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Tanker inspirert av samarbeidsutvalget
ved sentraladministrasjonen, atomkraft
og omorganisering

Ideelt sett skulle det ikke være nødvendig med formelle av-
taler for å kunne samarbeide. For samarbeidsutvalg foreligger
det en slik avtale, — det kan muligens være praktisk å ha den.

Samarbeidsutvalg er blant andre en av kontaktflatene mel-
lom ledelsen og de ansatte, — de ansatte ofte vel meget an-
satt, — ledelsen vel meget ledelse. Man savner ofte et grense-
sjikt der det samarbeides tillitsfullt.

De ansattes tanker dreier seg ikke bare om velferd for den
enkelte, — de kan også være til fordel for etaten. Det er mange
idealister under NVE's tak.

Samarbeidsutvalget skal imidlertid ikke ha altfor pretensiøse
tanker som seg selv. Det er ikke av den kategori som gjør
etaten effektiv selvom det kan være saker som i all beskjeden-
het kan bidra.

En assosiasjon, — ikke helt paralell, — men...
Et av våre direktorater må blant annet på grunn av at vi

er i atomalderen omorganisere. I etaten skjønner man grunnen
til dette, — mange andre også. Kraftverksdirektøren får aner-
kjennelse for sin organisasjonsplan, — av generaldirektøren
og andre som har hjernen og hjertet riktig plassert. Kraft-
verksdirektøren har styrt sitt direktorat i mange år. Han vet
hva han snakker om. Hans organisasjonsplan fremmes formelt,
den behandles — og den renner fra NVE over i departementene
som spillvann. Dråpen som skvetter tilbake er ikke tungtvann.

Vi, som ofte er vel meget ansatt skjønner vår ledelses prob-
lemer med den høyere sfære, — men denne gangen kan det
også synes som det tillitsfulle samarbeid på direktørplan lider
under tanken på «velferd» for et enkelt direktorat, og ikke
samarbeid om en nødvendig omorganisering av et ledd som
tidligere har utført sitt arbeid med heder og som også kan
tenke seg å. gjøre det for fremtiden under NVE's merke.
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Fra venstre mot høyre: Ass. dir. Gunn,ar Tidemann, viseadm.dir. Fredrik
Thoresen, adm. dir. Amund Braaten, kraftverksdirektør Sigurd Aalef jcer,
fagsjef Ommund Hauge og overing. Normann Johnsen.  (Foto: Arne  Dygg.)

KONTRAKT VEDR. PRØVEKABEL
FOR KABELOVERFØRINGEN DANMARK NORGE

Standard Telefon- og Kabelfabrik A/S har fått i oppdrag å stå for

gjennomføringen av et utvikiingsprosjekt som skal danne forløperen

for byggingen av kraftoverføringskabelen mellom Danmark og Norge.

I korte trekk går prosjektet ut på nedleggelse av en kabel i Hardangel-

fjorden på ca. 550 m dyp — dvs, tilsvarende dybden i Norskerenna —

med div. eksperimenter og utprøvninger av denne kabelen i drift. Hele

prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 10 mill, kroner og skal bekostes

av NVE med 2/3 og ELSAM med 1/3 (se for øvrig elektrosjef Hauges

utredning annet steds).

Ved en liten høytidelighet i NVE onsdag 8. mars d. å. ble kontrakten

mellom Standard Telefon- og Kabelfabrik A/S og NVE undertegnet.

Undertegnere på NVE's vegne var kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær

og elektrosjef Ommund Hauge.  K. S.
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SKAGE K-
OVERFØRINGEN
VED ELEKTROSJEF OMMUND HAUGE

Tanken om en kraftoverføring
mellom Norge og Danmark er ikke
ny. Allerede på 1950 tallet ble det
ført forhandlinger om en like-
strømskraftoverføring v. h. a. sjø-
kabel fra Kragerødistriktet til Jyl-
land. En nedsatt komite kom i 1963
med et forslag om en 200 MW
overføring, men man fant dengang
ikke tilstrekkelig grunnlag for
gjennomføring av planene.

I mellomtiden har forholdene
forandret seg ved at systemene på
begge sider har undergått en be-
tydelig utvikling slik at gevinst-
mulighetene med en samkjøring
har øket. Vi har også fått et nor-
disk samarbeid gjennom NORDEL
hvor alle forhold vedrørende sam-
kjøring mellom de nordiske land
har vært utredet. NORDEL's plan-
leggingsutvalg har gjort beregnin-
ger på nordisk basis for å klarleg-
ge hvorledes produksjonsapparatet
burde være hvis en betraktet Nor-
den under ett. Beregningene er
foretatt ved simulering over 25
år som var det lengste felles tids-
rom for sammenlignbart hydrolo-
gisk materiale i Finland, Sverige
og Norge. Beregningene viser at
det framfor bygging av eget var-
mekraftverk i Norge vil være rik-
tig å forsterke linjenettet til Sve-
rige og/eller bygge kabelforbindel-
se til Jylland.

Norges energiforsyning er som
kjent basert utelukkende på vann-
kraft og tilsvarende i Jylland på
varmekraft. De undersøkelser som
er foretatt viser at en kabel til
Jylland vil kunne øke vår mulighet 


for fast kraftsalg med bortimot
4 TWh til en kostnad av ea. 2,2
øre pr. KWh. Dette er et meget
gunstig alternativ til eget varme-
kraftverk. De forhold som gjør
denne samkjøringsforbindelse så
interessant kan kort sammenfattes
til følgende :

En kan utnytte forskjellen mel-
lom dansk og norsk elektrisi-
tetsproduksjon og forbruk.
Maksimallasten behøver ikke å
opptre samtidig i de to områ-
der og en kan få utjevning av
belastningstoppene og spare
innsats av toppkraft.
Danske varmekraftverk kan
utenom topplasttid levere ener-
gi til Norge når norske vann-
kraftverk har energibrist på
grunn av lite nedbør.
Tilskudd av varmekraft øker
mulig fastkraftlevering fra det
norske vannkraftsystem betrak-
telig. Kabel til Jylland gir dette
varmekrafttilskudd rimeligere
enn bygging av eget norsk var-
mekraftverk.
Ved rikelig nedbør i Norge kan
overskuddskraft fra vannkraft-
verkene erstatte kull og olje i
danske varmekraftverk.
Danskene kan utsette bygging
av varmekraftverk ved at de
får garantert effekt i topplast-
tiden fra norske vannkraftverk.
Gjensidig reserve ved driftsfeil
og havari i danske varmekraft-
verk eller i norske vannkraft-
verk. Vannkraftverkenes gode
reguleringsegenskaper vil i før-

ste rekke komme danskene til
gode som en hurtig reserve.
Ved å ta belastningsvariasjo-
nene i norske vannkraftverk vil
danske varmekraftverk kunne
gå med en jevnere belastning
og dermed en bedre virknings-
grad.

På grunnlag av ovennevnte vur-
deringer er det tatt opp et samar-
beid med Det Jysk-Fynske Elsam
Arbejde (ELSAM) for å klarlegge
de tekniske problemer med en over-
føring og sette opp en avtale om
kraftsamarbeid. ELSAM er en
sammenslutning av diverse kraft-
verker og elektrisitetsverker på.
Jylland og har ansvaret for pro-
duksjon og primær overføring for
disse verker. Avtalen om kraft-
samarbeid er på det nærmeste klar
og den tekniske prosjektering er
kommet langt.

Fig. 1 viser en oversikt over
stamnettet i Syd-Norge, Syd-Sve-
rige og Jylland og hvor den plan-
lagte kabelforbindelse er inntegnet
mellom Kristiansand og Jylland-
stasjonen. I Kristiansand får en
kontakt med 275 kV stamnettet og
på Jylland vil en få kontakt med
en 380 kV stamlinje til Hamburg.
Dessuten får en forbindelse med
150 kV stamnettet på Jylland som
igjen har forbindelse med Sverige
ved likestrømsoverføringen mellom
Jylland og Göteborg (Kontiskan).

Noen vil vel spørre hvorfor
vi anvender høyspent likestrøm
og ikke normal 50 perioders vek-
selstrøm. Årsaken til dette er at
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ved lange kabelforbindelser blir
kapasiteten i kabelen så stor at
det vil føre til utillatelige lade-
strømmer hvis en skulle anvende
vekselstrøm. De tekniske anlegg
for en slik overføring vil derfor
bestå av likeretter i avsender-
enden, en sjøkabel over Skagerak,
og en vekselretter i mottakerenden.
For å kunne kjøre kraft begge vel-
er utføres begge endestasjoner bå-
de for vekselretting og likeretting.

Jeg skal i det etterfølgende ori-
entere om tekniske problemer,
synspunkter og valg av løsning
for de to hovedkomponentene, sjø-
kabelen og likeretteranleggene.

Sjøkabel.
Den største tekniske utfordring

ved dette prosjekt ligger i sjøkab-
len. Det er aldri tidligere i verden
blitt lagt så lang kabel på så stort
dyp og med så. store dimensjoner
og vekter vi her har forutsatt. I
fig. 2 er vist dybdekurver tatt opp
ved hjelp av ekkogram over den
aktuelle trace mellom Kristiansand
og Lild Strand på Jylland. Avstan-
den er ca, 130 km og vi ser at det
er en slak helding ut fra den dan-
ske kyst fram til den norske ren-
ne hvor det dypeste punkt er ca. 


550 m. Vi undersøkte også en trac
mellom Arendal og Hirtzhals, men
her var dybden nærmere 700 m.
Vi anser den store dybden som det
største problem og usikkerhetsmo-
ment ved kabelprosjektet og sist-
nevnte tracé ble derfor skrinlagt.
Ved de store dyp må vi regne med
problemer ved utlegging og event.
senere opptaking og reparasjon.
På den annen side regner vi med
at det på de store dyp vil være
liten fare for ytre skader. Dette
er derimot ikke tilfelle når en nær-
mer seg land hvor det er trålfiske
og fare for ankring. Erfaring fra
Kontiskan-kabelen tyder på at
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trålfiske, som kan foregå fra 50
m og ut til nærmere 400 m, er det
største faremoment. Med ekstra
sterk kabelarmering kan en minske
faren for ytre skader. Ellers har
vi planer om å grave eller spyle
kabelen ned der hvor det finnes
leire og sand, noe som kan være
aktuelt et langt stykke ut fra den
danske kyst.

For ilandføringen av kabelen ved
Kristiansand har vi undersøkt
mange forskjellige aiternativer bå-
de på vestsiden og på østsiden av
Kristiansands-fjorden. Et godt
ilandføringspunkt skal tilfredsstil-
le kravene om gode dybdeforhold
og god plass for kabelskip til å
manøvrere ved utleggingen og
samtidig må ilandføringsstedet og
kabelendemuffene være godt be-
skyttet mot vær og vind og sjø.
Det beste stedet vi har funnet er
ved Kvåsefjorden øst for Kristian-
sand inne i Kvarenesbukten som
vist på fig. 3.

Ved å holde seg på. østsiden av
Kristiansand unngår en også å
krysse de tre telegrafkabler som
går ut fra Kristiansand til Dan-
mark.

Det er de mekaniske påkjennin-
ger ved utlegging og event. senere
opptaking for reparasjon som er
de vanskeligste å mestre ved så
store dyp. Det vil derfor bli en
begrensning i kabelens vekt som
igjen setter en maksimal grense
for spenning og strøm. På, grunn
av kabelens store lengde kan ikke
oljekabel anvendes uten at en har
oljeekspansjonsmuligheter under-
veis. Dette byr på store tekniske
problemer.

Gasstrykk-kabel egner seg heller
ikke på grunn av det store trykk
en må ha for å hindre at vann
trenger inn i kabelen ved en even-
tuell lekkasje. Den beste løsning
er å anvende massekabel og for
denne type kabel går en 1 dag nø-
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Fig. 3

dig over 300 kV som maks. drifts-
spenning. Da en massekabels var-
meekspansjon må foregå i radial
retning vil en oval kabel kunne
ha visse fordeler, men denne er tek-
nisk sett vanskeligere og dyrere
å produsere. Utlegging av kabelen
vil foregå over en trommel og ved
de største dyp vil kabelens vekt
medføre en vesentlig mekanisk på-
kjenning på leder og armering.
Med de tekniske begrensninger som
her er nevnt har vi funnet det rik-
tig å anvende 2 kabler for en over-
fØring på 500 MW. En slik kabel
vil veie ca. 30 kg i luft og ca. 25
kg i vann pr. m. Trekk-kraften i
kabelen ved utlegging fra kabel-
skip vil bli ca. 17 tonn ved en dyb-
de på 550 m. Ved en eventuell opp-
taking av kabelen for reparasjon
vil trekk-kraften måtte økes alt
etter bunnforholdene med 50—
100 %.

Som en skjønner så står en ved
dette prosjektet overfor nye og
ukjente problemer både elektrisk,
mekanisk og behandlingsmessig.
Høyspent likestrøm medfører nye
konstruktive løsninger av selve ka-
beloppbyggingen idet elektriske
påkjenninger blir anderledes enn
ved vekselstrøm og medfører nye
isolasjonsmetoder. Vi har hatt ka-
belprosjektet ute på anbud, men
har ennå ikke bestemt oss for leve-
randør. Sjøkabelen vil koste nær-
mere 150 mill, kroner og vi kan
ikke ta noen sjanse på de usikker-




hetsmomenter som jeg tidligere
har vært inne på.

Vi har derfor funnet det riktig
å gå igang med et utviklingspro-
sjekt sammen med Standard Tele-
fon og Kabelfabrik for så langt
som mulig å klarlegge de usikre
forhold. Vi har dessuten inngått
et samarbeid med Liljeholmen Ka-
belfabrikk i Sverige for å få til-
gang til den know-how som er opp-
arbeidet der i forbindelse med pro-
duksjon av Kontiskankabelen og
vi utnytter også laboratorier og
prøveutsayr og armeringsmaskine-
ri ved Nordisk Kabel- og Trådfa-
brikk i Danmark.

Utviklingsprosjektet omfatter di-
verse elektriske og mekaniske prø-
ver på kortere prøvelengder som
er produsert ved Standard Telefon

NORGE

275 kV

275 kV Feda

275 kV Moland

og Kabelfabrik. Spesielle strekk-
bøyde prøver som etterligner for-
holdene ved utlegging av Skagerak-
kabelen blir utført. Dessuten vil
det i mai—juni i år bli foretatt en
prøveutlegging av en ca. 8 km lang
prøvekabel i Hardangerfjorden på
ca. 600 m dyp med etterfølgende
omfattende elektriske prøver. Det
vil bli foretatt en reparasjon ved
at kabelen kuttes på 600 m dyp,
tas opp og skjøtes ved montering
av skjøtemuffer og legges deretter
ut igjen.

Vår egen båt Elektron vil bli
ombygget og utstyrt med maskine-
ri for å kunne brukes til dette prø-
veprosjekt. I tillegg er det menin-
gen å leie undervannsfartøy som
kan lokalisere kabelen og foreta
visse operasjoner på ovennevnte
dyp.

Dette utviklingsprosjekt som vi
regner med å fullføre i løpet av
september i år regner vi med skal
gi oss verdifulle opplysninger for
å kunne ta det endelige valg av
overføringsspenning og kabelens
konstruktive oppbygging. Dessuten
får vi erfaring med utleggingstek-
nikken som kan komme til nytte
også ved andre sjøkabelprosjekter.
Kontrakt med STK er undertegnet
og omkostningene vil bli 10-12
mill. kroner.

Likeretterstasjonene.

På fig. 4 er vist et rent prinsipi-
elt skjema for overføringen mellom
Norge og Danmark. Vi ser her 275
kV koblingsanlegget i Kristiansand
med tilkoblede likerettertransfor-
matorer og likeretterventiler. Til
275 kV samleskinnene er også kob-
let filter for å dempe de overhar-
moniske strØmmer som produseres
av likeretteranleggene og som ma-
tes inn på vekselstrØmsnettet og

DANMARK

80 km luft 150 kV
ledning

130 km

a-

25km luft
ledning

sz

-11-- b
41ra, r

10 km luft
ledning

Fig. 4
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kan bl. a. forårsake støy i nærlig-
gende telefonledninger.

Da en likestrømsoverføring ikke
kan overføre reaktiv effekt må
denne produseres i stasjonene ved
å installere synkronmaskiner og
statiske kondensatorbatterier. På
likestrømssiden har vi elektrode-
anlegg for returstrømmen, ventiler
og glattningsreaktorer, luftlednin-
ger fram til kysten og selve sjø-
kablene.

Ved allestørre høyspente like-
strømsoverføringer som i dag er
i drift i verden er det anvendt
kvikksølv-dampventiler. Disse har
den ulempe at det kan oppstå til-
baketenninger som ofte vil føre
til kortslutning og total utkobling
av likeretteranlegget. Tilgjengelig-
heten vil derved bli vesentlig redu-
sert. I de siste år har en ny tek-
nikk basert på tyristorventiler vun-
net innpass også på høyspent like-
strømsoverføring.

Flere prøveanlegg har vært i
drift bl. a. en overføring fra Sve-
rige til Gotland med meget gode
resultater.

Det første store  anlegg  kommer
i drift i Canada i april i år. Vi vur-
derer situasjonen slik at dette er
framtidens teknikk og vi satser
derfor i vår prosjektering og ut-
vikling på tyristorventiler. Vi skal
delta i et prøveanlegg ved Kontis-
kanoverføringen hvor ASEA skal
levere tyristorlikeretteranlegget og
vi følger med i utviklingen både
1,Europa og Amerika hvor en nå
utelukkende satser på tyristortek-
nikken.

På fig. 4 er vist to likeretter-
grupper i hver stasjon koblet i
serie for den hele ytelse og 2 kab-
ler i parallell.

Systemløsningen for overførin-
gen er ikke endelig fastlagt, men
det er mye som tyder på at en vil
anvende to separate overføringer
hver på 250 MW og med en sjø-
kabel for hver slik at den får en
bipolar løsning med pluss spenning
på den en halvpart og tilsvarende
minus spenning på den andre. Det-
te vil ha betydning for driftssik-
kerheten idet en feil på en kabel
eller en luftledning eller likeretter-
anlegg bare vil medføre 250 MW
utfall istedenfor 500 MW hvis en
kobler kablene parallelt slik som
vist på fig 4. En vil få et enklere
elektrodeanlegg idet returstrøm-
men i sjøen under normal drift vil
være null.

Likeretterstasjonen på norsk si-
de vil bli liggende på Stølen ca. 12 


km nord for Kristiansand og vil
bli kombinert med transformator-
stasjonen for distriktet.

Fig. 5 viser en oversikt over ar-
rangementet i stasjonen som vil
bli landets største transformator-
stasjon. Det er stiplet inn mulig
utvidelse av likeretter-anleggene
til 1000 MW. Det blir tatt hensyn
til en slik utvidelse også når det
gjelder de øvrige anlegg og det
blir gjort plass til 4 sjøkabler. En
slik utvidelse kan bli aktuell i 80-
årene.

Hele prosjektet er omkostnings-
beregnet til 430 mill, kroner inkl.
36 mill, kroner til renter i bygge-
tiden.

Vi har foreløpig forutsatt en del-
ing av utgiftene mellom Norge og
Danmark slik at hver av partene
tar anlegg innenfor sine grenser
og at Norge bekoster hele sjøkabe-
len. Dette vil medføre at Norge tar
2/3 av utgiftene dvs. ca. 290 mill.
kroner og Danmark 1/3 av utgif-
tene ca. 140 mill. kroner. På dette
grunnlag er også utgiftene med
,)x.øvekabelen fordelt med henholds-
vis 2/3 og 1/3 av utgiftene. Den
tekniske prosjektering og utvik-
lingsarbeid forøvrig blir fordelt
likt på begge parter og det teknis-
ke samarbeid er under full gjen-
sidighet.

Programmet for vårt arbeid be-
står for det første i at alle teknis-
ke problemer med sjøkabelen skal
være klarlagt i løpet av sommeren 


1972. Så snart Stortinget har god-
kjent kraftavtalen med ELSAM
vil kabelen bli bestilt.

Det foregår prosjektering av li-
keretteranleggene og anbud vil bli
sendt ut sommeren 1972. Det er
foretatt omfattende undersøkelser
på regnemaskinprogram ved ASEA
i Våsterås for å bestemme alle tek-
niske data som f. eks, behov for
reaktiv effekt, spenning og stabili-
tetsforhold, utfall av likestrøms-
forbindelsen, reguleringsegenska-
per og krav til manøvrering og in-
dikering, telefon og radioforstyr-
relser m. m. Telekommunikasjons-
forbindelsen mellom de to likeret-
ter-stasjonene vil bli løst ved bæ-
refrekvens over kabelforbindelsen.

De aktuelle kabelleverandører
kan ikke greie å levere begge kab-
lene samtidig, men må av produk-
sjonsmessige hensyn ha et års mel-
lomrom mellom hver. Vårt pro-
gram går derfor ut på å legge den
første kabel sommeren 1975 og
sette i drift den ene halvpart av
likeretteranleggene med overfør-
ingskapasitet på 250 MW høsten
1975. Den andre kabel vil så. bli
lagt ut sommeren 1976 slik at en
har full kapasitet på overføringen
på 500 MW fra høsten 1976.

Vi kan i dag ikke se noen prob-
lemer som skulle forhindre at pro-
sjektet kan la seg gjennomføre.
Det er mer et spørsmål om utvik-
lingsarbeid for å komme fram til
gode og sikre tekiske lØsninger.
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LITT OM FLOMMEN
2 november 1971 på Vestlandet

AV ERIK BJØRBÆK

Arne Melheim i Olden hadde sen-
ga si stående på bredden av Olden-
elva hele sommeren-høsten 1971,
forteller Bergens Tidende. Elvesus
og bølgeskvulp om sengebeina var
en utmerket sovemedisin som gjor-
de sovetabletter og sov-i-rokuler
overflødige. I slutten av oktober
ble han ifølge avisen lei av å sope
snø av sengeteppet, pakket det
ihop og tok det og senga med seg
hjem.

Hadde hr. Melheim ventet noen
få dager til hadde han fått oppleve
sterkere elvesus og mere bølge-
skvulp enn han trolig ville ha satt
pris på, og han da ikke hadde fun-
net seg selv som skipbrudden blant
alle slags vrakgods ute på fjorden.
Kanskje gikk det verre for andre
uteliggere. Redaktøren av S/SA i
Leikanger observerte på den tid
bl. a. en madrass i god fart ut over
Sognefjorden.

Dette var innledningsvis noen
mindre alvorlige merknader til en
flomsituasjon som var alvorlig nok
for svært mange. Her i Førde kjør-




te en personbil ut i Anga, sann-
synligvis på grunn av dårlig sikt
og oppbløtte vegkanter i det kraf-
tige regnværet. I den flomstore
elva var sjansen for redning liten.
Sjåføren omkom, men en passasjer
klarte å komme til til lands.

Folk flest forbinder flommen 2.
november i fjor med Høyanger.
Massemedia har naturlig nok ofret
mest tid og spalteplass på hva som
der skjedde. Et lite, sterkt konsen-
trert bysamfunn ved breddene av
en større elv i et trangt dalføre.
Store deler av vassdraget er regu-
lert, folk og myndigheter er vant
til og regner med at flommene kan
mestres, og disponerer ut fra sine
egne erfaringer gjennom et, tross
alt, meget kort tidsrom. Så kom-
mer da den flommen som ikke hver
generasjon får oppleve og som
man derfor ikke regner med. Ener-
gimengder på 70-80 000 hk. slip-
pes løs og skal brukes opp på 4—
500 m lengde gjennom tetteste by-
område. Så går det galt. Dermed
er ikke sagt at Høyanger har dis-




ponert uansvarlig. Man har ikke
der gjort noe verre enn hva man
har gjort mange steder i Norges
land. Men kanskje bør flommen
være en påminnelse for oss men-
nesker om ikke å la tilliten til egne
krefter vokse til himmels.

Det siste halvåret i 1971 var
usedvanlig nedbørsrikt på Vestlan-
det. En godværsuke i september
kom beleilig og de fleste bønder
fikk potetene brukbart i hus. Men
forøvrig var det bare å undre seg
over hvor alt regnet kom fra. I
oktober som er en av de mest regn-
fulle måneder, var nedbøren jevnt
over det dobbelte av det normale.
Snøen begynte å legge seg i fjel-
let og langt ned i dalsidene, alle
vatn og magasiner var fylte. Det
lå således an til noe usedvanlig da
et mildvær med intenst regn satte
inn over store deler av Vestlandet
natten til 2. november. I Høyanger-
Førdeområdet falt det henimot 100
mm nedbør på 12 timer. Tilsva-
rende var det i hele Sogn og Fjor-
dane fylke og i tilgrensende strøk
av våre nabofylker i nord og sør.

Storm ute i sjøen gjorde sitt til
å skape en helt uvanlig høy flo
som forverret forholdene mange
steder hvor elv og sjø møtes. Sunn-
mørsposten forteller at på restau-
rant Peppermøllen i Ålesund be-
gynte sjøvannet å skvulpe inn over
gulvet. «Marvellous» utbrøt ameri-
kanske gjester før det gikk opp for
dem at dette nok likevel ikke hørte
med til arrangementet. På Forbyg-
ningsavdelingens Vestlandskontor
i Førde som har sine kontorer i
det nye posthuset ved Jølstras
bredd, kunne vi følge utviklingen
ut over dagen. Etterhvert strøm-
met vannet gjennom gater og inn
i kjellere. Et par telefoner fra dis-

Forbygningsarbeid
i Høyanger.
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Fra sentrum i Høyanger.

triktet anmodet oss om råd og
hjelp, men vi har ingen Moses
blant oss som kan tukte flommer
på stående fot. Kontakter videre
ut i fylket gjorde det klart at vi
nok ikke var alene i flomsituasjo-
nen. Men først dagen etter begynte
rapportene å strømme inn. Fra
Høyanger fikk vi den første mel-
dingen om situasjonen der ved
kommuneingeniøren. I Oldedalen
hadde Rustøyelva tatt med seg i
tusenvis av m3 med stein, jord og
grus, ødelagt gamle forbygninger
soill etter vår oppfatning skulle
være meget solide, brutt vegen opp
gjennom dalen, lagt tykke lag med
stein og jord ut over mange mål
dyrket mark, trengt inn i hus og
kjellere. Nå er ikke folk i Olde-
dalen ukjent med dette. Rustøy-
tunet er også tidligere blitt øde-
lagt av ras med tap av menneske-
liv. Men tunplassen er tydeligvis
fremdeles ikke sikker. Heldig at
flommen denne gangen kom om
dagen. Telefoner fra forskjellige
kanter gjorde det etterhvert klart
at det var skjedd mange større og
mindre skader i hele vårt distrikt
fra Stadt og sørover, og også i de
nordre delene av Hordaland. Endel
elver var gamle kjenninger som
sjelden unnlater å si fra når situa-
sjonen innbyr til det, andre var
mere ukjente.

I løpet av noen dager hadde vi
nedskrevet godt 100 saker på våre
notatblokker. Senere er dette tal-
let steget en god del. Mange hen-
vendelser gjaldt øyeblikkelig hjelp.
Men selv om kontoret er godt ut-
bygd med et personale som er inn-
stilt på å rykke ut og gjøre sitt
beste, er det en grense for hva man
rekker. Vår førstehjelp har i stor
utstrekning måttet bestå. i råd og
veiledning i foreløpige arbeider
som selvhjelp. Så får en komme
tilbake til sakene etter hvert som 


en får oversikt og tid til å ta seg
av dem på en mere forsvarlig må-
te. Årstiden var i så måte heller
ikke den beste. Høstmørket kom
tidlig og gjorde arbeidsdagen ute
kort. Regnværet ga seg noe og
gikk etterhvert over i tradisjonelt
vestlandsk gråvær med snø som
gjorde oversikten og oppmålingene
meget vanskelige. Fagsjef Ander-
sen kom omgående på synfaringer
for ved selvsyn å få en oversikt
over skadenes art og omfang, drøf-
te planer og arbeider og få det best
mulige grunnlag for sine rapporter
til overordnede myndigheter, dvs.
de som sitter med pengesekken.
Til å begynne med gikk synfarin-
gen bra, men på Søre Sunnmøre
ble snømengdene så store at det
var bare å gi seg.

Det dårlige været fortsatte ut
over hele høsten med stadig nye
nedbørsmengder for siste 30 døgn.
Det var en sur og kald jobb for
dem som måtte være i felten. Men
tiden ble godt utnyttet og det ble
målt opp mange skader med for-
slag til arbeider, på de mest pre-
kære stedene kom arbeider i gang.
I løpet av vinteren til nå først i
mars er 55 planer utarbeidet for
vårt distrikt og sendt hovedkonto-
ret. Samlet overslag for disse pla-
nene er godt 4 mill. kroner. De
fleste av dem har passert Hoved-
styret som generelt har satt den
delen av kostnadene som distrik-
tet skal betale, til 1/6 mot normalt
1/4. Avisene har ofret hovedstyre-
behandlingen større oppmerksom-
het enn tidligere, antakelig et re-
sultat av forvaltningsloven. Riktig
brukt vil den utvilsomt være til 


fordel også for oss som på denne
måten kan få meddelt folk hvor
langt en sak er kommet.

Et karakteristisk trekk ved flom-
men i november var de mange ras
i mindre tilløpselver, grøver som
de blir kalt på våre kanter. Lens-
mannen i Luster fortalte noen da-
ger etter flommen at han hadde
fått anmodning om skadetakst på
22 steder i kommunen, de aller
fleste som følge av ras i bratte
småelver. På grunn av langvarig
og kraftig regn også før flomda-
gen var terrenget overalt sterkt
oppbløtt og stabiliteten i grunnen
trolig svekket. Den intense ned-
børen sammen med snøsmelting
kan så ha utløst ras som en tilsva-
rende flom under mere normale
forhold kanskje ikke ville ha gjort.

For Forbygningsavdelingen har
flommen reist problemer av man-
ge slag, ikke minst at det ofte gjel-
der å handle raskt. Penger skal
skaffes, men også. brukes på. en
ansvarlig måte. Dette siste glem-
mer ofte folk flest, også politiker-
ne som ofte tror at dobbelt så
store bevilgninger automatisk gir
dobbelt så mye utført arbeide. Men
det er slett ikke alltid tilfelle. For
oss er det nå å be om så store be-
vilgninger som nødvendig ut fra
en avveining av hva som det has-
ter mest med å få gjort og hva vi
rent praktisk greier å få i gang
med disponibelt mannskap og ut-
styr. Men det er nå engang vår
jobb å møte slike situasjoner. Vi
ser derfor på flommen ikke bare
som en naturkatastrofe, men også
som en utfordring som vi ikke
har noe imot å møte.
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I Fossekallen nr. 6, desember
1971, har 0. Gunnes en artikkel
som det var min mening å kom-
mentere ved første anledning. Jeg
bommet på tidspunktet da kom-
mentaren måtte foreligge hos re-
daktøren, og den kommer derfor
først nå, senere enn den burde og
enn  jeg  ønsket. Artikkelen har
overskriften «Diverse refleksjoner
omkring organisasjonen NVE sett
fra en ansatts synspunkt».

Den direkte foranledningen til
artikkelen er referatet fra møtet
den 28. september i fjor i Sentral-
administrasjonens samarbeidsut-
valg. I mine øyne gir imidlertid
de uttalelser han sikter til ikke
grunnlag for å gjøre seg de reflek-
sjoner Gunnes gjør med hensyn til
«ledelsens» innstilling til bl. a. in-
formasjonsforholdene, dens syn på
menneskenes verdi på arbeidsplas-
sen og på verdien av kritikk av
forhold innen etaten. «Ledelsen»
er i dette tilfelle meg, og jeg føler
behov for å kommentere artikkelen.
Både for å unngå uenighet eller
oppfatninger på feilaktig grunnlag,
og fordi jeg har lyst til å si noe
generelt om enkelte av artikkelens
temaer som interesserer meg og er
svært viktige.

Først beklager jeg at nevnte
møtereferat ikke gir et riktig inn-
trykk av mitt helhetssyn på infor-
masjonssituasjonen i etaten. Det
jeg mente med innlegget var å pe-
ke på forhold som jeg finner posi-
tive i bildet, uten dermed å ha ment
å si at dette var hele bildet. Tyde-
ligvis har det ikke lykkes meg å
få dette klart nok fram, hvilket
har foranlediget følgende uttalelse
i referatet fra Samarbeidsutvalgets
møte 25. februar i år :

«Mengshoel tok opp uttalelser
han ifølge møtereferatene hadde 


kommet med i Samarbeidsutvalgets
møter 28. september og 7. desem-
ber 1971. Saken gjaldt etatens in-
terne informasjonsvirksomhet, og
uttalelsene etterlot et feilaktig inn-
trykk av hans syn på informa-
sjonssituasjonen. Han ønsket der-
for å utale at de informasjonskil-
der han hadde vist til i nevnte mø-
ter etter hans syn ga svar på man-
ge og viktige spørsmål og etatens
virksomhet, og de hørte derfor med
i en vurdering av forholdene. Han
hadde ikke dermed ment å si at
disse kilder var tilstrekkelig, at
de ansatte selv kunne skaffe seg
all informasjon de ønsket eller at
ledelsen hadde gjort sitt. Han var
klar over at etaten har uløste opp-
gaver på dette området, av betyd-
ning for den enkeltes daglige triv-
sel og arbeidssituasjon og for eta-
tens effektivitet. I denne forbin-
delse nevnte han at i Statskraft-
verkene, foranlediget av diskusjo-
nen i Samarbeidsutvalget, var ved-
tatt at kraftverksdirektøren og
fagsjefene skal holde orienterings-
og spørretimer for de ansatte i
respektive direktorater og den en-
kelte avdeling.»

Når det gjelder kritikken av den
orientering jeg ga om Statskraft-
verkenes organisasjonsplan på
nevnte møte, er bare å si at det på
det tidspunkt ikke forelå noen
Statskraftverkenes organisasjons-
plan å orientere om. Det som fore-
lå var Rasjonaliseringskontorets
(SR) forslag til en slik plan. Dette
var levert kraftverksdirektøren
som skulle behandle det og der-
etter ta stilling til hvilke forslag
han eventuelt ville foreslå. Dette
synes jeg forøvrig framgår av refe-
ratet. Et annet spørsmål er hvor-
vidt det var grunn til å redegjøre
mer detaljert for SR's forslag på 


det daværende tidspunkt. Jeg synes
gode argumenter kan anføres både
for og imot en slik orientering.
Begge standpunkter er i mine øyne
respektable og gir ikke grunnlag
for antagelser om kritikkverdi res-
pektive eksemplarisk holdning til
informasjonsproblemet generelt.
Det vesentlige også på det tids-
punkt måtte vel forøvrig være om
Samarbeidsutvalget fikk anledning
til å uttale seg om planen når den
forelå fra Statskraftverkenes hånd
og før Hovedstyret tok stilling til
den, overensstemmende med sam-
arbeidsavtalens § 3 b.

Når det endelig gjelder spørs-
målet om hvorvidt Fossekallen er
egnet som debattforum for interne
spørsmål hvis hensikten er å løse
problemer er det ikke lett å ha en
kort mening. Som jeg siden kom-
mer tilbake til mener jeg at andre
fora som regel er bedre egnet i så
henseende. I alle fall vil det virke
uheldig for løsingen av saker om
noen skulle føle seg eller etaten
hengt ut i Fossekallen eller om
innleggene får et tilsnitt av usake-
lig og negativ kritikk. Det innlegg
jeg siktet til i møtet hadde etter
min oppfatning et slikt tilsnitt.
Men det er på den annen side klart
at dersom ledelsen stiller seg av-
visende til anmodninger om direkte
meningsutveksling kan det utvil-
somt ha sin misjon å kjøre såpass
hardt i Fossekallen at det må bli
en reaksjon, slik at det overhode
blir kontakt. I slike situasjoner må
ledelsen finne seg i litt av hvert
etter mitt skjønn, uten at jeg vet
i hvilken grad dette var en beret-
tiget bakgrunn for det innlegg jeg
kritiserte.

Jeg har for mitt vedkommende
sterk tro på nytten av i åpenhet
og uten omsvøp å diskutere proble-
mer, ikke minst de som gjelder vår
felles velferd, trivsel og effektivi-
tet på jobben. Men jeg tror mer på
diskusjoner i små forsamlinger
mellom de rette personer enn på
mer offentlige diskusjoner hvor
sidehensyn og mindre åpenhet har
lett for å redusere muligheten for
å få gode løsninger. Allmannamø-
ter er godt egnet til informasjon
fra ledelsens side, og jeg er heller
ikke blind for at slike store møter
kan være nyttige for diskusjoner.

Samarbeidsutvalget ved Sentral-
administrasjonen er ment som og
burde være et egnet forum for dis-
kusjon av denne art. Spesielt hvis
utvalget i prinsipielle saker helt
eller delvis supplerte seg med de

OMKRING VAR
ARBEIDSSITUASJON

AV KONTORSJEF T. MENGSHOEL
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av etatens toppledere som ikke er
medlemmer, og gjerne også med
tilskudd fra de ansattes side. I sli-
ke utvalg bør alle føle frihet til
å «spytte ut», og ingen bør domi-
nere i kraft av annet enn argumen-
ter på likefot med de andre. Tid-
ligere tiders «sjefsskrekk» er nok
bort hos de fleste, men det skader
vel ikke om vi som representerer
ledelsen i utvalgene har for øye
faren for å dosere definitiv visdom
i skjønnsspørsmål eller på annen
måte virke dominerende i kraft av
våre jobber.

Det er altså min oppfatning at
Gunnes har et for pessimistisk syn
på Samarbeidsutvalgets skikkethet
til å diskutere og påvirke tilstan-
dene i etaten. Men det er en for-
utsetning at både ansatte og ledere
er villige til å satse på utvalget
gjennom sine representanter. Uten
en slik satsing kan ikke utvalgets
virksomhet bli annet enn halv.

Når det gjelder trivsel og effek-
tivitet mener jeg for mitt vedkom-
mende at god lederfunksjon er et
hovedpunkt. Dette fordi jeg tror
at den daglige arbeidssituasjon tel-
ler mer for den enkelte i denne
sammenheng enn styrerepresenta-
sjon eller annen form for innfly-
telse gjennom mer eller mindre
fjerne representanter.

Nærmeste sjef har avgjørende
innflytelse på den daglige arbeids-
situasjon, både som miljøskaper
og arbeidsleder. Man kan ikke tri-
ves i jobben uten å få slippe til
etter sine forutsetninger, få an-
svar, tillit, selvstendig sakbehand-
ling, respons på sine arbeider og
følelsen av å være hjemme i jobb
og miljø. Hovedansvaret ligger hos
lederne fordi disse i kraft av sin
stilling har størst mulighet for inn-
flytelse i disse forhold. Men den
enkelte nedover i rekkene har og-
så sitt ansvar. Fra min synsvinkel
f. eks. fortoner det seg slik at jeg
har ansvaret for at de oppgaver
mitt kontor er satt til å utføre
blir skikkelig løst. Har jeg på et
område en dyktig og ansvarsbe-
visst mann som er villig til å ta
avgjørelser betyr det for meg at
jeg kan satse på ham, til begges
glede. Og omvendt. Men det kan
jo være at lederen har en slik med-
arbeider uten å satse på ham, og
ofte kan lederen selv bidra til å ut-
vikle slike medarbeidere. Vi må
tro at det stort sett er mulig gjen-
nom opplæring å sette lederne på
alle trinn i stand til å utføre de
her nevnte sider av sin lederfunk-




sjon tilfredsstillende. Hvis det ikke
er mulig har vi antakelig ansatt
feil mann i vedkommende leder-
jobb.

Vi er alle klar over at vår etats
oppgaver løses gjennom team-ar-
beid av ansatte på alle trinn, og at
vår form for virksomhet ikke lig-
ger til rette for one-man's show.
Derfor er evne til miljøskaping, ad-
ministrasjon og frigjøring av den
enkeltes arbeidsglede- og evne som
regel viktigere lederegenskaper enn
faglig dyktighet. Dette har vi nok
av i etaten likevel. Jo høyere opp
en leder sitter jo sannere er dette
etter mitt skjønn. Faglige inter-
essefelter og faglig dyktighet kan
sogar bli en belastning for en leder.

Vi håper nå å komme i gang med
systematisk lederopplæring. Kon-
takt er tatt med konsulentfirma
som vil komme med synspunkter
på hvorledes vi kan legge dette
opp, og om vi så ønsker hjelpe å

Etter mer enn 30 års tjeneste
som oppsynsmannen ved Forbyg-
ningsavdelingen har Karl Rødal
«lagt inn årene». Dåpsattesten for-
teller at han i løpet av 1972 fyller
68 år. Den som ser ham, har van-
skelig for å tro at det er sant.

Når Rødal går over i pensjonis-
tenes rekker uten et grått hår på
hodet, skyldes det neppe at arbei-
det i Forbygningsavdelingen har
vært uten problemer. Rogaland og
Hordaland, som det meste av tiden
har vært hans virkeområde, repre-
senterer riktignok ikke noen store
tall på Forbygningsavdelingens
budsjett. Ser en på de anlegg som
i tidens løp er utført i de to fylker,
dreier det seg imidlertid om et be-
tydelig antall.

Rødals arbeid som oppsynsmann
har ført med seg en utstrakt reise-
virksomhet. Det er få elver og bek-
ker i de to fylker han ikke har
stiftet bekjentskap med. Ikke alle
har vært hyggelige bekjentskaper.
Vestlandets topografiske og hydro-




hjelpe oss til å få det hele i gang.
Personlig tror jeg mest på opplær-
ing innen huset i tilknytning til
vår daglige arbeidssituasjon og
med bruk av våre egnes erfaringer
og teoretisk viten på godt og
vondt. Men under styring av eks-
pert.

Forhåpentlig vil vi dermed kom-
me et skritt på veien mot større
trivsel og effektivitet i det daglige
arbeid for den enkelte. Det er en
oppgave som alltid vil være aktuell
og aldri fullført, hos oss som i
andre virksomheter. Men jeg er
uenig i at tilstandene i etaten er
så ille som man får inntrykk av
ved lesing av de to artikler jeg har
vært opptatt av. Men jeg vet at
artiklene er skrevet ut fra ønske
om å gjøre vår etat til en bedre
arbeidsplass for den enkelte og for
samfunnet, og det er selvsagt ho-
vedsaken ved dem.

logiske forhold har ofte stilt ham
overfor vanskelige oppgaver.

Kommunikasjonsmessig byr og-
så fylkene på store problemer. En
ikke uvesentlig del av arbeidene er
utført på steder uten vegforbindel-
se, med de problemer dette fører
med seg for transport av anleggs-
materiell og utstyr.

Få mennesker jeg har truffet
har en slik hukommelse som Rødal,
noe som ofte har vært til stor hjelp
for mer glemsomme arbeidsbesty-
rere som har hatt ham i sin tjenes-
te. Heldigvis har han ikke bare
«arkivert» sine erfaringer i hodet,
men også forstått betydningen av
å feste dem til papiret. Han har en
utpreget ordenssans og klar frem-
stillingsevne og overlater sin etter-
følger et meget verdifullt arkiv.

Forbygningsavdelingen takker
Rødal for lang og trofast tjeneste
og ønsker ham mange rike pensjo-
nistår i heimbygda Tafjord.

H. Haga.

Karl Rodal slutter i tjenesten

FOSS EKALLE N il



GLOMFJORD KRAFTVERK

,

„

LITT HISTORHCK FØRST

Før reformasjonen var det erke-
biskopen i Nidaros som var eigar
av Glommen gard, da overtok Kon-
gen. Sidan var den på mange hen-
der. Utbygging av fossane kom på
tale alt føre hundradårsskiftet.
Lensmann Tonseth og kyrkesongar
Sivertsen, Meløy, kjøpte Fykan-
fossen i 1898 for kr. 120,—, med
i kjøpet var og tomt til mølle, som
dei hadde tenkt og setje opp nede
ved sjøen. Det vart ikkje bygd
mølle og desse to selde rettane sine
til andre. Det var ikkje store sum-
mar som vart betalt for fossefalla
på den tid. Endå mindre vart det
på. han som hadde indre Glomen-
garden saman med broren. Broren
reiste til Amerika og selde sin del
til den som hadde teke over Fykan-
fossen. No viste det seg at berre
namnet til han som reiste til Ame-
rika sto på. kjøpekontrakta til brør-
ne, og den nye eigaren overtok hei-
le garden. Han som retteleg var
eigar av halve garden leigde sidan
heile garden av den nye eigaren,
dette og var kring hundradårsskif-
tet.

I 1912 vart so «Glomfjord Aktie-
selskab» skipa og arbeidet med ut-
bygging av kraftverket tok til
straks. I åra framover var det
mange planar om fabrikkverksemd.
Verdenskrigen kom og alt var
usikkert, først våren 1920 var
kraftverket ferdigt. Staten hadde
då overteke det for 2 år sidan.
Glomfjord Smelteverk A/S skulle
bruke krafta til sinksmelting, men
dette selskapet gjekk konkurs og
måtte stogge. Staten overtok dette
og, men selde seinare til A/S Haug-
vik Smelteverk som dreiv alumini-
umsproduksjon.

Då. krigen kom vart tyskarane
interesserte og A/S Nordag sette
seg føre å bygge ut eit mykje stør-
re kraftverk i Glomfjord for å
skaffe kraft til stor aluminiums-
produksjon. Mykje vart gjort av
denne utvidinga under krigen, men
alt sto halvferdigt i 1945.

Etter krigen var det tanken å
føre krafta vekk frå. Glomfjord og
bruke den til det påtenkte jern-

Glomfjord kraftverk.

verket. Då hadde Glomfjord vorte
eit kraftstasjonsområde berre, men
so kom Norsk Hydro inn i biletet.
1. juli 1949 tok salpeterfabrikken
til med produksjonen og no er
Glomfjord ein travel fabrikkby
med om lag 200 innbyggjarar. Då
er medrekna både dei som er ved
kraftverket og produserar krafta
og dei som er på fabrikken og kon-
sumerar den.

Enda finnst det folk i Glomfjord

Laurdag 5. februar var det inn-
viingsfest for det «nye» messe og
velferdsbygget i Glomfjord. Det
er det gamle administrasjonshuset
som er omgjort og har fått ny
funksjon, og lat det vere sagt med
ein gong det var ei god løysing.
Heilt frå kjellaren med tjukke grå-
steinsmurar som minnte om ei ga-
mal borg, der dei no hadde skyte-
bane og til loftsromet der songkor
og liknande hadde øving, såg ut til
å høve for føremålet.

No sidan det er kome veg mel-
lom bustadområdet og kraftstasjo-
nen er heile administrasjonen flytt 


som var med dei første åra då det
vart arbeidt på kraftverket. Det
er og samla fotografi og anna frå
den tida. Ein som har vist stor
interesse for dette er Kåre Bang.

Han kunne mellom anna syne
fram handjarn som hadde høyrt
til det utstyret kraftanlegget had-
de. Bang driv og skriv opp ymse
fra gamal tid og han har halvve-
ges lova å skrive om dette i Fosse-
kallen seinare.

til stasjonen og då kunne admini-
strasjonshuset frigjerast til dette
føremålet.

I første høgda er det trimrom
og liknande og i andre høgda over-
nattingsrom, kjøkken og møterom.
Om huset hadde vore bygt til det
føremål det no har er det tvilsamt
om det kunne blitt noko serleg
betre.

Walseth fortalde i opningstala
på festen om det arbeidet som had-
de vore nedlagt på huset før det
står slik det gjer i dag og han
takka for innsatsen. S. N.

Glomfjord Kraftverk har fått sitt velferdsbygg
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ORGANISASJONSFORMEN
PÅ KRAFTSTASJONEN

Driftsbestyrer 1

Driftsassistent

LagerformannMaskinmester

Maskinmesterassist. 4

Skiftmaskinister 4

Elektr. montasjeleder 1

Maskinister 4
Driftsarbeidere

Mek. montasjeleder

Maskinister 3

Driftsarbeidere 2

Damvokter 1

2

1

1

2

Oppsynsmann 1

Snekkere

Fagarbeidere

Timelønte

Malere

Fagarbeidere

Timelønte

Jord, stein

Fagarbeidere
Driftsarbeidere

Timelønte

Sjåfør

Rengjøringskvinne

Merkantil leder

Kontorfullmektig

Slik er organisasjonsplanen for
Glomfjord kraftverk i dag.

Oppsettet taler stort sett for seg
selv. Jeg kan bare tilføye følgen-
de :

Driftsassistenten er i stabs--
funksjon, og er driftsbestyrers
assistent og stedfortreder.

Driftsassistenten er videre ma-
skinmesterens stedfortreder, og
ivaretar dennes funksjon ved
fravær.

Maskinmesteren er driftsassi-
stentens stedfortreder, og ivare-
tar dennes funksjon ved fra-
vær.

Rengjøringshjelp 1

FESTENav Karin Marvold

Etter lang tids snekring, maling
m. v., er det gamle kontorbygget
ved Glomfjord kraftverk nå blitt
et fullt brukbart hus til mange ak-
tiviteter, og den 5. februar i år,
møttes vi i «nybygget» til et kon-
takt- og informasjonsmøte som
samtidig markerte avslutningen av
restaureringsarbeidene.

Møtet var satt til kl. 20.00, og
da tiden nærmet seg, hadde ca. 40
personer funnet veien til Velferds-
huset. Det ble servert cocktail som
en hyggelig velkomsthilsen, og
man fikk pratet og følt hverandre
litt på tennene før festkomitens
formann, Kåre Bang, kl. 20.30 øns-
ket velkommen til bords.

Etter suppen slo første taler på
sitt glass. Driftsbestyrer Walseth
var samme dag kommet tilbake fra
Oslo og hadde med hilsener fra
Hovedkontoret til festdeltakerne.

Han kunne også ønske to meget
spesielle gjester velkommen til fes-
ten, nemlig velferdssjef Graatrud
og redaktør av «Fossekallen» S.
Nesdal. Hva angår Velferdsbygget
vårt, sa driftsbestyrer Walseth, så
er det etterhvert blitt et innholds-
rikt hus, med alt fra skytebane i
kjelleren til sangerrom på loftet.
Han håpet huset ville bli flittig
brukt, og ønsket lykke til.

Som hovedrett ble servert bay-
onneskinke og surkål og ingen
trykket stemning så ut til å skulle
få ødelegge festgleden, snarere
tvert imot.

Velferdssjef Graatrud tok så or-
det og sa mange rosende ord om
nordlendinger og om oss Glom-
fjordinger spesielt. Han brakte og-
så, 1 likhet med driftsbestyreren,
med seg mange hilsener fra Ho-
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Salong. Hybel.

vedkontoret, og sa også at når det
gjaldt informasjon, så fikk den
komme utover kvelden og natten
etter hvert som folket følte seg i
stemning.

Talen for herrene ble holdt av
fru Walseth, og at herrene satte
pris på hennes velvalgte ord om
det såkalte «sterke kjønn», det vit-
net applausen om.

Etter enda en runde med skinke
og surkål, ble så desserten servert,
og med det kom også S. Nesdals
tale for damene. Den som har hørt
og sett Nesdal i storform, han kan
tenke seg jubelen.

Siste taler var formannen i
NEKF, avd. 103, John Bottolfsen.
Også han var nettopp kommet til-
bake fra Oslo og brakte med seg
hilsener derfra.

En siste skål ved bordet, og fest-

komitens formann rundet det hele
av med en takk for maten.

Klokken gikk nå mot 22.30 og
«Kalles Trio» spilte opp til dans.
Og om enkelte krokete knær var å
se, så var kondisjonen tydeligvis
i orden, for dansen gikk foruten
stopp fram til ca. kl. 01.00 da det
ble blåst av for «kaffepause». Kaf-
fe og rundstykker så ut til å smake
godt og stemningen steg enda et
hakk, især da Nesdal så tok ordet
og ga oss en liten prøve på noe av
sin poesi, med enkelte strøsetnin-
ger på prosa innimellom versene.
Og hva fikk han ikke sagt på få
minutter. I det hele tatt så det ut
til at våre gjester fra Oslo likte
seg godt sammen med oss. Kon-
taktvanskeligheter fantes tydelig-
vis ikke, og de danset og informer-
te i den helt store stil.

Men en gang måtte jo selv denne
festen ha en ende, og etterhvert
begynte folk å si takk for seg og
dra hjemover. Men «Kalles Trio»
var ikke stemt for å gi seg, og kl.
4.30 måtte arrangørene  be  om en
slutt på musikken, sånn at de siste
glade festdeltakerne kunne få «ta
til vettet».

Etter en siste kontroll av lys og
varme, kunne så festkomite&I ta
sin hatt (hvis de har noen) og dra
hjem, de også.

Vi sier stor takk til arrangørene
for en vellykket kveld, og vi sier
takk til våre langveisfarende gjes-
ter for at de ville komme og være
sammen med oss. La det ikke bli
for lenge til neste gang vi kan mø-
tes i hyggelig lag. Velkommen skal
dere i all fall være.

Songarhall. Frå festen.

'
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50 ÅR I NVE

David Reindolph Myhre.

18. mai i år kan førstesekretær
David Reindolph  Myhre  se tilbake
på 50 års tjeneste i NVE. Han be-
gynte 18. mai 1922, i en alder av
16 år, som ekstrahjelp i Elektrisi-
tetstilsynet 1. distrikt (tilsyns-
mann : J. J. Thoresen).

Nå er det jo svært mange men-
nesker forunt å være yrkesaktive
i både 50 år og mer av sitt liv.
Det som imidlertid gjør Myhres
tilfelle interessant og til en sjelden-
het er at han gjennom så lang tid 


har tjenestegjort sammenhengen-
de i en og samme offentlige etat
før nådd pensjonsalder, for ikke å
si aldersgrense som for hans ved-
kommende ennå ligger 4 år frem
i tiden. I statstjenesten er det nep-
pe mange som i så måte gjør ham
rangen stridig.

50 år. I det enkelte menneskes
liv en meget lang tid, men endog
i etatsmålestokk et tidsrom som
ruver. Det faller lett i tankene at
David Myhre har hatt sitt daglige
arbeid i denne etat praktisk talt
siden hovedstyret trådte i virksom-
het, en begivenhet som ble minnet
for et knapt år siden.

I sin lange arbeidsdag i NVE
har Myhre vært betrodd oppgaver
av meget vekslende art og karak-
ter, alltid på felter der det er blitt
krevet orden, nøyaktighet og ikke
minst pålitelighet. Det er neppe
på sin plass ved denne anledning
å forsøke  seg  på en oppramsing i
detalj av alt hva han har stelt med
gjennom årene, men spektret av
gjøremål har vært både variert og
omfattende. Mer eksempelvis må 


det likevel være tillatt å nevne
hans arbeid i tidligere år med ar-
kivspørsmål, stillingen som under-
kasserer i hovedkassen og i de sis-
te par decennier arbeidet med inn-
kjøp og forvaltning av kontorut-
styr m. v. Ved siden av slike ho-
vedgjøremål har han vært mye nyt-
tet til arbeider der hans spesielle
anlegg for tegning og tracing og
hans velutviklede estetiske sans
har kunnet nyttiggjøres. I vugge-
gave har han fått sikkert øyemål
og godt håndlag, og nær sagt utal-
lige er de plakater, omslag og inn-
bydelser foruten skjemaer, blan-
ketter og andre trykksaker som
gjennom tiden er blitt formet i
Myhres strek.

På vegne av den avdeling han
tilhører vil undertegnede ønske til
lykke med passeringen av mile-
pelen, for personlig regning tilføye
takk for samarbeidet hittil og gi
uttrykk for at jubilanten på mang-
foldig vis har vært en nyttig mann
for sin etat i det halvsekel han har
vært dens tjener.

Anders Aarseth.

EN SKILEKKHISTOBIE
OM
VASSDRAGSVESENET

Under denne overskrift har Ø.
F. et stykke i Fossekallen nr. 1
1972 om Jostedalselva, Jostedøler
og journalister. Stykket er en kom-
mentar til en artikkel i «Vi Menn»,
funnet på en landsens do. At det
endel av våre journalister kan fin-
ne på å skrive er best egnet til «å
tørke  seg  i ræva» med kan jeg
godt være enig i. Dessverre har
ikke alle samme gode sans som
Jostedølene for hvor den slags lit-
teratur hører hjemme.

Ø. F. antyder at Forbygnings-
avdelingen kanskje skulle ha blan-
dede erfaringer i sitt samarbeide
med Jostedølene. En slik påstand
må jeg straks be om å få avlive.

Forbygningsavdelingen har hatt
arbeider i Jostedal siden før år-




hundreskiftet. Kontroverser har
det selvfølgelig vært, men vårt ho-
vedinntrykk av Jostedølene som
mennesker er absolutt godt. Sam-
arbeidet har så langt tilbake som
jeg har kjennskap til det, vært ut-
merket. Det tror jeg det også fort-
satt vil bli om da ikke noen jour-
nalister skulle greie å ødelegge det.
At enkelte av disse ser dette som
sin oppgave i skrivekunstens tje-
neste, er bare til å undre  seg  over.

Førde, mars 1972.

Erik B jorbeek.

OMBYGGING -
KONTORFORBELING

Fra Administrasjons- og økono-
miavdelingen har «Fossekallen»
fått opplyst at ombyggingsarbei-




dene av de tidligere lokaler til
Norsk Polarinstitutt nå er utført.
Lokalene er fordelt slik :

2 etasje:

V og E.

1. etasje:

S og EDB. Videre flytter post-
ekspedisjonen fra underetasjen til
1. etasje.

De lokaler som Polarinstituttet
disponerte i underetasjen er tildelt
hustrykkeriet og materialforvalte-
ren i VH. Denne har derved fått
dekket sitt behov for verksted og
lagringsplass.

I Vel-Vask's nybygg har NVE
leiet lagerplass for seg selv og
Norsk Polarinstitutt. For NVE's
vedkommende får SIM og VH supp-
lert sin lagerplass der.
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RUSSERE, FRA HØYRE (ØVERST)

R. 0. Kotta, assisterende grensekommisscer.
V. I. Zhilin, tolk ved grensestasjonen.

0. Yashin, overingeniør ved SSR's handelsrepresentasjon i  Oslo.
A. A. Smik,  senior-ingeniør i Energomashexport.

J. P. Knjazevski, viseformann i Murmansk regionale eksekutivkomiM.
V. P. Pavlov,  visepresident i Energomashexport.

A. V. Fjodorov, tolk  ved grensestasjonen.
M. I. Sarchi,  direktør for den regionale kraftforsyning «Kolenergo».

V. N. Mesjkov,  assisterende senior-ingeniør i «Kolenergo».
V. A. Demidov,  direktør for kraftverkene i Pasvik.

V. A. Dzhura,  leder for Boris Gleb kraftstasjon.

NOGE KJØPER KRAFT
Den 1. oktober 1971 undertegnet

direktør Aalefjær på vegne av
Statskraftverkene en kontrakt som
var inngått mellom det sovjetiske
firmaet Energomachexport og
NVE om kjøp av opptil 10 MW, 60
mill. kWh pr. år fra Sovjetsamvel-
det til Norge. Kraften skulle leve-
res fra den russiske kraftstasjonen
Boris Gleb i Pasvik og selges vide-
re til Varanger Kraftlag og A/S
Sydvaranger i Øst-Finnmark. Sam-
tidig med at kontrakten ble under-
tegnet, ble arbeidet satt i gang
med å bygge en ca. 10 km lang
linje for 154 kV fra Boris Gleb
over grensen til Kirkenes. Linjen
var ferdig den 20. desember og ble
satt under spenning. Etter en må-
neds prøvedrift ble linjen offisielt
satt i drift den 27. januar 1972.

Ved denne innvielses-seremonien
deltok det .8 russere med visepresi-
dent Pavlov i Energomachexport
og direktør Sarchi i Kolahalvøyas
kraftforsyning i spissen. Videre
var der representanter fra fylkes-
administrasjonen på Kola og de
russiske kraftverkene i Pasvik.
Fra Finnmark fylke møtte fylkes-
mann Varmann, fylkesordfører

Karlsen og overingeniør Kumme-
neje. Dessuten var Varanger
Kraftlag og A/S Sydvaranger re-
presentert med direktører og styre-
medlemmer. Fra Oslo kom byrå-
sjef Aasen fra Industridepartemen-
tet. Direktør Aalefjær ledet en 7
manns sterk delegasjon fra NVE.
Dessuten deltok den russiske og
norske grensekommisær, med ad-
jutanter og tolker. Begivenheten
ble referert i radio og fjernsyn og
i flere aviser både i Sovjetsamvel-
det og Norge.

Fra før gikk det en 22 kV kraft-
linje fra Boris Gleb til Kirkenes,
men denne linjen hadde ikke til-
strekkelig kapasitet til å overføre
en kraftmengde på 10 MW. Det
måtte derfor bygges en ny linje
over grensen for den russiske spen-
ningen 154 kV og skaffes en trans-
formator med passende omset-
ningsforhold. Statskraftverkene
hadde tilfeldigvis en ledig trans-
formator som passet. Det hastet
med å få bygget linjen og kob-
lingsanleggene ferdige før is og
snø satte inn for alvor og for å
skaffe distriktet kraft til vinteren.
Linjen ble bygget ferdig på min-




dre enn 3 måneder, som sikkert er
ny rekord. Den som først og fremst
har æren for at dette lyktes så
godt er overingeniør Karsten Ræ-
stad i Statskraftverkene, som le-
det byggearbeidet.

For å få rede på bakgrunnen for
kraftimporten har Fossekallen hen-
vendt seg til overingeniør Reidar
Goyer ved Elektrisitetsdirektoratet
som har deltatt i og ledet alle for-
handlingene med russerne.

Hvorfor er det nødvendig for
Statskraftverkene å kjøpe kraft
fra Sovjet, spør vi ?

Fordi det for tiden er stor kraft-
mangel i Øst-Finnmark. Dette om-
rådet har ikke ledningsforbindelse
med resten av landet, og er derfor
helt avhengig av produksjonsevnen
i egne kraftstasjoner. I de siste to-
tre årene har det vært mye mindre
nedbør enn normalt, faktisk den
dårligste periode i hele dette år-
hundre. Det er derfor lite tilsig
til kraftstasjonene i dette distrik-
tet. Til tross for en viss import
fra Sovjetsamveldet fra høsten
1970 av, måtte det sist vinter inn-
føres rasjonering for det alminne-
lige forbruk med opptil 't timer
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NORDMENN, FRA VENSTRE (OVERST)
ølk

Bäckmark, løytnant, tolk ved grensestasjonen.
0. R. Stub-Aune,  oberst, grensekommisscer (nesten skjult).
V. Lindboe Hansen,  verksdirektør, A/S Sydvaranger.
A. Aasen,  byråsjef, Industridepartementet.

Haugli Nielsen,  overingeniør, NV, Statskraftverkene.
Goyer,  overingeniør, NVE, Elektrisitetsdirektoratet.

P. Mohr, tolk ved  Utenriksdepartementet.
Aalefjcer,  direktør, NVE, Statskraftverkene.

0. Hauge,  elektrosjef,  NVE, Statskraftverkene.
K. Ræstad,  overingeniør, NVE, Statskraftverkene.
0. Hendriksen,  overingeniør, A/S Sydvaranger.
K. Aukrust, direktør,  A/L Varanger Kraftlag.
R. Johnsen,  overingeniør, NVE, Statskraftverkene.
K. Kummeneje,  overingeniør, Finnmark Fylkes Elektrisitetsforsyning.

FRA SOVJET
strøm-utkobling for døgnet. Indu-
strien ble stort sett holdt skades-
løs.

«Til tross for en viss import,»
sa du, har det vært importert kraft
fra Sovjet tidligere også ?

Ja, fra 1962 til 1964 og fra høs-
ten 1970 av. Denne importen har
imidlertid vært så vidt beskjeden
at Varanger Kraftlag har kunnet
stå som importør.

Har du vært med på alle disse
forhandlingene ?

Ja, jeg var med på forhandlin-
gene som varte fra september 1961
til mars 1962, og som førte til at
Varanger Kraftlag kjøpte kraft i
21/2 år av Sovjet.

Hvorfor måtte man kjøpe kraft
fra russerne, kunne det ikke skaf-
fes kraft fra Norge ?

I Øst-Finnmark er det lite ut-
byggbar vannkraft. I 1958 ble det
inngått en avtale mellom Sovjet-
samveldet og Norge om å dele fal-
lene i Pasvik-elva mellom seg. Den-
ne elva danner som kjent grensen
mellom de to land. Russerne over-
lot forresten byggingen av sine
kraftstasjoner ved Boris Gleb og
Hestefoss til det norske entrepre-




nørfirma Norelektro. Boris Gleb-
stasjonen ble ferdig i 1962, og Va-
ranger Kraftlag henvendte seg via
Elektrisitetsdirektoratet, Industri-
departementet og Utenriksdeparte-
mentet til russerne om en midler-
tidig kraftimport inntil deres egen
kraftstasjon i Pasvik, Skogfoss,
ble ferdig. Dette gikk russerne med
på.

Men varte forhandlingene om
dette i flere måneder ?

Ja, det er riktig. Selve kontrak-
ten, som var skrevet på. engelsk,
ble vi enig om i løpet av tre dager.
Da reiste representantene fra Va-
ranger Kraftlag, som hadde kom-
met til Oslo for anledningen, hjem
igjen. Siden fortsatte jeg på veg-
ne av kraftlaget å forhandle om de
tekniske vilkår for leveringen, og
d&tte tok tid.

Var det så vanskelig å bli enige
om dette da ?

Det var relativt enkelt for meg
med kjennskap til elektrisitetsfor-
skriftene og norsk praksis å vite
hva vi kunne gå med på. Var jeg
i tvil, tok jeg en telefon til drifts-
bestyrer Thingstad i Varanger
Kraftlag og spurte ham. Men rus-




serne var meget forsiktige, og den
russiske forhandleren, en overinge-
niør ved den sovjetiske handels-
representasjonen i Oslo, hadde in-
gen myndighet til selv å avgjøre
noe. Han måtte forelegge de

detaljer for sine oppdragsgivere
i Moskva.

Da Skogfoss kraftverk kom i
drift høsten 1964 trodde man at
Øst-Finnmark skulle ha kraft i
mange år. I 1970 var det imidler-
tid igjen for lite kraft på grunn av
tørke og lite vann i Pasvik-elva.
Da ble det på nytt rettet en hen-
vendelse til russerne, som ble vel-
villig mottatt. Denne gang ble for-
handlingene ført i Kirkenes.

Var du også med på disse for-
handlingene ?

Ja, jeg representerte Elektrisi-
tetsdirektoratet og dermed de «sen-
trale myndigheter». Jeg ledet mø-
tet som ble avsluttet på to dager.
Kraftimporten den gang var be-
grenset av kapasiteten på en spe-
sial-bygget transformator på 3500
kVA, som russerne eide, og kraften
kunne overføres på en 22 kV linje
som kraftlaget bygget fra Kirke-
nes til Boris Gleb. Til tross for
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NORGE
KJØPER KRAFT
FRA SOVJET

denne importen ble det for lite
kraft vinteren 1970/71.

Kunne det ikke skaffes kraft på
annen måte enn fra USSR ?

Jo, flere andre muligheter ble
vurdert. Adamselv Kraftverk på
42 MW, 180 mill. kWh pr. år, er
under utbygging og skulle egentlig
vært ferdig i fjor høst, men på
grunn av flere forhold, bl. a. dis-
kusjon om naturvern-hensyn ved
denne utbyggingen, ble anlegget
forsinket og blir først ferdig høs-
ten 1972. Samkjøringslinjen som
Statskraftverkene bygger fra Alta
vil først nå fram til Øst-Finnmark
i 1974. Det ble også undersøkt om
det kunne skaffes gassturbiner.
Det kunne det, men et tilstrekke-
lig stort gassturbinanlegg ville
koste bortimot 20 mill, kroner og
brenselskostnadene ville ligge mel-
lom 7 og 12 øre pr. kWh produsert
energi. Det billigste alternativet
var derfor å kjøpe kraft fra Sov-
jetsamveldet. Investeringene for
dette kom på mill. kroner.

Men er ikke også denne kraften
dyr i innkjøp ?

Jo, sammenliknet med vannkraft
i Sør-Norge er den dyr. I Finnmark
er det imidlertid få vannkraftkil-
der og, bortsett fra Alta-vassdra-
get, er alle dyre å bygge ut. Kraf-
ten fra Sovjet koster kr. 125 000
pr. mnd. for den avtalte kraften
og 3,5 øre pr. kWh for levert ener-
gi. Resulterende kraftpris ved fullt
uttak på 60 mill. kWh/år blir 6,0
øre/kWh. Dette er nesten det dob-
belte av produksjonsprisen for
vannkraft i Sør-Norge. Men tar vi
med overføringskostnader blir ikke
prisforskjellen så stor.

Men hvorfor kunne ikke Varan-
ger Kraftlag fremdeles stå som
importør ?

Fordi kvantumet nå oversteg
5000 kW som i konsesjonslovene
er satt som øvre grense for lokal
kraftutveksling med utlandet. For
større kvanta har staten ved Stats-
kraftverkene enerett til all kraft-
import og eksport. Og derfor måt-
te NVE — S nå stå som importør.

Du ledet jo også forhandlingene
i august i fjor ? Var det ikke mer 


naturlig at en representant fra
Statskraftverkene ledet disse ?

Jo, det kunne vært like naturlig.
Men siden Elektrisitetsdirektoratet
har som oppgave å hjelpe alle dis-
trikter i landet med å skaffe nok
kraft, enten dette skjer ved lever-
ing av statskraft eller f. eks. ved
egen utbygging i distriktet, ble jeg
også denne gangen bedt om å lede
forhandlingene. Overingeniørene
Vikanes og Aurlien fra Statskraft-
verkene var med på forhandlin-
gene. Dessuten var representanter
fra Finnmark fylke, Varanger
Kraftlag og A/S Sydvaranger til-
stede. Forhandlingene denne gan-
gen varte i tre dager og ble ført
delvis på russisk og delvis på norsk
side av grensen.

Hvordan er russerne å forhandle
med ?

De er meget hyggelige. Vi har
imidlertid inntrykk av at oppleg-
get er nøye gjennomgått på for-
hånd slik at forhandlerne vet hvor
langt de kan gå.

Hvilket språk snakkes det ?
I 1961/62 snakket vi engelsk og

klarte oss da uten tolk. Nå fore-
går alltid forhandlingene ved hjelp
av tolk og vi snakker henholdsvis
russisk og norsk.

Er det noen festligheter i forbin-
delse med møtene ?

Ja, det er klart. Møtene avslut-
tes alltid med en solid middag. Er
vi i Russland får vi vodka til ma-
ten, i Norge får vi akevitt.

Det blir vel høy stemning da ?
Ja, det blir det, men alt er under

kontroll. Og det holdes alltid tale
ved bordet der man takker hver-
andre for samarbeidet. Og så for-
telles det vitser og skrøner. Og her
trer den russiske og norske gren-
sekommisæren til. De to har et
utall av skrøner på lager.

Men er det ikke vanskelig å for-
telle vitser ved hjelp av tolk ?

Nei, det går fint. Når f. eks, en
russer forteller en god historie, ler
først alle russerne og tolkene. Der-
etter er det vår tur.

Kunne du ikke gjengi noen av
skrønene du har hørt ?

Jo, gjerne det, men da en annen
gang. Jeg tror ikke noen av dem
vil passe for gjengivelse i Fosse-
kallen.

Snakker dere aldri politikk med
russerne?

Ikke stor-politikk. Men russerne
forteller gjerne om arbeidsforhold
og andre ting i sitt hjemland, når
vi spør dem.

HURRA FOR DEN
SOM KOM
HER I ÅR!

Den store saka om større oppslags-
tavle som har gått att på mange
samarbeidsutvalsmøte er no endeleg
avslutta.

Onsdag kveld 22. 3. 1972 vart tavla
avduka ved ei tilstelling i rotunden.
Formannen i samarbeidsutvalet i hu-
set her heldt avdukingstalen. Han sa
at han kunne ikkje seie kor glad han
var for at denne store saka no ende-
leg var komen i hamn. Utvalet har
i lang tid arbeidt systematisk og sam-
vetsfult for å få gjennomført dette
prosjektet. Han takka administrasjo-
nen for den velvilje del hadde vist og
for det løpende gode samarbeid det
her hadde vore mellom leiinga og
dei ansatte.

Varaformannen tok so bort duken
og sa nokre ord om kor glad han og
var for at tavla var komen på plass.
Likevel sa han, er det med eit visst
vemod eg tenkjer på at vi no ikkje
har tavla vår å tale om på møta.
Han vende takken til dei tilsette for
den saklege og rolege måten dei har
ført striden for tavla, gjennom åra.
Slikt gjer godt å sjå og det styrkjer
trua på demokrati i arbeidslivet.

Etterpå fortalde sekretæren soga
til tavla. Når ein ser på den gamle
og den nye so ser ein at det er ein
stor framvokster. Striden for større
tavle vart teken opp alt året etter
at vi fekk slike utval, grunnen til
det var at dette var ei sak det stort
sett var semje om. Det var soleis
ikkje fåre for sprenging av samarbei-
det på denne saka. I alt hadde den
vore oppe på omlag 40 møte og det
hadde vore skreve 60 side opp og ned
om den.

Han fortalde so om tavla, den er
av tre kledd med sekkestrie og med
svart råme rundt. Tavla er plassert
19 cm over golvet og 73 cm frå kan-
tineveggen den er 157 cm lang og
122 cm høg 19154 cm2 dvs. omlag
32 cm2 til kvar av del 600 som arbei-
der i huset. Frårekna arbeidstida som
har gått med i samarbeidsutvala har
tavla kosta omlag 460 kr. og altso
77 øre pro persona. Sekretæren tak-
ka so til slutt for den store velviljen
saka hadde hatt i samarbeidsutvalet.
Aldri hadde so mange arbeidt so len-
ge med so lite.

S. N.

OG TAKK FOR DET
I og med at det er kome eit bord

der ein kan få kjøpt mjølk og kaffi
er det slutt med den lange køen i
kantina. Fossekallen har gjennom
åra hatt mange innlegg om dette
og er glad for å kunne melde om det
som her har hendt.

S. N.
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BEDRIFTSIDRETTinnen :\VE

Rennet ble i år arrangert i Haka-
vik av Flesaker og Hakavik i felles-
skap, lørdag 4. mars.

Der var deltakere fra kraft.- og
trafostasjoner, kontoret, L.område 2,
og som nytt innslag av året: trans-
porten.

Løypemannskapet hadde en hard
tørn de siste dagene før rennet da
det falt store mengder våt snø. Den-
ne snøen skapte nok også en del prob-
lemer for de 21 «A» og 19 «B»-løper-
ne som startet, men likevel var det
bare blide fjes å se utover dagen.

Etter rennet var det middag med
etterfølgende festlig samvær med
dans hvor deltakerne koste  seg  ut

de små timer.
W. E.

Klasse under 35 år:
Knut Solvang, Mår 	 29.38
Jan Bjerke, Nore 	 31.53
Knut Gislerud, Hakavik 38.11
Kjell Flåta, Nore 	 43.40

Klasse 35-42 år:




Bjarne Trulsen, Nore 	 33.41
Arvid Røv, Tokke 	 35.08
Jon Bakkalia, Tokke 	 38.50

Klasse 42-50 år:
Oddvar Sætrang, Flesaker 33.57
Nils Horn, L.omr. 2 	 36.22
Bjarne Aamold, Tokke . . . 	 38.08

Klasse over 50 år:
Hans Groven, Nore 	 36.24
Einar Kolstad, Tokke . 	 38.52
Helge Hagen, Nore 	 39.44

Turklassen: Middeltid  39.24.
1. Øivind Sagen, Smestad ÷ 0.53

Dagens raskeste dame: Gerd Grin-
de 32.58.

NORELEKTRO's vandrepokal til
det 2-mannslag som kommer nær-
mest middeltid ble vunnet av Haka-
vik ved M. Gislerud og Grete Grim-
nes.

POKALER:

NEKF' vandrepokal til beste løper,
vinnes 4 ganger:
Vunnet for 4. gang av K. Solvang,
Mår.

Ing. vandrepokal til beste 2-mannslag
over 42 år:

Nore ved H. Groven, H 

Hagen 	 1.16.08
Flesaker 	 1.16.49

Brødr. Berntsen' vandrepokal til beste
3-mannslag, alle klasser:

Vunnet til odel og eie av Nore ved
J. Bjerke, B. Trulsen og H. Groven.

NEKF' vandrepokal til beste
2-mannsiag under  42  år:

Nore v/J. Bjerke, B. Trul-
sen 	 1.05.34
Tokke 	 1.13.58

M.mestrenes  vandrepokal  til løper
ncermest middeltid i alle klasser:
Middeltid 40.43.

0. Ueland, Nore 	 41.09
K. Akselsen, Tokke 	 41.14

Genraldirektørens premie var 1.
premie i klassen under 35 år.

NVE-RENNET 1972

Arets renn gikk fra Idrettshøgsko-
len på Sogn 16. februar. Tåka og
nullføret som har preget vinteren
holdt  seg  også denne dagen, og det
ble føyet et nytt kapitel til slitets
saga. Racerne gikk Idrettshøgskolens
løype; damene en runde og herrene
to runder. Turgåerne fikk et nytt til-
bud i år, med egen trimløype, som
gikk til Ullevålseter. En kuttet ut
konkurransen og la hovedvekten på
trim-tanken. Oppslutningen oversteg
langt det en hadde våget å håpe på,
når værgudene ikke ville være med
på notene. Og her var det ingen som
nøyde  seg  med minstekravet til Nor-
gestrimmen (husk den framover!)
5 km. Nei alle «forserte» motbakker
og moter inntil de kunne stemple sitt 


startkort ved vendepunktet på Ulle-
vålseter. Trimklassen gikk i år len-
ger enn racerne da trimløypa var på
11 km, mens racerløypa var på knapt
10 km. Smoringsproblemer var det
nok, men ingenting er vel bedre å ha
i bakhånd enn akkurat det, når en
noe svak tid skal bort)forklares.

Og så var det fest etterpå, med
lapskaus, premieutdeling, dans osv.
Hveding delte ut premiene til racer-
ne og var raus med seiersklemmene
til damene, så vi håper dette resul-
terer i atskillig større deltagelse i
dameklassene neste år. Ellers for-
synte Chr. Nielsen  seg  grovt av pre-
miebordet som vanlig. Han tok med
seg  alle de premier han hadde mu-
lighet til å vinne.

Premieutdelingen i trim-klassen
tok Erik Haugen  seg  av, og her var
ingen ting avgjort på forhånd. Alle
skulle ha like store premiesjanser,
så det hele ble avgjort ved loddtrek-
ning. Metoden ble meget populær
med mange og praktiske premier som
termos, skitupp, skismøring osv.

Dansen gikk lystig til toner fra
to allsidige musikere som holdt det
gående jevnt og trutt hele kvelden.
Den tradisjonelle «smøre»-stasjonen
ble flittig benyttet mellom rundene
på gulvet og det ble forsøkt flere
kjente merker som alle så ut til å
virke like godt. Selv om det kanskje
ble litt trått mot slutten og noe sling-
rete spor for noen, så kom da for-
håpentlig alle vel igjennom det hele.

RESULTATER:

Damer kl. I.
R. Pytte Asvall 	 26.50
R. Flæte 	 33.10

Damer kl.
1. L. Kristiansen 	 29.54

Herrer kl.
K. Fløystad 	 35.13
K. Stabell 	 36.51
P. Askildsrud 	 38.12
0. B. Elve 	 38.40

Herrer kl. IV.
Chr. Nielsen 	 35.00
P. Røyri 	 35.43

Herrer kl. V.
0.  Andreassen 	 40.14
0. Stokkebø 	 40.17
T. Vinje 	 40.48

Herrer kl. VI.
J. Andersen 	 43.29
F. Storaker 	 47.35

ØSTLANDSVERKENES SKIRENN 1972
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DEP-RENNET 1972
Arets løype var den samme som

i fjor med start og innkomst ved
VM-huset, Holmenkollen. Værforhol-
dene var de beste med sol og vind-
stille, noe som gjorde at enkelte fikk
litt problem med smøringen. Med noe
over tusen deltagere tar det sin tid
å få alle gjennom løypa, men Tele-
verket som arrangerte kom godt fra
det. NVE stilte med en liten, men
god tropp.

Vandrepokalen til beste 4-mannslag
uansett klasse ble vunnet til odel og
eie etter at NVE's lag i år. Nielsen,
Fløystad, Røyri og Stabell var mer
suverene enn noen gang tidligere. Kjell T. Fremnes rieige Kulberg Roar  Bjordal.

Av resultatene nevnes:

Kl. 1 aktive under 35 år:
Nr. 4 K. Stabell 	

5 Per Askildsrud 	

Kl. 2 aktive 35-42 år:
Nr. 1 Chr. Nielsen 	 37.03

2 P. Røyri 	 38.03

Kl. 3 ikke aktive under 35 år:
Nr. 1 K. Fløystad 	 37.53

Kl. ikke aktive 35- 42 år:

Nr. 7 T. Kristensen 	 44.59

Kl. 5 ikke aktive 42 - 50 år:

Nr. 2 0. Stokkebø 	 42.16
3 T. Vinje 	 42.47

Kl. 6  ikke aktive over 50 år:
Nr. 3 J. Andersen 	 44.26

100 løpere gikk Randsfjordløpet
Guttormsen vant

Norges første distanseløp på skøy-
ter ble søndag avviklet på Jarenvan-
net med Brandbu Idrettsforening som
arrangør. Løpet som opprinnelig var
lagt til Randsfjorden, måtte flyttes
til Jarenvannet på grunn av over-
vann på den allerede anlagte 7,5 mil
lange banen på Randsfjorden. Tilsam-
men hundre løpere stilte til start, og
det var fellesstart for de enkelte klas-
ser.

I eliteklassen lå lenge Per Willy
Guttormsen og Erik Aarethun fra
Gjøvik likt, men i siste runde avgjor-
de ASK-gutten løpet til sin fordel og
innkomsten var i rene 1500-meter-
stilen.

Eliteklassen, 5 mil:
Per Willy Guttormsen, Oslo 1.25.51
Erik Aarethun, Gjøvik . . 1.27.25
Magnus Nereng, Gjøvik . . 1.35.33
Jaap Bax, Nesøya 	 1.39.30

Over 50 år:
Helge Holstad, Leinstrand 1.50.08
Odd Jacobsen, Oslo 	 2.26.20

Under 18 år:
Knut Gunnar Brenne, Verdal . . 38.04
2. Svein Graadal, Hamar/Oppd. 39.44

Iver Haugaard, Oslo 	 39.55

Kan det gjøres bedre ?

Fotballgruppa innen NVE vil med
dette få presentere  seg  for Fossekal-
lens lesere. Vi har i år drevet mer
aktivt enn tidligere med en spillestall
på ca. 15 spillere.

Etter en 4. plass i bedriftsseriens
div. i fjor, satte vi oss som mål

å nå opp i 3. div. denne sesongen.
Programmet for 72-sesongen blir der-
for stort og krevende.

Serien starter medio april, og innen
da skal vi kjøre gjennom flest mulige
privatkamper.

Treningen startet allerede 24/1 og
har vært drevet hver mandag siden.
Opplegget for treningen har stort sett
vært det samme hver  gang  med kon-
disjonstrening, gymnastikk, fotball-
spill, innetrening i fritidsrommet og
avsluttet med badstue i kjelleren. Vi
vil i denne forbindelse bare kort nev-
ne behovet for en utvk14se av fritids-
rommet. De av oss som har vært i
nabobygget hos ELKEM kan bare
håpe på at det også her i huset byg-
ges  et fritidsrom som tilfredsstiller
behovet.

Hva treningen angår så er denne
hele tiden holdt innenfor rammen av
bedriftsidrett. Det er derfor ingen
som skal være redd for at vi stiller
umenneskelige krav til dere som vil
delta. Det synes som om opplegget
er blitt positivt mottatt av de aktive
hittil. Når sneen blir borte er det me-
ningen å trekke flere fortalltekniske
øvelser inn i bildet. Dette er blitt for-
sømt tidligere og kan bety mye for
laget.

Ved siden av vårt håp om opprykk
har vi i år en annen stor oppgave
foran oss. I begynnelsen av juni får
vi besøk fra Sverige. Vattenfall kom-
mer til Oslo med et herrelag og et
damelag i fotball! Nå kan det altså
realiseres hva vi har pratet om i åre-
vis. Svenskene som betaler opphold
og reise selv vil bli innkvartert på
Voksenåsen. Vår oppgave blir da kun
å spille vertens rolle. I denne forbin-
delse har vi et utmerket samarbeid
med velferdskontoret. Hvis NVE ikke
selv kan stille noe damelag mot
svenskene vil vi skaffe en motstan-




der blant deltagerne i fjorårets uoff
sielle NM i damefotball.

Når et slikt samarbeid innledes er
det vårt håp at vi til neste år kan
gjøre gjenvisitt til Sverige.

Men vi trenger flere spillere. På
grunn av fraflytting har vi mistet
flere spillere, og selv om noen nye
er kommet i tillegg er vårt behov
ennå ikke dekket. Det er spesielt de
mange tjenestereiser om sommeren
som skaper vanskeligheter for laget.
Det er imidlertid vår overbevisning
at det sitter flere NVE-ansatte rundt
i bygget som kan bety en verdifull
tilvekst til fotballaget. Vårt ønske er
derfor at flest mulig finner frem tre-
ningsdrakten etter vinterens dvale og
møter opp til neste trening.

Fotballgruppa
Fremnes. Kulberg.

ORIENTERINGSGRUPPA
Kan du tenke  deg  å trimme litt

iblant ? Løpe litt sånn for moro skyld
når det måtte passe, og kanskje få
litt inspirasjon fra andre ? Da burde
du prøve med noen orienteringsløp.

For nybegynnere vil vi arrangere
et kurs i slutten av april der bruken
av kart og kompass vil bli gjennom-
gått. Etterpå følger vi opp med in-
terne treningsløp som blir lagt til de
nærmeste skogsområdene. De vil of-
test gå på mandager like etter ar-
beldstid. Da er det bare å møte opp
og starte når det måtte passe.

Kretsens ordinære løp begynner
først i mai. Fra da av til langt ut på
høsten arrangeres det 2-3 løp i uken
bortsett fra jull måned. NVE står
som arrangør av løpet torsdag 25.
mai. Ellers går Solo-stafetten og Bud-
stikke-KM på forsommeren, mens in-
dividuelt KM går i september. På
den tiden har vi også vårt eget klubb-
mesterskap.

Så vil jeg bare minne våre «gamle»
o-løpere på at litt forhåndstrening
slett ikke er skadelig. Vi har jo litt
av hvert å. forsvare etter fjorårets
fine sesong.

Vel møtt  i  skogen igjen, alle sam-
men!  Bjordal.

"." HEI39.27

ALLE SAMMEN!
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Sittende fra venstre:

Gerd Støren og
Karin Sandbjør.

Stående fra venstre:

Reidar Goyer,
Jon Tveit,
Kjell T. Fremnes,
Kjell Amundsen,
Per Askilsrud,
Endre Anthonsen,
Henrik Henriksen,
Kjell Køber og
Ivar Glende.

ELEKTRISITETSAVDELINGEN
Ved Kjell Amundsen - fungerende leder for avdelingen

Elektrisitetsavdelingen er pålagt
den generelle planlegging for vide-
re utbygging av landets kraftpro-
duksjonssystem og hovednett med
forbindelser til naboland.  I  arbei-
det inngår også teknisk økonomisk
koordinering av de enkelte elektri-
sitetsverks utvidelsesplaner.

Arbeidet ved avdelingen skal bl.
annet gi :

Underlagsmateriale for myndig-
hetenes program for den videre
utbygging av elektrisitetsforsy-
ningen.

Underlagsmateriale for prosjek-
tering av kraftverk og nett.

Generelt underlagsmateriale
vedrørende elektrisitetsforsy-
ningen.

Oppgaven i dag er til rett tid
og på forsvarlig måte å løse de
dagsaktuelle oppgaver, systemati-
sere arbeidet ved avdelingen, for-
bedre planleggingsmetodene etter
hvert som oppgavenes art og ny
erkjennelse tilsier dette.

Organisasjonsmessig er arbeidet
ved avdelingen delt på tre konto-
rer. Arbeidets art medfører at kon-
torene må gå sammen om løsnin-




gen av en rekke oppgaver. Elek-
tronisk databehandling er et vik-
tig hjelpemiddel i arbeidet ved de
forskjellige kontorer. Virksomhe-
ten medfører utstrakt samarbeid
med andre avdelinger i NVE, elek-
trisitetsverk og andre.

Kontoroppdelingen er som følger :

1. Kontoret for markedsanalyse og
statistikk (EEM).

Kontorleder er overingeniør Reidar
Goyer.

Arbeidsområdet innen kontoret
deles hensiktsmessig på to seksjo-
ner. En seksjon med området data-
bank og prognoser, og en seksjon
med området teknisk økonomisk
sekretariat.

Viktige oppgaver ved EEM vil
være innsamling og bearbeiding av
data vedrørende landets elektrisi-
tetsforsyning og til en viss grad
vedrørende landets samlede energi-
forbruk, utarbeidelse av prognoser
over landets behov for elektrisk
energi og effekt, og for energi- og
effektbehovets fordeling over året
og over døgnet og energi- og ef-
fektbehovets fordeling geografisk
i landet, utarbeide oppstillinger 


over elforsyningssituasjonen i lan-
det og i forskjellige landsdeler,
stille opp kraftbalanser basert på
egne prognoser og ellers innhente-
de opplysninger fra andre.

Blant de presserende oppgaver
ved kontoret må en trekke fram
innsamling og bearbeiding av da-
tamateriale slik at det er hensikts-
messig ordnet for brukerne. Det
er nærliggende å trekke fram ma-
teriale som inngår som delunder-
lag ved planlegging som utføres
på de to andre kontorer ved avdel-
ingen, underlag vedrørende kraft-
verker, ledninger, prognoser, men
kontoret må også kunne betjene
hele NVE og eventuelt andre in-
teresserte. Spesielt synes det vik-
tig å få systematisert behandlin-
gen av datamateriale slik at en et-
ter hvert bare kan skjøte på med
nytt materiale og til en hver tid
ha ajourførte data på de forskjel-
lige felter. Registrering av effekt-
forbruk og utarbeidelse av prog-
noser på dette felt er hittil utført
kun i meget beskjeden grad her i
landet. Ved utbyggingsplanleggin-
gen har vekten vært lagt på energi-
dekningen. I forbindelse med plan-
lagt innføring av varme- og kjer-
nekraft i systemet vil effektdek-
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ningen få en større økonomisk be-
tydning ved planleggingen, og det
er derfor nødvendig å følge effekt-
etterspørselen nøyere.

I samarbeid med Samkjøringen
og Nordel er det satt i gang en
registrering av effektforbruket i
5 uker i året. Kontoret vil bli en-
gasjert i den videre bearbeidelse
av disse oppgaver og likeledes i
frembringelse av oversikt over til-
gjengelig effekt i vårt produk-
sjonssystem til enhver tid.

I tillegg til nevnte oppgaver,
som stort sett er ledd i planlegg-
ingsfunksjonen, vil kontoret være
tillagt en rekke andre gjøremål,
herunder kontakten med en rekke
internasjonale organisasjoner, for
eks. ECE, OECD, Nordel. Det gjel-
der her utveksling av opplysninger
og tildels videre formidling av opp-
lysninger.

Besvarelse av en rekke henven-
delser fra inn- og utland vil kunne
regnes inn under omtrent samme
arbeidskategori, deltakelse ved
oppstilling av underlagsmateriell
for nasjonalbudsjett vil inngå i
oppgavene. Når f. eks. Nordel's se-
kretariat blir lagt til Norge vil
dette hensiktsmessig kunne legges
til dette kontor. Kontoret må også
kunne stå for utarbeidelsen av en
del opplysningsmateriell om Norsk
elektrisitetsforsyning.

2.  Kontoret for planlegging av
kraftproduksjonssystemet (EEE).

Kontorleder er overingeniør Jon
Tveit.

Arbeidsområdet innen kontoret
deles hensiktsmessig på to seksjo-
ner.  fl

En seksjon med område generell
langtidsplanlegging og utviklings-
arbeid, og en seksjon for vurdering
av utbyggingsprosjekter, og vur-
dering av systemets produksjons-
evne til enhver tid.

For den først nevnte seksjon vil
viktige arbeidsoppgaver være å be-
regne den mest økonomiske sam-
mensetning av elektrisitetsforsy-
ningens produksjonsapparat i tiden
framover. En må her gå ut fra en
antatt belastning med sin fordeling
over året og over døgnet, dagens
produksjonssystem, og generelle
kostnadskarakteristikker for alle
aktuelle genererings alternativer
for den videre utbygging. De ener-
gikilder en i dag må ta hensyn til
i dette arbeid er foruten vann-
kraftressursene, varmekraft (olje-




kraftverk, forenklede oljekraft-
verk, gassturbiner, dieselaggrega-
ter) kjernekraft og import og eks-
portmuligheter til naboland. Lig-
nende beregninger for hele det nor-
diske produksjonssystem utføres
for tiden også ved kontoret for
Nordel. Dessuten beregnes gevins-
ten ved samkjøringsforbindelser
sett ut fra nyttevirkninger i pro-
duksjonssystemet for energi.  Di-
mensjoneringsgrunnlag for vann-
kraft og tilsvarende grunnlag for
andre krafttyper utarbeides. Kon-
toret vil dessuten måtte utføre ut-
redninger vedrørende rasjonell an-
vendelse av elektrisk energi, utred-
ninger vedrørende konkurranse-
forhold mellom ulike energibærere
og teknisk- økonomiske analyser
vedrørende produksjonssystemet.

Et uunnværlig hjelpemiddel i det
nevnte arbeid er driftssimulerin-
ger av produksjonssystemet ved
hjelp av elektroniske datamaski-
ner. Simuleringsmodellene som an-
vendes er dels utviklet av andre,
dels av EE selv. Dette er et felt
hvor det også i tiden framover vil
måtte foregå utviklingsarbeider.

Viktige oppgaver ved den annen
seksjon innen EEE vil være å vur-
dere konkrete utbyggingsprosjek-
ter for å undersøke at disse passer
inn i den generelle plan man er
kommet fram til under langtids-
planleggingen. Ved vurderingen må
en søke å gå noe i detalj når det
gjelder reguleringsgrad, maskin-
installasjon osv, for sammen med
byggherren og eventuelle konsu-
lenter å finne fram til om nytten
av marginale utvidelser er større
eller mindre enn kostnadene som
er forbundet med disse. I andre
tilfeller kan det være aktuelt bare
å vurdere nytteverdien av hele pro-
sjektet mot kostnadene. Nyttever-
dien vurderes som regel mot annen
måte å skaffe kraft på. På denne
måten får en et grunnlag for å
kunne prioritere kraftanlegg inn-
byrdes eller vannkraftprosjekter
mot andre generingsalternativer.
Beregning av produksjonssystem-
ets produksjonsevne til enhver tid
ved hjelp av direkte simuleringer
vil etter hvert bli en oppgave for
dette kontor. Hittil har en som
kjent ved oppstilling av kraftba-
lanser i vårt vannkraftsystem sum-
mert produksjonsevnen på de for-
skjellige kraftstasjoner under be-
stemmende forhold og hertil plus-
set på en samkjøringsgevinst  in-
ternt  og eksternt. 


3.  Kontoret for planlegging av
nettsystemet (EEP).

Kontorleder er overingeniør Kjell
Amundsen.

Kontorets arbeidsområde kan
hensiktsmessig deles på to seksjo-
ner. Den ene seksjon omfatter først
og fremst generell langtidsplan-
legging og utviklingsarbeid mens
den andre seksjonen har hoved-
vekten på vurdering av aktuelle
utbyggingsprosjekters innvirkning
på nettsystemet og tilpassing av
utbyggingen med sikte på å
malisere sum kostnader for pro-
duksjon, overføring og ulemper.

Hovedoppgaven ved EEP vil væ-
re planleggingen av den framtidige
utforming av hovednettet. Dette
arbeid må baseres på prognoser og
antakelser om belastningsstignin-
gen og alternative forutsetninger
om utformingen av produksjons-
systemet. Samkjøringsforbindelser
til naboland og hensiktsmessig til-
passing mellom hovednett og det
underliggende nett vurderes også
i denne sammenheng. Det foretas
EDB-beregninger av last- fordeling
og spenningsforhold for aktuelle
nettutforminger under forskjellige
framtidige tenkte driftsforhold.
Stabilitetsberegninger får stadig
større betydning i nettplanleggin-
gen etter som det sammenhengende
nett øker såvel i omfang som i
kompleksitet. Innføring av kjerne-
kraftverk i vårt system nødvendig-
gjør stabilitetsberegninger ved de
fleste nettundersøkelser og på
grunn av den internordiske sam-
kjøring er det nødvendig å repre-
sentere hele det nordiske nett ved
disse beregninger.

De nevnte tekniske beregninger
skal sammen med økonomiske ana-
lyser gi underlag for valget av
spenningsnivå og ledningsdimen-
sjoner for framtidige ledninger
samt gi holdepunkter for å fast-
legge størrelse og plassering av
aktive og reaktive produksjons-
reserver ved alternative utformin-
ger av forsyningssystemet. Videre
gir beregningene en del nødvendige
underlag for å fastlegge optimal
stasjons og aggregatstørrelse for
varme og kjernekraftverk samt
fastlegge hensiktsmessig lokaliser-
ing av slike verk. Kontoret skal
også stå for utredningen vedrøren-
de krav til effektfrekvens- og spen-
ningsregulering i den utstrekning
disse er dimensjonerende for kraft-
systemet.
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De nye genereringsformer for
elektrisk kraft som etter hvert
vil inngå i vårt produksjonssys-
tem, og det stadig mer omfattende
nettsystem bidrar til at nye og
stadig mer kompliserte beregnings-
metoder må tas i bruk i nettplan-
leggingen. Ikke minst må effekt-
dekningen vies større oppmerksom-
het. Avdelingen har fått satt i
gang et utviklingsarbeid ved EFI/
NTH på dette felt og avdelingens
egne folk deltar også i dette ar-
beid. En er nå i ferd med å ta i
bruk de første modeller for bereg-
ning av sannsynlighet for at et
gitt produksjonssystem under vis-
se forutsetninger skal kunne dekke
prognosert belastning, når det
sees bort fra det mellomliggende
nett. En kan her beregne risiko for
effektsvikt over en viss valgt stør-
relse, svikt hyppighet, svikt varig-




het og sviktens omfang. Det arbei-
des videre med beregningsmetoder
og modeller hvor påliteligheten
systemet kan vurderes mer gene-
relt. I første omgang vil en søke
å finne fram til beregningsmetoder
hvor både produksjonsapparat og
overføringsnett medtas når sann-
synlighet for dekning av et vist
effektbehov vurderes. Det første
skritt i denne retning er tatt ved
at man har utviklet modeller hvor
en kan beregne hvordan en ledning
mellom to systemer med produk-
sjon og belastning kan virke inn
på mulig effektdekning i de to
systemer. Andre land er kommet
lengre enn oss i utviklingen av
metoder, men vi har her også fått
et underlag for diskusjon med an-
dre planleggere. Beregningsresul-
tatenes troverdighet er på dette
felt som ellers avhengig av de inn-

gangsdata som må benyttes.
Viktige arbeidsoppgaver vil og-

så være vurdering av de enkelte
elektrisitetsverks utbyggingspro-
sjekter, teknisk økonomisk koor-
dinering av denne utbygging, sam-
arbeid med oversiktsplanleggerne
for å få innpasset elektrisitetsfor-
syningens anlegg i samfunnets to-
tale utbyggingsplaner, beregning
og vurdering av fordelingsnett bl.
a. med tanke på sammenkoblingen
med hovednettet. Det må her be-
merkes at samarbeidet med over-
siktplanleggerne bør utvides i ti-
den framover da det stadig blir
vanskeligere å få plassert elforsy-
ningens anlegg. Stadig fler av dem
som skal gi uttalelser i slike saker
forlanger å få vite alternative sys-
templaner i distriktet for 10 og 20
år framover før de avgir sin ut-
talelse.

Smånytt
FRA SAMARBEIDSUTVALSMØTE:

NVE VESTLANDS-VERKENE
26. JANUAR 1972

Sak nr. 8.

Sjøwall — i egenskap av formann-
skapsmedlem — hadde kontaktet
Bern i anledning den misnøye som
hersket på kommunalt plan p.  g.  a.
den form for utlysing av stillinger
som Statskraftverkene hadde prakti-
sert og spurte hvorfor stillingene ikke
ble avertert i lokalavisene. Saken
hadde fått spesiell interesse etter at
en undersøkelse som nylig var off ent-
liggjort, viste at kraftutbyggings-
kommuner sjelden oppnår å få sine
folk beskjeftiget i faste stillinger når
utbyggingen er avsluttet.

Bern opplyste at han selv hadde
reagert på den form annonsene hadde
fått og at de ikke var i samsvar med
hans forslag. I Oslo ble det opplyst
at det var kommet nye retningslinjer
for utlysing av stillinger. De 3 nevn-
te stillinger hadde p.  g.  a. utformin-
gen i annonsene, ikke fått tilfreds-
stillende søkere, og måtte derfor
averteres på ny.

Samarbeidsutvalget gikk enstem-
mig inn for at ledige stillinger skal
averteres på en entydig måte og med
fullstendige annonser i så mange av
distriktets aviser som mulig slik at
eventuelle kandidater fra det lokale
område kan bli kjent med de ledige
stillingene og ha mulighet til å kon-
kurrere om de. For kommunene be-
tyr det meget å få ansatt noen av
sine innbyggere i faste stillinger da
dette bedrer kommunenes økonomi.

SAMARBEIDSUTVALSMØTE  PÅ
HURDAL HOTELL

Frå 2. til 4. mars var det sammøte
mellom formennene og varaformen-
nene i alle samarbeidsutvala i NVE
på Hurdal hotell. På alle store anlegg
er det slike utval og sameleis på
kraftstasjonane. Drifta har 7 utval
og anlegga 6, det er hovudsamar-
beidsutval for drifta og hovudsamar-
beldsutval for anlegga og so er det
samarbeidsutvalet ved sentraladmi-
nistrasjonen, i alt 16 utval. Alt i alt
var der samla vel 50 stykke desse
dagane og der var so vidt eg veit ut-
greiinger om både det eine og det an-
dre. Referatet frå møtet kjem til å
bli på vel 100 stensilerte sider og
kjem ut på sommaren har  eg  frett.
Der var mellom anna utgreiingar om
NVE både av Generaldirektøren og
Kraftverksdirektøren om slikt som
var aktuelt då.

Smånytt
FRA ELEKTRISITETS-
DIREKTORATET

KURS OG MØTER
På kjemikonferansen som Den

norske Ingeniørforening arrangerte
i Oslo 21. 2 72 deltok overingeniør
Kjell Køber.

På Skipselektroteknisk forenings
konferanse på Halvorsbøle, Jevnaker,
den 10. og 11. februar 1972 deltok
overingeniør Fr. Løvmo og avdelings-
ingeniør Geir Bull-Njaa.

Lønns- og Prisdepartementet, Opp-
læringsseksjonen, arrangerte i tiden
13.-25. mars 1972 en «Konferanse 


om administrasjon og lederspørsmål»
på Gran på Hadeland. Fra E-direk-
toratet deltok overingeniør Johan
Warloe.

Fagsjef Alf Johansen har deltatt
en IEE-konferanse om «International
medium voltage earthing practices»
i London 21.-23. mars 1972.

Overingeniør I. Steine har vært
foredragsholder på «Nordisk Spesia-
listmøte om nettstasjoner» som ble
arrangert av de nordiske elverksfore-
ningene i Helsingfors 1.-2. mars
1972.

På et kurs om «Kjernekraft-sikker-
het-miljø» som Institutt for atom-
energi arrangerte på Kjeller 17. mars
1972 deltok overingenlør Jon Tveit
som foredragsholder.

Oppnevninger.
Samarbeidsutvalg.

Som varamann for direktør Gun-
nar Vatten i Samarbeldsutvalget ved
sentraladministrasjonen i NVE er
oppnevnt fagsjef Andreas Rognerud.

PÅSKE PÅ
FERIESTADANE

Som vanleg møttest folk frå ymse
arbeidsplassar i NVE på feriestadane
i påska. På Vamark var det folk frå
Dalen, Hasle og hovudkontoret. Ta-
let på gjester skifte lit, men var på
det meste 35. Det var ein huslyd frå
Dalen ein frå Hasle to frå kvar av
avdelingane E, S og V. Omlag halv-
parten var ektepar del andre var ung-
domar, berre eit bom som var lite
og so 2-3 i folkeskulealderen.

På Songa var det motsett, der var
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NVE's PERSONALE
Endringer i januar og februar 1972

Nytilsatte:

Aune, Arne
Evensen, Bjørn Dag
Furuberg, Svanhild
Gjervan, Anders L.
Hallberg, Per A.
Holm, Gerd
Isaksen, Jan
Kroken, Svein
Langfeldt, Ragnar
Lillefjær, Harald
Mikkelsen, Nanna
Moene, Terje
Nerhus, Torunn
Olsen, Knut
Paus, Nicolay
Reed, Petter
Resell, Astor
Rognerud, Andreas
Sandbjør, Karin
Tveit, Oddvar

Overingeniør II
Avd. ingeniør II
Bedriftssykepleier
Avd.ingeniør II
Overingeniør I
Sekretær I
Ktr.fullmektig I
Avd.ingeniør II
Avd.ingeniør II
Avd.ingeniør II
Ktr.assistent I
Konstruktør III
Maskinbokholder
Avd.ingeniør II
Tegner I
Avd.ingeniør II
Oppsynsmann I
Fagsjef
Ktr.assistent  I
Overingeniør  I

SBA
SBF
Folgefonn-anl.
SR, Vik-anl.
VVV
AP
SR, Skjomen-anl.
EEP
VVV
EKT
SK
SDT
Folgefonn-anl.
SEL
SBF
SBF
Folgefonn-anl.
ES
EA
SEK

Avansement og opprykk:

Akselsen, Arne T.
Andersen, Johan
Berge, Bjarne
Bu, Olaf J.
Ebbesen, Ragnar
Egeberg, Yngvar
Engen, Arne
Fagerberg, Erik
Groven, Hans

Konsulent I AP
Overingeniør I SBF
Maskinmester I Vestl. -verken e
Konstruktør II Folgefonn-anl.
Konsulent II AE
Avd.ingeniør I SBF
Konstr. III/skiftleder Nore-verkene
Sekretær II AE
Konstr. III/skiftleder Nore-verkene

Groven, Kristian
Hagen, Nils L.
Henriksen, Kr. E.
Hveem, Jens Chr.
Iversen, Knut M.
Jacobsen, Erling
Jørgensen, Johannes
Kristiansen, Hans
Krossli, Bjørg
Knudsen, John Egil
Lunde, Ståle
Løkkebø, Otto
Michaelsen, Terje
Monsen, Torbjørn
Nilsen, Karl A.
Nord, Ivar
Onsvåg, William
Oterholm, Harry
Roghell, Gerhard
Rokås, Terje
Rørbakken, Gunnar
Sagerup, Kåre
Tobiassen, Odd
Ulen, Anna
Ulvund, Tor
Valla, Aage
Vøien, Petter
Walle, Asbj ørn

Fratredelse, annen:

Bjella, Leif H.
Elve, Odd Bjørn
Evensen, Einar
Groven, Øystein
Hovelsrød, Berit
Johnsen, Kari
Jupskås, Gunvald
Kjenna, Victor D.
Nilsen, Hans Z.
Nordlund, Sturla
Røyneberg, Andreas
Strømsheim, Per G.
Sørlie, Georg
Vrålstad, Per Simen

Konstruktør I
Konstr. III/skiftleder
Konstr. III/skiftleder
Overingeniør II
Overingeniør II
Ledn.mester
Konstr. III/skiftleder
Konstr. III/skiftleder
Ktr.fullmektig I
Konstr. III/skiftleder
Konstruktør II
Avd.ingeniør I
Overingeniør II
Konstr. III/skiftleder
Fagsjef
Oppsynsmann I
Betjent i særklasse
Konstruktør II
Konstr. III/skiftleder
Oppsynsmann I
Konstr. III/skiftleder
Oppsynsmann I
Overingeniør II
Fullm. i særklasse
Maskinmesterass.
Konstr. III/skiftleder
Avd.ingeniør I
Transportleder

SDT
Tokke-verkene
Tokke-verkene
VVT
Rana-verkene
Ledn.omr. 11
Rana-verkene
Nore-verkene
Skjomen-anl.
Nore-verkene
SR, Folgef.-anl.
SR, Folgef.-anl.
ET 6
Rana-verkene
SS
Folgefonn-anl.
SK
SEA
Rana-verkene
SBF
Tokke-verkene
Skjomen-anl.
SBP
EA
Aura-verkene
Rana-verkene
SBP
Skjomen-anl.

Nore-verkene

Fratredelse med pensjon:

Pinsland, Gudmund Lagerformann

Konsulent II
Konstruktør I
Oppsynsmann II
Konstruktør II
Ktr.fullmektig I
Ktr.assistent I
Maskinmesterass.
Konstruktør III
Oppsynsmann I
Førstesekretær
El.maskinist
Konstruktør III
El.maskinist
Avd.ingeniør II

EA
SSK
Skjomen-anl.
Folgefonn-anl.
ET 1
SBF — Forus
Tokke-verkene
SBP
Skjomen-anl.
EEM
Aura-verkene
SDR
Aura-verkene
EKT

PÅSKE -
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ei yrande mengd med born, helle  17
stykke i folkeskulealderen og ned-
over, so var der 5 ungdomar og 16
vaksne. I huslyd frå Dalen 3 frå. V og
4 frå S.

På Pålsbu var 4 ektepar 1  frå V
og  3 frå S med i alt 9 born.

Både på Songa og Pålsbu var det
skirenn, men ikkje på Vamark. Påls-
bu hadde strålande sol i 3 dagar,
torsdag og fredag og laurdag medan
det på dei to andre stadane var klår
himmel berre dei to siste. Veret var
forresten ideelt, for ein fekk sola på
slutten av helga og av den grunn
vart det lite flassing etter  påske. Red.
var på Vamark og tok tur til Songa
og helsa på del som var der. Til
Pålsbu var for langt å reise so deri-
frå har eg frett etter påske.

S.N.

KJERNEKRAFT — SIKKERHET — MILJØ
var emne for eit kurs på Kjeller 17. mars 1972 som Institutt for Atomenergi og
Vassdragsvesenet hadde for pressefolk.

Kurset vart innleia av adm, direktør på Kjeller. V. 0. Eriksen som ønskte
deltakarane velkomne. Utanom han var  det åtte korte foredrag so det vart
mykje på ein dag.  Av  desse var to frå NVE, ein frå. Statens institutt for
strålehygiene og ein frå Institutt for Atomenergi i Halden. Del andre som
holdt foredrag var frå Kjeller.

Emna var:
Hva  er kjerneenergi?
Hvordan virker en atomreaktor 	  Undervisningsleder E. Andersen.
Kjernekraftverk 	  Overingentiør R. Lingjcerde.
Kjernekraftverk/vannkraft 	  Overingeniør J. Tveit.
Avfall fra kjerneenergi 	
Atomlovgiving og sikkerhetsbehandling  Forskningssjef K.  P.  Lien.
Strålevirkning på levende organismer . 	  Overlege, dr. med. F. Devik.
Reaktorsikkerhet, reaktoruhell 	  Oand. real  H.  Smidt-Olsen.
Radioaktivt utslipp og miljøpåvirkning  Cand. real U. Tveten.
Byggestedsvurdering vedrørende kjerne-

kraftverk  1 Norge 	  Overingeniør E. Diesen.

Eit  av inntrykka ein sat att med var at fårane for helseskade ved bruk
av atomkraftverk er sterkt overdrevne. Dette gjeld både på kort og langt
sikt, både forbrenning og kreft. Vi brukar nok  mange slag  stoff til dagleg
som er mykje fårlegare, avdi vi ikkje er redde nok for dei. Når det gjeld
radioaktiviteten i atombrensel veit dei som steller med slikt, både kor fårleg
det er og korleis dei skal ta vare på det.  S. N.

Aktietrykkeriet - Oslo, 1972


