men også
andre oppgaver.

Bedriftsforsamling er tenkt etablert der
det er mer enn 200 ansatte. Det kan bli
aktuelt for NVE. Men da det ikke er gitt
i annen form enn i en utredning vil det
være riktigst å henvise de som eventuelt
er interesserte å se på side 51 i utred-
ningen.

Samarbeidsutvalgene:
Det er i utvalget skissert at samar-

beidsutvalgene får en større myndighet.
Og et minstemål er gitt og som følger:

Disse hovedtrekkene som da bør an-
ses som «minstemål» for de ansattes
medbestemmelse, vil stort sett regulere
nåværende § 3 i avtalen med en opp-
deling i følgende tre saksområder:

Områder der samarbeidsutvalgene
skal avgjøre sakene med bindende
virkning for vedkommende admini-
strative instans.

Områder der samarbeidsutvalgene
skal informeres om bestemte saker.

Det bør etter utvalgets mening fortsatt
ligge til avtalepartene å finne fram til
mer vidtgående reformer for de ansattes
medbestemmelse gjennom samarbeidsut-
valgene enn det «minstemål» utvalget
anfører.

Utover det nevnte er det anført visse
endringer som: Planlegging, retningslin-
jer for virksomhetens personalpolitikk,
vern, miljø og helsespørsmål m. m., se
side 60 og 61.

Opplæring informasjon:
Her følger utvalgets 2 punkter:

Med utgangspunkt i utvalgets mandat
kan det særlig pekes på to forhold son2
vil få konsekvenser for de fremtidige ut-
danninggsopplegg innenfor den offentlige
virksomhet:
1) arbeidstakerne skal få bedre forut-

setning for å øve innflytelse på sin
egen arbeidssituasjon
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2) arbeidstakerne skal bli satt i stand til
å øve en reell innflytelse gjennom re-
presentasjon i ulike styrer, råd og ut-
valg.

Og videre er antydet hva det spesielle
opplæringstilbud bør behandle. Utvalget
har satt opp følgende:

I de mer spesielle opplæringstilbud
som er berørt ovenfor bør blant annet
følgende emner inngå:

organisasjonslære (forståelse for
hvorledes en organisasjon fungerer og
utvikles)
opplæring i gruppearbeid 


møteledelse
arbeidsmiljøspørsmål
arbeidsledelselarbeidsledelses-
problemer
yrkesetikk
tillitsverv-utøvelsel tillitsmanns-
problemer
økonomi og regnskap, budsjettarbeid.

Utvalget påpeker i sin avslutning at de
ikke kunne utarbeide detaljerte bestem-
melser og retningslinjer tilpasset alle of-
fentlige arbeidsplasser.

Og utvalget viser til at forhandlinger
måtte kunne løse de fleste tilpasninger 


som måtte være nødvendig i den enkelte
virksomhet.

Til utvalgets ros ser det ut til at vi er
i ferd med å få avløst den gamle embets-
mannen. Med å bruke så mange modale
hjelpeverber i sin fremstilling lager nok
utvalget en del problemer for dem som
leser innstillingen.

De som får oppgaven ved eventuelle
forhandlinger må alltid huske følgende:
Det finnes alltid fornuftige løsninger
som det er ulogisk å sette seg imot. Men
alle løsninger som skal følge utviklingen
har sin begrensede gyldighet (særlig i
tid).

Oskar Spångberg

Nytt blad

Det tek til å bli mange blad i
NVE no. For nokre år sidan
vart det tilsett fagsjefar so ofte
at når Fossekallen skreiv om ei
ny tilsetjing, so var overskrifta
«Dagens fagsjef». No skulle det
vore «Dagens blad», og denne
gongen er det «VF nytt» som
vert presentert, og det er fag-
sjefen i VF Vassdragsdirektora-
tet Forbygningsavdelinga som
gjer det på første sida i det nye
bladet.

SN

VF-nytt
Så kan vi omsider presentere første

nummer av VF-nytt. Vi har lenge
tenkt på å få gitt ut et meldingsblad
for Forbygningsavdelingen, men det
måtte en spesiell begivenhet til for å
få realisert planene. Vi tenker her på
det nyetablerte samarbeidsutvalg for
Forbygningsavdelingens anleggsdrift.
Vi hadde første møte 10. desember
1974, og vi fortsatte 11. februar 1975.
Vi håper at vi etter hvert skal få i
gang diskusjon om alle sider ved virk-
somheten. Hovedinnholdet i første
nummer av VF-nytt blir protokollen
fra første møte.

Samarbeidsutvalget skal også fun-
gere som verne- og miljøutvalg. For
anleggsvirksomheten er disse proble-
mer knyttet sammen på en slik måte
at vi finner det naturlig med et felles
utvalg. Vi håper at vi skal kunne
bringe nyheter -og informasjonerom
disse spørsmål i VF-nytt. Vi trenger
meldinger om skader og uhell som vi
kan dra lærdom av, tips og forslag om 


forbedring av arbeidsmetoder, nytt ut-



styr, redskap, maskiner, verksted m. v.
Vi har ellers tenkt å bringe meldin-

ger om flomskader, interessante an-
legg, samarbeidet med andre institu-
sjoner m. v. «Pressenytt» med ros
eller ris fra avisfronten er ofte nyttig
lesestoff.

Men VF-nytt skal også omfatte
kontorvirksomheten. Vi vil gjerne få
med opplysninger om personalsitua-
sjonen og arbeidsforholdene ved ho-
vedkontoret og distriktskontorene.
Gode historier fra virksomheten vil
også bli mottatt med glede.

Betingelsen for at våre optimistiske
tanker skal bli realisert, er at samar-
beidsviljen må slå ut i full blomst i
Forbygningsavdelingen. Vi håper at
flest mulig vil hjelpe til slik at VF-
nytt kan bli mere enn nyheter fra
Oslo.

Vi har ikke tenkt å legge opp til
konkurranse hverken med Fossekallen
eller dagsaviser. VF-nytt vil utkomme
når vi har stoff, uten plikt til regel-
messighet. Vi vil allikevel prøve å få
ut et nummer i kvartalet.

Så ønsker vi VF-nytt velkommen
og håper at den kan bli et nyttig ledd
i vår virksomhet. —

Bård Andersen

NVE V VF
Mange av dere er fra før kjent med de

forkortelsene som benyttes innen Vass-
dragsvesenet. For dem som ikke kjenner
til hva de forskjellige bokstaver står for,
vil det navnet vi har valgt på dette mel-
dingsblad være nokså intetsigende.

F er forkortelsen som brukes på For-
bygningsavdelingen. Vi tilhører Vass-
dragsdirektoratet (V) som er et av de fire
direktoratene som utgjør Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen (NVE). De
øvrige tre direktorater er Administra-
sjonsdirektoratet (A), Statskraftverkene
(S) og Elektrisitetsdirektoratet (E). 


«Prøvenummer»
Første nummer av VF-nytt blir på

mange måter et prøvenummer. Front-
siden er å betrakte som ide-utkast som vi
gjerne ønsker reaksjoner på før den får
sin endelig form. Nye forslag mottas med
takk!

Også rent redaksjonelt kan det tenkes
at form og stoffvalg vil endre seg noe
etter hvert som vi høster mer erfaring
om hva som interesserer mest og ut fra
mengden av leserbrev som tilflyter «re-
daksjonen».

Naturlig nok er det opprettelsen av
samarbeidsutvalg innen avdelingen som
setter sitt preg på dette nummer. Vi har
valgt å ta med protokollen fra første
møte i sin helhet. Senere kan det tenkes
at vi bare tar med et utdrag av de sakene
som blir behandlet.

Melding fra
biblioteket

Ingvild Monsen er ansatt ved biblio-
teket fra 1/7-75. Hun har eksamen fra
Statens bibliotekskole og tidligere prak-
sis fra Handelshøgskolen og Norsk insti-
tutt for by- og regionforskning.

Bemanningen i biblioteket er for tiden
god, og vi håper at stadig flere vil be-
nytte seg av bibliotekets tjenester. Særlig
ønsker vi en bedre konakt med NVE's
kontorer og virksomheter utenfor Oslo.

Kjøretjenesten
Da den tidligere leder av kjøre-

tjenesten Geir Taaje har gått over i
annen stilling i Statskraftverkene, har be-
tjent Torvald Torbjørnsen inntil videre
overtatt ledelsen av kjøretjenesten.
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Rustøyelva
i Olderdalen, Stryn

Frå flaumen i 1971. Vegen går mellom stovehuset og løa i framgrunnen.

Her braut elva nytt far i 1971.

I Oldedalen har det gjennom tidene
vore gjort mykje skade av elvane.

Kring 1740 vaks Jostedalsbreen
mykje, brearmar seig fram gjennom
dalane og øydela åker og eng. Ein
bre som dei før såg som ei kvit kyr
bak i dalen seig framover og det brast
ut store stykke som demde opp elva
der. Ho tok so nytt far og øydela to
gardar som vart liggande øyde sidan.
Tungøyane og For var namnet på
desse gardane. På Nordfjordkartet til
Tyge Brahe står begge desse gardane,
dette kartet er frå 1595. I bygdeboka
for Nordfjord av Jakob Aland står
om Tungøyane. «I 1685 seier retten at
garden hadde lede: Stor och merke-
lig skade av Storelven och en uop-
rettelig skade av den fra en dal under
snebræen nedstørtende elv, så høylien
befrøktis om Gud ikke nådelig vil
afuende, for voris øyesjun, at den
ganske gård står i høyeste pricull och
fare».

Ogso andre elvar der i dalen har
gjort mykje skade. Sjølve Storelva
som renn gjennom dei flate bøane
har fare ille fram gjennom tidene,
men har siste åra halde det faret For-
bygningsavdelinga har laga til ho. Ei
onnor elv har og vore fæl i flaum og
gjort stor skade, Rustøyelva. Rustøy-
ane er fremste garden ovanfor vatnet
og denne elva kjem ned dei bratte

Her syner arbeidet til NVE. Det vesle
kvennhuset har trassa alle flaumar.

då braut elva mitt på dagen, i 1/23-
tida. Dei har landhandel i første
høgda og vatnet gjekk mitt opp på
disken. Konene og borna på alle tre
gardane flytte ut medan mennene
dreiv og skulle berge slikt som kunne
bergast.

fjellsidene og rett ned på dei flate
bøane og her svingar ho ned mot vat-
net i eige far utan å gå saman med
Storelva. Fårlegaste staden er der ho
tek svingen. Når ho fører med mykje
stein og grus so legg det seg lett att
her og elva finn nytt far. No i somar
snakka eg med Agot Rustøen og fekk
henne til å fortelje om elva og garden.

Første flaumen ho hugsa var i 1932,
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Kurs for tekniske funksjonærer
i Forbygningsavdelingen

I 1941 kom ho so att, ikkje so ille
som i 1932 men ho grytte fælt med
stein utover bøane. Dette var mitt på
sommaren i eit fælt torever og sturt-
regn. So var det bra roleg til i 1971,
då braka det laus att. Vegen innover
dalen vart overgrytt med stein frå
elva. Før var det so at dei gjekk
mann av huset i heile dalen for å ryd-
je opp at. Dei hadde med seg reid-
skap som hakke, spade og spett. No
var ei ny tid koma, dei kom med
traktor og brøyte vegen so grus og
steinkantane låg som om det vore
brøyta i ei snøfonn.

Forbygningsavdelinga i NVE har
no gjort eit storarbeid der, og det er
gjort slik både dei og brukarane på
garden meiner det er best. Sjølv var
ho redd for at tuna no var meir i fåre
enn før, men ingen veit korleis ei elv
fer fram i flaum.

Vi får tru det beste, sa Agot til
slutt.

Ved pila svingar elva mot vatnet.

I gamal tid har det og vore gjort
mykje skade av elva i Rustøyane. I
1805 braut elva seg ut av faret sitt og
grytte so mykje aur og rat utover
åker og eng at dei måtte grave fram
kornet med grev. Elva kom mitt i
skuronna, Astadsretten som var der
og såg over skaden skriv m.a.: «Enver
med sund menneskeforstand vil finde,
når han ser på stedets beskaffenhed
at ingen bygningskraft — om end til
sammes bekostning al verdens rigdom
anvendt kan forbygge udbrudd av
Tverrelven» . Forbygningsavdelinga
har i all fall gjort ei prøve, so får vi
sjå kor det går i åra framover.

SN

I dagene 2.-6. juni 1975 avholdt
Forbygningsavdelingen kurs i Oslo for
funksjonærer som driver med bereg-
ninger og planlegging av forbyggings-,
senkings- og flomskadearbeider. Det
deltok ialt 19 funksjonærer fra hoved-
kontoret og distriktskontorene.

Av emnene under kurset nevnes:
Kanalstrømming, beregningsgrunnlag.
Erosjon og erosjonssikring.
Terskler, beregninger, modellforsøk.
Nytteberegninger ved senkings- og

forbyggingstiltak.
Flomberegninger, flomvarsling, ispro-

blemer.
Vassdragsloven, vassdragstiltak.
Oppstuvningsberegninger EDB.
Naturskader, Statens naturskadefond.
Leirskred, ras, glidninger, sikringstil-

tak.
Steinskred og snøskred, sikringstiltak.
Geologi, valg av forbygningsstein.
Bakkeplanering og bekkelukking.
Naturverntiltak ved forbygnings-

arbeider.
Økonomisk kartverk, utnyttelses-

muligheter.
Demonstrasjon av nyere instrumenter.
Tekniske detaljer ved planer og teg-

ninger, pumpeanlegg, bruer, kul-
verter m.v.

Forelesningene ble holdt dels av

avdelingens personale, dels av funk-
sjonærer fra Hydrologisk avdeling,
Naturvernkontoret, Statens natur-
skadefond, Norges geotekniske insti-
tutt, Vassdragslaboratoriet, Land-
bruksdepartementet, Geologisk mu-
seum og Utbyggingsavdelingen i
Akershus.

I tillegg til det omfattende program
fikk vi også tid til en befaring til Rak-
kestad, hvor vi har under utførelse et
større tørrleggingstiltak, og til det
siste leirraset ved Trøgstad. Vi besøk-
te også Fjellanger-Widerøs kartavdel-
ing ved Fornebu.

Kurset ble avsluttet med en enkel
middag sammen med Forbygningsav-
delingens personale ved hovedkonto-
ret.

Kurset tok seg av en rekke sentrale
emner med tilknytting til avdelingens
arbeidsområde. Vi fikk også innføring
i saksområdet og behandlingsmåten i
samarbeidende institusjoner. Tidsnød
førte til at interessante diskusjoner
måtte avbrytes altfor tidlig. Det er
åpenbart behov for hyppigere kurs av
denne art, ikke minst fordi avdelin-
gens gjøremål og kontaktflate stadig
utvides. Og samtidig representerer
kursene en verdifull anledning for
funksjonærene til å bli bedre kjent
med kolleger fra andre distrikter.

Bård Andersen

Synfaring.
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VF-tur til Telemark 22. 23. mai 1975

Turdeltakerne.

Heddola.

Torsdag 22.5 reiste Forbygnings-
avdelingens personale på en 2 dagers
tur til Telemark for å se på avdelin-
gens elveforbygningsarbeider. An-
leggsbestyreren for distriktet, overing.
Haga, var vert for turen.

Første stoppested var Lier hvor vi
så på Lierelva. Her var en Brøyt
gravemaskin påsatt en steinknuser i
arbeid med å knuse steinblokker som
var for store til å legges langs elva.

Vi stanset i Drammen og spiste for-
middagsmat hjemme hos en av inge-
niørene — et hyggelig innslag — og
reiste straks over Eiker — Meheia —
Kongsberg til Gvarv i Telemark. Her
gikk vi ut og beså Bøelv, som var en
slyngete elv hvor elvekantene var
bratte jordskråninger og igrunnen så
svært rotete ut. Forbygningene var
lagt på yttersvingene i elva der hvor
elva graver. Høyere opp i elva kom
vi forbi et sted hvor beveren hadde
gnaget av løvskogen over en stor
strekning. Vi så etter beveren, men
den hadde nok gjemt seg.

Vi kjørte videre til Seljord og kom
til Bygdarå hvor vi gikk langs elva
oppe på forbygningen som strakte seg
langs begge elvekanter. Her var ter-
renget flatt hele veien, og elva så ut
til å være helt temmet. På denne
strekningen fikk vi en god spasertur
som gjorde godt etter all bilingen.

Fra Seljord kjørte vi til Morgedal
hotel hvor vi skulle overnatte, vi kom
fram kl. 6 om ettermiddagen, trette
og sultne, men i høy stemning. Vi
hadde bare hatt en kopp kaffe siden

Her var forresten meget vakkert, vel
et av de fineste partier i Telemark. Vi
spiste formiddagsmat på Nutheim, et
kunstsenter, viste det seg å være, med
malerskole og en gammel prestegård
som var restaurert og inneholdt en
samling gamle ting fra Telemark.

Turen gikk videre til Ørvella, som
har vært Forbygningsavdelingens pro-
blembarn gjennom alle år. Elva fører
med seg rullestein i alle størrelser fra
fjellene og nedover dalen. Her var
lagt terskler for å hindre steinførin-
gen, men ingeniørene er ikke tilfreds
med resultatet.

Vi var innom Heddal stavkirke som
ligger like ved Heddøla. Elveleiet lå
flatt, og her var også forbygget på
begge sider langs elva så langt vi kun-
ne se.

Så var det bare to poster igjen på
programmet, nemlig kaffepause og
reise Notodden—Oslo. Vi kjørte hjem
uten uhell og kom i hus vel fornøyde
etter en vellykket tur.

For kontorpersonalet i F var det
interessant å komme ut i marken og
få se resultatet av noe av det avdelin-
gen arbeider med. Elvenavnene kjen-
ner vi alle i forbindelse med kontor-
arbeidet vårt. Det var imponerende å
se hvordan forbygningene strakte seg
kilometervis langs begge sider av
elvene. Det er arbeid som har pågått
i mange år, og utbedringer er fore-
tatt når flom og andre skader har
revet hull på forbygningene. Hensik-
ten med arbeidene er å redde dyrkbar
jord, noe som er aktuelt til alle tider.

Takk for turen!

vi forlot Drammen. Hotellet hadde
alle «faciliteter» som vår vert sa, og
vi spiste en god middag og hadde en
hyggelig kveld her.

Dagen etter dro vi videre kl. 9,
punktlig etter programmet, til Dalen
hvor vi så oss om i Tokke kraftverk.
Dette var spesielt interessant for av-
delingens mannlige funksjonærer. Vi
ble vist rundt av driftsingeniør Amol.

Vi kjørte tilbake til Seljord og så
på flere småelver hvor avdelingen
gjennom årene har forbygget på man-
ge steder, og reiste videre til Flatdal
for å se på Flatdøla. Sammenhengen-
de forbygninger langs elva her også.
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Professor Svein M. Kile: Tyrann eller tenar ?
«Tenestemann» er eit godt ord. Det

har si greie opphavelege tyding, eit
menneske som er sett til å tena andre.
Gjennom åra har ordet også fått over-
tonar av status. Folk flest seier det
også noko om eit menneske som har
tryggleik for si stilling i institusjonar
som nesten aldri går konkurs, same
kor vanstyrde dei kan vera. Sjeldan
blir dei oppsagde, utan ved alvorleg
slaurstell, brotsverk eller sterk omleg-
ging av institusjonen.

Tenestemenn har makt. Frå høgare
og lågare folkevalde organ, frå sen-
trale styringsverk har dei fått sin stør-
re eller mindre bit av makta. Dei kan
ofte ta avgjerder som sterkt påverkar
folks lagnad. Mange har stor fridom
til å bruka sitt eige skjøn. Di større
makt og di større fridom til å bruka
eiga skjøn, di større ansvar for at av-
gjerda vert rettvis og at gjeldande lo-
ver og reglar vert rett tolka. Dette an-
svaret har flest alle tenestemenn teke
svært alvorleg. Men sjølve måten å
tena folk på, sjølve åtferda i tenesta,
har det ofte skorta mykje på. Små-
pavane, maktelskarane, tyrannane kan
veksa fram som sopp etter regn, i livd
under etats-byrgskap, lov og regle-
ment-kunnskap og den makta som er
dei gjeven. Berre det at dei nesten all-
tid kan så mykje meir på sitt omkver-
ve enn det folk dei skal tena, førar
ofte til at dei opphøgjer seg sjølve og
vanaktar almugen.

Ein lensmann i gamle dagar vart så
fin på det at ungane hans regelrett
trudde at berre «betre folks born»
fekk sleppa inn i Himmerike. Han
sjølv var alltid fjern, streng, bisk og
hånleg mot folk flest. Berre skrivaren,
presten og dei rikaste kjøpmennene
fekk vanleg medfart.

Ein annan lensmann gjorde jobben
sin med barsk humor og stor godvilje,
rettleiing og forklaring fekk alle. Sjølv
fyllefanten og forbrytaren som han
med fast hand sette i arresten, fekk
spøkefulle ord og medmenneskeleg
omhug med på vegen i tillegg til den
strenge formaning. Begge dess teneste-
menn var bondegutar-fødde, og hadde
«kome seg fram». Den eine trudde
han hadde vorte aristokrat, den andre
var heile livet ein folkevenleg mann,
utan å slå av på lov og rettferds krav.

Slike typer finst vel i kvar teneste-
grein. Og det er heilt visst at folke-
kravet er å få godviljens menneske i
slike viktige samfunnstenester. Dei
sure, arge og maktbryndige og av og
til vondskapsfulle tenestemennene er
dei som riv ned folks vyrdnad, ofte
for ein heil etat. Det har i det siste 


gjennom avisene vorte kjende ein del
saker der tenestemannen slavisk har
fylgt reglar utan minste spor av med-
menneskeleg skjønsemd. Såleis driv
ein folks vyrdnad for regelverk og
teneste rett ut av folks hjarta. Skræm-
de og arge spør vi kva i all verda slags
herskande tenarar er det vi har fått?
Kvitte seg med dei kan ein jo ikkje
Dei har fylgt reglane, på verst mogleg
måte.

Den suverene forakten for folks tid
kan ein og ofte møte hos offentlege
instansar — like eins for folks mei-
ning og krav. Det er då tenarar glid
over i tyranniet.

Eg snakkar ikkje om dei overar-
beidde, trøytte, nervøse og deprimer-
te tenestemenn. Saksmengda og ar-
beidsansvaret har auka alle stader i så
stor mon at det ikkje er underleg å
finne stress-symptom i offentlege te-
nesteomkverve. Slikt kan gje seg ut-
slag i feil-vurderingar, i trøyttleiks-
tabber og i sure andlet mot publikum.

Nei, eg snakkar om dei som med
god helse og tydeleg velvære misbru-
kar si makt for eigen prestisjes skuld
utan å ha oppfatta at teneste for folk
er deira høgaste plikt.

Kva nyttar det så for folk å klage?
Eg tenkjer no ikkje på så alvorlege
saker at dei må til Ombodsmannen —
eg tenkjer på klager over uhøfleg,
uforskamma, nedlatande og lettvint
handsaming, og tenkjer på dei som fø-
ler seg og vert lurt, forfylgd av te-
nestemenn som har fått personleg imot
dei — eg tenkjer på dei mange som
aldri har fått skikkeleg forklaring på
avgjerder som gjekk dei mot — og
som difor hugsåre og bitre legg det
offentlege for hat.

Klagar dei til den som sjølv har
forgått seg vinn dei visst sjeldan fram.
Klagar dei til hans føresette — ja,
korleis går det då? Etats-byrgskap og
solidaritet kan ofte føre til at den
føresette tek tenestemannens parti
mot det stakkars almugemennesket
som tillet seg å klaga. I mange saker
har den føresette sjølv vore med på
ei påklaga avgjerd — og i mange til-
felle har tenestemannen i si åtferd
i sitt tenestesyn forma seg etter s'efen.
Det autoritære byråkratiet fører ofte
slikt med seg.

Det skulle vore interessant å vita
kor ofte klager på konkrete saksav-
gjerder vert tekne til fylgje i kommu-
nar og etatar. Like interessant skulle
det vera å få konkrete tal over korleis
folk føler seg tente med tenestemen-
nene si åtferd, deira tenestehug, rett-
leiingsarbeid, rettvist og velvilje.

Misnøya mellom folk flest med des-
se tilhøva er i alle høve sterkt aukan-
de. Einskilde aviser har og i det sei-
nare teke føre seg det vesle mennes-
ket og det offentlege. Vi har teneste-
mannen som blir skulda for, etter
regelverks rettesnor, å selja hus og
heim frå einfaldige folk, vi har te-
nestemannen som skuldast for medvite
å ta trakassert ei bedrift så hardt at
eigaren no vil legge opp. Ein får så
ofte, når samtalen kjem inn på dette,
alvorlege døme på tenestemenns mis-
ferd med folks sinn, sjølv-vyrdnad,
meiningar og tid.

Det talast ofte no om fråstanden
mellom folk flest og politikarane våre.
Eg meiner å sjå at det held på å ut-
vikla seg eit vel så stort sluk mellom
tenestemennene og dei tente. Politi-
karane både høyrer og ser vi offentleg
— vi kan ta til motmæle, øve kritikk,
syne i val kva vi meiner.

Den store flokken tenestemenn som
arbeider stillferdig med våre saker,
dei er det vanskeleg å nå til fullnads.

Og så kan det hende at vi gjer dei
aller fleste tenestemenn stor urett ved
å prata, og skriva berre om det vonde
og dårlege vi opplever. Enn om det
t.d. er slik at 95 % av dei gjer trufast,
godt og velviljugt arbeid, men at vi
hØyrer om dei 5% som ikkje gjer det.

Ja, tenk om vi i Noreg samanlikna
med andre land beint fram har eine-
ståande tenestemenn?

Og, tenk på skilnadane det sikkert
må vera mellom dei ymse etatar i
deira service-eigenskaper — og også
i dei krav publikum set? Sure jobbar
der ein lett blir utsette for publikums
illvilje finst det også nok av i «det
offentlege».

I det heile vil offentlege teneste-
menns åtferd og avgjerder tena på at
folk set søkelys på dette. Dersom vi i
det heile meiner noko med det man-
gesidige ordet «demokrati» så må og-
så den offentlege forvaltninga og te-
nesta demokratiserast. Og då ikkje
berre på innsida slik at dei einskilde
etatane og institusjonane innan eigne
rekker vert gildare i så måte. Den
viktigaste demokratiseringa må etter
mi meining skje i høvet til publikum.
Lova om publikum-innsyn i offent-
lege forvaltningssaker er eit stort
framsteg. Men enno er det visst mest
avisene som har gjort seg nytte av
denne lova.

Eit system med folkevalde klage-
nemnder — og då ikkje samansett
berre av profesjonelle politikarar —
måtte vera ein tanke å drøfta nærare.

Frå Bergen Tidende.
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Jørpa

Slik såg skogen
der ut i juli 1975.

Ei tid var det på tale å legge den store
kraftstasjonen Lodal for utbygginga i
Jotunheimen Vest inne i Kjenndalen.
SBP fekk då opplysinga om den veldige
snøfonna Jørpa som går inne i denne
dalen. Eit par mann reiste dit for å sjå
på tilhøva og fekk opplysingar som
gjorde at bygging i Kjenndalen vart
skrinlagde.

Det kan gå mange år mellom kvar
gong fonna slær ned store skogvidder, i
år har ho herja fælt. Når ho kjem på det
verste er fonnvinden so sterk at store
steinar vert kasta som sandkorn gjennom
lufta på motsett side av dalen. All sko-
gen i fleire hundrad meters breidde vert
slegen ned langt opp gjennom fjellsidene
på den andre sida av dalen.  SN. 


og avløpsvann ved Chr. Michelsens insti-
tutt.

Avdelingsingeniør R. Nesset og kon-
torassistent Egil Myhr-Johansen har del-
tatt i Fortran-kurs arrangert av
A/S Computas 25. mars-3.april.

I NIF's 1 dags kurs 28. mars om
framtidig kraftproduksjon i Norge del-
tok: direktør H. Sperstad, fagsjef E. H.
Wessel, fagsjef A. Hjelm-Hansen, over-
ingeniør 0. Frøystein.

I Kartdagene 1974 arrangert av Nor-
ges karttekniske forbund 28.-30. mars
deltok: fagsjef B. Andersen, overingeniør
H. Bydal og statshydrolog Santha.

Ovedingeniør Haanes deltok i Vern og
Velferds snøskredkurs 29. april-2. mai.

I Nordisk hydrologisk forenings kurs
i anvendt stokastisk hydrologi 28.-30.
mai deltok statshydrologene R. Eknes,
L.-E. Lørum, K. Wold og D. Lundquist.

Av EDB-kurs som er arrangert av
Nederlandsk-norske reaktorskole i 1974
har statshydrolog R. Eknes og teknisk
assistent S. Gulbrandsen gjennomgått
grunnkurset og Eknes dessuten kurs i
Fortran, programmeringsteknikk og vi-
deregående Fortran.

I Nordiske jordbruksforskeres for-
enings kurs 30. september-1. oktober
om jord- og skogbrukets bidrag til for-
urensing av overflate- og grunnvann del-
tok E. Lahaug.

I Nordisk hydrologisk forenings kurs
om bruk av systemanalytiske modeller i
vannressursplanlegging 12.-14. november
deltok førstehydrolog B. Wingård og
statshydrolog D. Lundquist.

I Norsk regnesentrals seminar i mo-
dellbygging og optimering 20.-22. no-
vember deltok statshydrolog D. Lund-
quist.

I NIF's kurs om erosjon og erosjons-
sikring 26.-29. november deltok over-
ingeniørene H. Bydal og J. Singsaas og
avdelingsingeniør E. Ellingsen, 0. Sol-
heim og I. Øvereng.

I Norsk arkivråds arkivkonferanse 2.-
desember deltok arkivar M. Mørch.

I NIF's kurs «Personsikkerhet II» 5.-
desember deltok avdelingsingeniør 0.

J. Larsen.
Kontoraspirant U. Geier har gjennom-

gått FAD-Opplæringsseksjonens grunn-
kurs i maskinskrivning ved Paulsens in-
stitutt.Smånytt fra

Vassdragsdirektoratet
Deltakelse i kongresser,
symposier m.v.

Overingeniør G. Østrem deltok i
ERTS symposium om «Remote sensing»
i Italia i januar 1974.

Overingeniør S. Roen deltok i «IAHR/
PIANC Symposium on River and Ice»
i Budapest 15.-17. januar.

Overingeniør Ø. Aars og statshydrolog
E. Berg deltok i seminar over «Hydro-
logisk kartlægning, prøvepumping og
grunnvannsreservoirmodeller» i Køben-
havn 27.-30. mai.

Fagsjef B. Andersen deltok i FAO's
11. sesjon i «Working party on manage-
ment of Mountain Watersheds» i Ankara
3.-13. juni.

I Nordisk Hydrologisk konferanse i
Alborg 23.-26. juli deltok overingeniør
Ø. Aars, førstehydrolog B. Wingård og
ingeniør P. Fladhagen.

Fagsjef J. Otnes deltok i International

Conference on Results of the IHD and
on Future Progress in Hydrology i Paris
2.-14. september.

Fagsjef A. Hjelm-Hansen deltok i 7th
IAWPR-kongress (The International
Association on Water Pollution
Research) i Paris 9.-13. september.
Avdelingsingeniør P. Mellquist deltok i
« 1 st International Congress of Ecology»
i Haag 8.-14. september.

Etter spesiell invitasjon i h.t. kultur-
avtale mellom Norge og Ungarn om spe-
sialistutveksling har fagsjef Otnes gjen-
nomført et 2 ukers studieopphold i Un-
garn i tiden 14.-26. oktober.

Opplæring og
kursvirksomhet

Avdelingsingeniør P. Mellquist deltok
24.-28. februar i et kurs om spillvarme

Permisjoner for utføring
av oppdrag utenlands m.v.

Statshydrolog J. Andersen har avslut-
tet sitt oppdrag ved Water Development
and Irrigation Division i Tanzania og
gjenopptok sin virksomhet ved VH 1.
august 1974.

Statshydrolog Ø. Tilrem har avsluttet
sitt oppdrag ved det hydrologiske insti-
tutt i Bandung, Indonesia og har gjenopp-
tatt arbeidet ved VH 1. november 1974.

Statshydrolog E. Skofteland har av-
sluttet sitt oppdrag ved Technical Col-
lege i Dar-es-Salaam og gjenopptatt sitt
arbeid ved VH 1. desember 1974.

Ingeniør B. Renshusløkken har fått
forlenget sin permisjon med 1 år for å
fortsette oppdraget som Associate expert
in Hydrology i Freetown, Sierra Leone.

Statshydrolog L. E. Lørum er innvilget
1 års permisjon fra 15. oktober 1974 for
å utføre oppdrag for WMO i Malawi.
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Visitt hos <såta bror»
(Innocents Abroad)

Langs vår grense mot Sverige finnes
en god del stier som i århundrer har
gitt fraterniseringsmuligheter mellom
broderfolkene. På flatlandet lengst sør
er mulighetene legio. Det blir straks
litt verre når grenseovergangene ligger
på 7-800 m o. h., med endeløse ube-
bodde myrer og skoger på svensk side
og bratte skrenter mot norskekysten,
som f. eks. i Skjomen. Ikke desto
mindre har her fra gammelt av vært
trafikk over grensen, og der er fami-
lienavn i Skjomen av umiskjennelig
svensk opprinnelse.

Det var derfor i pakt med de beste
tradisjoner da Vattenfalls utbyggings-
sjef Tage Olrog sammen med anleggs-
lederen ved Ritsem kraftanlegg, Rag-
nar Lindfors, i 1971 besøkte Skjomen-
anleggene. Som et resultat av dette
besøket kom samarbeids- og vernefolk
fra Vattenfalls anlegg langs Lule-
ålven på visitt i 1972. Etter en del om
og men slo da omsider gj engjeldel-
sens time, og en lettskyet, mild august-
dag la så Skjomen-anleggenes samar-
beidsutvalg og verneutvalg, noe for-
sterket, ialt 10 mann, utpå en 3 da-
gers sjarmoffensiv hos Söta Bror.

(Ettersom disse historiske kjensgjer-
ninger først legges på bordet i Kvin-
neåret, vil den oppmerksomme leser
etterlyse det kvinnelige innslag i dele-
gasjonen. Det er tross alt ca. 20 %
kvinnelige ansatte ved Skjomen-anleg-
gene. Hertil er å svare at den eneste
kvinnelige utvalgte, Verneutvalgets
sekretær, bedriftssøster Anne-Kristine,
meldte sykdomsforfall få timer før
nedtellingen. Det får være en trøst at
svenskene, som sies å ligge foran oss i
enhver henseende, ikke mønstret en
eneste kvinne innenfor vår rekkevid-
de. Skuffelsen over dette var merk-
bar, på bakgrunn av det rykte som
svenska synden, etter vår erfaring
høyst ufortjent, har opparbeidet seg
ute i den store verden.

Vi la altså ut fra den norske enden
av Sitasjaure nær Store Lule Mvs kil-
der (som finnes langt inne i Norge)
med rutebåten. Den vel 2 timer lange
turen bød — ved siden av inntrykket
av en vakker og uberørt natur — på
synet av en strandlinje 60-70 m over
det nåværende vannspeil. En gang i
en fjern fortid har nok en isbre sper-
ret det nåværende utløp og tvunget
Sitas' overflod ned til Sørskjomen.

En av de «gamle gutta» måtte vi ha
med: Andreas åpen for nye inntrykk. En
Vattenfallare bak ham.

Hadde denne barrieren bestått av et
mindre forgjengelig materiale, ville
Skjomen kraftverk ha fått ganske an-
dre dimensjoner enn det fikk.

Ved sørenden av Sitas ble vi møtt
av anleggsleder, verneingeniør og en
avdelingsleder. På vei ned til Ritsem-



byen befarte vi tilløpsområdet og
brakkeleiren ved Autajaure, hvor alle
som arbeidet i fjellområdet, 150-200
mann, var innkvartert. Resten av ar-



beidsstokken bodde ved anleggssen-



teret i Ritsem. Her ble vi innkvartert
og fikk noen minutter til å trekke i
pussen, hvoretter våre verter spander-



te middag i messa. På Söta Brors vis
ble det ikke spart på noe ved en slik
anledning, det være seg mat eller drik-



ke. Dette førte bl. a. til at referenten
måtte trekke seg tilbake på et tids-



punkt som vanligvis betraktes som
passende sengetid for barn som skal
på skolen dagen etter. Men dette had-



de han jo en viss fordel av under
resten av turen, i forhold til dem som
foretrakk å ta ut alt de hadde i star-



ten.
Under middagen fikk vi hilse på

fagforeningsfolk fra anleggene Rit-
sem, Porjus og Randi. To av disse var
våre utmerkede guider under resten
av turen.

Ritsem-anlegget ligger i et område
som selv etter våre forhold må be-




tegnes som villmark. Det er 200 km
fra sentret i Gällivare kommune, Sve-
riges i utstrekning 3. største, 16 000
km2, eller større enn Østfold, Vest-
fold, Oslo og Akershus fylker til sam-
men. Vi fikk et inntrykk av dette
uendelige myggens rike på vår reise
dagen derpå langs Store Lule älv.

Ved enden av Akkajaure, som vil
bli undervann for Ritsem kraftverk,
og som i Vattenfalls terminologi be-
nevnes Suorva-magasinet, ble vi møtt
av avd.ing. Ritzen. Han var med un-
der den siste påbyggingen av dam-
men, i 1960-årene, og ga oss en histo-
risk oversikt over reguleringsarbei-
dene ved Suorva. Den første dammen
ble bygd allerede i 1910-17. En kan
bare ane hvilke problemer pionerene
hadde å stri med her med datidens
utstyr og ytterst vanskelige kommuni-
kasj onsforhold.

Neste post på programmet var Vie-
tas kraftverk, ferdig 1972, som utnyt-
ter første del av fallet fra Suorva. An-
leggets messe står fortsatt, og er bort-
leid som turisthytte. Her nøt vi vår
formiddagskaffe og fikk en titt på Ro-
senstugan, en gedigen tømmerhytte
bygd i midten av forige århundre av
en forfader til Biafra-flyveren von
Rosen. Det er lite trolig at han var
sjenert av naboene de første årene.

Vår utmerkede sjåfør brakte oss så
til Porjus, hvor kraftstasjon anno
1914 med tilløp og dam er under om-
bygging. Det ble fortalt at de 8 eldste
horisontale Francis-turbinene skal er-
stattes med 2 Kaplan. Dimensjonene
var vel egnet til å imponere oss som
hører hjemme på den bratte siden av
Kjølen. — Her sa vi så farvel til vår
utmerkede guide, reparatør og fagfor-
eningsformann Tord Eriksson.

I kveldingen bar det så til Jokk-
mokk, hvor vi tok opphold i stedets
hotell. Vi kastet oss uti de kulinariske
nytelser i restauranten (speket rein-
kjøtt m/ eggerøre og avec), men kom
til ro i rimelig tid.

Dagen etter ble vi av rörmokare og
fagforeningsformann Henning Hal-
lingskog ledsaget til Randi kraftan-
legg i Lille Lule älv. Her ble vi be-
hørig omvist av anleggsleder Fläglund
og hans drabanter. I utløpskanalen
opererte en gigantisk Marion grave-
maskin. Motorhuset var utvendig å
se til som en standsmessig enebolig
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hinsides Husbankens normer, og sok-
keletasjen som en kraftstasjon.

Etter å ha inntatt lunsj uten tanke
på kalorier og umettede fettsyrer,
satte vi kursen sydover. Ved Letsi
som m.h.t. maskininstallasjon er Lule-
vassdragets største kraftverk, ble vi
møtt av øverstkommanderende for
Norrbottens kraftverker, driftschef
Ake Rudin. Etter en omvisning fort-
satte vi til Vuollerim, hvor Vattenfall
har bygd opp sitt servicesenter for alle
verkene i Norrbotten. Driftschef Ru-
din ga oss et bilde av Sveriges energi-
situasjon i dag og fremtidsutsiktene.
Han er formodentlig en nøktern
mann„ og greide nesten fullstendig å
skjule at han begjærte sin nestes kon-
tinentalsokkel. Det er mulig at han
betvilte vår kompetanse til å legge inn
et godt ord for ham hos Arve John-
sen.

Vi beså driftssentralen og Porsi
kraftverk og rakk en rask sightseeing
i Vuollerim sentrum. Deretter slo av-
skjedens time også for vårt sist erver-
vede bekjentskap, og vi fant oss i god
tid en stasjon ved Ofotbanen hvor vi
anså det passende å entre Nordpilen
på nordgående. Også SJ kan imidler-
tid ha sine svarte dager, og i løpet av
den timen toget var forsinket, hadde
knotten nær gjort ende på oss. I be-
traktning av at vi skrev 24. august,
kunne vi lett forestille oss hvorledes
årelatingen arter seg i høysesongen.

Herda
På Voss hadde dei ein gong ei lærar-

inne som hadde ord på seg for å vera
noko høgrøysta. Ein dag hadde det vore
svært ille i så måte, og på heimvegen
råka ein av elevane ein granne og la ut

Omsider kunne vi redde oss inn på
toget, lett grøssende ved tanken på at
kanskje bare 3-4 uker skilte kommi-
sjonen fra i sin helhet å gå inn på et
elementært nivå i den nordsvenske
næringskjeden som myggemat.

Ved ankomst til Narvik hadde vi
visse problemer med å falle tilbake til
morsmålet. Dette rettet imidlertid på
seg etter et par dager, hvilket beviser
at menneskets tilpasningsevne er stor.

Etter som NVE spanderte denne
turen på oss, kan vel etaten med rime-
lighet forlange at vi redegjør for våre
inntrykk av svensk kraftverksbygging
og ikke bare skildrer natur og kulina-
riske utskeielser.

Vi svevde over et stort område i
løpet av 2 dager, befarte 3 kraftan-
legg, 4 kraftverk og 1 driftssentral og
kjørte nesten 40 mil med buss. Meng-
den av inntrykk pr. tidsenhet var føl-
gelig overveldende, og overgikk langt
referentens registreringskapasitet. Men
noe sitter likevel igjen, f. eks.:

Svenskene har i 11 kraftverk bygd
ut samme fallhøyde som vi har i ett.
De lave fall og store vannmengder
krever på flere områder andre løsnin-
ger enn vi kjenner fra flertallet av
våre kraftverk. Jeg tillater meg å tro
at detaljer i denne forbindelse bare
har interesse for en liten del av Fosse-
kallens lesere, og vil derfor spare fler-
tallet for denslags spaltefyll.

Aage Irgens

om dette. Han kunne ikkje skjøna, sa
han, at dei andre elevane greidde denne
«gapinga».

Enn du då — korleis- greie' du det?
Eg? Nei, eg e' so vane me' ho

mor, eg.

Ukjenneleg
Du greier ikkje å kjenna att han eg

er trulova med om du fekk sjå han no.
Har han vorte så mykje annleis?
Nei, men eg er trulova med ein an-

nan no.

Inf ormasjonshefte
om kjølevann fra
varmekraftverk

Under energidebatten i Stortinget ny-
lig ble Regjeringen bedt om å få utredet
fordeler og ulemper ved bygging av et
oljefyrt varmekraftverk som ledd i den
fremtidige elektrisitetsforsyning i Norge.
Det ble videre fremholdt at spørsmålet
om en lokalisering nærmere de områder
av landet som har behov for elektrisk
kraft, bør være et ledd i utredningene.
Samtidig ga Stortinget grønt lys for vi-
dere planlegging av et kraftverk basert
på fyring med gass fra Frigg-området i
Karmøydistriktet.

I likhet med kjernekraftverk vil kon-
denskraftverk basert på fyring med olje
eller gass ha behov for store mengder
kjølevann.

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
(NVE) har i samarbeid med Vassdrags-
og havnelaboratoriet ved NTH (VHL),
Norsk institutt for vannf orskning
(NIVA), Fiskeridirektoratets Havforsk-
ningsinstitutt (HFI)) og Samfunnsteknikk
VBB A/S laget heftet «NVE informerer
om kjølevann fra varmekraftverk» som
interesserte kan få gratis ved henvendelse
til NVE.

Heftet er inndelt i 4 avsnitt: «Kraft-
verket», «Sjøen», «Livet i sjøen» og
«Kjølevannet og resipienten». I det første
avsnittet blir det redegjort for varme-
kraftverkets virkemåte og mulige for-
skjellige prinsipper for kjølevannsyste-
met — spesielt det mest aktuelle system
for norske forhold. Enkelte muligheter
for å utnytte spillvarmen blir også skis-
sert.

Annet avsnitt handler om noen av de
vanligste fysiske prosesser som finner
sted i fjordene og kystområdene, og gir
en beskrivelse av noen metoder som nyt-
tes for å innhente opplysninger om disse
prosessene. Det blir videre orientert om
de virkninger kjølevannet kan ha på tem-
peraturforholdene i sjøen.

Tredje avsnitt behandler visse økolog-
iske forhold i sjøområder og hvordan
livet i sjøen kan bli påvirket av kjøle-
vannutslipp. En kan nevne overskrifter
som «Samspillet i naturen», «Forandrin-
ger i livsvilkårene», «Forurensningsbe-
lastning» og «Hvordan organismen på-
virkes i kjølevannskretsen».

Fjerde og siste avsnitt handler om
hvilke faktorer ved resipienten en bør ta
hensyn til ved valg av byggested for et
varmekraftverk og om hvordan ulem-
pene ved bruk av kjølevann kan reduse-
res.

De som ønsker å få heftet tilsendt, bes
henvende seg til Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen, Informasjonskontoret,
Pb. 5091 Majorstua, Oslo 3, tlf. 46 98 00.

Gravemaskinen ved Randi-anlegget var stor som et hus.
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Om petroleum
Nedenstående informasjon om pe-

troleum (parafin) sto i Brenytt ifjor.
Da også årets sommerassistenter kan
komme til å få nytte av opplysnin-
gene, sender vi teksten i reprise:

LITT  OM PETROLEUM  (Parafin)
Den petroleum vi kjøper til bruk i

varmeovner, primuser og lamper er
av såkalt ww-kvalitet (engelsk olje-
uttrykk for water-white, i motsetning
til mer gulaktige destillasjonsproduk-
ter). Hos oss bruker man ofte uttryk-
ket «lys-petroleum». En billigere kva-
litet bruktes tidligere i visse motorer
(motor-petroleum) men den egner seg
dårlig til bruk i lamper og ovner fordi
veken blir fort ødelagt og forbren-
ningsgassene har en mindre behagelig
lukt.

Noen oljeselskaper farger ww-pe-
troleumen slik at de fleste brestasjo-
ner vil finne at væsken er blå (Esso)
eller blå-grønn  (BP),  mens på noen
steder er den helt vannklar (Shell).

Hvis petroleum utsettes for sterkt
lys, skjer det en kjemisk forandring
hvorved tyngre hydrokarboner dan-
nes, oftest med samtidig opptak av
oksygen fra luften. Denne oksyda-
sjonsprosess er forsøkt hindret ved at
oljeselskapene har tilsatt et «anti-
oksydant» til all ww-petroleum, men
det sterke lyset i høyfjellet kan lett
sette igang prosessen allikevel. Da for-
svinner (blekes) først blåfargen og
deretter blir væsken mer og mer gul-
farget, og etterhvert også mer tykt-
flytende. Dessuten endres lukten til
noe i retning av terpentin. Den er da
ubrukelig til lamper og dertil farlig
fordi forbrenningsgassene er giftige —
man får fort hodepine når ovnen eller
lampen er tent.

Nå når høstkveldene blir mørke, se
etter at all petroleum er «fersk». Hvis
den fremdeles er blå, kan man regne
at saken er  OK.  Har blåfargen for-
svunnet må man være på vakt. Er far-
gen definitivt gulaktig må væsken
helst ikke brukes innendørs! Den får
da benyttes ved forbrenning av søp-
pel o.l. ute, men må ikke helles ut på
bakken eller på breen, for den er
miljøgiftig.

Sørg for at petroleum alltid opp-
bevares mørkt og på godt fylte be-
holdere. Halvfulle hvite plastdunker
er den absolutt dårligste lagringsplass
for lengre tids oppbevaring.

Selv den beste ww-petroleum avset-
ter små mengder uforbrent materiale
på vekens øverste del, man sier at ve-
ken får et belegg av «koks». Etter
noen dager merker man at veken får
en svart skorpe. Denne fjernes lett
med en fyrstikk eller en pinne før
lampen tennes. Hold veken ren og
jevn, da gir lampen best lys!

G. Østrem

Det som ble sagt i 1974 gjelder og-
så i år, bare med den forskjell at olje-
selskapene har sluttet å farge petro-
leum, så vi har ikke muligheter til å
følge så godt med i hva som skjer —
som nevnt er det første tegn til kraf-
tig lys-påvirkning en  bortbleking  av
den blå fargen. Dette tyder på at ok-
sydasjonsprosessen også har startet,
og dessverre vil den foregå med aksel-
rerende fart fordi de (skadelige) tyng-
re hydrokarboner virker som kata-
lysatorer på prosessen.

Da vi gjerne ville ha tilbake den blå
fargen på vår lyspetroleum (som de
fleste av dere vil bli nødt til å bruke
på ovner og lamper etterhvert), kon-
taktet vi ESSO's hovedkontor. En av 


deres kjemi-ingeniører sa at fargestof-
fet «Sudanblått» ble tilsatt i samband
med en salgskampanje («ESSO blue
flame fuel»), men at man avbrøt den-
ne tilsetningen under oljekrisen. Bre-
kontoret har skaffet endel av stoffet,
som har en nesten uhyggelig sterk
fargevirkning, og vil sende det ut til
stasjonene, ikke i posten men i sam-
band med personlige besøk (inspek-
sjonsturer o.l.). Doseringen er: En
dråpe pr. 5 liter petroleum. Fargen
skal bare tilsettes til fersk, ikke-oksy-
dert væske, og skal tjene som en slags
indikator på at den tidligere omtalte
lys-påvirkning ikke har kommet langt.

Petroleum som allerede er gulfar-
get eller som i det minste lukter mis-
tenkelig likt malerterpentin, må ikke
farges, for da er jo hele aksjonen
bortkastet.

Små dråpeflasker med det ovenfor
omtalte «antioksydant» er tidligere
sendt ut, og dette bør tilsettes all ny-
innkjøpt petroleum, for å motvirke
ovennevnte prosess. Også her gjelder
at allerede ødelagt petroleum ikke
skal ha noen tilsetning — den lar seg
allikevel ikke «redde». Doseringen for
anti-oksydant står på dråpeflaskens
etikett, og bør følges nøye.

Tilslutt kan nevnes at visse typer
bensin, spesielt bensin som er fram-
stilt ved en såkalt kjemisk «cracking»
av tyngre hydrokarboner, også «eldes»
ved en liknende prosess som ble om-
talt för petroleum. Oljeselskapene til-
setter stoffer til bensin for å hindre
(eller forsinke) denne utviklingen,
men vi har hatt eksempler på at ben-
sin som har ligget over fra tidligere
år har vært nærmest ubrukelig som
scooter-drivstoff, særlig i kuldeperi-
oder eller når motoren ikke har vært
i toppform. Om sommeren bør dette
ikke være noe problem, så prøv å
få brukt opp den eldste bensinen
først!  Gunnar Østrem i  «Brenytt»

Ønske om satelittdata for drift av kraftverk
Bruk av data og bilder fra ressurs-

satellittene for kartlegging og utnyt-
telse av naturressursene er blitt meget
aktuelt i utlandet, og det er å håpe at
dette nye verktøy også snart kan
gjøres tilgjengelig for norske interes-
ser. Ved bygging og drift av kraftverk
vil en kunne få stor nytte av slike data
i fremtiden, og det er nå tatt et initia-
tiv fra Reguleringsforeningenes
Landssammenslutning, og følgende
resolusjon er vedtatt sendt til Miljø-
verndepartementet, Industrideparte-




mentet og Norges Teknisk Natur-



vitenskapelige ForskningsrådNTNF):
«Reguleringsforeningenes Lands-

sammenslutning (RL), som er et or-
gan for vassdragsregulanter og kraft-
selskaper i Norge, har på sin general-
forsamling i Tromsø 26. juni 1975
behandlet fjernanalyse fra satellitt
som et verdifullt nytt hjelpemiddel
ved planlegging og drift av kraftverk
for å få en bedre utnyttelse av vann-
ressursene.

Vi anser det meget viktig at Norge

så snart som mulig kan ta i bruk den-
ne nye teknologi, at det nødvendige
materiale gjøres tilgjengelig og at en
kommer i gang med opplæring av
brukere.

I den sammenheng vil vi tillate oss
å peke på den store betydning det vil
ha for utnyttelse av ressursene på land
og i sjøen å få en mottakerstasjon for
satellittdata i Tromsø.

Vi vil anmode om at De medvirker
til at disse ting blir en realitet så
snart som mulig.»  H.Ø.
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Kraftutbygging på godt og vondt
Som vilt- og fiskestellkonsulent i

Søndre Rana Jakt og Fiskeadministra-
sjon har jeg mitt virkefelt i et omåde
som er tildels sterkt berørt av kraft-
utbygging.

Selvfølgelig er skadene ganske
store, men vi har også fått naturperler
som en direkte følge av reguleringene.
Jeg tenker her på Stormyrbassenget,
inntaksmagasinet for Nedre Røssåga
kraftverk.

Før reguleringen var her bare for-
sumpet og ganske ufremkommelig
myr utenom elva som her rant ganske
stille. Nå er området kanskje det mest
produktive fiskevann i hele lands-




delen. Produksjonen av fisk regnes til
ca. 5000 kg pr. år.

Som fuglereservoar regnes området
som særlig verdifullt. Norsk Zoologisk
forening (Rana avdelingen) driver år-
lige registreringer og tellinger her og
en har stadig etablering av nye arter.
Her finnes også den største koloni av
Brushaner på hele Nordkallotten.

Jeg tar meg den frihet å sende dere
noen bilder. Kan dere bruke dem i
bladet ville det være artig. Til bildene
følger også forslag til tekst.

Best hilsen
Per J. Hansgård

Kraftutbygging
på den negative siden

• ,

Strandsonen ligger barVannet er

nedtappet. Plante- og dyreliv kan ikke

etablere seg her.

Næringsstoffene vaskes ut på dypt vann

og går ut av produksjonen.

Reg. høyde = 10 m.

Fra Røssvatn, Nordland.

Foto: Per J. Hansgård.
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Vassdragsregulering —
på den positive siden
Mange av våre beste lakselver er blitt

rammet av regulering.

For å bøte på skadene pålegges ofte re-

gulanten å drive aktivt kulturarbeide.

Dette har ført til at skadene har blitt

dempet en god del, og mange elver har

etter forholdene klart seg godt til tross

for reguleringen.

Fra utsetting av Smolt i Røssåga-Nord-

land.

Foto: Per J. Hansgård.
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Kraftutbygging
på den positive siden
Fuglebiotop skapt som en direkte følge

av vassdragsregulering.

Her var før reguleringen bare fattige

myrområder som også delvis var sterkt

forsumpet.

Nå er dette kanskje det mest produktive

fiskevann i Nordland fylke.

Reg. høyde = i praksis ca. 0,50 m.

Fra Stormyrbassenget, inntaksmagasin

for Nedre Røssåga kraftverk.

Foto: Per J. Hansgård.

Vernelederkonferanse
Den årlige vernelederkonferanse for

bygg og anlegg ble holdt på Lilleham-
mer 24.-26. november 1974. Under
mottoet «Vi bygger på sikkerhet» møttes
vernetjenestens ledere innen bygg- og an-
leggsindustrien for å drøfte felles pro-
blemer. Fra Forbygningsavdelingen del-
tok H. Haga.

Selve oppbyggingen av et tidsmessig og
effektivt verne- og miljøarbeid hadde
denne gang fått en bred plass på konfe-
ransen. Med utgangspunkt i erfaringer
fra både store og små bedrifter ble mu-
lighetene for felles retningslinjer disku-
tert. Det kom klart fram at de retnings-
linjer som i dag finnes, i første rekke er
basert på arbeidsplasser med mange an-
satte, og at små arbeidsenheter har van-
skelig for å tilpasse seg dagens mønster
for et organisert verne- og miljøarbeid.

Dette er noe vi ved Forbygningsavdelin-
gen kjenner godt til. Det er derfor med
glede vi konstaterer at det arbeides med
saken, og får håpe at det utvalg som ble
nedsatt kommer fram til brukbare ret-
ningslinjer også for vår anleggsdrift.

Siste dag på konferansen ble i stor
grad viet «brakker og trivsel». Med be-
søk på Moelven Brug A/S fikk vi et
godt innblikk i hva som i dag lages for
å tilfredsstille dagens krav til trivsel og
oppfylle gjeldende brakkeoverenskoms-
ter. Men også på dette område var det
tydelig at det i første rekke satses på
større og mer «permanente» brakkefor-
legninger enn det vi opererer med. Mo-
elven Bruk var imidlertid åpne for disku-
sjon om brakker av enhver størrelse og
tilpasset den enkelte kundes behov, noe
vi regner med å komme tilbake til i sam-
arbeidsutvalget.

H. H.

Karakteren vår er eit gjerde — han
vert ikkje sterkare av eit målingsstrok.

-)<
Ekteskapet er ein roman der helten

døyr i fyrste kapitlet.

-)<
Stuttaste vegen gjennom ei vanskeleg

sak er beint gjennom.

Vås.
— Kva er det du våsar om, vil du

stad og betala rekningar? Har eg ikkje
sagt me skal spara?

-)<
Halvgjort gjerning skal ein korkje rosa

eller lasta.
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Arbeidsformann Matias Skåden
I Fosskallen nr. 4-74 skreiv red, om

forbyggingsarbeid på Vestlandet. Mel-
lom anna er der attgjeven ein prat
med to av formennene i arbeidet i
Bondalselva. Begge desse to fortalde
at dei hadde fått opplæringa si av
Matias Skåden fra Innvik. At han
hadde dreve med slikt arbeid var
framant for meg. No i sommar tok eg
ein tur og helsa på han og fekk han
til å fortelje litt om den tida.

Det hekk so i hop det at han tok til
med slikt arbeid, sa han.

I Storelva i Innvik vart det bygt eit
kraftverk til Innvik Ullvarefabrikk.
Vatnet Storelogen langt oppe i fjellet
vart oppdemt og brukt som magasin.
Då dammen vart oppsett hadde dei
ikkje sakkunnig teknisk hjelp og so
gjekk det gale. Hausten 1919 kom det
ein stor flaum, vatnet rann over dam-
men og alt saman rausa ut og veldige
vassmengder fløymde nedover bygda.

So kom Selmer og Sandal frå NVE
og såg på skadane og i 1920 vart det
sett i gang forbyggingsarbeid. Det
kom to lag frå Jølster og tok til, men
nokre frå bygda vart og med og han
var ein av dei. Han dei hadde til bas
slutta og so vart Skåden bas berre 26 


år gamal. Løyvingane var små so det
vart arbeidt der i elva berre korte
bolkar. Siste to åra Matias Skåden
arbeidde i Forbygningsavdelinga var
han på Sunnmøre, i Bondalselva. Det
var då han lærde opp møringane, som
dei snakker om ennå.

Sidan 1932 har Skåden arbeidt på
Innvik Ullvarefabrikk med Storelva
til næraste granne. I 1932 braut elva
på nytt so dei måtte gjere forbygginga
endå sterkare. So sto det fram til
1966-67 då tok ho til å bryte att. I
1970 kom so Sandal att og det vart
lagt tersklar av stein i botnen på elva
og dreve ned lange jarnskinner som
støtta desse, so no står det sikkart, sa
Skåden.

Då eg spurde han etter hendingar
han serleg hugsa sa han at då elva
braut ut i 1919 kom han til å hugse
støtt. Tre heimar var heilt omringa
av vatn, og frå ein av dei flytta dei
ut. Ein stad tok flaumen grisehuset,
men grisen kunne symje og vart
berga. Han hugsa og at maskinane i
ullvarefabrikken vart drevne med
reimoverføring. Frå anleggstida var
det overgangen frå lerstøvlar til gum-
mistøvlar han nemnde. Dei var aldri

Matias Skåden.

heilt tørre med lerstøvlar, sa det vart
stor snunad då den nye sorten kom.
Ei hending frå Bondalselva fortalde
han og.Ein gong stod dei på ein tange
ute i elva og so tok ho nytt far (kasta
seg) og dei vart ståande på ein holme.
Det var basane Lillebø og Skåden og
so overing. Selmer og oppsynsmann
Sandal. Då tok Lillebø Sandal på ryg-
gen og Skåden tok Selmer so dei
skulle kome seg turskodde i land.

Ein av dei på ullvarefabrikken i
Innvik fortalde ei soge om Skåden
frå seinare år. Dei har ein inntaks-
dam til det vesle verket og so hadde
det kome inn so mykje stein og grus
at det hadde tetta seg att. Skåden
gjekk då inn tappetunnelen med olje-
hyre på og hadde med seg spett. Han
fekk løyse steinane som stengde og
kom ut saman med vatn, stein og
grus.

I fritida har Matias Skåden vore
småbrukar, først saman med foreldra
og seinare han og kona. Dei har
dyrka frå utmark over 20 mål som no
traktoren slær. Alt dette er gjort med
hakke, spade og spett. Om han er 73
år so er han ennå sprek og er med i
arbeidet på garden.

SNFrå flaumen i Storelva i Innvik i 1919.
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Friidrettsgruppa i NVE
Oppsummering av
virksomheten i vår

Denne vidunderlige våren 1975 har in-
spirert mange NVE'ere til å stille opp i
konkurranser rett og slett bare for å
løpe.

Bjørg ut på 200 m.

Det begynte med Freialøpet nede på
Bygdøy, der suste 9 NVE'ere — 4 damer
og 5 herrer mellom furutrærne sammen
med 1900 andre. Resultatlistene ble ikke
akkurat preget av oss, men vi var med.
Alle deltagere pluss 1 serveringsdame på
Majoren fikk en konfekteske.

Alle de 9 NVE'ere var samstemte i at
dette var gøy og at dette ville vi fortsette
med.

Stemningsbølgen fortsatte og NVE-
folkene var med på resten av terreng-
løpene. Resultatene ble også stadig bedre
både for damene og herrene. Det viste
seg at nivået i bedriftsterrengløpene ikke
var høyere enn at hvemsomhelst kunne
delta. Mottoet begynte å bli: «Vi kon-
kurrerer oss i form».

Dessverre tok terrengløpene slutt. Det

siste var Atlas-stafetten der NVE også
hadde toppinnsatsen. 6 damer og 6 her-
rer stilte opp. Damene tok 4. plass bare
12 sek. etter vinnerne. Herrene fikk 11.
plass (litt hardere konkurranse).

Før terrengløpene tok helt slutt hadde
vi så smått sett på nivået i bedriftsfri-
idretten. Nivået var svakere enn ventet
og ingen ble skremt bort fra å delta på
friidrettsstevnene. Alle som deltok var på
forhånd enige om at egentlig var det helt
«koko» å løpe rundt og rundt på en
bane. Etter å ha deltatt var dommen at
det var veldig gøy å løpe rundt og rundt.
Deltakelsen vokste. I første friidretts-
stevne var det 4 starter på 3 NVE'ere.
I andre stevne 8 starter på 4 NVE'ere og
i tredje stevne 20 starter på 14 NVE'ere.

Det tredje stevne var fantastisk. En-
tusiasme og sann idrettsglede rådet og
folk meldte seg på i øvelser som de aldri
tidligere hadde f orsøkt. Bjørg, Kristi og
Marit støtte kule og 5 NVE-damer med
Annie i spissen løp 200 m, Det ble per-
sonlige rekorder for alle i alt. Av her-
renes øvelser var 800 m den mest interes-
sante for oss, 8 NVE'ere stilte til start,
flere av disse debuterte på distansen.
Eivind og Per laget den helt store in-
terne duellen som ikke ble avgjort før
det gjensto 20 m. Eivind vant duellen
og satte ny klubbrekord.

Etter stevnet var det intet som var mer
naturlig enn å feire alle de personlige
rekordene i en av Frognerparkens grøn-
ne oaser for tilslutt å la stemningsbølgen
rulle ut i Frognerparken. Takk for en
strålende ettermiddag!

PLANER FOR HØSTEN
Friidretten denne våren har vært pre-

get av konkurranser der lek med topp
innsats har vært et grunnleggende trekk.

Beklageligvis kom vi aldri igang med
de interne dyster og idrettsmerkeprøver
på Frogner Stadion. Vi håper at vi kan
arrangere disse onsdagene fra 1. august
og utover. Opplegget for onsdagene vil
bli mye lek og idrettsmerkeprøver. Ut i
september når alle er i toppform arran-

Tungt føre for klisterspesialisten.

geres klubbmesterskap og forhåpentiig-
vis en uhøytidelig kontorstafett. Vi håper
at riktig mange vil finne veien til Frog-
ner Stadion på onsdagene.

Ved siden av onsdagene vil det bli
rikelig anledning til å stille opp i kret-
sens friidrettsstevner. Nivået er ikke av-
skrekkende og spredningen er stor. Eks.:
Damer 100 m 13,5-16, 200 m 28-40,
kule 6-9 m. Herrer 200 m 24-28,
800 m 2,00-2,30, 5000 m 16,00-22,00.
Lengde 5-6 m, Diskos 20-35 m.

Til slutt vil vi nevne skogsløpene som
kommer til høsten. Disse er lange, nøy-
aktig hvor lange vet vi ikke, men kan
anta ca. 10 km. Det blir trolig mange
NVE'ere som stiller opp på disse.

Vi tror at tilbudet til høsten blir så-
pass variert at svært mange kan finne
noe som passer for dem. Ingen har vondt
av å leke med kroppen sin og til dette
tror vi at friidretten er et egnet middel.

Vi sees — på Frogner Stadion ons-
dagene fra 1. august og utover.

Oppmann.

Kirsti Szmyblrova. Treningsleiren i Bergensområdet begynner å gi resultater.
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Matgrunnlag spillest
I alt ordskifte om kor viktig det er å verna produksjonsjordi vår og ta vare

på mest mogeleg av dei verde med rår over, høyrer me svært lite om den
veldige mengdi næringsemne som dagleg renn i sjøen eller vert lagt på fyl-
lingar med stor kostnad. Vert dette i det heile nemnt, er det helst i samband
med fåren for at sjø og innsjøar skal gro til fordi kloakken fører for mykje
plantenæring ut i vatnet.

Før vart det meste av denne plantenæringi nytta til å produsera mat for
menneske og dyr. Men so fekk me «spesialistar» som fortalde at dette både
var for simpelt, for tungvint og for sulkasamt. Dermed vart kloakksystemet
utbygt, og den plantenæringi som før vart førd attende til jordi vart med stor
kostnad førd ut i vatnet. Mange stader turka jordi opp fordi ho ikkje lenger
fekk gjera teneste som vassreinsar, medan elvar, vatn og fjordar, ja jamvel
heile hav vart meir og meir utskjemde fordi næringstilgangen vart so mykje
større enn dyr og plantar trong — dei beint fram vart kjøvde i mat.

Langt om lenge skjøna jamvel
«spesialistane» at dette bar gale i veg.
Men i staden for å fylgja naturi, valde
dei ein kostesam og verdeøydande veg
for å reinsa vatnet. Store og dyre klo-
akkreinseverk og søppeløydeleggings-
verk lyt til, seier vår tids «allvitarar».
Og politikarane, som alt har bite på
råd som har auka vansken, ser ut til
å bita på ogso det desse nye «spesia-
listane» rør til.

Medan verdi endeleg er åt å skjøna
at me no må ta vare på alt som kan
tena til livsgrunnlag og matbergings-
grunnlag, kappspring «naturvernarar»
og stuttenkte politikarar for å kasta
ut veldige summar som skal øyde-
leggja endå meir nærringsemne og
matproduksjonsgrunnlag.

Veldige verk skal byggjast for å
reinsa vatnet mekanisk, biologisk og
kjemisk. Store mengder kjemikaliar
trengst til dette. Store byggjearbeid
må gjerast. Og etterpå skal so veldige
mengder avfallsslam lagrast på trygg
stad, so det ikkje får gjera vatnet meir
næringsrikt.

Mektige industriar er interessert i
å levera utstyr og kjemikaliar. Det
pressar på, og godfjottane i departe-




ment, «institutt» og folkevalde organ
godtek utan vidare kostesame opp-
legg for å øydeleggja veldige meng-
der plantenæring. Kunsthevdindu-
strien er berre glad til, so aukar mark-
naden.

Mang ein bonde har rista på hovu-
det til all den gode plantenæringi som
vert førd ut i sjøen gjennom kloakken
frå byane våre i staden for å bli nytta
til å produsera mat. Endå fleire har
reagert mot den meiningslause mat-
øydingi som for alvor tok til då for-
bodet mot å nytta grisemat som ikkje
var kokt i dyrt og innfløkt utstyr
kom. Men det er ikkje bondens vis å
setja seg opp mot påbod frå styre-
maktene.

No har ein av våre fremste botani-
karar, professor Knut Fægri, i ein ar-
tikkel i «Farmand» hengt bjølla på
katten og sunge ut mot at store meng-
der verdfullt fosfat med svær kostnad
vert øydelagt i ei verd som ropar etter
meir mat — når nett fosfat er avgjer-
ande vokstergrunnlag for denne ma-
ten.

Sjølvsagt kan ein ikkje seia at
kunstgjødsel er billegare. So har det
nok vore, men er det ikkje lenger. Det 


me veit er at serleg fosfaten i kunst-
hevd vil bli dyrare. Då er det mein-
ingslaust å la stuttsynte kloakkspesia-
listar få øyde næringsgrunnlag for
millionar berre i fåkunne, tankeløyse
— eller fordi dei ynskjer å skapa
grunnlag for ein stor kloakkindustri.

Norske vitskapsmenn har påvist at
morenejordi vår framleis kan reinsa
store mengder kloakkvatn og at nær-
ingsemni dette vatnet fører med seg
kan gje vokstervilkår for skog, beite,
eng og åkerjord. Sjølvsagt kostar det-
te noko pengar, men ikkje so mykje
som dei veldige anleggi me no skal
byggja der stuttsynet får råda. Og
driftskostnaden vil gå til produktiv
verksemd, ikkje til å øyda naturverde
me ikkje kan få att utan veldig kost-
nad.

Det er på tide at politikarane våre
vågar seg til å tenkja sjølve. Ingen
ting er so fårleg som å høyra på spe-
sialistar som berre ser ei ørliti side av
ei stor sak. Difor er det me og reknar
mange naturvernsvermarar som natur-
skadelege, fordi dei ikkje ser grunn-
laget, berre yta.

Gula Tidend.

Ei hjelp
— Oppvartar, no har eg fått for man-

ge drammar. Gjev meg noko så eg kan
verta klår att!

— Ja vel. Her er rekninga.

Uslitelege
Sokkane eg spøta til mannen min for

seks år sidan ser ut til å vera uslitelege.
Eg har måtta strikka nye leggjer til dei
fire gonger og føter seks, men sjå om dei
ikkje er like gode!

Vekst for veksten si eiga skuld er
kreftcelleideologi.

Han vert ikkje utledd som ler fyrst av
seg sjølv.

Ein snobb er ein mann som ikkje vil
ha med andre å gjera enn dei som ikkje
vil ha noko med han.

Rekord
— Eg har råka på mange håttlause

menneske, men maken til kasserar Pet-
tersen i banken vår har eg aldri vore
borti. Han rømde, men gløymde å ta
kassa med seg!

Utanlandske
Er epla der danske, amerikanske,

spanske eller noko slikt?
Kan det ha noko å seia? Du skal

vel ikkje tala med dei.

Kaldt strok
Eg skal ha ein konvoloutt.
Fora?
Ja, det er gjerne det beste, for

brevet skal til Svalbard.

Intelligens er å hugsa på fåren med
berre å lita på intelligensen.
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Gammeldans
i NVE

Idrettslaget ved hovedkon-
toret vil til høsten f orsøke å
arrangere kurs i gammeldans.
Det er som kjent mye god mo-
sjon i gammeldans både for
gammel og ung og vi vil derfor
på denne måten søke å bedre
mosjonstilbudet i huset.

Foreløpig er planene noe
flytende, men får vi tak i en
instruktør og får låne kantinen
en gang i uken på kveldstid
skulle kurset være sikret.

Etter avsluttet kurs vil vi
kunne fortsette med gammel-
dans-kvelder for eksempel en
gang i måneden.

Vi håper at A vil hjelpe oss
slik at planene kan realiseres.
Interesserte som kan og vil
hjelpe oss og yte noe ekstra før
og under kurset kan henvende
seg til mosjonsoppmannen Ole
Gjerde eller AsbjØrn Landsnes.

A.L.

Sint på staten
Herefoss/Dagbladet.

Frolandsbonden John Bøylestad i
Aust-Agder er sin på staten, Til sammen
består garden hans av 25 mål dyrket
mark — 11 mål eller om lag halvdelen
raseres og tas av Statskraftverkene til en
transformator. Hele hans grunnlag for
i det hele tatt å drive jordbruk rives vekk
— staten som selv har bestemt at dyrket
jord skal vernes går foran med et meget
slett eksempel. 11 dekar god jord ofres
for 600 000 kroner — det er nemlig hva
staten tjener når de anlegger denne
transformatoren på det fine jordet i ste-
det for å trekke den opp i skogkanten.
Det har vært til ingen nytte å protestere,
han har anket til Industridepartementet
og har fått støtte av et samlet jordstyre
og i de øvrige kommunale organer. Slik
går det når myndighetene slår beina
under en jordlov de selv har vedtatt.

Svar til sint  på  staten
John Bøylestad har fra første stund

gitt klart uttrykk for at han ikke ønsket
Arendal transformatorstasjon plassert på
sin eiendom. Han har brukt alle anke-




muligheter for å hindre det, men til hans
ros skal understrekes at han aldri for-
søkte å ta mannen istedenfor ballen.

I den fase av saksbehandlingen hvor
plasseringen på Bøylestad i realiteten ble
avgjort, var eieren på grunn av at eks-
propriasjonssaken for ledningene ble
sluttbehandlet først, lite inne i bildet.
Dette følte han seg senere oppgitt over,
og vel med rette. Under behandlingen av
ekspropriasjonssaken for transformator-
stasjonen ble det imidlertid, i et forsøk
på å gjøre ulempen minst mulig, utarbei-
det og fremmet 3 alternativer for detalj-
plassering, ett på jordet og 2 i skogen.
Blant disse alternativer fant Bøylestad
ikke, til tross for gjentatte anmodninger,
grunn til å prioritere. For, som han sa:
«Dette er jo tross alt først og fremst en
skoggård, og når jeg har valget mellom
å miste jordet eller den mest sentrale og
bonitetsmessig beste del av skogen, blir
jeg i tvil.» Bøylestad har altså ikke
ønsket noen bestemt plassering på sin
eiendom, men har hele tia kjempet for å
bli kvitt stasjonen. Så selv om han kan
ha følt seg noe maktesløs, har han dog
ikke vært utsatt for så finkantet behand-
ling som ovenstående notis kan gi inn-
trykk av.  E. H.
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Bahr, Toralf M. Avd.ing. I SKA Onsrud, Gisle Avd.ing. I SBM
Breistein, Per M. Avd.ing. II SBG Ormø, Kjell Avd.ing. II SEK
Eggen, Per Kr. Avd.ing. I SDT Randers, Edmund Oppsynsmann I Skjomen-anl.
Hagen, Thorbjørn Maskinm.ass. Aura-verkene Roti, Dag Inge Avd.ing. ISVP
Halsne, Henrik Ingeniør Ulla-Førre-anl. Ryen, Ole Overing. I SK-Hokksund
Henning, Reidar 0. Førstesekretær AJ Thomassen, Anders Ingeniør SBP
Markhus, Gerd S. Ktr.ass. ET 4 Taaje, Geir Sekretær II SAT
Morka, Sverre Ingeniør SDR Vogt, Arne Konsulent I SAT
Nergaard, Magnhild Sekretær II SAK Wennemo, Astrid Ktr.fullm. I SA
Nilsen, Ottar B. Førstesekretær AJ Øvestad, Jan A. Overing. II SDR
Tornholm, Knut E. Overing. II EKK





Walseth, Ivar Avd.ing. II SPK Fratredelse med pensjon:




Aass, Tor Syvert Avd.ing. II EEM Hovdegård, Knut Fagarbeider Nore-verkene





Johannessen, Arvid LedningsformannAura-verkene





Syversen, Arne Kåre MontasjelederAura-verkene
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Dahlstrøm, Finn J. Ingeniør SEA Fratredelse, annen:




Deilkås, John Avd.ing. II Ulla-Førre-anl. Andersen, S. 0. Førstesekretær SA
Femsteinevik, Arne Ingeniør Ulla-Førre-anl. Bolstad, Arnold Avd.ing. II SBP
Gausland, Ingebrigt Overing. I SK-Lillesand Brekke, Eldbjørg Tegner SBP
Høisæther, Magnhild Ktr.fullm. I VFV Fjeldstad, Mette S. Tegner SBM
Johnsen, Rolf R. Fagsjef SK Indrebø, Ole H. Overing. II SEA
Kielland, Jacob de Rytter Sjefingeniør Ulla-Førre-anl. Lous, Kristian Konsulent I AJ
Kaasin, Egil Tekniker Nore-verkene Martinussen, Viktor F. Ingeniør EKK
Laukøy, Per Overing. I SK-Melhus Rønsdal, Erik H. Overing. II SVT
Lyng, Karl A. Avd.ing. II Eidfjord-anl. Steinsvik, Karin G. Ktr.ass. SA
Melsveit, Sven Avd.ing. I Eidfjord-anl. Aastad, Elisabeth Ktr.f ullm. I SA
Møllerud, Tore T. Maskinm.ass. Nore-verkene





Nummedal, Olav Sjef ingeniør Eidfjord-anl. Dødsfall:




Nygaard, Oddvar Overing. I SK-Bjerkvik Aune, Johannes Maskinmester Aura-verkene
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