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Industriministeren
har gitt til kjenne at han vil foreslå statskraftverkene skilt ut fra NVE, og mange er naturlig nok opptatt av hva
dette kan få å si for deres egen framtid i arbeidet.
Internt i den stab som nå utgjør Direktoratet
for statskraftverkene,
tror jeg ikke en utskillelse fra NVE skulle behøve å medføre så store
forandringer.
Det vil være det samme arbeid som skal utføres, stort
sett, og den rasjonelle arbeidsfordeling
avdelinger, kontorer og personer
imellom, skulle ikke bli så meget anderledes. Det blir ført og fremst
kraftverksdirektøren
og hans nærmeste medarbeidere
som får et annet
ansvars- og kommunikasjonsforhold,
til et eget styre og til departementet, istedenfor til generaldirektør
og hovedstyre
i NVE.
Noe liknende må det også bli for resten av etaten. Forandringen
i
arbeidssituasjon

blir

størst

for

sjefene,

men

den

indre

sammenheng

i de enkelte store arbeidsområder
som dekkes av fagavdelingene,
blir
meget anderledes, selv om avdelingene
delvis kan komme under annen «kommando». Det gjelder f. eks, også arbeidet med vannforurensning,
som det ved flere anledninger
har vært på tale å overføre til andre, først og fremst Kommunaldepartementet.
Størst forandring
ville nok en deling medføre i Administrasjonsdirektoratet,
hvor funksjoner
langt ned i de nåværende
avdelinger og
kontorer ville måtte
omgrupperes
og omfordeles mellom statskraftverkene og resten av etaten.
Hvorom allting
er, er slike forandringer
ikke noe som vil skje i
neppe

morgen.

Saken

må

avgjøres

av

Stortinget.

Den

komité

som

departe-

å nedsette, vil måtte utrede ikke bare formene for en
utskillelse, men også begrunnelsen
for den, og hvordan resten av etaten skal innrettes.
Tar man så med den tid som må regnes til å få
organisasjoner
og institusjoner,
uttalelser
fra berørte
til utarbeidelse
av proposisjon,
til behandling
i Stortinget,
og til iverksettelse,
kan
mentet

tenker

jeg vanskelig

se det kan

ta mindre

enn

to-tre

år fra

utvikler seg.
Etter hvert som det skjer noe mere med saken,
personale og deres organisasjoner
underrettet.
tiden

får

man

da se hvilken

vei

23. november
Vidkunn

nå, og i mellom-

det

1970.

Hveding.

vil vi holde vårt

Lyset som skinner i morket

vel
De fleste av oss forbinder
feiringen av julen med lys. Mange
av oss har vært så lykkelige som
barn å gå omkring juletreet med
lys. Det er
de mange strålende
minner som aldri blekner.
Slik som vi feirer jul i dag, har
fra den førden dels elementer
kristne lysfest, som ble holdt på
årets mørkeste tid, men først og
fremst er det Jesu komme til vår
i Jojord vi feirer. I juleteksten
kalles Jesus
evangeliet
hannes'
«det sanne lys som opplyser hvert
menneske».
Men i julen møtes lyset og
mørket, alt på 2. juledag handler
en av tekstene om den første martyrs død. Det kan synes underlig
at den glade fest for Jesu fødsel
dagen etter følges av et så trist

budskap. Men ser vi nøyere etter,
er det alt en tragedie at Jesus ikke
fikk plass i herberget, men måtte
fødes i en stall.
Det er i dag som det var dengang: vi mennesker er ofte motvillige og vil ikke ta imot «det sanne
lys». Men så kommer julen på nytt
med sitt tilbud
i desembermørket
om å ta imot Ham, som har lovet
å være med oss alle dager inntil
verdens ende. — Det betyr ikke at
vi nødvendigvis til enhver tid føler
oss lykkelige, men at vi har noe
inne i oss som Han har lovet vil
holde, også når motgangen kommer.
at
La oss ønske for hverandre
vi alle i denne julen, av hjertet
kan synge med den gamle tyske
sanger:

For rosen nu jeg kvæder
omkap med Himlens hær:
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skjær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.
(dansk overs.).
0/e Rasmus Krag.
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VASSDRACSVESENET
19704971
Hovedstyret
for NVE er nå i
sitt
femtiende
arbeidsår.
Det
trådte offisielt i funksjon den 1.
mai 1921 etter at Stortinget
19.
mars 1920 hadde vedtatt ny administrasjonsordning
for
landets
vassdragsog elektrisitetsvesen.
Hovedstyrets
arbeidsfelt
og virksomhetens
organisasjon
har undergått store endringer
gjennom
disse femti år, og vidtgående organisasjonsendringer
er også under
drøfting nå ved milepelen. I desember 1969 ga hovedstyret
uttalelse til Industridepartementet
om
den foreløpige
omorganiseringsrapport som Rasj onaliseringsdirektoratet
har utarbeidet.
Departementet har sett NVE's organisasj onsspørsmål i sammenheng
med
de generelle spørsmål om den sentrale statsforvaltnings
organisasjon som Modalsli-utvalget
har utredet og framlagt innstilling om i
mai 1970. En vil forhåpentlig
med
det første få en avklaring omkring
disse for etaten
så avgjørende
spørsmål.
Et av de arbeidsfelter
der utviklingen i de senere år har ført
til særlig stort behov for nytilpassing og økt virksomhet, er området
vannforsyning
og avløp. Vi har i
1970 fått ny lovordning på dette
felt gjennom loven om vern mot
vannforurensing.
Spørsmålet
om
administrasjonsordningen
for forurensingssakene
er under utredning, men det er forutsetningen
at
NVE inntil videre tar seg av de
arbeidsoppgaver
som følger av loven og at NVE bygges ut slik at
etaten effektivt
kan løse oppgavene. For 1970 er det gitt en mindre tilleggsbevilgning
med sikte
på dette, og det vil bli fremmet
særskilt proposisjon
om nØdvendige bevilgninger
for 1971, idet
det er meningen å sette loven i
kraft fra 1. januar neste år. Oppgavene som NVE her står overfor er
sterkt utvidet i forhold til de etaten har etter gjeldende lovgivning
og vil bli krevende så vel når det
gj elder utarbeidelse
av forskrifter, behandling
av saker om utslipp som gjennomføring
av til-
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syn med vannforurensing.
Etablering av et distriktsapparat
for
tilsynsoppgavene
m. v. vil blant
annet bli påtrengende
nØdvendig.
Behovet for utvidet innsats melder seg også med styrke på andre
arbeidsfelter.
I 1970 fikk vi opprettet 22 nye stillinger ved NVE's
hovedkontor og i budsjettforslaget

Administrasjonsdirektoratet
Av direktØr Torolf Moe.

for 1971 er oppført ytterligere
32
stillinger. En stor del av de nye
stillingene
nyttes til styrking
av
planleggingsfunksjonene
innenfor
Elektrisitetsdirektoratet.
Vassdragsdirektoratet
og Direktoratet
for statskraftverkene
og må ses i
sammenheng
med veksten i elektrisitetsforsyningssystemet
og at
varmekrafttilgang
i stigende omfang vil bli innpasset i vårt vannkraftbaserte
system.
Personaløkingen
ved hovedkontoret fører til at vi får problemer
med kontorplass
innenfor
NVEbygget. Spørsmålet om en påbygging er tatt opp, og en håper at
dette lar seg realisere. Men det er
begrenset hva en slik påbygging
kan gi av plasstilskudd,
og gjennomføringen
vil ta noen tid. Det
vil derfor neppe være til å unngå
at enkelte administrative
enheter
må flytte ut, med de byrder dette
fører med seg i form av tyngre intern kommunikasjon.
Administrasjons- og Økonomiavdelingen
vil

her sette alt inn på å finne fram
til løsninger som gir tilfredsstillende arbeidsmuligheter
for personalet.
Personaløkingen
har også stillet Personalavdelingen
overfor en
stor oppgave. Arbeidsmarkedet
er
fortsatt stramt og det tar derfor
tid å få dekket ledige stillinger på
tilfredsstillende
måte på alle områder. Oppbyggingen
av administrasjonene for Skjomen- og Gryttenanleggene
har også krevet mye
av avdelingens tid, selv om en her
i stor utstrekning
har fått personell fra andre av NVE's anlegg
som er under nedtrapping.
Arbeidet i Juridisk avdeling har
naturlig nok tatt farge av de spesielle problemer
som er fremme
i tiden:
atomkraft,
naturvern,
EEC-tilknytning,
for bare å nevne
noen. Avdelingen har således forberedt NVE's uttalelse om utkast
til lov om atomenergivirksomhet,
og bistår i arbeidet med de avtalespørsmål som vil bli aktuelle dersom NVE skal gå inn i samarbeid
med andre kraftprodusenter
om
planlegging,
eventuelt bygging av
atomkraftverk.
Som nevnt i St.meld. nr. 97 for 1969-70 om energiforsyningen
i Norge antar Industridepartementet
at staten ved
NVE må ta en ledende rolle i byggingen av det første atomkraftverk i Norge, enten i samarbeid
med større elektrisitetsverk
som
måtte være interessert,
eller muligens som en ren statsoppgave.
Avdelingen
har også forberedt
NVE's uttalelse om det utkast som
ligger til grunn for den nye lov
om naturvern som ble gitt 19. juni
1970.
Norsk tilknytning
til Det europeiske
fellesmarked
(EEC)
vil
kunne få innvirkning
på den norske vassdrags- og elektrisitetslovgivning og på elektrisitetsforsyningsforholdene.
Særlige spørsmål
oppstår m. a. vedrørende
konsesjonsordningen
i relasjon til EECtraktatens
ikke-diskrimineringsprinsipp. Hovedstyret
har i høst
gitt en uttalelse til departementet
om denne sak.

For øvrig er Juridisk avdeling
opptatt med de store skjønn som
holdes vedrørende NVE's kraftutbygginger.
For Grytten-anlegget
som ble startet opp i år etter at
stortingsvedtak
om utbygging
og
regulering
var truffet, er underskjønnsbehandlingen
nå i gang.
Videre arbeider
avdelingen
med

spørsmålet
om en avtale med de
kraftselskaper
som har eierinteresser i vassdragene i Jotunheimen
om et samarbeid
om eventuelle
utbygginger
i området.
NVE's nye EDB-anlegg
har nå
vært i drift siden slutten av 1969.
Overgangen
til den nye maskin
har ikke gått knirkefritt,
men det

synes nå som de fleste overgangsvanskene er taklet og at forholdene ligger til rette for utvidet
bruk av EDB innenfor NVE.
Jeg vil nytte anledningen
til å
takke for godt samarbeid
i året
som nå går mot slutten, og ønsker
NVE's ansatte god jul og godt
nytt år.

============
Aret 1970 vil huskes som et sorgens år innen Elektrisitetsdirektoratet hva interne forhold angår.
Den 3. august mistet direktoratet
både fagsjef Alf Schønsee og overingeniør Dyre Vaa. Tapet av de 2
trofaste og veltj ente medarbeidere
har vært meget tungt å bære, og
de har vært dypt savnet innen direktoratet.
Arbeidsmønsteret
og arbeidsmengden innen Elektrisitetsdirektoratet i 1970 har ikke vært vesentlig forskjellig
fra foregående
år. Ved siden av tapet av de
2 avdøde medarbeidere
har det
også vært avgang på andre medarbeidere,
slik
at
manglende
bemanning
har
ført
til store
arbeidsmessige
problemer.
Kontakten med landets elektrisitetsforsyning har ellers vært meget
god.
Aktiviteten
og utviklingen
innen elektrisitetssektoren
i Norge
har
me

i 1970 stort
sett holdt
samtempo
som tidligere. Tilgan-

gen på ny maskininstallasjon
i
kraftverkene
vil dette år bli litt
større enn i 1969, og totalt utgjøre
ca. 560 MW. Dette er noe lavere
enn gjennomsnittet
for de siste 4
år som er ca. 700 MW. Denne reduksjon er naturlig etter den store
tilvekst i 1968, idet den gj ennomsnittlige årlige tilvekst er beregnet å skulle utgjøre ca. 3200 GWh
bestemmende
produksjonsevne,
med tilsvarende
maskininstallasj on. Den samlede
elektrisitetsproduksjon
ventes i 1970 å bli
omtrent
som året før, dvs. vel
57 000 GWh, og nettoforbruket
tilsvarende ca. 51 000 GWh. Årsaken til at det ikke er noen økning
i produksjon og forbruk, er de relativt dårlige produksjonsforhold
for kraftverkene
sist vinter som
førte til at den særlig kraftkrevende industri ikke fikk dekket sitt
fulle behov for «ikke garantert»
kraft. All levering av fastkraft til
industri og alminnelig forbruk ble
imidlertid
dekket.

Elektrisitetsdirektoratet
Av direktør Rolf Moe.

I 1970 har nedbørsmengdene
i
store deler av landet vært under
det normale.
Tilsigsforholdene
i
vassdragene
i Sør-Norge har bedret seg noe utover høsten, slik at
kraftverkene
i Norge sør for Salten sett under ett hadde omtrent
samme energiinnhold
i magasinene pr. 1. november d.å. som på
samme tid i fjor. Utsiktene
for
kommende
vinter er derfor ikke
helt gode, men dersom forholdene
ikke utvikler seg spesielt ugunstig,
skulle det være mulighet
for å
komme
gjennom
vinteren
uten
nevneverdige
innskrenkninger.
I
hele Salten-området
er forholdene gunstige. Energiinnholdet
i
magasinene
i
Ofoten-Lyngenområdet
er betydelig
dårligere
enn i 1968. Vellykket
idriftsettelse av Guolas
Kraftverk
vil
kunne bedre forholdene
betydelig, men området
er avhengig
av tilførsel
av kraft fra SydNorge over det svenske nett dersom det ikke skal måtte innføres restriksjoner.
I Nord-Troms og
Vest-Finnmark
er forholdene noenlunde
tilfredsstillende,
og i
Nordkyn-området
gir idriftsettelsen av en 1200 kW gassturbin
i
Kjøllefjord noe gunstigere forhold
enn tidligere.
Også i øst-Finnmark er forholdene
meget vanskelige,
men
avtalen
om en

viss import fra Sovjet vil hjelpe
en del på forsyningsforholdene.
Også denne vinter er altså situasjonen for kraftdekningen
for landet som helhet ikke utpreget gunstig, men situasjonen må allikevel
sies å være under kontroll.
har
Ved Elektrisitetsavdelingen
personalsituasjonen
vært
meget
vanskelig hele året. Fra 1971 av
har avdelingen fått innvilget opprettelse av en del nye stillinger,
og det regnes med at forholdene
da vil bedres. Avdelingen har fortsatt vært meget sterkt engasjert i
det internordiske
planleggingsarbeid gjennom
NORDEL.
Dette
gjelder såvel de felles kraftbalanseberegninger
for Norden som helhet, som de videre planer for utbyggingen
av hovedoverføringsnettet. Nye beregninger
er foretatt vedrørende
nytten av linjeforbindelser til naboland, inklusive
en kabel til Danmark, Skagerakkabelen.
Utarbeidelse
av en ny
dekningsplan
for Nord-Norge
for
perioden 1975-80
er i gang. Videre har avdelingen
vært sterkt
engasjert
i forbindelse
med forhåndsmeldinger
av nye elektrisitetsproduksjonsog overføringsanlegg, samt med materiale
for
Stortingsmelding
nr. 97 om energiforsyningen
i Norge.
Energikontoret
har
forøvrig
fortsatt de grunnleggende
aktiviteter med hensyn til beregning av
optimal sammensetning
av produksjonssystemet
og prioriteringsproblemene. Nytt hydrologisk materiale er ordnet for kraftbalanseberegninger
og beregninger
for å
komme fram til indifferenskostnader for alternative
produksjonsmuligheter.
Effektstudier
i forbindelse med kraftbalanseberegninger er påbegynt.
Oversiktskontoret
arbeider fortsatt
med utviklingen
av nye
prognosemetoder,
og metoder basert på regresjonsanalyser
er tatt i
bruk i forbindelse med energimeldingen. Omleggingen av elektrisiFOSS.EKALLEN
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tetsstatistikken
er igang i samarbeid med Statistisk
Sentralbyrå,
likeså arbeides
det med effektstatistikk
for NORDEL. Forøvrig
har kontoret som vanlig utarbeidet oversikter
i tilknytning
til
landets elforsyning og svart på en
rekke henvendelser
fra inn- og
utland.
Planvurderingskontoret
har
dessuten
vært beskjeftiget
med
vurdering
av en rekke linjeprosjekter i forbindelse
med konsesj onssøknader.
Hovedutformingen
av nettet diverse steder har vært
bearbeidet til dels i møter med de
øvrige interesserte
parter
ute i
distriktet.
Arbeidet
med punktanalyser for 1990-stadiet er i full
gang. Innpassing av atomkraft og
varmekraftverk
i systemet
med
vurdering
av
plasseringssteder
har vært viet stor oppmerksomhet.
Ved Konsesjons- og tilsynsavdelingen er overingeniør Alf Johansen tilsatt som ny fagsjef. Som ny
overingeniør
ved Konsesjonskontoret etter overingeniør Vaa er tilsatt driftsbestyrer
Warloe, Auraverkene. Arbeidspresset
ved avdelingen har vært meget stort.
Det har fortsatt vært arbeidet
med å avklare en rekke spørsmål i forbindelse
med den nye
lov om bygging
og drift
av
elektriske
anMgg av 19. juni
1969. Det er utarbeidet
en orientering
til elektrisitetsverker
m.
v. om praktiseringen
av den
nye loven, melding nr. 1 1970.
Forøvrig har det vært et stort antall ekspropriasjonsog konsesjonssaker vedrørende større overføringslinjer
og stasjonsanlegg
til
behandling.
Spesielt må her nevnes 380 kV-linjen Aurland-Hol
og
275 kV-linjen
Songa—Kvandal.
De store naturverninteresser
som
kommer inn ved avgjørelsen
av
disse sakene, medfører en betydelig mer omfattende
saksbehandling enn tidligere, og det blir også
behov for et stort antall møter og
konferanser
med de interesserte
parter. Når det gjelder priser og
vilkår for konsesjonskraft,
er det
en rekke saker løpende. Ferdigbehandlet er konsesjonskraftsaken
vedrørende
Sira—Kvina,
som representerer
en av de største. Fortsatt knytter det seg en rekke problemer
til kraftprisfastsettelsen
for alle konsesjoner
fra før 1959
på grunn av de til dels uklare beregningsforutsetninger.
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Forskriftene
for elektriske
anlegg er under kontinuerlig
revisjon for å kunne tilpasses den meget raske teknologiske
utvikling.
Det er utgitt meddelelser om selvbærende høyspenningskabler,
bruk
av autotransformatorer
i lavspenningsnett og utførelse av varmekabelanlegg
utendørs.
Det nordiske samarbeid
for samordning
av sikkerhetsforskriftene
har fortsatt, og avdelingen har også vært
engasjert
i internasjonalt
normarbeid gjennom IEC og CEE. NVE
har i år som tidligere vært representert i CEE ved Elektrisitetsdirektøren
som representant
for
den norske regjering
ved møter
henholdsvis i Lisboa og Madrid.
Det har vært en meget intens
virksomhet vedrørende besiktigelser av den elektriske installasjon
ombord
i passasjerskip.
Mange
nye kontraheringer
av større passasjerskip i utlandet, samt periodiske besiktigelser
i Europa og
USA, har belastet tilsynskontorets
personale meget sterkt. Samarbeidet med Norske Veritas om felles
skipsforskrifter
er kommet igang.
I spørsmålet
om tillatt materiell
for bruk ombord i skip er det
skjedd en betydelig avklaring.
Arbeidet med å få etablert en
lovhj emlet
autorisasj onsordning
for elektroinstallatører
er kommet
relativt
langt, likeså er det tatt
opp spørsmålet
om å få fastsatt
kvalifikasjonskrav
til
installasjonskontrollører.
Arbeidet
med
utvikling av forskrifter
for arbeid
på anlegg under spenning, AUSforskrifter,
bearbeides av en spesiell komité som ventes å avgi sin
innstilling i løpet av året.
Innen
Elektrisitetstilsynet
er
Arne Henriksen ansatt som ny tilsynsmann i 6. distrikt. Personalsituasjonen
ved Elektrisitetstilsynet er stort sett ganske god, bortsett fra 4. distrikt hvor det har
vært visse problemer.
Fortsatt er
arbeidspresset
meget stort innen
tilsynet
og arbeidsinnsatsen
tilsvarende stor. Den siste årsberetning «For sikrere elektriske
anlegg» ble meget godt mottatt. Den
er trykket
i 10 000 eksemplarer
hvorav de fleste nå er gått ut. Tilsynsmannsmøtet
i Oslo vil bli
holdt i november som tidligere år.
Ved Organisasjonsog stØnadsavdelingen
er utredningene
vedrørende elektrisitetsforsyningen
fylkene Møre og Romsdal og i
Akershus
fullførte
og oversendt

fylkeskommunale,
kommunale
og
andre organer for videre behandling. Det er nå i alt utarbeidet
oversikter for 5 av landets fylker,
og forutsetningen
er at arbeidet
skal videreføres
med sikte på en
landsomfattende
analyse. Arbeidet
skjer i nær kontakt med elektrisitetskontorene,
andre fylkeskommunale organer og øvrige lokale
organer innenfor elektrisitetsforsyningen.
Aktiviteten med omorganiseringen av elektrisitetsforsyningen
i
Finnmark samt i Sogn og Fjordane
har fortsatt. I Finnmark var spørsmålet til behandling i fylkestinget
våren 1970 og er sendt kommuner
og kraftlag for ny behandling.
I
Sogn og Fjordane er den nye fylkeskommunale
produksjonsog
engrosenhet
blitt dannet, og vil
etter hvert overta den del av oppgavene innen fylket som tidligere
ble
ivaretatt
av
Vestlandske
Kraftsamband.
Dette selskap er
forutsatt oppløst og dets oppgaver
blir delt mellom
Statskraftverkene og Sogn og Fjordane Kraftverk. Innen Sogn og Fjordane
fylke søkes nå arbeidet med organisasj onsproblemene
spesielt innen
Svultingen
og Firdaområdet
intensivert.
Etter at fylkestinget
i Troms i
1969 vedtok endring av den organisatoriske
oppbyggingen
innen
elektrisitetsforsyningen
i Troms, er
det opprettet et lokalt sekretariat
for detaljbearbeiding
av de mange
finansielle
og juridiske
spørsmål
som må avklares. Lyngen Kraftlag og Torsken Elektrisitetsverk
er gått inn i Troms fylkes Kraftforsyning.
Sammenslutningen
av
Harstad kommunale Elektrisitetsverk og A/S Trondenes Kraftverk
til Sør-Troms
Kraftforsyning
er
trådt i kraft. Den videre reorganisering innen Sør-Troms
antas å
kunne klarlegges i løpet av 1971.
Det arbeides dessuten med rasjonalisering
og
omorganisering
mange steder i landet. Av aktuelle
områder skal nevnes Salten-området i Nordland, Fosen-området
i Sør-Trøndelag,
Maudals-området i Rogaland
og Nord-Gudbrandsdal i Oppland. AV sammenslutninger
som har funnet sted i
1970 skal nevnes: Midtre Gauldal—Alen—Haltdalen
i Sør-Trøndelag, Gloppen—Breim
i Sogn og
Fjordane
og Fron—Ringebu
i
Hedmark.
Statsstønadskontoret
har arbei-

om
det videre med spørsmålet
kraft til
av elektrisk
framføring
som ennå ikke
de få mennesker
i
har fått elektrisitetsforsyning
Norge. Fram til 10. november 1970
er det gitt stønad til forsyning av
med
40 oppsittere
170 personer,
elektrisk kraft. Etter etablering av
denne forsyning vil det være ca.
900 personer i landet fordelt på
som ikke har
vel 400 husstander
noen form for elektrisitetsforsyning. Det vil være ialt 100 husstander som da har forsyning fra
men det antas
dieselaggregater,
av dette tallet vil øke en del.
av
og kontroll
Registrering
oppgaver over den bosetting som
skal nyte godt av den spesielle
som Stortinget
tilskuddsordning
vedtok i forbindelse med behandfor 1970 er i
ling av budsjettet
går
gang. Denne tilskuddsordning
ut på at alle husstander som pr. 1.
oktober er bosatt slik at de ikke
kan få tilført elektrisk kraft fra
skal få 600 kr. i
vasskraftverk
støtte til drift av dieselkraftforsyning eller til annen energiforav
husstander
Antall
syning.
denne kategori vil i 1970 være ca.
500. Med hensyn til finansiering
av nødvendig ombygging og forbygav fordelingsnett,
sterking
m. v. i
ging av nye hovedlinjer
mer eller mindre dårlig forsynte
områder, foreligger det svært store
som krever betydelige
oppgaver
ligSøknadsmassen
stønadsmidler.
ger på ca. 220 mill, kroner etter
at midlene for 1970 er disponert.
Det synes å være meget vanskelig
midler i
å skaffe de nødvendige
overskuelig framtid.
3 stk.
I 1970 er det anskaffet
1200 kW mobile gassturbinaggregater fra Kongsberg Våpenfabrikk.
på 3 forskjelDe er stasjonert
lige steder, det ene i Kjøllefjord,
i
er nærmest
hvor aggregatet
drift for å dekke opp
kontinuerlig
på
Ett er stasjonert
energisvikt.
Værøy og ett i Nord-Trøndelag.
har tydelig
Aggregatutnyttelsen
vist at det er av stor berettigelse i at det langs landets kyst
etableres stasjoner hvor slike aggregater er tilgjengelig for beredskapsformål.
og
Fagsjefen ved Organisasjonsog kontorsjefen
stønadsavdelingen
av en arhar vært medlemmer
drøfte
som skulle
beidsgruppe
for elektrisitetsstatsstønadsbehov
m. v.
dekningsmåter
forsyningen,
til
avga sin innstilling
Utvalget

i juli 1970
Industridepartementet
og saken har senere vært forelagt
og Norske ElektrisiHovedstyret
Forening. Hovedstyret
tetsverkers
i september.
avga sin innstilling
og
Finansieringsspørsmålene
elektrisiinnenfor
prioriteringen
er fortsatt et av de
tetsforsyningen
ved avspørsmålene
vanskeligste
søkDen foreliggende
delingen.
langt de
overskrider
nadsmasse
for
rammer som årlig fastsettes
Spesielt gjelder
lånevirksomheten.
dette tiltak som søkes finansiert
ved lån gjennom Norges Kommunalbank, men i like høy grad også
om lån på det innenspørsmål
landske partialobligasjonsmarked.
nå er
Ved at Kommunalbanken
gitt anledning til å ta opp lån i
utlandet for flere selskaper under
ett, er det oppnådd en viss lettelse av presset på dette området.
allerede
har
Kommunalbanken
tatt opp det første lån i utlandet
til dette formål. Forøvrig er forlåneholdene på de utenlandske
vanskestadig
blitt
markeder
ligere.
kraft
for elektrisk
Prisstoppen
ble opphevet 1. oktober d. å., men
konsekjedelige
meget
hadde
kvenser for elektrisitetssektorens
i det forløpne
finansieringsevne
av prisår. Etter opphevelsen
stoppen er det mottatt et meget
om godsøknader
stort antall
av tariff - forhøyelser,
kjennelse
og
det må regnes med en betydelig
på
økning av gjennomsnittsprisen
kraft i landet. For å
elektrisk
av
oppnå en bedre koordinering
og en bedre
tariffoppbyggingen
er
av prissettingen,
samordning
det fra Elektrisitetsdirektoratet
med
sendt ut et arbeidsdokument
og tariffmønster,
tarifforientering
som
bl. a. til de elektrisitetsverker
skal ha sine tariffer godkjent.
For å oppnå en bedre oversikt
bl. a. over de økonomiske forhold
er
elektrisitetssektoren,
innenfor
for
EDB-program
det tidligere
og fastsetanalyse av regnskaper
telse av spesifikke data m. v. for
ytterlandets elektrisitetsverker
Det regnes med
ligere forbedret.
at dette arbeide på lengre sikt vil
bli et meget verdifullt instrument
av elektrisibl. a. ved vurdering
investeringspriotetsforsyningens
m. v.
ritering, effektivitet
har fortsatt vært
Sekretariatet
sterkt engasjert i forbindelse med
vedrørende
spørsmål
en rekke
elektrisk
på
merverdiavgiften

kraft. Forøvrig har Sekretariatet
hatt en rekke oppgaver av forskjellig art, bl. a. i forbindelse
lovendrinmed vedtektsspørsmål,
ger m. m.
problemer
De arbeidsmessige
er fortsatt store,
innen direktoratet
men med de nye stillinger direktoratet er tildelt, er det grunn til
å se noe lysere på situasjonen,
selv om det vil ta lang tid før det
vil være mulig å komme så å jour
som ønskelig med saksbehandlinen
imidlertid
gene. Det rettes
hjertelig takk til hver enkelt for
ekstra stor innsats i 1970.
God jul og godt nytt år!

Statskraftverkene
Av kraftverkdirektør
Sigurd Aaleficerd.

Det første som melder seg i
skal
sinnet når denne artikkelen
skrives, er den tragiske og dramaved Folgetiske snerasulykken
9. januar. Som vi
fonn-anleggene
vet omkom 7 av våre folk ved
denne største ulykken i Vassdragsvesenets historie. Det er vanskelig
i forbindelse
å finne lyspunkter
med en slik tragedie, men jeg vil
og den
nevne redningsaksjonen
enkeltes innsats. Det ble vist en
et mot og en vilje til
handlekraft,
i nød under
å hjelpe mennesker
ytterst stabasiøse og farlige forhold, som vakte respekt og beundring.
Vi unngikk heller ikke en deidsder en
ulykke ved Vik-anlegget,
av våre folk omkom under transport i tunnel.
og påDet er mange etterlatte
som nå står foran den
rørende
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vanskelige første julen uten samvær med en av sine nærmeste, og
vi tror ikke de vil misforstå oss
når vi spesielt ønsker akkurat dem
en god jul.
Det neste vi vil forbinde med
1970, er året da en gruppe desøkte å hindre oss i
monstranter
en stortingsbeslutå gjennomføre
ning. Det var vel få som gikk
glipp av at Stortinget vedtok utav Grytten-anleggene
byggingen
Den såkalte
med Mardalsfossen.
masseMardølademonstrasjonen,
mediaenes dekning av den og diskusjonen som oppsto ga anledning
og mange
til mange refleksjoner,
av våre folk følte at almenheten
feilaktig
måtte få et fullstendig
bilde av den
og lite smigrende
jobben vi gjør og vår respekt for
Vi som har til oppnaturverdiene.
gave å bidra til å dekke landets
har i år mer enn vi
energibehov,
at
er vant til kunnet konstatere
enkelte av de problemer vi har å
stelle med er i søkelyset, og at
til tider fortoner seg
problemene
enklere for andre enn for oss.
I likhet med mange er vi glade
for at det ser ut til at det i løpet
av året 1971 ventelig vil bli fremom
met et forslag for Stortinget
vi
vassdrag
hvilke verneverdige
bør søke fredet mot utbygging.
Det er å håpe at vi etter at Stortinget har sagt sitt om denne sak
enigfår mere ro og alminnelig
het om den videre vannkraftutbygging. Det er ellers uttalt fra
at
myndigheter
de bestemmende
til
vil ta standpunkt
Stortinget
før det blir tale
fredningsplanen
nye
om å ta opp til avgjørelse
større utbyggingsplaner.
I den forbindelse nevner jeg at
planene for utnyttelse av de store
i og omkring
vannkraftressurser
begynner å ta form
Jotunheimen
og at de vil foreligge fra vår hånd
i 1971. Vi skulle tro at dette arbeid vil lette avgjørelsen om man
skal bygge ut eller gå til fredning
av visse deler av området. I april
for de
samlet vi representanter
som har fallrettigkraftselskaper
heter i området, sammen med interesserte fylker og kommuner, til
planens
et møte for å drøfte
skjebne etter at vi er ferdig med
den. Det var enighet om at vi senpå
der den som konsesjonssøknad
vegne av et stiftendes selskap. Vi
for et
antar at samarbeidsformen
evt. selskap blir avklaret i 1971.
vil vi ha
I løpet av vinteren

8
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også er et meget stort prosjekt.
som
ferdig plan for Ulla-Førre
i Trøndelag planForra-prosjektet
med Nordlegges i samarbeide
Om
elektrisitetsverk.
Trøndelag
hådet også blir fellesutbygging
per vi avklares innen planen er
ferdig om et års tid.
Vi har tatt fatt på undersøkelse
for utnyttelse
av flere alternativer
Vi søker
av Alta elv i Finnmark.
plan uten å
å finne en brukbar
demme ned samebyen Masi.
er fortsatt til beEidfjordplanen
er
De fleste uttalelser
handling.
kommet inn slik at vi håper bei Vassdragsdirektoraarbeidingen
tet og hovedstyret kan gå for fullt.
I hvilken grad det vil bli tatt henfra
syn til de sterke henstillinger
om å utsette benaturvernhold
i
av reguleringssaken
handlingen
4-5 år, vet ikke jeg. Vi må imidlertid fortsatt være parat til å sette
våren 1971
i gang om Stortinget
treffer beslutning om hel eller delvis utbygging.
Det har trukket i langdrag med
i
vår søknad om øket regulering
Vi venter en avTysso-vassdraget.
gj ørelse ganske snart og isåfall
bli satt bort på
vil damarbeidene
en plan
Vi bearbeider
entreprise.
fra Ringedalsom nytt kraftverk
ved Tyssedal.
vatn til Sørfjorden
Oksla etVi har kalt kraftverket
ter fjellet det blir liggende i. Det
blir i første omgang 2 x 90 MW.
pluss reduBedre virkningsgrad
sert flomtap i forhold til gamle
gir 150 mill.
Tyssedal kraftstasjon
Det viktigste
kWh tilleggskraft.
er imidlertid at den gode regulering kan utnyttes til å forvandle
Tyssedal
sommer- til vinterkraft.
skal holdes intakt av hensyn til
behovet for effekt.
trekk i tiden er
Et påfallende
at det fra mange hold er sterk pågang om å få bli medeier i de
vi tenker å bygge. Det
kraftverk
gjelder bl. a. Rogaland fylke som
Horvil være med i Ulla-Førre,
daland fylke i Eidfj ord, NTE i
Forra osv. Hvorledes utviklingen
her vil bli, er uklart. Jeg håper og
tror at hva som enn blir resultatet
så skaI vi planav eierforholdet,
legge, bygge og drive verkene. Det
blir således nok å gjøre for oss
alle.
Etaten tok i løpet av året initiamed større
tivet til to møter
med
kraftforsyningsinteressenter
sikte på å få klarlagt interessen og
for
samarbeidsformer
eventuelle

bygging av landets første atomer ikke
Diskusjonene
kraftverk.
avsluttet, men det tas sikte på at
som beslutningsgrunnlag
planer
foreligger i 1972-73 slik at det er
mulig å sette i drift det første
i 1978, selv om
atomkraftverket
det muligens ikke blir aktuelt å
ha det i drift før noe senere. Om
det blir et selskap med egen adeller
og planleggere,
ministrasjon
man satser på at Statskraftverkene
skal påta seg planleggingsarbeidet,
er uklart. Uklarheten bør ikke influere på vår innsats på dette område før det evt. er klart at vi i
egen regi ikke skal bygge atomverk.
Når det gjelder planene på lenger sikt, har vi i år utarbeidet fortil en langslag i to alternativer
tidsplan fram til 1985. Vi har allerede endret syn på enkelte av de
ting vi der har uttalt og vil sikkert også framtidig gjøre det, bl.
skifter
a. fordi forutsetningene
meget raskt. Men hovedhensikten
har vært å skape
med arbeidet
grunnlag for våre foresatte til en
om Statskraftverkenes
diskusjon
framtidige plass i landets kraftutbygging, bl. a. i håp om at resultatet vil bli til hjelp i vårt videre
med langtidsplanlegging
arbeide
og ressurdisponering.
Også når det gjelder overføringsanlegg er behovet for en Jangog vi
tidsplan meget påtrengende,
er sterkt opptatt av på hvilken
måte vi best skal kunne samle
kreftene om denne oppgave. Behos oss og hos andre
handlingen
som er engasjert med de enkelte
viser en tenoverføringsprosjekter
dens til stadig å ta lenger tid, hvilket vi ville unngått hvis en del av
og hovedsynspunkoverveielsene
i
på forhånd
tene var avklarte
forbindelse med en langtids «referanseplan».
siste år er karakAnleggsdriften
terisert ved to forhold:
Lite tilskudd på ny effekt samt anlegg
eller i en
enten i en avviklingsDe eneste maskioppstartingsfase.
ner vi fikk inn i året er Gråsjø
og 2.
med 15 MW (Trollheim)
maskin i Hove (Vik) hvor vår
andel er ca. 26 MW, altså tilsammen kun 41 MW. Vi fikk heller
ikke nevneverdig magasintilskudd.
Det er gjort betydelige arbeider
i områdene
på overføringsanlegg
Trøndelag—
Ofoten—Lyngen,
Møre, Mjøsa og Ana—Sira/Lista.
blir
Flere linjer og understasjoner

fullført i 1971, mens bare få er
satt i drift i år.
Angående arbeidet ved de enkelte anlegg henviser jeg til årsberetningen
som blir utarbeidet
senere. Det samme gjelder driften
av kraftverk
og linjer og de problemer de der har å stri med.
Jeg vil nevne at etterutdanning
og opplæring er meget nødvendig
p.g.a. rask teknisk utvikling. Etter
å ha arbeidet for at slik opplæring
skulle komme i gang via de organer som her i landet har dette som
hovedoppgave,
har vi nå sett oss
nødt til å starte på egen hånd med
våre folk som lærere. 15 oppsynsmenn har vært inne til et fire dagers kurs på Tokke. Driften har
holdt åtte tre ukers kurs hvor tilsammen 120 mann har fått opplæring. Mitt inntrykk er at tiltakene er mottatt med begeistring.
Forholdet
mellom vår produksjonsmulighet
og behov for statskraft er noe i utakt. De innkomne
ønsker fra våre avtakere for nærmeste 3-4-årsperiode
overstiger
vår tilgang selv om vi ikke inngår
nye kontrakter
til kraftkrevende
storindustri.
Når da samtidig appetitten fra denne industri er meget
større enn forutsatt, er situasjonen
meget vanskelig. Det er noen usikkerhet på produksjonssiden
idet vi
ikke vet om enkelte foreslåtte anlegg kan bli vedtatt og ferdige som
antatt. Beregninger
viser at landets totale
primakraftsalg
kan
økes vesentlig
om vi hadde en
ideell kjøring
av verkene(
som
om det var en eier). En slik økning vil selvsagt i noen grad gå
ut over salg av ikke garantert
kraft til industrien.
Vanskeligheten i dag er at det enkelte kraftselskap, vårt inklusive, ikke har
juridisk dekning om de selger noe
av «samkjøringsgevinsten»
som
prima
kraft.
Generaldirektøren
har bedt oss forsøke å finne fram
til avtaler som gjør det mulig «å
få tak i» noe av gevinsten for salg
til dekning av primaforbruk.
For driftsåret
1970/71 er det
ikke foretatt nytildeling i det hele
tatt, mens behovene innen alminnelig forsyning for 1971/72 er dekket ved at det er foretatt en midlertidig tildeling for kun ett år.
Vi regner med å få hjelp av Samkjøringen til å vurdere de enkeltes
behov slik at tildelingen
kan revurderes til våren.
Tross vanskelighetene
vinteren
1969/70 kunne vi dekke fullt ut

alle våre garanterte
kontraktsforpliktelser,
og i tillegg gjennom
Samkjøringsrådet
avhjelpe kraftnøden i enkelte områder. Denne
kraft fikk vi for øvrig kjøpt tilbake før vinterhalvårets
begynnelse 15. oktober 1970. Totalbildet
for kraftsituasjonen
er noe bedret
etter høstmånedene.
Etter alt å
dømme vil vi kunne innfri våre
garanterte
kontraktsforpliktelser,
men ugaranterte
leveranser til industrien
er dessverre
forlengst
skåret ned. I noen grad har vi
kunnet kjøpe inn svensk varmekraft for videre leveranse til enkelte industribedrifter,
men kraftprisen er høy sett i forhold til våre
vanlige priser.
Hovedstyrets forslag til priser og
vilkår for statskraftleveringer
er
under behandling i Industridepartementet, og vil forhåpentlig
kunne forelegges Stortinget i løpet av
1971. Det er ellers vedtatt at prisen på kraft til alminnelig forsyning fra og med 1. januar
1971
skal heves med 10 prosent.
Den 5. november 1970 betegner

Vassdragsdirektoratet
Av direktør

en ny milepel innen vår kraftforsyning. Det var dagen for konstituerende
generalforsamling
i et
landsomfattende
«Samkj øringen
av kraftverkene
i Norge» som avløste de eksisterende
fem samkjØringsselskaper.
De fem vil fortsette som regionkontorer
i det nye
selskap.
Spørsmålet om en eventuell utskillelse av Statskraftverkene
fra
resten av etaten har vært oppe
mange ganger gjennom tidene, og
det har opptatt og engasjert mange
etter at det på ny ble tatt opp i
1967. Vi er nå kommet et skritt
videre på vei mot en avklaring,
idet det er gjort kjent at industriministeren
for sitt vedkommende
vil gå inn for at Statskraftverkene
blir utskilt. Det gjenstår å utrede
hvilken form en eventuell utskillelse skal få, og det vil ennå ta tid
før Stortinget
kan få spørsmålet
til avgjørelse.
Takk til hver enkelt for innsatsen i 1970 og god jul og godt nytt
år til dere alle.
Sig. Aa.

Arnevikelv
(Mørre kraftverk)
for
Sør-Trøndelag
Elektrisitetsverk
og
ytterligere
regulering
av Yljavassdraget
for Foreningen
til
Bægnavassdragets
Regulering.
Nevnes skal også Moksa Kraftanleggs søknad om regulering
i
Astavassdraget.
Denne siste er i
likhet med Mesna Kraftselskaps
søknad om overføring av Asta avslått av departementet.
Derved
skulle vel myndighetene
ha bestemt seg for at utbygging av dette
vassdraget ikke skal finne sted.

H. Sperstad.
Regulering

Konsesjonssaker

Av større konsesjonssaker
som
er behandlet
og sendt Industridepartementet
i 1970 kan nevnes:
Regulering og overføring i Adamselv og Frierfjordelv
for Finnmark
Fylkes
Elektrisitetsforsyning
og
regulering
av Devdisvatn
for
Troms Fylkes Kraftforsyning.
Videre kan nevnes ytterligere
regulering og overføring
i Arendalsvassdraget
(Finndøla),
ytterligere
regulering
av
Tyssevassdraget
(Statsregulering),
regulering
av

Blant
de større
reguleringssaker som er under behandling
skal først og fremst nevnes: Eidfjordverkene
Nord og Syd. Det er
ennå uvisst når Hovedstyret
vil
kunne ta en endelig behandling av
saken. Ellers kan nevnes: RøldalSuldal Kraft A/S's
søknad
om
ytterligere
erverv og regulering
i
Røldal-Suldalvassdragene,
Kristiansund Elektrisitetsverks
søknad
om regulering
og utbygging
av
Alvundvassdraget
(Innerdalen),
L/L Tussa Krafts søknad om regulering av Amelavassdraget
m. v.
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og Arendals Vassdrags Brukseiersøknad om ytterligere
forenings
regulering av Nesvatn.

Vassdragstilsynet
har som' tidVassdragstilsynet
av
ligere arbeidet med kontroll
og utføtegninger
beregninger,
Det er
relse av vassdragsanlegg.
overfor utbygi år innskjerpet
gerne at åjourførte tegninger over
den endelige utførelse må foreligge
på stedet og ellers oversendes tilsynet. Videre har en ved rundskriv bedt om å bli orientert om
oppadministrative
utbyggernes
legg for vedlikehold av anleggene.

Virksomheten i Vann- og
avløpskontoret
i Vann- og avVirksomheten
løpskontoret er under sterk utvikling. Det er i år tilsatt ytterligere
4 mann, så kontoret har i dag 14
stillinger. Den nye loven om vern
er vedtatt og
mot vannforurensing
vil tre i kraft fra 1.1.1971. Loven
kapitel
Vassdragslovens
erstatter
og omfatter
5 om vannforurensing
av vassdrag
foruten forurensing
av sjøen og
også forurensing
inneholder
Dessuten
grunnvann.
om offentlig
den bestemmelser
Det
tilsyn med vannforurensing.
skal her nevnes den forandring
som vil måtte skje innen forvaltoppbygging innen
ningsapparatets
vel
Som
forurensingsområdet.
det med dette
arbeides
kjent
spørsmål i offentlige utvalg. Inntil en slik endring eventuelt finner sted skal den nye loven forav Industridepartementet
valtes
og NVE. NVE vil forestå tilsynet
Det er utmed vannforurensing.
arbeidet forslag om tilsynets oppsamt om en betydelig
bygging
ved
av personalet
forsterkning
og saken
Vann- og avløpskontoret
i
for Stortinget
ventes fremmet
sesjon. Kontoret har
inneværende
også vært sterkt engasjert i å uten rekke retningslinjer
arbeide
og håi.h.t. lovens bestemmelser,
per å kunne stå best mulig rustet
til å ta seg av de store oppgaver
av den nye losom forvaltningen
ven innebærer.
har økt siste år,
Saksmengden
men også antall ferdigbehandlede
saker er økt. Det har vært behandlet søknader om bl. a. større
og
utslipp av industriavløpsvann
flere store saker om kommunale
for
utslipp basert på rammeplaner
En rekke større vannkloakk.
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er også ferdigbehandverkssaker
let.
for vassdragsStatstilskuddet
med
i forbindelse
undersøkelser
er i 1970
vann- og avløpssaker
med kr. 500 000.00,
budsjettert
mot kr. 250 000.00 i fjor. I og med
den nye loven vil statstilskottet
ventelig også måtte omfatte rei fjorder og
sipientundersøkelser
nær land og en må
sjøområder
må økes
anta at bevilgningen
etter hvert.
ytterligere
1970 har bevirNaturvernåret
av
ket et omfattende engasjement
personalet ved kontoret. Foredrag
og deltaking i en rekke konferanser, seminar o. 1. har krevet megen tid i en ellers allerede sterkt
presset arbeidssituasjon.

Forbygning
I 1970 er Forbygningsavdelingen blitt ferdig med en rekke av
etter flomde større arbeidene
skadene i 1966 og 1967. Noen av
anleggene er ikke kommet i gang
komfordi de lokale instanser,
ikke har
muner og grunneiere,
kunnet skaffe de nødvendige midhar stort sett
ler. Værforholdene
vært gode i hele landet, vi har
heldigvis sluppet katastrofeflomhar
mer. Forbygningsavdelingen
likevel mer enn nok av arbeidsVi ligger stadig flere
oppgaver.
år på etterskudd både med underDet kan
og utførelse.
søkelser
også nevnes at den sterke utog utviav vegnettet
byggingen
delsen av bolig- og industriområder har skaffet avdelingen mye
f elmed uttalelser,
ekstraarbeid
med
i forbindelse
lesplanlegging
m. v. Vi kan ellers
flomsikring
for
merke en stigende interesse
de tiltak som utføres i vassdragene. Det legges derfor ned ati
for at sårene
skillig arbeid
og
etter flomskader
landskapet
skal bli
etter anleggsvirksomhet
leget så snart som mulig. For å
på fisket
unngå skadevirkninger
har vi i samarbeid med Direktoratet for jakt, viltstell og ferskretningsutarbeidet
vannsfiske
linj er for saksbehandlingen.
Av større tiltak i 1970 kan nev-

nes:
i Kirkenærområ1. Flomverker
det, Grue, Hedmark.
Her er bygget 7.5 km langt
ca.
for å beskytte
flomverk
10 000 da dyrket mark, tettbebyggelse m. v. I år er det

som i sitt
bygget pumpeverk,
slag er det største i Norge.
Det kan avlede en vassføring
på ca. 7.5 m3/sek. for å hinpå områdre oversvømmelse
dene som er blitt beskyttet
ved flomverket. Arbeidene har
i alt kostet ca. 3.5 mill, kroner og er utført av Forbygningsavdelingen.
og
Grong
Namsenanleggene,
Overhalla, Nord-Trøndelag.
Også i 1970 er det utført arbeider for ca. 2.5 mill, kroner
for å redusere faren for ras i
i
leirskråningene
de høye
er i alt
Arbeidene
Namsen.
til ca. 26 mill, krokalkulert
ner, men det ser ut til å bli
vesentlige besparelser på grunn
av rasjonell anleggsdrift.
Unsetåa og Rena, Rendal, Hedmark.
Siden 1958 har Forbygningskorreksjon
utført
avdelingen
av Unsetåa og
og forbygging
Rena i ca. 2.5 km's lengde for
for
oversvømmelse
å hindre
områder. Nå utføbetydelige
De
res ca. 2 km forlengelse.
seg
beløper
samlede utgifter
til ca. 1.9 mill. kroner.
I Rendal utføres også betydelige arbeider i sideelven Misfaren for
tra for å minske
under isgang.
oversvømmelse
Disse arbeider har delvis samav
menheng med overføringen
til Rendal i forGlommavann
kraftmed Rendal
bindelse
verk.
FinnKarasjok,
Karasjokka,
mark.
årlig betydelige
Her utføres
for å hinforbygningsarbeider
og
dre skade ved utgraving
isgang
under
oversvømmelse
og flom. Arbeidene utføres for
en vesentlig del om vinteren,
og bidrar derved til å bedre
arbeidskraftsituasjonen.
anForbygningsavdelingens
er
på Elverum
leggsverksted
i 1970.
blitt videre utbygget
vist
har allerede
Verkstedet
seg særdeles nyttig for overog utstyr
haling av maskiner
for maog som kontaktledd
skinkj ørerne.
For1970 arrangerte
Våren
kurs i verbygningsavdelingen
og sprengningsteknearbeid
vel 100
nikk med tilsammen
aroppsynsmenn,
ingeniører,
og maskinkjøbeidsformenn
og
rere i Tromsø, Trondheim

–
,
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Kabelbane for strØmutmåling.

i Solør, jfr. «Fossekallen»
nr.
4 for 1970.
I juni ble det dessuten holdt
møte for avdelingens oppsynsmenn i Oslo med foredrag og
instruksjon
og etterfølgende
befaring av anlegg i Østlandsområdet, jfr. «Fossekallen» nr.
5 1970.
Personalsituasjonen
er blitt
noe bedret ved hovedkontoret
i 1970, ved distriktskontorene
er staben stort sett uendret.
Vestlandskontoret
har endelig
fått tidsmessige lokaler i nytt
posthus i Førde i Sunnfjord.
Juleønskene
fra de forskjellige
anleggsbestyrere
om midler
for 1971 kommer nå inn. Som
vanlig må mange av ønskene
utsettes eller beskjæres,
men
virksomheten
skulle stort sett
bli uendret.
Endelig må nevnes at Forbygningsavdelingen
har hatt betydelig arbeid i 1970 med et
nytt
tiltak,
flomsenking
i
Øyeren.
Flomkomitens
innstilling av 29. oktober 1969 har
vært til behandling
i kommuner og blant andre interesserte.
I hovedstyremøte
26.
oktober 1970 ble det oversendt
Industridepartementet
forslag

om en flomsenking
i Øyeren
på 2.3-2.4
m ved utsprengning i utlyipselven. Arbeidene,
som er beregnet å komme på
ca. 50 mill, kroner, vil ta ca.
3 år. Saken vil antakelig
bli
lagt fram for Stortinget i høst.

Vasskraftundersøkelser
For VTJ har året som snart renner ut vært preget av undersøkelser av våre nyttbare energiressurser. Utenom det rutinemessige
arbeid med nivellering
av vassdragene og åjourføring
av data
for det eksisterende
kraftverkssystem har innsatsen vært konsentrert
om å bearbeide
eldre
kraftverkplaner,
supplere dem og
undersøke alternative løsninger.
For best mulig å kunne vurdere
de forskjellige
prosjekter
økonomisk har avdelingen også fornyet
kostnadsgrunnlaget
i form av tabeller og kurver for kalkulasjon
av utbygningskostnadene
etter
dagens prisnivå.
Grunnlagsmaterialet har vært Statskraftverkenes
kostnadsrapporter
samt sluttregninger og anbud fra private entreprenØrer. Leverandører
av maskinelt og elektrisk
permanentutstyr har også ytet avdelingen
verdifull hjelp i dette arbeid.

Det er vår erfaring at firmaer
og institusjoner
innenfor byggeog anleggsvirksomheten
sitter inne
med en stor mengde data og erfaringer som det er av stor interesse å få samlet og bearbeidet,
spesielt for alle som arbeider med
videreutvikling
av landets kraf tverkssystem.
Ved vurdering av energiressursene er det et stort problem
å
avgjøre hvor langt det er riktig
å gå med utbyggingene.
Langtidsprogrammet
for 1970-73 forutsetter i St. meld. nr. 55 (1968
—69) at det utarbeides
en landsplan for hvilke vassdrag som bør
skånes for kraftutbygging.
Et utvalg er også nedsatt, for
å utrede og legge fram en rapport
om dette spørsmål. VU har i løpet
av året deltatt aktivt i utvalgets
arbeid og en rapport ventes fer-.
dig omkring årsskiftet.
En slik landsplan vil imidlertid
bare omfatte en liten del av våre
tallrike
vassdrag.
Den samlede
lengde av bekker og elver som er
avmerket på gradteigs og rektangelkarter er ca. 284 000 km. Herav ville ca. 260 000 km forbli
uberørt
om intet ble vernet og
ca. 273 000 km om alle resterende
FOSSEKALLEN
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nyttbare
kraftkilder
ble fredet.
Av landets 213 500 sjøer og vatn
med et areal på 16 000 km2 er
bare vel 600 med et areal på
4 200 km2 regulert.
En stor del
av sjøene vil dessuten være oppfylt før sommersesongen
begynner og vil sjenere lite i den tid
folk ferdes i fjellet.
Det framgår
herav at kraftverksutbyggingen
preger
våre
vassdrag
mindre
enn de fleste
synes å være tilbøyelig til å tro.
En annen side•av saken er at
vasskraftutbygging
som byggverk
i tynt befolkede områder ofte tiltrekker seg oppmerksomhet
i vid
omkrets. Dette innebærer
at det
må stilles strenge krav om estetisk
utforming
og skjønnsomt

16 770 GWh i prisklasse
55 500»
»
»
6 585»
»
»

under 24 øre kWh
mellom 24 og 40 øre pr. kWh
over 40 øre pr. kWh

Uten
varmekraftreserver
vil
ytelsen i et vannfattig
år reduseres til ca. 70 000 GWh.

Hydrologi
Ut på ettervinteren
var det
svære mengder
snø langs Sørlandskysten og vestover til Jæren.
I distriktene
innenfor var snøforholdene omlag normale, og dette
var også tilfelle i enkelte andre
områder på Østlandet. Men i de
aller fleste distrikter
i resten av
landet var det mindre snø enn
normalt,
og særlig markert
var
dette i Nord-Norge. Snøsmeltingen
foregikk relativt jevnt over en lengre periode, slik at vårflommen
aldri nådde de store høyder. I
juni fulgte en lengre tørkeperiode,
med' påfølgende
lav grunnvannstand og med meget lave vassføringer i de fleste elver.
Bare breelvene
dannet
unntakene, her førte det varme været
til sterkt øket tilsig fra breene.
Den dårlige magasinfylling
etter
den live vårflommen
ble noe avhjulpet -ved en nedbørrik julimåned. Utover høsten har nedbørforholdene
vært i overkant
av
vanlig.
Vinteren
kom brått
og
usedvanlig tidlig, til de lavere deler av landet allerede i slutten av
oktober.
Avdelingens feltarbeid med oppsetting av nye målestasjoner,
kon-
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valg av alternativ for ikke å virke
skjemmende
eller stå i kontrast
til landskapsbildet.
Innretter
vi oss slik kan kraftutbygging,
friluftsliv
og turisme
i stort monn kombineres
og vi
trenger
stort sett bare å frede
spesielle områder av vitenskapelig og kulturhistorisk
interesse.
Det er imidlertid
mange meninger om disse spørsmål og verdien av våre kraftressurser
vil
avhenge
av hvilke restriksjoner
som blir vedtatt. Etter den foreløpige oversikt VU har utarbeidet
representerer
landets
ikke utbygde vasskraft en energimengde
på 78 855 GWh til en verdi av
ca. 25 milliarder
kroner fordelt
på 145 prosjekter
og med:

troller og utførelse
av vassfØringsmålinger
har gått bra. Det er
utført omkring 1000 vassføringsmålinger, og 48 nye målestasjoner
for vannstand er opprettet. Vel 30
av disse er automatstasjoner.
Et
par stasjoner
til er blitt utstyrt
med telefonsvarer.
Forsøkene med
punchende limnigrafer forsatte, og
12 stykker skal nå settes i ordinær
drift. Den transportable
kabelbane
som er utviklet av en av avdelingens ingeniører har vist sin nytte
i praktisk bruk. Likeså er en spesiell
vannmerkekonstruksjon
i
aluminiumsrør
prøveoppsatt.
Den
er beregnet til bruk der spesielle
fOrhold ikke tillater oppsetting av
vanlige skalaer, og er også utviklet ved VH.
1962-utgaven
av «Vannstandsobservasjoner
i Norge» er utgitt.
Avdelingens
ærgjerrige mål om å
utgi flere utgaver i året er altså
ikke oppfylt. Men arbeidet med de
neste utgaver er i god gjenge, og
målsettingen
fastholdes.
Av de
rapporter og meddelelser som mer
eller mindre regelmessig utgis bør
kanskje en enkelt av årets produksjon
spesielt framheves.
Det
gjelder
«Meddelelse
nr. 20 fra
Hydrologisk
avdeling
Atlas
over breer i Sør-Norge».
Denne
publikasjon er blitt kjent i glasiologiske kretser verden over, og er
blitt meget godt mottatt.

Brekontoret
har forøvrig
som
vanlig
«massebalansert»
breene
våre, og det har i det forløpne år
intensivert
slamundersøkelsene.
Is på elvene har iskontoret tatt
seg av, det er nå i drift over 300
faste målestasjoner.
Siste vinter
slapp man de store isganger
i
Glomma som andre år har vært
en stor plage. Til gjengjeld oppsto
i enkelte små vassdrag problemer
med bunnfrysing.
Undersøkelser
av fjorder
og
sund i forbindelse med vassdragsreguleringer
har hittil vært utført
i iskontorets regi, men en nyordning er under drøftelse. Neste årsoversikt vil forhåpentligvis
kunne
avklare dette punkt.
Grunnvannskontoret
har utført
sitt arbeid som i tidligere år. Imidlertid er presset på kontoret sterkt
økende,
forståelsen
for grunnvannsproblemenes
betydning
er,
åpenbart
sterkt økende. Det er
derfor nå i arbeid et «Utvalg for
prognoseforskning»,
og det første
punkt på utvalgets
program
er
prognosering
av grunnvannstilsiget i lavvannsperioder.
Som tidligere har kontoret arbeidet med å klarlegge innflytelsen av reguleringer
og overføringer på de naturlige
grunnvannsforhold langs vassdragene
våre.
Dessuten er man i gang med undersøkelser
vedrørende
elvenes
minstevassføring,
det
problem
som nå skal bli gjenstand for intensivert
innsats
gjennom
det
nevnte «prognoseutvalg».
Det er
i løpet av året på oppdrag satt
igang undersøkelser
av disse forhold ved et par vassdrag, bl. a.
Groset hydrologiske
forsøksfelt.
For å kunne nyttiggjøre seg den
nye EDB-maskinens
fordeler
er
det bygget opp et vannmerkebibliotek i tilknytning
til den, på
en såkalt diskpakke. Dette vannmerkebiblibtek
har vist seg nyttig også uavhengig av den direkte
EDB-behandling.
Omleggingen har krevet tid. Likevel har antall observasjonsår
i
arkivet øket til ca. 23 300, hvorav
et ikke ubetydelig antall er isredusert. Ca. 100 nye vassføringskurver er beregnet.
IHD-arbeidet
(den internasjonale hydrologiske dekade) fortsetter. Av særlig interesse for NVE
er det at IHD-komiteen
engasjerer seg sterkt i snøforskning, både
ved utprøving
av nye metoder

(snøputer, radioaktivitet) og stu-

dier av smelteforløpet
som en
funksjon
av meteorologiske
faktorer.
Komiteens sekretariat,
som har
kontor
ved NVE, har forøvrig
vært i stor grad opptatt med oppgaver innen informasjonsutbytte.
Komiteen har etablert 2 publikasj onsserier, for tekniske meddelelser og for rapporter.
Det samnordiske tidsskrift Vannet i Norden'redigeres
og utgis her.
Når det gjelder
direktoratet
forøvrig, har arbeidet i 1970 som
tidligere gått unna på en tilfredsstillende måte, selv om bemanningen har vært langt i underkant av
det ønskelige. Særlig følsom har
underbemanningen
vært på Kontoret for landskapspleie
og naturvern. Det har vist seg også å være
behov for en utvidelse av det faglige området dette kontoret skal
dekke, og vi skal i første omgang
tilsette en biolog. Senere håper vi
å kunne knytte også andre fagfolk
til kontoret.
Som nevnt under omtalen av
VU, skal det utarbeides en landsPlan for hvilke vassdrag som bør
unntas fra kraftutbygging.
Vassdragsdirektoratet
som ut fra Gebrielsen-komiteens
innstilling
og
den nevnte rapport skal legge saken fram for Hovedstyret, har arbeidet intenst med å skaffe fram
det nødvendige
bakgrunnsstoffet
nå i ett års tid, og håper at en
innstilling
kan sendes Industridepartemenet
i slutten av januar.
Departementet
blir holdt løpende
orientert
for at den tid som der
trengs for vurderingen
og utarbeiding av melding til Stortinget
kan reduseres mest mulig.
Arbeidet
med oppnevning
av
skjønnsmenn
har vist seg å være
langt mere tidkrevende
enn vi
hadde forestillet oss på forhånd.
Ved slutten av enda et år som
har vært rikt på interessante
arbeidsoppgaver,
vil jeg takke for
godt samarbeid i 1970, og ønsker
alle medhj,elpere
i Vassdragsdirektoratet
god jul og godt nytt
år.

NY
FAGSJEF

Som ny fagsjef i Elektrisitetsdirektoratet,
Konsesjonsog tilsynsavdelingen
er tilsett Alf Johansen frå 15. november 1970.
Fødeår, skolegang, ekteskap
m. m.?
Født 11. september
1925 i
Drammen.
Eksamen artium, Drammen off.
høyere almenskole i 1944.
Eksamen Oslo Tekniske skole,
elektro, i 1950.
Eksamen University of Durham,
England, elektroavdelingen
i 1954.
Jeg er gift og kona arbeider også
i NVE, sOm. kontordame.
Kor lenge har du vore i eta-

ten?
Begynte i NVE, Elektrisitetsavdelingen
1. september
1954.
Gikk over til Tilsynsavdelingen
1.
mai 1955 og har vært der hele tiden siden.
Du har altso vore 15 år i den
avdelinga der du no er blitt sjef,
det skulle tyde på at du trivst der?
Jeg har alltid likt arbeidet
med elektriske sikkerhetsspørsmål
godt. Det er et bredt arbeidsfelt
med bred kontaktflate
utad, både
innenfor og utenfor landets grenser.
Det er god forståelse for betydningen av et aktivt arbeid på dette
fagområde. Dessuten er det et godt
samarbeid
og hyggelige arbeidsforhold innen avdelingen.
Dette
legger jeg stor vekt på og vil forsøke etter beste evne å føre videre som fagsjef.

Etter kvart som det aukar på
med utbygging vert det vel rneir
og meir å ha tilsyn. med?
Arbeidspresset
ved avdelingen er meget stort og det er en
rekke arbeidsoppgaver
som det
påligger oss å finne fram til løsning på.
Av nye oppgaver jeg etter hvert
kunne tenke meg å ta fatt på, er
bl. a. å få til et 'nærmere samarbeid
med Elektrisitetstilsynet,
bedre informasjon om avgjørelser,
fortolkninger
o. 1. vedr. Forskrifter for elektriske anlegg, og ikke
minst en mer rasjonell
behandlingsmåte for konsesjons- og ekspropriasj onssakene.
Avdelingen har i lengere tid
vært underbemannet
og det er
bare gjennom meget stor arbeidsinnsats fra de ansattes sicte at arbeidet har gått bra.
Det er av avgjørende betydning
for
løsningen
av
avdelingens
gjøremål i tiden framover at det
blir full bemanning og at forholdene blir lagt slik til rette at det
er mulig å få bel)(,1de erfarne medarbei dere.
Har du nokon hobbi eller er
det berre arbeidet du tenkjer på?
koen
stor hobby har jeg
ikke, men jeg liker godt å komme
opp på hytta vi har i Lyngdal i
Numedal. Der er det god anledning til friluftsliv
i fint terreng
både sommer og vinter. Ellers liker jeg godt å reise en del og er
interessert
i litteratur,
og ikke
bare faglitteratur.
SN
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Av ReidarGoyer

HVA
MED
NVE
OGDENS
„PUBLIC
RELATIONS"
I naturvernåret
1970 er Vassdragsvesenet
kommet
midt
i
skuddlinjen
for angrep
av alle
kategorier.
Vi har opplevet Mardøla-aksjonen
som både deltakerne og det store publikum oppfattet som en protest og et angrep
som mer var rettet mot NVE enn
mot Storting og regjering.
Avisene har dette året vært fulle
av
innlegg
fra
«forståsegpåere» som forteller
leserne hvor
lite kompetent denne etaten er til
å ta seg av landets elektrisitetsforsyning. Det er ingen gitt å svare
på alle disse mer eller mindre
usaklige påstandene,
og slett ikke
på en slik måte at sakens riktige
sammenheng
blir
forstått.
Og
diskutere ut fra en forsvarsposisjon er særdeles
vanskelig.
Til
tross for at både generaldirektøren og andre har gjort iherdige
forsøk på å motsi de mange angrepene, har fremdeles mange mennesker den overbevisning
at NVE
er et uhyre.
Men kunne denne situasjonen
vært unngått?
Ja, hvis Vassdragsvesenet
i tide
hadde startet en aktiv PR-virksomhet. Men hva innebærer
så
dette?
«PR» eller «Public Relations»
kan kort defineres slik:
«En planlagt
og overveid anstrengelse på å etablere og holde
vedlike en gjensidig forståelse, tillit og respekt mellom en bedrift,
etat eller organisasjon
og dens
publikum».
PR må således ikke
forveksles
med reklame,
ensidig
informasjonstjeneste
eller propaganda fra og om etaten.
En etat har flere «publics». For
NVE kan nevnes Storting og regjering, kunder
som industribedrifter og elverker,
leverandører
av maskiner o.1., lokale myndigheter, naturvern
og turistorganisasjoner,
alminnelige
avislesere,
14
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besøkende fra inn- og utland, og
sist, men ikke minst, etatens egne
funksj onærer.
For å ta seg av dette hadde
NVE tidligere en informasjonskonsulent. Selv om han gjorde et utmerket arbeid, var hans virkefelt
for begrenset. PR-mannens
funksjon bør nemlig favne mye videre:
Han er hverken
en informasjonskonsulent
eller en pressefunksjonær. I virkeligheten
er han
et nødvendig ledd for etatens utøvende myndighet.
Han arbeider
utad og innad, han er den eneste
som overvåker og bedømmer etaten og dens ansikt fra et uavhengig synspunkt. Han er selvsagt ansvarlig for presentasjonen
av etaten til alle utenforstående
som
Stortinget,
presse og publikum.
Men fra hva han ser og hører
utenfor, er han likeledes ansvarlig for presentasjonen
innover i
etaten. Han spiller en rolle når
det gjelder å skape etatens politikk, ikke bare i forklaring og forsvar, men kanskje
også når et
vedtak skal fattes.
PR-mannen
må holde seg i nær
kontakt med opinionsledere,
Dolitikere, avisredaktører,
etatens ledelse og de ansattes tillitsmenn.
Han skulle helst være etatens øye
og øre og kunne danne en offentlig opinion vedrørende den bedriften eller organisasjonen
han tjener.
Dessuten bør PR-mannen
være
en habil skribent og være istand
til å forfatte artikler og taler. Han
bør også være en impressario som
helst kan presentere
andre enn
seg selv. Siden han må vite hvordan publikum,
presse og ansatte
sannsynligvis
vil reagere til ledelsens vedtak, har han en rådgivende og ikke en besluttende
myndighet.
I moderne
samfunn
beror en
suksessfull og effektiv ledelse ikke
bare på riktige vedtak, men også

på formålstjenlig
rådgiving
og
kommunikasjon.
Rådgivningen
kommer før vedtaket fattes, kommunikasjonen
kommer
etter. Rådgiving hjelper ledelsen i å unngå
gale vedtak, god kommunkasjon
sikrer at vedtaket
blir mottatt,
forstått og akseptert.
For at ledelsen skal ha best mulig nytte av etatens PR-mann, må
det bestå en full fortrolighet
mellom ham og direksjonen. Dessuten
må PR-mannen
ha så stor frihet
som mulig til å gjennomføre
sitt
arbeid. Som følge at dette burde
PR-mannen
være plassert slik i
etatens organisasj onsplan at han
har direkte
adgang til samtlige
direktører.
Bare på denne måten
vil det være mulig for PR-mannen å fostre intern «relations» i
etaten,
forstå
hvordan
ledelsen
tenker og samtidig holde direksjonen informert
om publikums
mening.
Vi får håpe at NVE's ledelse
snarest vil innse betydningen
av
en planlagt og aktiv PR-virksomhet!
Men i tillegg til det en PRmann kan gjøre, må vi huske på
at publikum svært ofte bedømmer
hele etaten etter hvordan en enkelt funksjonær
som man tilfeldig
møter,
opptrer.
Funksj onærens
oppførsel,
uttalelser
om etatens
virksomhet
osv., blir av mange
lagt til grunn for bedømmelse av
hele NVE. Derfor er det viktig at
alle ansatte alltid har Vassdragsvesenets gode navn og rykte i tankene ved all saksbehandling
og all
presentasjon
på vegne av sin arbeidsgiver.
Siden natur- og miljøvern er så sterkt i skuddet for
tiden, risikerer
man stadig å bli
viklet inn i private eller offentlige
diskusjoner om kraftutbygging
og
energipolitikk.
Og da som alltid
ellers bør funksjonæren
kunne
opptre som en god ambassadør for
sin etat!

•.<

RA\A-ANLEGGA I DAG
Ein prat rnedOLAV GRUNNVOLL
på Rana-anlegga
i fagforeninga
forretningsførar

Etter tittelen skulle ein tru han
var som ein kasserar og når rekneskapet var oppgjort so var arbeidet utført, men slik er det ikkje.
til å fortelje
Eg fekk Grunnvoll
og det
litt om arbeidsområdet
i
femnde vidt. Han er formann
her som står i
den fagforeninga
og
Norsk Arbeidsmandsforbund
i
i tillitsmannsutvalet
formann
og er både sekretær
Rana-anlegga
I dette
i foreninga.
og kasserar
året er han og formann i Samfor anlegga her
arbeidsutvalget
går her på om(formannsjobben
gang mellom dei overordna og dei
Hovedverneombodet
underordna).
har han og. Dette
for Rana-anlegga
er slikt som føl med stillingen.
I tillegg er han ogso representant
for
for hovedsamarbeidsutvalet
anlegga i NVE. Utanom desse arbeida i «Vesenet» er han i landsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund, dette og føl det mykje arbeid med.
Grunnvoll fortel at det er mykje
reising med alle desse omboda,

det kan bli eit halvt hundrad
på
anlegget,
utanfor
reisedagar
eit år.
I ein slik stilling som dette vert
ein ofte mest som ein sosialsekretær for dei tilsette. Dei reknar
med at ein slik mann som driv

ogso veit
med organisasjonsarbeid
noko meir enn andre om alle slag
samfunnsspørsmål.
At det trengst ein slik stilling
om,
overtydd
det er Grunnvoll
ein kan gjere mykje for å få betre
då.
på arbeidsplassane
tilhøve
vorte betre
Mangt har faktisk
meinar han, ein kan merke forskjel på mange måtar.
Det går no mot slutten med
seier
i Rana
anleggsarbeidet
Då det var på det
Grunnvoll.
var det
meste med arbeidsfolk
i alt om lag 600 mann på anlegga.
Frå 1. jan. 1971 skal talet vere
kome ned i 110 for alle yrkesgrupper. Av desse er det om lag
80 som er rundt på dei tre tunnelsnikkarar
innslaga, tunnelarbeidar,
Dei andre 30 er
og maskinfolk.
på
servicefolk, mest verkstadsfolk
på Selfors. Enno
anleggssentret
vert det arbeidd både eit og to år
før arbeidet
på anleggssektoren
er so ferdigt at det kan leverast
over til drifta.
Når eit anlegg held på og vert
FOSSEKALLEN
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STRAUM TIL
R»INSOS
I Odda herad fekk den siste grenda straum
no i haust. Ljoset vart påsett 16. oktober, og
og driftsstyrar
her ser vi Leiv Reinsnos
Hauge. Reinsnos har ei gamal lykt med talgljos i, og Hauge held på brytaren til det elektriske ljoset. Der bur fire huslyder i denne
og det er
grenda inn mot Hardangervidda
nyleg byggt veg dit. Fotografiet vart teke på
ljosfesten som dei heldt for dei som hadde
arbeidt på kraftlina, og andre innbedde.
SN

avslutta er det ofte ei trist tid.
Ferre og ferre vert att og det vert
so stillt so stillt. Her på Mo slepp
ein dette, for anlegget ligg rett og
og stillt er
slett på industristaden
det iallfall ikkje. Ofte er det og
finn seg make
so at anleggsfolk
på staden og gror meir fast enn
dei elles ville gjort. Slikt har
hendt her og, men dei som ville
vere att på staden, har fått seg
arbeid på staden og slege seg til
her.
av dei som vert
StØrsteparten
ledige her har halde fram i NVE
og søkt seg over til andre anlegg,
helst Skjomen nord med Narvik.
Nokre få har og reist til Grytten
der.
på anlegga
og Mauranger
Grunnvoll let her vel over NVE,
alle som har søkt om å få kome
over til andre anlegg har fått det
til denne tid.
Her på Selfors i Mo har NVE
verkstad, lasett opp permanent
ger og kontorbygg og det er grepa
greier. Eg spurde Grunnvoll korleis det skulle bli med dette no
når det vert slutt med anleggsarbeidet. Han fortel då at han har
høyrt at Rana kommune er interessert i å overta det so han går
ut frå at det blir det som blir
reknar med
løysinga. Kommunen
at det ville vere synd at det skulle
rivast og dei vil då prøve å få
nokon til å overta og drive her.
I 22 år har det no vore arbeid
i omi gang med kraftutbygging
rådet og for mange er det mest
å flytte for godt frå
utenkjeleg
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området. Det tok til i Korgen i
1948, men Korgen og Rana ligg
so nær saman at mange frå distriktet har budd heime anten dei
på den eine eller den
arbeidde
andre staden. Om det vert noko
er
i området
utbygging
meir
uvisst, men det blir arbeidt med
planar både for Vefsna og Svartisanlegget. «Eg for min part,» seier
«tykkjer det må vere
Grunnvoll,
i
rett å bygge ut Svartisanlegget
staden for å bygge ut i Stjørdal
eller Verdal, ja Vefsna og for den
vil
Svartisanlegget
sak skuld.
ikkje øydelegge noko bygd medan utbygginga i Trøndelag truleg
på natur
vil ha stor innverknad
i begge desse dalog voksterliv
skal
føra. Dersom Svartisanlegget

byggast so måtte det være ein
føremon å bygge det no før vi
her,»
har avvikla administrasjonen
seier Grunnvoll til slutt.
«Er du heilt objektiv no då,»
sa eg. «Ligg det kanskje under
no so
at med ei slik utbygging
fekk de som arbeider her halde
fram?» «Eg ser det so at det ville
vere klokt å bygge her og nå, og
det er ikkje noko problem med
ein
Og so kunne
overføringa.
i Trønspare «jordbruksbygdene
delag»,» seier han til slutt.
er ferdig
Etter at utbygginga
tek «Drifta» over. Driftskontoret
er i Korgen, men nokre mann vert
likevel buande i Rana og får sin
her.
arbeidsstad

Årsfesteni NVE

Etter det
sering av Hovudstyret.
han sa kan det nok gå både vinter og vår og meir til fyir saka er
avgjord. Og for dei fleste i etaten
bli mykje
skulle ikkje arbeidet
forandra sjølv om det vart andre
i toppen. Størst ville
komandoliner
skiftet bli for sjefane, og so for A,
som no tenar både statskraftverka
og andre deler av etaten med sin
spesial-service.
Musikken i år var ikkje fullt so
sterk som i fjor, ein kunne høyre
mannemål og prate med kvarandre, når ein sat tett saman. Det
var romsleg på golvet, men dei få
frammØtte dansa flittig den stunda
STV
eg var der.

i
i år fredag 13. november
kantina. Det har gått tilbake med
frå år til år og i år
frammøtet
var det for første gong under 100.
til fest
Det var sendt innbyding
med middag og dans, men ikkje
nevnt med eit ord kven som skulle
ynskte
halde tale. Fru Stenvik
og
folk velkomne frå festnemnda
sa at det kanskje var det at festen
var lagd til fredag 13. som gjorde
at der var so få frammøtte.
Tala på festen heldt generalog kom då inn på det
direktøren
som har kome fram om omorganivar

SN

NOEN
REFLEKSJONER
I FORBINDELSE
MED
MARDØLA
Dette blir ingen teknisk
beskrivelse
av
Grytten-anlegget.
Forprosjektet
er tidligere
redegjort for og en videre beskrivelse
av de endelige
detaljplaner
vil
sikkert komme når disse er noe
mer framskredet.
Denne artikkel
vil i noen grad beskjeftige
seg
med den i høy grad egenartede
start av anlegget.
Den gang man satte i gang med
Eikesdal-Grytten-prosjektet
var
man helt klar over at det ville bli
en hel del polimisering
om dette
prosjekt — derfor også navnet:
Eikesdal-Grytten.
Det var da spesielt den berømte
uttalelse
fra Hovedstyret
om at
«ikke mer vann skulle tas vekk
fra Eikesdalen» som da våre tanker beskjeftiget
seg med, og ikke
selve fossen og reguleringsområdets verdi som rekreasjonsobjekt.
Fossen ville jo bli borte uansett
hvor kraftstasjonen
ble plassert,
og reguleringsområdet
var så godt
som folketomt
de årene undersøkelsene pågikk.
Men det viste seg altså at vi tok
storligen
feil i våre antakelser.
Vi regnet selvfølgelig med at det
mellom de interesserte
kommuner
ville dukke opp en rekke økonomiske kontroverser
i forbindelse
med plasseringen
av stasjonen,
differanse
i skatteinntekter,
fordeling av konsesjonsavgifter
osv.,
men disse spørsmål regnet vi med
ville bli løst mellom partene og
vil ikke bli kommentert
her.
Vi regnet også med at Mardalsfossen ville komme sterkt inn i
bildet, etter at den ble erklært
for Europas 3. høyeste foss, og
følgelig en potensiell turistattraksjon av rang. Likeledes regnet vi
med at den reduserte
sommervannføringen
ville få innflytelse
på laksefisket
i Eira, men denne

reduksjon
ville man få uansett
hvor stasjonen
ble plassert
da
vannet i begge tilfelle ville bli
maganisert
for vinterproduksjon.
Men det vi ikke hadde forutsett
var at reguleringsområdets
verdi
som tumleplass for jegere, fiskere
og fotturister
og naturelskere
skulle komme så sterkt fram i
argumentasjoner
for og imot utbyggingen.
Våre folk hadde jo i
arbeids medfør gjennomtrålet
dette
området nærsagt på alle årstider
i den tid forundersøkelsene
pågikk og det var såvidt jeg erindrer minst 3 år.
Etter deres uttalelser
var det,
som det også stadig senere ble
framhevet,
et stykke vilt og uberørt natur. Men de møtte nærsagt
aldri folk som benyttet
seg av
eller tok de strabaser som skulle
til for riktig å dra nytte av dette,
som medisin for eller avkobling
fra dagliglivets
trivialiteter.
I vår naivitet mente vi at en
kraftutbygging
ville kunne åpne
dette praktfulle
fjellområde
for
allmenheten. Anleggsveiene ville gi
denne allmenhet
lettere adkomst
til denne tilsynelatende
lukkede
naturperle.
Vi innrømmer villig at den foreslåtte regulering
er temmelig radikal, men de store nedtappinger
som blir gjort i løpet av vinteren
vil for en stor del være oppfylt
igjen når ferdselen i fjellet tar til
i feriemånedene,
så denne side av
saken mente vi skulle være til en
viss grad tilfredsstillende.
Det viste seg imidlertid at denne
anleggsveien
som vi trodde allmenheten
i høy grad ville sette
pris på skulle bli det store stridsspørsmål
som
skaffet
landets
aviser, radio og fjernsyn et meget
velkomment underholdningsstoff
i
en ellers nokså vanskelig periode

og vår etat en mindre behagelig
publisitet,
som videre har brakt
oss i søkelyset for nærsagt alt vi
i framtiden kommer til å beskjeftige oss med. Dette er ting som
man selvfølgelig må finne seg i
og som man må være forberedt
på når man tar tjeneste i en statsetat. Men når det av enkelte blir
hevdet
at vi bevisst
underslår
fakta eller forsøker å villede Stortinget med feilaktige opplysninger
synes jeg at man har overskredet
streken for anstendig eller — sagt
på en annen måte — etisk argumentasjon.
Vi har alltid vært klar over at
det å drive med kraftutbyggingsplaner er å stikke hodet inn i et
vepsebol, i og med at kraftutbyggingsprosjekter
er blitt så omfattende og berører så mange motstridende interesser at de nødvendigvis vil gi seg utslag i ganske
krasse uttalelser både for og imot
planene.
Vi har derfor tatt konsekvensen
av dette og har i senere prosjekter på et tidlig tidspunkt i planleggingsfasen tatt sikte på å holde
offentligheten
såvidt det er mulig
orientert
om hva planene går ut
på, og følge opp denne orientering
etter hvert som arbeidet skrider
fram. Man kan vel kalle dette en
gledelig utvikling
at offentligheten virkelig nå har fått interesse
for hva vi driver på med, men
det har dog sine ulemper idet det
kontoret som arbeider med sakene
blir ikke så lite forstyrret
i sitt
arbeid med besvarelse pr. telefon
og brev om ting som kan ha en
viss interesse for spørgeren, men
er en ekstra belastning
for den
som skal svare. Vi håper imidlertid at dette skal bli bedre når
ny P.R-konsulent
blir ansatt.
Nå har jeg imidlertid
beveget
FOSSEKALLEN
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meg litt utover tittelen på dette
er i
innlegg, men refleksjonene
grunnen et utslag av denne.
Når man tenker tilbake på alt
med veii forbindelse
oppstyret
kan
arbeidene ved Sandgrovvatn
man ikke unngå å komme til å
over dette. Den veien
reflektere
som i så høy grad kom i søkelyset,
og som det var så viktig å få stoppet, fordi den grep forstyrrende
og skjemmende inn i et rent unikt
område: — denne
naturvernmessig
vei gjorde det mulig for teltliggerne på en lettvint måte å komme
av anlegget
inn til endepunktet
og plassere sin leir foran anleggsmåte
og på denne
maskinene
av
stoppe den videre framdrift
veiarbeidene.
Den selvsamme ferdigbygde veiparsell gjorde det også mulig å
tilbringe så lang tid der inne —
kunne kjøres
da alle forsyninger
fram med bil. Den selvsamme veiparsell åpnet i realiteten opp denne
herlige natur for allmenheten, idet
jeg har svært liten tro på at alle
i det
teltliggere
de protesterende
hele tatt hadde tiltak til å bevege
seg inn i området uten ved hjelp
av rullende materiell til å frakte
proviant og annet utstyr.
Man kan ta feil selvfølgelig,
men en liten snev av sannhet er
det vel i denne antakelse.
Man kan tenke hva man vil om
I det ene
sommerens tildragelser.
øyeblikk blir man irritert og oppbrakt både over det ene og det
og
andre — over myndigheter
Men nå
folk i sin alminnelighet.
når tingene er kommet litt på avstand og gemyttene har falt til ro,
kan man kanskje finne ut at det
kan ha vært ting som det var
riktig å henlede oppmerksomheten
på. Måten det var gjort på var
ikke i overensstemimidlertid
melse med de spilleregler man er
vant med, og slett ikke når det
gikk ut på å hindre statstjenestemenn i å utføre arbeidet som de
er pålagt ifølge et Stortingsvedtak.
Men som alt annet ordnet denne
sak seg også i all fordragelighet.
Den skaffet aviser og kringkasting
i en
underholdningsstoff
godt
ellers død tid, den påførte staten
en del ekstra utgifter, NVE en del
og vil gi juristene
ubehageligheter
i
orddyster
sjanse til drabelige
Så aldri så
kommende rettssaker.
galt, er godt for noe.
Bygningsavd. 27/10-70.
W. GREVE
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VERDENS LENGSTETRAPP
Den er å finne i Aura kraftverk.
Aura var en gang Norges største kraftverk. Så kom Tokke og tok tittelen.
Ergerlig. Det er igrunnen hyggelig å
ha noe som er størst, høyest, lengst.
For oss nordmenn som liker å skryte.
Men, heldigvis fant en eller annen ut
at Aura har verdens lengste trapp.
trykk
Det kom på trykk. Utenlandsk
også. Guinness Superlatives.
bare en vanlig
Før var trappa
trapp, der den lå i litt dårlig lys med
våte trinn på grunn av takdryppet,
nærmest litt skummel.
Men nå, etterat den fikk tittelen,
er det liksom noe helt annet. Den
virker både penere og lengre. Ja, rett
skal være rett, den har 3678 steile
trinn, personlig og i ens ærend opptalt av Alset ved Aura, behørig utog god konrustet med telleapparat

fra bunn til
disjon. Høydeforskjellen
topp er 740 meter i stigning 1 på 1.
går i ett uten sving eller
Trappa
repos. Den påstås å ha påført utrimmede støle lemmer og vann i knærne.
Hva brukes en slik trapp til vil vel
leseren nå spørre om. Svaret er at den
brukes ikke, for ved siden av den går
Begge
som foretrekkes.
en trallebane
i Aura, og
fører til ventilkamrneret
også.
det gjør de to turbinrørene
etter
fotografert
Trappa fagmessig
fra inn- og utland. Prohenvendelse
duktet er å beskue her.
Så er vi spent på om andre beogså.
gynner å telle trinn i trapper
en kraftverkstrapp
finner
Kanskje
har
som er lengre. Men Auratrappa
tittelen nå: Verdens lengste trapp!
WATER

43gullmerke
Avdeling 61 i Norsk Elektrikerhadde
og Kraftstasjonsforbund
6.
på Kongsberg
jubileumsmøte
november 1970.
Det hadde vore ei slik forening
i lang tid, men
i Vassdragsvesenet
i 1945 melde denne seg inn i
LO og det vart då 25-årsjubileum

for ei forening som elles er 50 år.
til at so
Dette er og grunnen
mange var fortente til å få gullmerke som vert utdelt etter 25 år
i forbundet.
ønskte
Grimnes
Formannen
folk velkomne, og let over styrsom
inga til John Egil Knutsen
under bordseta.
var kjømeistar
Fleire av dei eldre hadde ordet
frå åra i foreninga.
og fortalde
Voldhaug helsa frå hovedkontoret
frå forbundet og
og Kristoffersen
Gjøtterud takka for maten. Etter
middagen kom Haugli Nilsen med
ei utgreiing om planane for drifta
i åra framover og han og Voldhaug svara på spørsmål. Graatog
om vernearbeid
rud snakka
Ivar Åsen bad om at NVE måtte
få seg eit
gjere som Statsbanene,
eige museum og samle maskineri
og anna frå el. historia. Kristoftil dei
fersen delte ut gullmerka
som var til stades og sende med
andre til dei som ikkje var der.
SN

IN MEMORIAM

ERIK
Merkantil leder ved Aura-verkene, Erik Fiske døde 22. oktober
1970 i en alder av 62 år. Erik
Fiske har vært ansatt ved Statsi nærmere 25 år, den
kraftverkene
lengste tiden ved Aura-anleggene
senere kasserer.
som bokholder,
også
omfattet
Disse stillingene
driften. Fra januar i år var han
merkantil leder ved Aura-verkene.
Fiske var på grunn av sin faglige dyktighet, pålitelighet og sam-

FISKE
betydelige
betrodd
arbeidsevne
oppgaver som han skjøttet eksemplarisk. I sitt virke hadde han alltid en vilje til å tjene og hjelpe,
uten hensyn til egen person. Når
en møtte Fiske i arbeidet var det
derfor som å møte en venn.
Med Erik Fiske er en høyt reog avholdt medarbeider
spektert
gått bort. Vi lyser fred over hans
minne.
Karsten Johan Warloe.

D. Smith.

Sambyringsdirektør
Heile landet har no fått eit orog sjef for
gan for samkøyring
dette vart fagsjef Ditlef Smith frå
NVE. Då Smith for 9 år sidan
Fossekallen
hadde
fagsjef
vart
dette om han:
Dine vita Smith, fødd, oppvaksen, skule osv?
Jeg er født i Oslo 10. april
i Oslo,
1909, bodde i oppveksten
og til
Kongsberg
på Ringerike,
slutt i Oslo igjen. Tok artium på
i 1926 og ekOslo Katedralskole
samen på NTH elektro-sterkstrøm
1931.
Kvar har du so arbeidt sidan?
Jeg var først et år lærer og
på Oslo elementærteksekretær
niske dagskole, så var jeg et år i
Oslo Lysverker. I 1934 kom jeg til
som assistentVassdragsvesenet
ingeniyir og så gikk jeg da oppover i gradene til jeg i 1947 ble
1, og sjef for østoveringeniør
landskraftverkene.
I tillegg til dette har du vore
med i mange utval og nemnder er
det ikkje so, kor mange det er,
veit du vel ikkje ein gong sjølv?
Ja, jeg har vært med i mange
utvalg og komiteer, både som formann og vanlig medlem. Jeg har
NVE i en del orogså representert
men da oftest som
ganisasjoner,
varamann for Kraftverksjefen.
Har du stor huslyd?
Jeg har kone og to barn, en
pike og en gutt.
Kvar er kona frå?
Hun er fra Larvik.
Kvar bur de då?
Vi bor i Husebyåsen.
hobbyen
Kva er kjæraste
din?
SN
Å gå i fjellet.
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ELEKTRISKTELETINING
Nå står vinteren igjen for døren, og med den melder atter de
seg for
teleproblemer
klassiske
dem som skal arbeide med fundamenter for master og stativer.
ute i marVed mastepunktene
allikevel ikke
ken er problemene
da snø, lyng og
så framtredende,
mose isolerer godt så lenge bakken får ligge uberørt. Dessuten er
det som oftest fri skyting om telen skulle bli plagsom. Verre er
det når en skal foreta utvidelser
på stasjoved utendørsanleggene
ner om vinteren.
Når snøen er ryddet, og folk og
maskiner har fått trampet til bakken går telen meget hurtig ned
og før en vet ordet av det er den
en meter eller mer.
skulle
Ved Narvik trafostasjon
utvides
132 kV-utendørsanlegget
til over det dobbelte av det som
var der fra før. Arbeidet forutsettes utført i perioden 1969-70 med
1970.
1. september
idriftssettelse
På grunn av personellsituasjonen,
arbeid kom
og annet presserende

vi ikke i gang med fundamenterpå stasjonen før 12.
ingsarbeidene
består for
januar i år. Grunnen
det meste av en gammel fylling
av jord, myr og store steiner på
fjell som varierte i dybde fra un-

JPPefkg~,›,-,„-.1
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der en meter til mer enn full
Det var
dybde for fundamentene.
lite snø, men ved starten var ikke
stort mer enn 20-30
teledybden
cm. Men etter ca. 14 dager å tre
uker var telen nede i ca. 1 m eller
kunne ikke bemer. Sprengning
apparater
nyttes da ømfindtlige
sto i farlig nærhet
og isolatorer
overalt.
Vi begynte først med to luftTil å begynne
drevne telebrekkere.
med gikk det bra, og så lenge telemeiselen slo igjennom, slik at det
ut stykker, var arble brukket
Men etter
beidet gjennomførlig.
hvert som telen arbeidet seg nedog
og jord-myr
over i massen,
stein ble til en fast klake, ble
dette arbeid meget strevsomt med
dårlig utbytte.
Steam ble også delvis forsøkt,
men det viser seg at denne ikke
egner seg særlig til teletining pga.
Pass av steamkjevanninnholdet.
og
len er forøvrig et tidkrevende
kostbart arbeid, spesielt om natten og i helgene.
Da var det at vi, kort fortalt,

vendte oss til vårt eget produkt,
elektrisiteten,
og anskaffet
først
tre tineovner
på leiebasis, siden
kjøpte vi tre stykker.
Ovnene er 3,15 m lange og 0,55
m brede, med opptatt effekt på
5,0 kW. Vekt 60 kg. Prisen er ca.
kr. 2500.00 pr. stk.
Ved stasjonsanleggene
er det
vanligvis god tilgang på elektrisk
kraft, og prisen er enten statens
egen, eller som utvekslingskraft
med lokalt elverk.
Det praktiske resultat med ovnene var over all forventning,
da
disse kontinuerlig
sørget for tele-

frie arbeidsplasser
til et arbeidslag på 4 menn med gravemaskin.
Gjennomsnittlig
brukstid
antas
å ha vært ca. 60 prosent av helkontinuerlig
drift.
Ovnene
var
lette å flytte og passet seg selv,
uansett tidspunkt.
Når telen var
borte, var jorden så gjennomvarm
at det tok lang tid før den igjen
frøs, dermed kunne tiningen ligge
godt foran gravingen.
Jeg har forsøkt å beregne det
økonomiske
resultat
av elektrisk
teletining, kontra det eneste aktueller alternativ,
nemlig telebrekking med luftverktøy.

Elektrisk tining (tre måneder).
Strømforbruk:
6 x 5 x 24 x 90 x 0,6 =
å 0.025
Leie for tre ovner kr. 25.00 x 90
30 prosent avskrivning for tre ovner

ca. 40 000 kWh
kr.

1 000.00
2 250.00
2 250.00

kr.

5 500.00

Telebrekking.
2 mann i 3 måneder (12 uker) 1020 timer å kr. 30.00 . . kr. 30 600.00
Leie av kompressor i 12 uker
5 124.00
Drivstoff — slanger— meisler etc.
2 000.00
kr. 37 724.00
Differansen
er ca. kr. 32 000.00
i elektrisitetens
favør. Andre faktorer teller også i samme retning,
slik som minsket støy, mindre innkvartering,
enklere tilbringertjeneste etc.
Bilde nr. 1 viser ovnen utlagt
for å tine fundamenthullene
for

Idrettsmerkestatuetten
Blant årets idrettsmerkestatuettvinnere, finner vi to av vår medarbeidere
her i NVE.
Gunnar Ibenholt (t.v.) og Børge
Sletaune (t.h.), som vi her ser avbildet med sine trofeer, har i en
rekke å være av de aktive og inspirerende
i vårt
miljø
med
idrettsmerkemosjonister.
Vi gratulerer de to hjerteligst med statuetten, og håper at bladets lesere legger merke til hvor godt idrettsmerkestatuetten
kunne gjøre seg
på ens egen hjemlige bokhylle.
H. F.

en 132 kV skillebryter.
Bilde 2
viser «tomta» etter 3 ovner som
har tint en meter tele for et innstrekkstativfundament.
Bjerkvik,

3. november

1970.

Toralf Bahr.

En ukes møte
med
arbeidslivet

Marit Engelstad
het en ungdomsskoleelev
fra Holtet ungdomsskole
i
Oslo som i en ukes tid var utplassert
i arbeidslivet og i NVE. Om sitt opphold ved hovedkontoret
skrev hun en
rapport til skolens veileder, og vi har
fått tillatelse
til å gjengi den. Her
kommer hennes
EN UKES MØTE MED ARBEIDSLIVET
Vel en måned før arbeidsuka
fikk
vi vite hvor vi skulle være. Jeg fikk
da vite at jeg skulle være ved Norges
vassdragsog elektrisitetsvesen.
De
andre i klassen syntes det hørtes kjedelig ut, men jeg syntes det hørtes
«ålreit» ut.
En uke før jeg skulle ut å jobbe
fikk jeg tilsendt en del brosjyrer. Jeg
leste noe av det som sto i dem, og jeg
syntes det var veldig positivt at jeg
fikk dem. Jeg ble kanskje enda litt
mer interessert,
og forventningene
steg enda et par hakk. På samme tid
var jeg litt skeptisk også. Jeg hadde
nemlig hørt at de fra skolen som hadde
vært på kontor i fjor bare hadde sittet
i en krok og lest ukeblader.
Da jeg nærmet meg Majorstua mandag morgen
begynte
det å kile i magen, og jeg ble litt nervøs. Men da jeg
kom opp i 6. etasje og banket på døra,
var det første jeg ble møtt med, et
hyggelig smil. Da ble jeg meg selv
igjen. Jeg ble fulgt ned i 3. etasje, der
jeg skulle være i arkivet i Vassdragsdirektoratet.
Der ble jeg presentert
for alle damene. De var alle veldig
hyggelige.
Det første jeg ble satt inn i var
hvordan posten ble fordelt. Jeg var
med og åpnet brev, og jeg ble med
rundt med posten. Da så jeg samtidig
hvor de forskjellige
ansatte
hadde
rommene sine. Det var en masse post
hver dag, og hun som hadde med posten å gjøre hadde god orden i posttralla si. Dette var det første jeg gjorde hver morgen.
Ellers om dagen
gjorde jeg forskjellige
ting. Jeg lærte
hvordan
man journalførte,
og hvordan
man registrerte
brevene.
Jeg lærte
også å behandle en kopieringsmaskin.
Det var meget enkelt, det var bare å
trykke på knapper og å skru på knotter. En av de siste dagene fikk jeg lov
til å prøve meg på skrivemaskinen.
Det så så lett ut når de andre skrev,
men da jeg begynte satt jeg der bare
med pekefingeren
og trykket. Det gikk
som «lus på en tjærekost»,
og jeg
skrev galt i annet hvert ord, men det
var gøy likevel!
Jeg syntes det var veldig hyggelig
å være ved NVE. Alle var hyggelige
FOSSEKALLEN
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7. NORDISKE
VATTENVÅRDSMØTE
Ay cand realErik Hauan
Det har siden 1964 vært avholdt
såkalte Nordiske Vattenvårdsmøter
mellom
representanter
for
forskning
og statsadministrasjon
innen vannforsyningsog avløpssektoren i henholdsvis
Danmark,
Finland, Norge og Sverige. Island
er oppfordret til å delta, men har
hittil ikke møtt med representanter. Initiativet til det første møtet
i 1964 ble tatt av Delegationen för
Vattenskydd
i Finland. Hvert land
møter med inntil 4 representanter
samt endel observatører.
Møtene
har siden starten vært avholdt etter tur i Helsingfors,
Stockholm,
Oslo og København.
Møtenes karakter var de første
årene av mer privat art og omfattet en gjensidig
orientering
om
forholdene
i de nordiske
land
(lovverk,
administrasjon,
forskning, utdannelse
m. v.). Møtene
har imidlertid
de senere år på
grunn av den debatt som har foregått i Nordisk råd og de rekommandasjoner
som dette har avgitt
vedrørende miljøvernspørsmål
fått
et mer offisielt preg. Nordisk råd
har likeledes
vært representert
ved de senere års møter og i tillegg blir rapport fra møtene oversendt Nordisk råd til underretning.
En representant
for Nordforsk
deltar dessuten i møtene.
I Finland er i dag det nye statsorgan
Vattenstyrelsen
ansvarlig
for den finske representasjon.
I
Sverige oppnevner Naturvårdsver-

mot meg, og jeg hadde noe å gjøre
hele tiden. Jeg lærte også mye av det
arbeid jeg utførte. Oppholdet
svarte
også til forventningene
mine.
På skolen var det mange meninger
å høre om arbeidsuka.
De fleste var
fornøyd, men mange kunne nok tenkt
seg et annet sted. De som var mest
fornøyd var nok de som hadde vært
på kontor. Av de som var misfornøyde hadde de fleste vært i butikk
eller på fabrikk. De som var i butikk
ble for det meste satt til å rydde i
hyller og å bære tomflasker
ned på
lageret. Ei jente som hadde vært i en
dyrebutikk
hadde en dag måttet gå
ned i en bank i byen for å hente en
død fugl som skulle stoppes ut. Noen
andre jenter som hadde vært på en
plastfabrikk
var blitt satt til å kutte
plastposer
og å stable flaskeåpnere.
En fryktelig jobb sa de etterpå.
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ket representantene,
mens det fra
dansk side møter representanter
for Landbruksministeriet,
Fiskeministeriet
m. v. Fra norsk side
oppnevnes representantene
av Industridepartementet.
Fra 1964 har
representanter
for NVE og Norsk
institutt for vannforskning
deltatt
i møtene, senere har også representanter
for Kommunaldepartementet og Industridepartementet
vært med.
Det 7. Nordiske
Vattenvårdsmøte ble avholdt i Oslo 29.-30.
oktober d. å. og arrangert av NVE.
Møtet hadde samlet ialt 31 deltakere. De norske representanter
var: instituttsjef
Kjell Baalsrud,
Norsk institutt for vannforskning,
fagsjef Age Hjelm-Hansen,
NVE,
overingeniør
Olav S. Nedenes,
Kommunaldepartementet
og underdirektør
Jens V. L. PouIsen,
Industridepartementet.
I tillegg møtte fra norsk side 9
observatører
som representanter
for en rekke institusjoner,
etater
m. v. som aIle i sitt daglige arbeid
er engasjert
innen miljøvernsektoren, bl. a. Inspektøren for ferskvannsfiske,
vitenskapelig
avdeling, Norges Tekniske høgskole v/
Institutt for vassbygg, Norges Industriforbund
v/Milj øvernkontoret, Havnedirektoratet
m. fl.
Møtet ble åpnet av generaldirektør Vidkunn Hveding som i
sin velkomsthilsen
la stor vekt på
betydningen
av å se miljøvernarbeidet i internasjonal
sammenheng.
De enkelte lands delegasjoner
ga deretter en orientering om nye
lover, administrasjonsordninger
og
finansiering
av tiltak for å verne
vannforekomstene
og begrense
forurensningene.
Fra norsk side ble den nye lov
om vern mot vannforurensning
lagt fram, og man kan trygt si at
vårt lovverk ligger fullt på høyde
med de øvrige lands. Når det derimot gjelder finansiering stiller saken seg noe anderledes og da særlig overfor Sverige hvor Statens
naturvårdsverk
for 1970 har til
disposisjon ialt 130 mill, kroner
for tilskudd til tiltak mot vannforurensning.
De øvrige land ligger langt etter her.

Det ble deretter
redegjort
for
pågående og planlagte forskningsoppgaver. Av spesifikke saker som
kan ha mer generell interesse kan
nevnes at det er i arbeid et større
prosjekt for å klargjøre
hvorvidt
vaskemiddelindustrien
bør gå over
fra å benytte fosforforbindelser
til
å benytte NTA (nitrilotriacetat)
som tilsettingsstoffer
i syntetiske
vaskemidler.
Post 5 på programmet
var viet
internasjonalt
samarbeid
og da
først og fremst nordisk.
En representant
for Nordforsk
som er et samarbeidsorgan
for de
nordiske lands forskningsråd,
akademier og tilsvarende
nasjonale
organer
på det teknisk-vitenskapelige område la fram en rapport om det virksomhet
på vattenvårdsområdet.
Vattenvårdsmøtet
gjennomgikk
deretter
de rekommandasjoner
som Nordisk råd har avgitt innen
miljøvernområdet.
Disse gjelder
først og fremst nordisk samar beid
vedrørende forurensningsspørsmål
og deretter mer spesielle forhold
som Østersjøens
vannsituasjon,
Torneälv, Iddefj orden og Øresund.
Fra NVE deltok foruten fagsjef
Age Hjelm-Hansen
som ledet møtet,
overingeniør
Bjørn
Bergmann-Paulsen,
overingeniør
John
Hatling og cand. real. Erik Hauan
som fungerte som møtesekretær.

TIDEVANNSKRAFTSTASJON
I SOVJET
I USSR er det igangsatt en kraftstasjon som drives med tidevannet.
Stasjonen
ligger mellom Murmansk
og grensen mot Norge, og den produserer 400 kW i en franskfabrikert
turbin. En like stor turbin vil snart
bli installert. Anlegget er en forsøksstasjon for andre planlagte tidevannstasjoner i Sovjet. P.g.a. transportforholdene ble kraftstasjonshuset,
støpt
i armert betong, fløtet på plass fra
sj øsiden.
Framtidige
prosjekter
av liknende
type omfatter en 320 000 kW stasjon
ved munningen
av Lumbovka-elven
på nordøstkysten
av Kola-halvøya.
Videre planlegger man en annen, ennå
større stasjon i de samme traktene,
nemlig en stasjon i Mezen-bukten
som
ligger like øst for Hvite-havet.
Såvidt
vites er ingen av disse stasjonene ennå
kommet i drift, mens prøvestasjonen
nordvest
for Murmansk
har vært i
drift i ca. 1 år.
G. ø.

SMANYTT FRA ETATEN
NOVEDSTYRET
Hovedstyret
har etter sommerferien
og fram til medio november
måned
behandlet
og avgitt instilling
i følgende større saker:
Utredning
om kraftforsyningen
i
Møre og Romsdal fylke, uttalelse vedrørende innstilling av 16. juni 1970 fra
arbeidsgruppen
til drøftelse av statsstønadsbehov
og dekningsmåte
m. v.,
forhåndstiltredelse
vedr. regulering og
overføring
av Bangsjøene,
forhåndstiltredelse
vedr. diverse reguleringer
og overføringer
i Sira-Kvina-vassdragene, forhåndstiltredelse
vedr. Løpet kraftverk,
midlertidige
endringer
av manøvreringsreglementet
for RøIdal-Suldalsvassdraget,
tillatelse til regulering av Nedre Astenvatn m. v.,
spørsmålet
om hjemfallsrett
for L/L
Tussa Krafts konsesjoner
av 28. juni
1957 og 29. juni 1962, ekspropriasjonstillatelse for Driva Kraftanlegg
vedr.
fallrettigheter
i Festa og Driva, rullering av langtidsbudsjettet
fram til
1975, igangsetting
av 3. byggetrinn
Sira-Kvina, spørsmålet om kraftutbygging
kraftbalanse
— prioritering
—
investering
— finansiering,
planendring i forbindelse med regulering
av
Blådalsvassdraget
m. v., forslag om
vedtektsendring
for selskapet
Samkjøringen Norge, oppbygging av administrasjon samt budsjett for 1971 i tilknytning til lov av 26. juni 1970 om
vern mot vannforurensing,
reorganisering av L/L Vestlandske Kraftsamband, ytterligere
regulering
av Yljavassdraget med overføring fra Leineåni m. v., ekspropriasjon
m. v. for utbygging av Ylja kraftverk,
erverv av
fallrettigheter
i Finndøla, prisspørsmål
vedr.
konsesjonskraften
fra
SiraKvina Kraftselskap,
uttalelse til proposisjonsutkast
vedr. lov om atomenergivirksomhet,
uttalelse
om EECreglenes betydning for norsk elektrisitetsforsyning, planendring vedr. statsregulering
av Bjerka-Plura
m. v., uttalelse om forslag til ny lov om fornminner,
behandling
av innstilling
vedr.
flomsenking
av Øyeren, spørsmålet om overtakelse
av A/S Svorka
Kraftselskaps
andel av Svorka kraftverk, tillatelse til å ta i bruk Fundinreguleringen, Savalenreguleringen
(Savalen I) samt overføring av vatn fra
Glomma til Rendalen før skjønn foreligger, spørsmålet
om linjetrasé
for
380 kV kraftlinjen
Aurland-Hol,
konsesjonskraft
fra Vinstra kraftselskap,
eventuell ny kraftstasjon
(Oksla kraftverk) i Tyssedal, statskraft til alminnelig forsyning fra 1. jull 1971 sør for
Salten, 10 prosent justering
av statskraftprisen
fra 1. januar 1971, Statskraftverkenes
muligheter
i de nærmeste år til å dekke behov hos sine
industrikraftavtakere,
etablering
av
drifts3entral
og kontorbygning
i Narvik.

Virksomheten
har for øvrig vært
preget av et meget stort antall personalsaker, og som vanlig saker vedrørende statsstønader,
kraftleiekonsesjoner, samt forbygningssaker.
Befaring
av Eldfjordverkene
Nord
og Syd med grunneiermøter
i Kinsarvik, Ulvik og på Geilo ble gjennomført i tiden 17.-21. august, regulering
og utbygging
av Ulvundvassdraget
(Innerdalen)
med grunneiermøte
på
Sunndalsøra
dagene 15. og 16. september, regulering
av Amelavassdraget
med grunneiermøte
den 29. september,
og endelig i forbindelse
med søknad
om ytterligere
regulering
av Nesvatn
med grunneiermøte
den 27. oktober
1970.

Avdelingsingeniør
Nøttestad og avdelingsingeniør
Breivig, VVV, deltok
i NIF's kurs: Rensing av avløpsvann
i Røros i begynnelsen
av november.
Arkivar Sonja Kraft-Strøm, VK, deltok i Norsk Arkivråds
konferanse
i
Lillehammer
1.-5. november.
Landskapsarkitekt
Knut A. Berg og
konstruktør
Knut Svendheim deltok i
Norsk Landbruksakademikerforbunds
naturvernkonferanse
på Norges Landbrukshøyskole
6. november.

ELEKTRISITETSDIREKTORATET
På NEVF's årsmøte i Tønsberg 23.—
25. september
var Elektrisitetsdirektoratet representert
ved direktør Rolf
VASSDRAGSDIREKTORATETMoe, fagsjef Gunnar Vatten, fagsjef
Robert Strømme,
overingeniør
Kjell
Amundsen
og avdelingsingeniør
Tor
Deltakelser i symposier,
J. Næss.

konferanser, kurser

Avd.ing. Thaulow,
VVV, deltok i
slutten av august i en studietur med
møter og befaring ved Orsa avloppsreningsverk
i Sverige sammen med
representanter
fra Bærum kommune
og Alfsen & Gundersen.
Statshydrologene
Skofteland
og
Tilrem, VH, deltok i midten av september i «Symposium
on hydrometri» i Koblenz.
I slutten
av
september
deltok
overingeniør
Fleisje i NIF's kurs i
Kongsberg:
«Transport
og behandling av avfall».
Fagsjef Otnes, VH, møtte som representant ved WMO's Technical Conference of Hydrological
and Meteorological Services» i Genève ved månedsskiftet september—oktober.
Overingeniør
Nordhagen
og avdelingsingeniør
Sverreson, VVV, foretok
i midten av oktober en studietur
i
Sverige angående avløpsvann fra vaskerier sammen med representanter
fra
A/S Folloi Vaskeri, A/S Hamar Vaskeri, CTC A/S og NIVA.
Overingeniør
Hatling og avdelingsingeniør Thaulow, VVV, deltok i Svenska Teknologföreningens
konferanse
om behandling
av slam fra kloakkrenesanlegg
i midten av oktober.
Ved IUPAC's kongress i Stockholm
i begynnelsen
av november
møtte
følgende deltakere fra VVV: Overingeniør Fleisje, overingeniør
Nordhagen,
overingenlør
Hatling
og avdelingsingeniør Sverreson.

Overingeniør
Ingvar Steine har deltatt i et IEC-møte i Stockholm 23.-25.
september
vedrørende
forskrifter
for
elektrisk drevne biler.
Direktør Rolf Moe har i tiden 12.—
24. oktober 1970 deltatt som den norske regjerings
representant
i CEEmøtet i Madrid.
Tegner Gerd Støren har høsten 1970
deltatt i EDB-grunnkurs,
og fagsjef
Robert Strømme i et FORTRAN-kurs.
Ved et symposium i Wien 5.-9. oktober 1970 om «Economic Integration
of Nuclear Power Stations in Electric
Power Systems» har direktoratet
vært
representert
ved fagsjef Robert Strømme og overingeniør
Kjell Amundsen.
Fagsjef Gunnar Vatten har deltatt
i årsmøtet for Selskapet for Lyskultur
på Hamar
21.-22.
september
som
styremedlem
i selskapet.
Som NVE's representant
i rådet for
Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt
(EFI) er oppnevnt
fagsjef
Gunnar Vatten for 4-årsperioden
fra
1. januar 1971.
Som NVE's representant
i NK/teknisk utvalg 62 er oppnevnt overingeniør Alf Johansen.
Som NVE's representant
i NEMKO's
representantskap
er oppnevnt tilsynsmann Jørgen Flood, med tilsynsmann
Hallstein Hesjedal som varamann. Til
formann i styret for NEMKO er oppnevnt
kontorsjef
Gunnar
Ibenholt,
med kansulent Finn Skagen som varamann.
FOSSEKALLEN
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VELSTANDSSONG
(fritt etterArne Garborg)
Det stig av hav eit oljeland
med boretårn
og lovar gull or havsens sand
åt våre bom.

Det brenn i gass og smell og skin
med gullanbragd,
og børsen glør i glans av vin
sylv og smaragd.

Eg såg det tidt som sveipt i eim.
Bak røyksky grå
der ligg ein fager rikdomsheim
me snart skal nå.

Og vonleg vil han aldri døy
den draum om gull.
La røyken lyse over øy
som svartan ull.

Der ligg den blanke tinderad
for ankerband.
Og Walter Rostoft smiler glad
og kjem i brand.

Me lengta tidt på Hydro-veg
der ut til fred.
Men rikdom fyrst kan syna seg
når bor gjeng ned.

Når olje stig som eld og blod
or blåe myr,
det logar opp med glim og glo
og eventyr,

Gjev akt, du arme moldartræl
med oljetru.
I vargelag du knapt vert sæl
på oljeflu.
PELLE STEIN

#
#
#
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Denne songen om den nye velstanden
vår har vi saksa frå Gula Tidend.

D

*D.........................>„...v.

kan i dag melda om ei
Fossekallen
for
form
ny og revolusjonerande
u-hjelp, som, om ho kan realiserast,
vil vera av den største interesse for
vår etat. Forslaget er til og med sett
fram av ein professor. Høyr her kva
han skriv:
knokOg som Holger Drachmann's
våre vassdragsfortsetter
kelmann
blinclt og uten
drepere å ødelegge:
hensyn. Deres jobb er å bygge ut vasskraft; det er det eneste de kan, og
bygge ut gjør de — uten noen relasjon til hva der kanskje kunne tenkes
totalsyn.
å være et samfunnsmessig
livsfarlige, disse
De er i virkeligheten
og man undres over hva
menneskene,
der skal skje med dem den dag de har
i rør.
fått lagt våre siste småbekker
Kommer de da i en slags hellig furor
å gå løs på de
hydroelectricus
gamle anlegg og rive dem ned for å få
noe å bygge opp igjen — jeg hadde
nær skrevet noe å leke med? Ville det
ikke være nyttig allerede nd å eksportere de fleste av dem til ett eller annet fjernt u-land der de gjorde forholdsvis liten skade, og så begrense
av nye her i landet?
produksjonen
ja tenkte vi ikkje
Og professoren,
det, det kunne ikkje vera nokon annan
enn Knut Fægri, i Naturen nr. 4 for
SN
1970.
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