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Så kommer
da en forunderlig
oppfatning
spørsmål
fra aviser
og andre:
Vil ikke disse
prosjektene
for vannkraftog atomkraftutbygging?
som gassen
kan skaffe
landet
kraft
billigere
før hadde,
er det så visst ingen
trusel,
men
glede.
Det er ikke noe mål for vår etat, eller
kraften
for all tid skal komme
fra vassdragene,
større
fordeler.

av «kraftutbyggerne»
til syne i
gassfunnene
bety en trusel
mot
Nei, dersom
en ny ressurs
og bedre
enn de ressurser
man
en vinning
som må hilses
med
for noen som arbeider
her, at
dersom
andre
kilder
byr på

15
18

Fra

Ødegård

store

2

Elektrisitetsforsyningen
Det

er funnet

I Ekofisk-feltet,
midsveis
mellom
Lista
og England,
er gassen
«assosiert»
med olje, dvs, den kommer
ut når oljen tappes,
på samme
måte som gassen
i en flaske
brus. I Frigg-feltet,
midt mellom
Karmøy
og Shetland,
er det nærmest ren gass. Energimengdene
er svære:
Det som ventes
å bli produsert
årligårs,
så lenge det varer,
kunne
ved bruk i kraftverk
gi kanskje
100 milliarder kWh, og ved bruk som brensel
3-4
ganger
så store energimengder.
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Men ennå er det svært
lite fast å holde seg til, om økonomien
ved å bruke
gass. Det vil kreve
store investeringer
å få gassen
opp av fjellet
ute i havet,
og få denne
ført iland.
Dessuten
blir det ikke bare
spørsmål
om hva gassprosjektet
koster.
I en helhetsvurdering
må det også tas hensyn
til hva gassen
eller kan brukes
til, dersom
den ikke går til kraft. Hvis man kan avsette
gassen til annet
bruk,
i Norge
eller i utlandet,
til en pris som gjør det mulig å
skaffe
samme
elektrisitetsmengde
på annen
måte,
og enda
gi inntekter
til
overs, så er det en bedre
løsning
for landets
økonomi.
På den annen
side må
det legges
vekt på hva man kan vinne
når det gjelder
belastning
på naturmiljøet.
Gassen
gir ingen forurensning
å snakke
om, men kraftstasjonene
blir
like synlige
som andre
varmekraftverk,
og problemet
kraftledninger
blir ikke
mindre.
Spørsmålet
om hvordan
man kan finne grunnlag
for å føre gass iland i
Norge, blir undersøkt
både av oljeselskapene
og av Industridepartementet.
Det
skal blant
annet
gjøeres
en undersøkelse
om muligheten
for en gassrørledning tvers over Norge og videre
til Sverige.
Resultatet
av denne undersøkelsen
ventes
å foreligge
i løpet av 1973.
Imens
kan vi bare finne en viss pekepinn
i beregninger
«den andre
veien».
Når vi vet hva kraft
kan skaffes
for på annen
måte, kan vi gjøre et overslag
over hvor meget gassen høyst må koste, levert
kraftverket,
dersom
gasskraften
skal stå likt med de andre
kraftkildene,
økonomisk
sett. Vi finner
da at for å
være
økonomisk
jevnbyrdig
med kjernekraft,
som planlegges
for 1980-årene,
må gassen
ikke koste mer enn omtrent
det som i dag betales
fortung
fyringsolje, og hvis den skal stå likt med 1970-årenes
vannkraft,
må gassprisen
antakelig ned i halvparten
av dette igjen. Med kjennskap
til gassleveranser
andre
steder,
kan det være
tvilsomt
om det er akseptabelt
fra gassprosjektets
side
å levere
oss gass til slike priser.
Selv med god margin
for miljøvernfordeler,
er i hvert
fall håpet
om gasspriser
som kan konkurrere
med vannkraften,
nokså tynt.
Vel, dette står nå ennå igjen å klarlegge.
Men så meget er i hvert fall klart
at det ikke er mulig for oss i dag i vite at vi kan få gass til kraftproduksjon,
og dermed
er det ikke forsvarlig
å innstille
eller slakke
av på planleggingen
for dekning
av kommende
års kraftforbruk
fra de kilder
vi vet om — vannkraft
og kjernekraft.
Før vi kan sale om, må vi ha litt bedre
rede på om vi
kan få bruke
den andre
hesten.
Vidkunn
Hveding.

EXIT
VATNOG
AVLØPSKONTORE
VED FAGSJEF ÅGE HJELM-HANSEN

I medhold av Kg1. res. av 5. mai
1972 ble Vassdragsvesenets
Vatnog avløpskontor
den 8. mai s. å.
overført til Miljøverndepartementet, som ble opprettet
som nytt
departement
samme dag.
Jeg antar at det foreligger
et
visst behov blandt
Fossekallens
lesere å bli nærmere orientert om
hvordan det hele kom til og hvorledes saken siden har utviklet seg.
Dette er bakgrunnen
for etterfølgende redegjørelse.
I regjeringskonferanse
7. oktober 1971 ga Regjeringen
sin tilslutning
til et fremlagt
forslag
ved det såkalte Himleutvalget
til
endring i departementstrukturen,
som bl. a. innebar at det skulle
opprettes et departement
for natur- og miljøvern. Forut for Himleutvalgets
forslag forelå det to
innstillinger
vedrørende
forvaltningsspørsmål
og som
dannet
grunnlag
for forslaget.
Det var
Innstilling fra det såkalte Modalsliutvalg, om Den sentrale forvaltningsorganisasjon,
avgitt 15. mai
1970 og Innstilling Nr. 2 fra Ressursutvalget,
Annen del: Forvaltning og lovgivning vedrørende naturressursene,
avgitt
10. mars
1971.
Den 20. oktober 1971 fastsatte
Statsministerens
kontor retningslinjer for det videre arbeid med
departementsopprettelsen.
Det heter her at departementet
for natur- og miljøvern
i hovedtrekk
forutsettes
bygget opp med 4 avdelinger: avdelingen for distriktsplanlegging,
avdeling
for forurensingssaker,
avdeling for naturvern og friluftsliv og avdeling for
VVV administrasjon.
I samsvar med

nevnte retningslinjer
skulle bl. a.
følgende institusjoner
overføres til
det nye departementet:
Vann- og
avløpskontoret
(VVV) ved NVE
og Røykskaderådet
med sekretariatet.
Til å forestå den praktiske tilrettelegging
av opprettelsen
av
det nye departementet
ble det
opprettet
en styringsgruppe
med
underdirektør
Gunnar Germeten,
Kommunaldepartementet
som formann. Gruppen bestod av 7 medlemmer og ble sammensatt av tjenestemenn fra KommunaI- og Industridepartementet
samt av 2 representanter
fra tjenestemannsorganisasjonene.
Overingeniør Arthur Fleisje, NVE var med som
representant
for Embetsmennenes
Landsforbund.
Gruppen
avleverte
sin innstilling til Statsministerens
kontor 15.
desember
1971. Innstillingen
inneholder
et detaljert
forslag om
det nye departementets
arbeidsområde og oppbygging i 4 avdelinger, samt forslag om hvilke eksisterende
departementsavdelinger/kontorer
og ytre etater som
skulle overføres til det nye departementet.
Av innstillingen
fremgår at «Arbeidet
med forurensingssaker med hovedmål å verne
naturmiljøet
mot forurensinger»
legges til den foreslåtte
avdeling
for
forurensingssaker.
Gruppen
foreslår således at Vann- og avløpskontoret i NVE og Røykskaderådet under Industridepartementet
«overføres i sin helhet og gis samme status i forhold til det nye departementet
som de har i forhold
til sitt nåværende
departement,
disse etater skal beholde den myn-

dighet de har i dag. Herav følger
at VVV skilles ut fra NVE og administreres som egen underliggende etat under det nye departement, nærmere
bestemt avdelingen for forurensingssaker.
Videre
var det antatt at en felles fremtidig
administrasjonsordning
for
VVV og Røykskaderådet
blir gjenstand for en nærmere utredning.
Det foreslås at det inntil videre
engasjeres
en direktør som leder
for VVV. Som navn på det nye
departementet
foreslår
gruppens
flertalI Miljøverndepartementet.
For å ta hensyn til eventuelle
ønsker/krav
fra de ansatte tjenestemenn som kom til å flytte over
i det nye departementet
ble det i
november
1971 opprettet et midlertidig samarbeidsutvalg.
Undertegnede ble oppnevnt som NVE's
representant
i utvalget.
Utvalget
fikk seg forelagt Styringsgruppens
innstilling
av 15. desember
1971
til uttalelse som ble avgitt i brev
av 30. desember 1971 til Statministerens kontor.
Jeg var som fagsjef for Vassdragsavdelingen
og direkte leder
av VVV, høsten 1971, innkalt til
møte i Styringsgruppen,
og reiste
her som senere i Samarbeidsutvalget til dels sterke innvendinger
mot at VVV ble utskilt før kontoret ble sikret en tilfredsstillende
administrasjon
da det ellers ville
bli sterkt hemmet i sin virksomhet. Som et rent saksbehandlerkontor i NVE var VVV underlagt
NVE's Hovedstyre og samlede administrasjon
og avhengig av Vassdragsdirektoratets
sekretariat
med
dets funksjoner,
kontorsjef, arkiv,
skrivetjeneste
m. v. Jeg hevdet
FOSSEKALLEN

3

nar Germeten
som formann,
og
EXITVATNOG
forøvrig
bestående
av tjenestemenn fra Kommunalog Industridepartementet.
Gruppen fikk i
AVLØPSKONTORET

også at det var nødvendig
å få
nærmere
klarlagt
forholdet
med
fordelingen
av arbeidsoppgavene
mellom avdelingen
for forurensningssaker
i departementet
og
VVV. I innstillingen
var foreslått
at nevnte avdeling tilføres en eksisterende planleggingsseksjon
for
bl. a. vann og avløp fra Distriksplanavdelingen
i Kommunaldepartementet
og som jeg fant skulle
tillegges arbeidsoppgaver
som etter sin art burde henhøre under
den ytre fagetat VVV. Forslaget
innebar etter min mening bl. a. en
fare i at det skapes en uklarhet i
den teknisk-faglige
behandling av
vann- og avløpssaker. Jeg henstilte
derfor at opprettelsen
av forurensingavdelingen
og utskillelsen
av VVV ble utsatt til disse forhold
var nærmere
utredet.
Generaldirektør
Hveding understreket
i
brev av 29. desember 1971 til Industridepartementet
dette ytterligere.
Røykskaderådet
var
av
samme oppfatning
når det gjaldt
den foreslåtte planleggingsseksjon
i forurensingavdelingen.
I St.prp. 85 (1971-72)
av 4. februar
1972 fremla
Regjeringen
ved Statsministeren
forslag
om
endring
av bevilgninger
og tilleggsbevilgning
for 1972 i forbindelse med omlegging av departementsorganisasjonen.
Forslaget om
opprettelse
av et Miljøverndepartement med underliggende
etater/
instanser
fulgte stort sett Styringsgruppens
innstilling, dog med
en sterk reduksjon av antall foreslåtte stillinger
i departementet.
Proposisjonen
inneholdt
intet om
nødvendige
administrative
organer for VVV. Stortinget behandlet
proposisjonen
den 3. mai 1972 og
gav sin tilslutning til de foreslåtte
bevilgninger.
I februar
1972 ble det nedsatt
en «Gruppe for forberedelse
av
opprettelsen
av Milj øverndepartementet», med underdirektør
Gun-
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oppdrag å utrede departementets
kontorbehov
og skaffe tilveie de
nødvendige
kontorlokaler.
I tillegg skulle den utrede en rekke
spørsmål i forbindelse
med budsjett, o. 1. Gruppen anså det som
hensiktsmessig
at de to ytre etater VVV og Røykskaderådet
fikk
plass i samme kontorbygning
som
departementet.
Dette lyktes imidlertid
ikke da det kontorareal
Miljøverndepartementet
tilslutt
fikk i Myntgaten
2 ikke var tilstrekkelig stort til en slik løsning.
VVV og Røykskaderådet
måtte
altså bli der de var inntil videre.
I og med Stortingets
vedtak av
3. mai 1972 var det klart for den
nye departementsordningen
og i
Kg1. res. av 5. mai 1972 ble det
bestemt opprettelsen
av et Miljøverndepartement
med virkning fra
8. mai 1972. I samme Kg1. res. ble
det truffet bestemmelse
om opprettelse av et Forbrukerog administrasjonsdepartement
og derav
følgende nedleggelse
av Departementet for familie- og forbrukersaker og Lønns- og prisdepartementet.
Statsråd Olav Gjærevoll
overtok styret av Miljøverndepartementet.
I henhold til nevnte Kg1. res. er
Miljøverndepartementet
organisert
med 4 avdelinger:
Planavdelingen, Avdelingen for naturvern
og
friluftsliv,
Avdelingen
for forurensingssaker
og Administrasjonsavdelingen.
Følgende administrative enheter overføres pr. 8. mai
1972 til Miljøverndepartementet
fra
andre
departementer:
Distriktsplanavdelingen
med Administrasjonen
for friluftsliv
og naturvern
fra
Kommunaldepartementet, Røykskaderådet
og Vannog avløpskontoret
i NVE fra Industridepartementet.
Pr. 1. januar
1973 skulle ytterligere
overføres
Direktoratet
for jakt, viltstell og
ferskvannsfiske
fra Landsbruksdepartementet
samt Norges Sjøkartverk
og Norges Geografiske
Oppmåling fra Samferdselsdepartementet.
Samtidig med overføringen
av
VVV ble Prosjektkomiten
for et
forskningsprogram
for rensing av
avløpsvann,
opprettet
i h. t. Kg1.
res. av 18. august 1970, under Industridepartementet
overført
til
Miljøverndepartementet.
Som antatt oppstod det en rekke

akutte
vanskeligheter
for VVV
ved utskillelsen
fra NVE. Departementet var i starten lite arbeidsdyktig da leder av forurensingsavdelingen og nødvendig
personell
for øvrig først kunne ansettes og
tiltre etter en viss tid. VVV var
«over natten» uten administrativt
overorgan
og
kontorpersonell.
Kontorleder,
overingeniør
Bjørn
Bergmann-Paulsen,
med sine nærmeste medarbeidere
ble stilt overfor en rekke problemer og administrative oppgaver. Kontoret fikk
nytt navn, Statens Vann- og avløpskontor (SVA), og nytt skrivepapir og stempler måtte anskaffes.
Ansettelsessaker
som var klare
for behandling i NVE's hovedstyre
måtte utsettes. Det ble konstituert et innstillingsråd
blant de ansatte og tilsettingen
med sterk
forsinkelse
foretatt
av departementet. NVE måtte tre støttende
til og fortsette en rekke administrative gjøremål som personalforvaltning,
lønningsarbeide,
anvisning og betaling av regninger, arkivtjeneste,
post- og budtjeneste
m. m. Disse tjenester utfører NVE
fortsatt i dag og vil måtte beregne
seg en godtgjørelse for dette.
Fullmaktene til NVE vedrørende
forvaltning
av vassdragslovens
§§
17, 18 og 37 og av loven om vern
mot vannforurensing
og som i vesentlig grad var delegert til fagsjefen
for Vassdragsavdelingen,
var ved den Kg1. res. av 5. mai
1972 overført til Miljøverndepartementet. Først i brev av 30. mai
1972 fra Milj øverndepartementet
ble disse fullmakter
overført til
Statens
Vannog avløpskontor,
slik at den tidligere saksbehandling stort sett kunne fortsette som
før. Preblemet
med administrativ
ledelse åv kontoret
ble søkt avhjulpet ved at direktør Tor Holmøy i Røykskaderådet
10. juli 1972
ble tilsatt midlertidig
å lede SVA
samtidig som han fortsatt er leder
av Røykskaderådets
sekretariat.
Så vidt vites skal den fremtidige
felles administrasjon
av SVA og
Røykskaderådet
utredes,
og det
antas at Vann- og Luftetat, mulig
i direktoratsform,
skal
kunne
tableres utpå våren 1973. Det arbeides med å skaffe SVA kontorlokaler,
da det lenge har vært
klart at det ikke finnes plass for
kontoret, som er i sterk ekspansjon, i NVE's bygning.
Statens Vann- og avløpskontor
har i dag 35 faglige stillinger,
hvorav 10 stillinger ved clistrikts-

kontorene
(tilsyn). I tillegg kommer 5 kontorfullmektig/assistentstillinger centralt og 5 halvdagsstillinger
ved distriktskontorene.
Kontoret er i dag delt i 4 avdelinger, hver ledet av en overingeniør
I: 2 stk. saksbehandling
(konsesjons) avdelinger
(landet er delt i
to områder
p.g.a. saksmengden)
v/Bjørn
Bergmann-Paulsen
og
Arthur Fleisje, utredningsog industriavdelingen
v/Rolf T. Arnesen og tilsynsavdelingen
v/Per
Hallberg. Det skal opprettes 5 distriktskontorer
for tilsyn
med
vannforurensing,
plassert
henholdsvis i Hamar, Tønsberg, Stavanger, Steinkjer
og Tromsø. Av
disse er kontorene
i Hamar og
Tønsberg etablert. De øvrige kontorer vil bli opprettet etter hvert
som det tilsatte personale tiltrer.
Det regnes med behov for ytterligere stillinger i 1973 for såvel teknisk som administrativt
personell,
men dette vil det vel neppe bli tatt
standpunkt
til før den fremtidige
sammenslåing
av SVA og Røykskaderådet er utredet og en eventuell endring i forvaltningen
av
saksområdet
centralt og på lokalt
plan er nærmere vurdert.
Ved at Vatn- og apløpskontoret
har forlatt NVE er et kapittel i
kontorets
historie
avsluttet.
Det
startet som et lite kontor da Vassdragsloven
av 1940 kom med
sine vannforurensingsbestemmelser. Kontoret har i disse ca. 30 år
virket i tråd med utviklingen
og
den vide interesse
vannforurensingsProblemene
etter hvert har
fått blant myndighetene
og publikum. Engang skal vel dette kontors historie skrives, men la meg
her bare få nevne de personer som
oppgjennom
årene har vært leder
av NVE's Vann- og avløpskontor
(tidligere
Vann- og Kloakkontoret) :
1947-1955
1955-1961
1961-1962
1962-1963
1963-196't
1967-1972

overing. Ole B Solem
overing. Olaf Strand
overing. Age HjelmHansen
overing. Ivar Aasgaard
overing. Olav S. Nedenes
overing. Bjørn Bergmann-Paulsen.

Jeg ønsker Statens Vann- og avløpskontor
lykke til når det nå
skal fortsette
NVE's arbeid med
vannforurensingsproblernene
og
takker alle tidligere medarbeidere
for godt samarbeide.

Elektrisitetsforsyningen i EF
sett i relasjon
til norskeforhold
Av overing. Eyolf Dabl
SKAL—SKAL

IKKJE

Kan ikkje Fossekallen
ta
inn noke om EF og elektrisiteten har det vore sagt. Noko
ordskifte om eit slikt emne
høvde ikkje i Fossekallen.
Eyolf Dahl har på oppmoding skreve om elektrisiteten i desse landa. Sjølv om
vi ikkje vert med skal vi
leve i nært samarbeid og det
kan ha interesse for oss å
vete litt om korleis energospørsmålet
er ordne der.
Artikkelen
vart skreven
før folkerystinga.
Red.

1. Innledning.
Kildemateriale:
Energistatistikk,
utarbeidet
av
EF's kontor for statistikk.
Rapporter
utarbeidet
av «Arbeidsutvalget
for de europeiske
markedsforhold»
(Markedsutvalget) som ble besluttet nedsatt av regjeringen
29. mars
1966.
Viktige prinsipper
for EF som
kan få konsekvenser
for vår nåværende form for elforsyning
og
kraftutbyggingspolitikk
er:
Fri etabelringsrett.
Fri kraftutveksling
dene.

mellom lan-

Dette innebærer
at borgere og
firmaer i andre medlemsland
skal
stilles på like fot med norske borgere og firmaer når det gjelder
kjøp og bruk av norsk elkraft.
Dette medfører at våre nåværende
konsesjonslover
må forandres.
På bakgrunn av ovenfor nevnte
kildemateriale
er det i det føl-

gende gitt en oversikt over elektrisitetsforsyningen
og energipolitikken i EF og over enkelte forhold som har interesse for Norges
elektrisitetsforsyning
og Norges
konsesjonslovgivning
sett i relasjon til Roma-traktaten's
bestemmelser.
2. Elektrisitetsforsyningen
energipolitikken
i EF.
2.1 Elektrisitetsforsyningen
EF:

og
i

Elektrisitetsproduksjonen
i landene
Belgia,
Vest-Tyskland,
Frankrike,
Italia, Luxemburg
og
Nederland
var i 1971 i alt 670
TWh. Av dette utgjorde 496 TWh
eller ca. 80 prosent kraft produsert ved konvensjonelle
olje- eller
kullfyrte
varmekraftverk,
19
TWh eller ca. 3 prosent kraft produsert
ved kjernekraftverk,
og
105 TWh eller ca. 17 prosent
kraft
fra vannkraftverk.
Forbruksøkningen
1970-71
varierte
fra 5,4 prosent i Tyskland til 11,2
prosent i Holland. Fig 1 viser forbruksøkningen
kvartalsvis
fra
1968 til 1971 innen EF samt hvordan forbruket
fordeler seg på de
forskjellige
forbrukergrupper.
Til sammenlikning
kan nevnes
at
elektrisitetsproduksjonen
i
Norge i 1971 var ca. 62,8 TWh.
Produksjonen
var ca. 9 prosent
større enn i 1970 og den gjennomsnittlige årlige forbruksstigningen
de siste 5 år var ca. 5,5 prosent.
Kjernekraftverkene
vil
etter
hvert få større betydning for elektrisitetsforsyningen
i EF. Fig 2 viser plassering og størrelse på ekFOSSEKALLEN
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lertid direkte påvirket
av regelverkets
bestemmelser
på andre
områder.
Fellesskapet
har lagt en betydelig vekt på å få utformet en felles energipolitikk.
Som hovedmål
nevnes bl. a. at fellesskapene
av
hensyn til produksjonskostnadene
i næringslivet
skal sØrge for å
gjennomføre
sikre forsyninger
til
stabile og lavest mulige priser.
Regjeringene
erklærer
videre at
deres land vil følge en felles politikk i spørsmål
om statsstøtte,
konkurranseregler
og handelspolitikk i forhold til tredje land. En
samordning
av energipolitikken
omfatter
bl. a. følgende
hovedpunkter:

PRODUKSJON
OG FORBRUK
AV
ELEKTRISKENERG11 EF

22
200
180

160
140
TOTAL
PRODUKSJOM

FORDOBLING

OVER10ÅR
200
180
160

TOTALT

140

FORBRUK 120
100

90
80
10
INDUSTRI»
FORBRUK 60
55
50
45
40
HUSHOLDNINGS
FORBRUK 35
30
,

FORBRUK
, ENERGP12
SEKTOREN(b1.2
FORPROD,AV
OLJEOGGASS)

35

,5
,0

10

FORBRUK
TIL
TRANSPORT 4,0
3,5
1968

1969

sisterende kjernekraftverk
og som
er under utførelse i EF-landene.
Bortsett fra i Italia og i Frankrike hvor elektristetsforsyningen
er nasjonalisert
eies produksjonsapparatet,
overføringsog fordelingssystemet
i de øvrige EF-landene av statlige, kommunale
og
private instanser.
I Sentral-Europa
er det opprettet samkjøring mellom alle kraftstasjonene i de landene som er tilknyttet
UCPTE (Union pour la
Coordination
de la Production
et
du Transport
de l'Elekctricite),
hvor også Sveits og østerrike
er
med. Samkjøringen
består i utveksling av tilfeldig overskuddskraft mellom landene for å oppnå
en optimal utnyttelse
av det felles
produksjonssystem.
Kraft-
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1970

1971

mengdene som utveksles reguleres
dels etter kraftpris
som varierer
fra land til land og dels etter årstid og døgntid. Så vidt man vet er
det hittil ikke opprettet kontrakter om salg av fast kraft fra et
land til et annet. Dette vil endre
seg når de store kjernekraftverk
øker i antall og flere land innen
EF kan bli avtakere
fra samme
kraftverk.
2.2 Energipolitikken
i EF:
Verken
Roma-traktaten
eller
de to andre traktater
(Det europeiske
atomenergifellesskap
—
EURATOM
og Det europeiske
kull- og stålfellesskap
EKSF)
inneholder
bestemmelser
om en
felles energipolitikk
.Utviklingen
også i Energisektoren
blir imid-

Forsyningene
skal sikres bl. a.
gjennom en felles lagerpolitikk
for råolje,
oljeprodukter
og
kj ernebrennstoffer.
Tekniske forskrifter og sikkerhetsregler
skal harmoniseres.
Nasjonal
likebehandling
skal
gjennomføres ved utstedelse av
konsesjoner
for utvinning
av
olje og naturgass,
raffinering,
drift av servicestasjoner,
transport av olje og gass, overføring av elektrisitet
og distribusjon av gass og elektrisitet.
Harmonisering
av merverdiskatten, av spesielle forbruksavgifter
og reduksjonen
av
disse hvis de har som formål
å beskytte andre energiformer.
En koordinering
av importpolitikken for kull.
En felles forsyningspolitikk
for
olje, naturgass og kjernebrennstoffer.
Plikt for medlemmene
til å
rapportere til kommisjonen om
planlagte
investeringer
i olje/
naturgass og i elektrisitetssektoren og om import av brensel.
Dette for å forberede en felles
handelspolitikk
og en felles
forsyningspolitikk.
3. Norges
elektrisitetsforsyning
og EF.
ønsket om å etablere en felles
energipolitikk
må ses på bakgrunn av at Fellesskapet har vært
delt opp i nasjonale
markeder
hvor det enkelte land har søkt å
fremme en nasjonal selvdekning.
Energimarkedet
i Norge må også
betraktes som et isolert geografisk
forsyningsområde
hvor hensynet
til nasjonale
interesser
har vært
bestemmende
for utviklingen
av
lovgivningen
og etableringen
av

ordninger
i medhold
av denne.
Konsesjonslovgivningen
og
de
eksportordninger
som er opprettet
eller er pålagt opprettet for kraftutveksling
med våre naboland er
eksempler
på dette, samkjøring
mellom
landene
i Norden,
ref.
fig. 3.
Forholdene
på energimarkedet
i Norge er på mange måter forskjellig fra forholdene på energimarkedene
innen
Fellesskapet,
selv om det også innen Fellesskapet er store ulikheter
mellom
energimarkedene
i de enkelte
land. I Norge har vannkraften
en
dominerende
rolle i energiforsyningen, mens kull ved siden av olje
som nevnt er de viktigste energislagene for produksjon av elektrisitet i Fellesskapet.
Hensynet til interesser
som er
knyttet til kullindustrien
har derfor vært og er av avgjørende betydning for utformingen
av fellesskapslandenes
energipolitikk.
Et
viktig punkt her er i hvor stor
grad energiforsyningen
skal baseres på importerte energislag (olje)
og tilsvarende
nedbygging
av
kullindustrien.
I fellesskapslandene er energiprisnivået
påvirket av
bl. a. konstnadsnivået
i kullindustrien mens de norske elektrisitetspriser
har vært basert på utnyttelse av langt gunstigere naturressurser, nemlig vannkraften.
Hva avgifter og skatter angår
praktiserer
landene sine egne systemer. Etter Kommisjonens
oppfatning har disse avgifter, spesielt på brenseloljer,
til hensi t å
beskytte landenes kullproduk
jon
og det er derfor pekt på ny5d endigheten av å harmonisere
isse
bestemmelser
og at avgiftene
ettes så lave som mulig.
StatsstØtte.

Fellesskapet
har ikke oppr ttet
noen spesielle ordninger for st tte
til elektrisitetsproduksjonen
basert på vannkraft.
De stØtte rdninger som praktiseres
I de orskjellige land til fordel for
11gruvene har imidlertid
indir kte
betydning for produksjonskos
nadene i de varmekraftverk
soni er
basert på kull.
I Norge gis i begrenset utst ekning statsstøtte
i form av
edskrivningsbidrag
og midlerti ige
rente- og avdragsfrie lån til e ektrifisering
av distrikter
som enten mangler elektrisk kraft
ller
hvor
elektrisitetsforsyningen
er
årlig og hvor amortiseringen
av

KJERNEKRAFTVERK
I EF-LANDENE
I DRIFT
OG UNDERBYGGING
2
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Tyskland
1Brunsbtittel
2 Esensharnrn
3 Stade
4 Lingen
6 Schmehausen
7 WOrgassen
•
12 Jitlidi
15 Bibhs 1
16 Biblis 2
17 Kahl
18
20
21,
22
23
24
25
26
27
28

Grosswelsheirn
Phibppsburg
1
Philippsburg
2
Karbruhe
(M2FR1
KaristUhe
(KNK)
.0brigheim
Neckarwestheirn
GyndrerninMgen
Niederekhbach
Ohu •

770
1 235
630
174
300
640

13
1 146
1 146

252
864
864
51
19
328
800
237
100
864

Frankerike
14
19
29
30

Choon
Monts d'Arree
Ch/nnl
Chinon
2
31Chirt'on
3
32 St. Laurent
1
33 St. Laurent
2
34 Fessenheim
1
35 Bugey 1
36 Bugey 2
37 Bugey 3
40 Phenix
41 Marcoule
(G1)
42 MareoCe
(G 25

270
70
200
480
480
515
890
540
925
925
233
40
40

Italia
38
39
43
44

Trino
Caomo
Latina
Garighano

247
793
153
152

Nederland
5 Dodewaard
8 Borssele

53
450

Belgia
9
10
11
13

Doel 1
Doel 2
Mol
Tihange

Total innen EF

390
390
10
870
863

119

2 7572

303

640

9 185

---
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ELEKTRISITETSFORSYNINGEN
I EF
SETT
I RELASJON
TIL
NORSKE
FORHOLD
anleggskostnadene
ikke kan dekkes ved en rimelig kraftpris. Denne støtten
har vært dekket av
inntekter
fra en elektrisitetsavgift og som også har vært benyttet
til investeringer
i stamlinjer
som
Statskraftverkene
bygger.
I følge Roma-traktatens
artikkel 92 er statsstøtte
eller støtte
gitt av statsmidler
som forrykker
eller truer med å forrykke
konkurransen
ved å begunstige visse
foretak
eller
produksjonen
av
visse varer, uforenlig med en felles markedspolitikk.
Det gjøres
unntak fra denne hovedregel hvis
støtten som gis de enkelte forbrukere er av sosial karakter
og
under forutsetning
av at den ytes
uten
forskjellsbehandling
på
grunnlag
av varens opprinnelse.
Statsstøtte
til elektrifisering
av
distrikter
ifølge norsk praksis er
av sosial karakter
og må således
antas å være forenlig med artikkel 92. Man regner heller ikke
med at finansieringen
av Statskraftverkenes
stamlinjer ved hjelp
av avgiftsmidler,
som forrentes
med 4,5 prosent og avskrives over
25 år, reiser problemer på grunnlag av bestemmelser
i Roma-traktaten.

Import og eksport.
Det er ingen toll på elektrisitet
i Fellesskapslandene.
Enkelte land
har kvantumsreguleringer
for import og eksport av elektrisk kraft.
Italia og Frankrike
har statlige
monopolordninger
for kraftutveksling med andre land. Nederland
har fri eksport, men lisensiering
av import. I Tyskland, Belgia og
Luxemburg
eksisterer
det praktisk talt ingen restriksjoner
på
kraftutvekslingen
mellom landene.
I Norge kan innførsel eller utførsel av elektrisk
energi ifølge
lov om erverv av vannfall m. v.
bare finne sted etter tillatelse gitt
av Kongen. En slik tillatelse kan
gis til innenlandske
eller utenlandske rettssubjekter,
og hvis det står
betydelige
interesser
imot hinannen, bør tillatelse ikke gis før saken har vært forelagt for Stortinget.
Stortinget har bestemt at staten
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skal være eneeksportør
og importør av kraft. Andre verkers deltakelse i eksport/import
som underleverandører,
respektive
avtakere
vis å vis staten, blir ordnet slik at
NVE kjøper og selger kraft til
priser som avhenger av markedssituasjonen til enhver tid.
Roma-traktaten
har intet forbud mot statlige handelsmonopoler. Norge vil derfor kunne opprettholde en ordning med enerett
for staten til å forestå import og
eksport av elektrisk kraft. Det antas imidlertid
at ordningen i tilfelle må praktiseres
på en ikke
diskriminerende
måte.
I denne
forbindelse
vises det til Romatraktatens
artikkel 37 som setter
forbud mot diskriminerende
innkjøp- og salgsbetingelser.
Artikkel 37 lyder således på dette punkt
som følger:
«Medlemsstatene
skal gradvis revidere statsmonopoler
av
handelsmessig
art slik at all
diskriminering
mefflom medlemstatenes borgere når det gjelder vilkårene for kjøp og salg,
er utelukket
fra utløpet
av
overgangsperioden.»

Pris for elektrisk kraft:
I Norge eksisterer det for tiden
ikke noe enhetlig prisnivå. Kommunale, interkommunale
og private kraftleverandører
fører stort
sett sin egen selvstendige
prispolitikk. Statskraftverkenes
prispolitikk ved levering av kraft til den
alminnelige
forsyning
har imidlertid i praksis innflytelse på prisfastsettelsen
for de enkelte elektrisitetsverker's
kraftomsetning.
Ved kraftleveranse
til storindustri
er Statskraftverkenes
levering og
prisvilkår dominerende.
Stortinget bestemmer således de
viktigste
prinsipper
og generelle
retningslinjer
for fastsettelse
av
Statskraftverkenes
kraftpris
til
industriog alminnelig forsyning
mens den praktiske gjennomføring
av prinsippene
overlates administrasj onen.
Prisfastsettingen
har hittil i stor
utstrekning
tatt utgangspunkt
i
sosiale og næringspolitiske
hensyn. Kraftsalget
for offentlige elbedrifter
har derfor vært basert
på selvkostprinsippet.
Denne prispolitikken vil ikke bli influert av
Roma-traktatens
bestemmelser.
EF-forhold
av betydning
for
Norges energipolitikk:
Fellesskapenes
nåværende
ordninger og retningslinjer
vil etter

markedsutvalgets
mening ved en
tilslutning
få virkninger
for Norges energipolitikk
bl. a. som følger :
Etterspørsel
etter norsk elektrisitet
vil sannsynligvis
øke
ved bedring av markedsforholdene for kraftkrevende
industri og på grunn av at elektrisitetsprisnivået
i Norge- er relativt lavt.
Etterspørselspresset
på energimarkedet kan etter hvert føre
til en videre utvikling av den
tendens til prisøkning som har
vært åpenbar i de senere år,
bl. a. som følge av et behov for
utbygging
av dyrere kraftkilder og framtidig også ønske om
tiltagende
selvfinansiering
av
nye utbygginger.
En tilnærming
av de norske
elektrisitetspriser
til energiprisnivået
i et utvidet EF vil
øke kraftverkenes
inntjeningsevne og bedre de norske produsenters
muligheter
for en
rask utbygging
av de ennå
økonomisk nyttbare vannkraftkilder. Økende elektrisitetspriser vil imidlertid
få uheldige
virkninger
for norske forbrukere av elektrisitet
og føre til
ugunstige endringer i næringslivets konkurransevilkår.
I et utvidet fellesskap kan andre medlemsland
bli interessert i å delta i en utnyttelse
av norsk vannkraft.
Vilkårene
for en slik deltakelse vil, bl. a.
gjennom de endringer som fra
norsk side må foretas når det
gjelder
etableringsrett,
måtte
bli endret ved en norsk tilslutning til fellesskapet.
4. Norske

bestemmelser
om
etableringsrett
og tjenesteytelser sett i relasjon til Roma-traktaten:

Trakt atens
hovedmålsetting
kommer
til uttrykk
i prinsippbestemmelsen
om at medlemsstatene skal oppheve alle gjeldende
restriksjoner
som stiller de øvrige
medlemsstaters
borgere (eller selskaper)
ugunstigere
enn landets
egne borgere (eller selskaper) når
det gjelder adgangen til å etablere
seg eller til å yte tjenester
(ref.
Traktatartikkel
52 og 59).
Å etablere seg vil si: I vedkommende medlemsland
å begynne en
ervervsvirksomhet
som ikke er
lønnsarbeid, herunder også å starte

SAMKJØRING
MELLOM
LANDENE
I NORDEN
Kraftnettene

er «pulsårer»

i dagens samfunn.

Vårt gjennomindustrialiserte
samfunn er i deg helt og
holdent avhengig av en sikker energitilførsel
for å kunne
består. Så stor er denne avhengighet
at det ikke skulle
være for mye sagt at elektrisitetsforsyningen
er vårt samfunns «blodomløp».
Vil man utdype dette bilde, kan man si at hovedkraftnettene i hvert land er landenes «pulsårer».
Mellom landene i Norden finnes der i dag ni samkjøringsforbindelser,
fra Sørnes ved Narvik i nord til Helsingør på Sjælland
i syd. De forbindelser
som har den
største overføringskapasitet
er kommet til etter at Nordel
ble stiftet i 1963.

Samkjøringsforbindelser

i Norden pr. 1. januar 1972.
Ble
satt
i drift

Leclning

Danmark
Sverige
Helsingör—Helsingborg
.
Alborg—Göteborg
(Konti—Skan)

Spenning
i kV

G jennomsnittlig
overfØringskapasitet
MW

dere forbindelser
planlegges. Samkjøringen
mellom Sjælland og Sverige blir høsten 1973 forsterket med en ny 400
kV kabelforbindelse
under Øresund. Foruten å danne en
forsterkning
av den nåværende
samkjøring
mellom Sverige og Sjælland vil den komme til å overføre kraft til
Sjælland
fra Sydkrafts
kjernekraftstasjon
som bygges i
Barsebäck i det sydvestre Sverige.
En ny 400 kV ledning Oslo—Trollhåttan
er under planlegging og vil sørge for en enda bedre forbindelse mellom
de sydlige deler av Norge og Sverige.
En 300 kV likestrømskabel
130 km lang fra Syd-Norge
til Jylland er også aktuell. Det vil eventuelt bli den tredje
havstrekning
mellom de nordiske
land som krysses av
kraftkabler.
En 400 kV ledning Jylland—Tyskland
vil bil bygget i
midten av 1970-årene.
På lengre sikt må man regne med overgang til enda
høyere spenninger.
Man kan vente at et 750 kV system
kommer i drift i Sverige omkring 1980 og at naboland kanskje senere vil slutte seg til.

Fig. 3.

Op
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220
132
66
400
220
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200
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FINLAND
21 400 GWh

ro

Eksport og import av elektrisk

kraft.
-

Samarbeidet
innen Norden uttrykt i eksport og import
av kraft i 1970 framgår av kartet. Tallet under navnet gir
landets totale kraftproduksjon.
Det finnes også mulighet for kraftutveksling
med land
utenfor
Norden gjennom
overføringslinjer
mellom Danmark og Vest-Tyskland
(450 MW), samt mellom Finland
og Sovjetunionen
(100 MW). Leilighetsvis
overføres noe
kraft fra Sovjetunionen
til det norlligste Norge.

#VERIGE
60.600 GWh
elsingfors

gstoC)

aste-8orgvik
tockholm
334>

Alborg—C;Aeborcj

Samkjøringen utbygges.
Enda høyere spenning i 1980?
Sammen med økningen i kraftforbruk
i hvert land, vokser også behovet for samkjøringsforbindelser
mellom landene for at man fullt ut skal høste fordelene
av samkj øring.
Nye samkjøringsforbindelser
er under utbygging og vi-

og å lede bedrifter,
eventuelt
i
selskapsform.
Den norske
konsesjonslovgivningen har grunnleggende
betydning for utenlandske
statsborgeres
eller selskapers etablering i Norge.
Dersom næringsvirksomheten
er
knyttet
til fast eiendom i landdistrikt, eller er avhengig av elektrisk kraft av ikke helt ubetydelig
omfang, vil det være et normalt
vilkår at etableringen
forutsetter
konsesjon gitt av norske myndigheter.
Adgangen til å erverve fast ei-

endom her i landet var helt fri
både for utlendinger
og innlendinger inntil 1888 da vi fikk vår
første konsesjonslov
— lov om
norsk statsborgerrett
m. v. av 21.
april 1888. Denne loven innførte
konsesjonsplikt
for utlendingers
erverv
av fast eiendom.
Loven
besto i 15 år og ble senere avlyist
av en rekke konsesjonslover
hvorav lov av 14. desember 1917 om
ervervelse
av vannfall,
bergverk
og annen fast eiendom (den alminnelige
konsesjonslov)
og lov
av 14. desember
1917 om vass-

Istngborg
2 04
Produksjon og utveksling
i 1970.
Alle tall i GWh

av kraft

dragsreguleringer
er av størst betydning for utlendingers
etableringsforhold
innen elektrisitetforsyningen. Disse lover ble senere
revidert ved lov av 19. juni 1969.
Motivet for konsesj onsbetingelsene har endret seg med årene:
Til å begynne med skulle konsesjonslovgivningen
bidra til å bevare landets
naturressurser
for
norske borgere. Senere i utviklingen skulle konsesjonsbestemmelsene fØrst og fremst bidra til å
fremme en samfunnsgavnlig
utnyttelse av eiendommene.
KonseFOSSEKALLEN
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sjonslovene
gikk dermed over til
å få mer karakter
av en generell
reguleringslovgivning,
og skulle
sikre at landets naturrikdommer
kom hele samfunnet til gode.
I februar 1966 vedtok Rådet et
direktiv
om etableringsrett
som
angår
elektrisitetsforsyningen.
I
sine motiver til dette direktiv uttalte Kommisjonen bl. a. at et konsesjonssystem
som innebærer
helt
eller devis monopol
(f. eks. på
Statens hånd) ikke kan anses å
være en restriksjon
i strid med
etableringsbestemmelsene
dersom
andre EF-lands borgere og selskaper har de samme formelle og reelle rettigheter
som landets egne
borgere.
Følgende
prinsippbestemmelser
i vår konsesjonslov
med endringer i lov av 19. juni 1969 bryter
således ikke med likebehandlingsbestemmelsene
i Roma-traktaten:
Bare staten kan erverve vannfall uten å ha fått konsesjon.
Hjemfallsrett
til staten
ved
konsesjonstidens
utløp.
Det offentliges forkjøpsrett
til
vannfall.
Alle andre enn staten og norske kommuner
må ha konsesjon på leie av kraft over 500
kW.
Innførsel og utførsel av elektrisk kraft av andre enn staten
kan bare finne sted etter tillatelse av Kongen.
Konsesjonsplikt
er påkrevet
ved erverv av mer enn 10 prosent av et selskaps
aksjer,
dersom
aksjekjøperen
nordmann — eller utlending
—
måtte ha hatt konsesjon på å
erverve
de eiendommer
eller
rettigheter
som selskapet innehar.
Alle andre enn staten må ha
konsesjon for å bygge og drive
elektriske
høygspenningsanlegg.
Tilslutning
til EF innebærer
derimot
at Norge må endre en
rekke enkeltbestemmeler
i Konsesjonslovgivningen
som diskriminerer utenlandske
statsborgere
og
selskaper innen EF. En del bestemmelser som setter særvilkår
som
f. eks. at selskapet må ha norsk
styrer, sete i Norge, og ha helt
norsk grunnkapital.
Det må gis
preferanse for norsk arbeid og materiell, levering av produkter
til
norsk landbruk til nedsatte priser,
preferanse
for innenlandske
nær10
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Dethender
såmangt,
menlitepådriften
Med denne «headingen» vil jeg
vise til at naturlig nok hører de
store og aktuelle
og ikke minst
interessante
nyheter
hjemme på
vår anleggsfront.
Når kraftverkene, understasjonene
og linjene
er ferdigbygget,
glir de over i en
noe tornerosesøvnpreget
tilstand.
Den fåtallige, men viktige driftsgjengen tar ut og inn generatorer
og linjer og driver sitt systematiske vedlikehold
for å opprettholde denne situasjon som vi så
gjerne kaller høy leveringssikker-

het. Men disse karene
skal og
være brannmannskap,
for det hender da noe på driftsiden
og, om
det ikke alltid blir nyheter. Jeg
finner det derfor riktig å bringe
til alminnelig
kjennskap
hva vi
kan oppleve en fredelig sommerdag. Den 7. august i år gikk et
fredelig
regnvær
over Rogaland
og Hordaland. I Blåfalli ble det registrert 76 mm på 2 timer, eller
omtrent månedsnormal
på Østlandet. Dette uværet startet en rekke
stein- og jordras mellom Blåfalli

ingsdrivende
til å kjøpe råvarer,
innløsningsrett
for staten til utenlandske konsesjonærer
anlegg på
gunstige vilkår, særregler om utlendingers erverv av aksjer i norske bedrifter,
meldeplikt
for salg
av aksjer til utlendinger,
forbud
mot pantsetting
av aksjer til utlendinger, krav om tidligere opphold i Norge (innvånerskap).
I denne forbindelse vises det til
Markedsutvalgets
uttalelse
om
konsesjonsloven
med endringer
i
lov av 19. juni 1969 hvor det framgår:
Kapittel 1 om vannfall:
«Det er sannsynlig
at man må
akseptere
at utenlandske
selskaper med sete i utlandet og styret
der, må kunne oppnå vannfallskonsesjon
på samme måte som
norske selskaper. Staten har imidlertid en fortrinnsrett
ved å være
fritatt fra konsesjonsplikt
ved utnyttelse av vannfall. En slik fortrinsrett
er ikke i strid med Roma-traktaten.»
Lovens kapittel
IV om erverv
av elektrisk kraft:
«Gjeldende
lovs bestemmelse
om konsesjonsplikt
gjelder så vel
for norske som for utenlandske
borgere og selskaper, såfremt vedkommende
leier kraft
i større
mengder enn 1000 kW. (Forandret
til 500 kW i flg. Kgl. res. av 20.
august 1971). Forutsetningen
etter

loven for å få kraftleiekonsesjon
er at vedkommende
selskap har
sete i Norge og har et norsk styreflertall. Det er sannsynlig
at det
på liknende måte som for lovens
kapittel 1 om vannfall må aksepteres at utenlandske selskaper med
sete i utlandet (innen EF) og med
styre der, må kunne oppnå konsesjon på erverv av elektrisk kraft.
5. Konklusjon.
Det synes naturlig å anta ut fra
Roma-traktatens
bestemmelser
at
staten skal kunne opprettholde sitt
eneansvar
for all utveksling
av
kraft med nabolandene
forutsatt
at EF-landenes
borgere og selskaper har de samme rettigheter
på
det norske kraftmarked.
Nevnte endringer
i vår konsesjonslovgivning,
(som blir nødvendig ved et eventuelt medlemskap
i EF), gir utenlandske
borgere og
selskaper
noe større muligheter
enn hittil for å engasjere
seg i
norsk kraftutbygging.
Det synes
imidlertid å være lite sannsynlig at
øket utenlandsk
engasjement
vil
finne sted som følge av de stigende byggekostnader
som gjør
våre
gjenværende
kraftkilder
mindre
egnet for kraftkrevende
industri innenlands og for eksport.
19. september

1972.
Eyolf

Dahi.

'•/"'

og Rosendal, vi talte 9 i alt. Heldigvis gikk 7 av disse i spenn mellom mastene i den viktige 275 kVlinjen til Bergensregionen.
Et av
rasene fylte igjen et elveleie slik
at elva flytte seg, og et annet
feide med seg en bæremast
og
fortsatte over et fjøs, en driftsbygning og la seg oppover veggene på
tilhørende
våningshus.
Grunneieren, som med sin kone var i fjøset
og melket, løp vekk når de enorme
stein- og jordmassene
kom veltende, men fjøset med 10 kuer gikk
tapt. Raset tok som nevnt en mast
med seg i sin midte og trakk ned
ytterligere
4 master, slik at 2 km
linje var vekk. I tillegg så undergravde den nevnte elva en annen
mast lengre borte, slik at denne
sto på bare 3 ben. Konsekvensene
av dette bruddet var i første omgang at Maurangerog Jukla-anleggene
mistet
sin anleggskraft
slik at kveldsskiftet
på dammer og
i tunneler stanset opp. Disse primære skadevirkninger
sikret vi
først ved om natten å lokalisere
feilstedet,
dele linjen
mot den
friske siden og få lagt spenning
fram til anlegget fra den friske
siden. Det synet som vi fikk når
dagslyset kom neste morgen var
heller nedslående,
og straks ble
hele Vestlandsverkenes
linjeavdeling, med støtte av annet disponibelt personale og hjelp av 5 mann
vi fikk låne av SBF, i alt 17 mann,
mobilisert
til opprydding,
mens
kontoret la opp kriseplaner.
Dette
har nå blitt rutine, og snart var
nye mastepunkter
plukket ut, stål
til 6 nye master skaffet gjennom
SBF, som heldigvis hadde master
under levering
til andre linjer.
12 000 m med stålaluminiumsline
ble skaffet til veie og mye mer.
Kontor og lager, brakkeleier
med
forpleining,
transportapparat
m.
m. ble raskt organisert,
og før
siste havarerte
mast var fjernet,
var mastereising
og fundamentstøping i full gang. For å sikre havari ved den flomutsatte mast, ble
det holdt befaring med entrepre-

Fra garden.

nører om å kanalisert
det gamle
elveleiet, og her ble anbud gitt på
en dag, vurdering og bestilling av
arbeidet var foretatt i løpet av neste dag, slik at 135 meter kanal
med steinplastring
var under arbeid den fjerde dagen, og dette arbeidet ble i samråd med elveforbygningen fortsatt videre i elveleiet av denne avdelingen. Vi skal
ikke nevne personer eller kontorer
i etaten som deltok, jeg vil bare si
at i samarbeidets
ånd bygde vi opp
linjen på 34 dager, og dette fortjener oss alle til ære når vi så
dristig vil si at det antagelig er det
største linjehavari
statskraftverkene har hatt.
Nå som det hele er over, sitter
vi med ettertanken
og den gir oss
grunnlag for å revurdere vårt beredskapsopplegg.
Snart forsvinner
SBF fra Forus, og da blir det

Knekt

vanskeligere
å skaffe det verktøy
vi måtte låne. Vi må investere
mer i vår beredskap. Videre så vil
statskraftverkene
ha en sikkerhet
i at det er løpende levering av master og linje til nye linjer, men vil
denne situasjon bli aktuell i framtiden da kanskje linjer av dette
spenningsnivå
kan bli uaktuelle?
Her må SD se nærmere på behovet
for reservemaster
i aluminium og
annet utstyr. Det er mange slike
tanker
som melder seg og som
krever
nytenkning
hos oss som
sitter med driftsansvar
i skyggen
av den store nyhetsgivende
side
av vår etat, anleggssiden
med de
spennende framtidsprosjekter
som
vi også en gang skal overta.
Sauda,

25. september

1972.

V. Bern.

mast.
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HAKAVIK
I sommer var det 50 år siden
Hakavik kraftverk ble satt i drift.
Dette kraftverk er det første litt
større kraftverk
som i sin helhet
er prosjektert
og bygget av NVE.
Kraftverket,
som ligger ved Eikeren sør for Hokksund, er også på
andre vis noe for seg selv. Kraften leveres med tredjeparten
av
normal frekvens, nemlig 16 % Hz.
Kraftverket
er spesialbygget
for å
levere kraft til jernbanen,
og siden frekvensen er «riktig», er det
kun nødvendig med opptransformering fra 6 til 60 kV for overføring av kraften til Asker, Skollenborg og Sande, hvor spenningen nedtransformeres
til ca. 16
kV, som er den spenning de elektriske lokomotiver benytter. Kraften leveres også enfaset i motsetning til nesten all annen kraftproduksjon som er trefaset. P.g.a. den
store belastning
som start av et
tungt tog representerer,
er generatorene overbelastbare
med hele
70 prosent i 1 time. Samlet toppytelse på de fire generatorene
er
18 MVA. De 4 tubinene yter tilsammen 20 000 HK.
Personalet
ved kraftverket
var
for 15 år siden på ca. 29 mann,
men nå nede i 11 mann + 2 på
deltid. Redusjonen
er skjedd ved
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naturlig avgang, og er gjort mulig
ved rasjonalisering
og automatisering og ikke minst ved sporty
og positiv innsats og velvilje fra
personalets
side. Alt arbeid
i
forbindelse
med moderniseringen
og automatiseringen
er på en utmerket måte utført av kraftverkets egne folk. Fram til 1965 ble
stasjonen
kjørt med helkontinuerlig skifttj eneste med to mann
på skiftet. Siden har det skjedd
en gradvis reduksjon,
slik at fra
1. mai i år kjøres stasjonen kun
med hjemmevakt.
I forbindelse med 50-årsjubileet
ble det holdt en enkel tilstelning
ved kraftverket
den 30. juni i år.
Til stede var ansatte og pensjonister ved kraftverket
med fruer,
endel innbudte fra hovedkontoret
med spesiell tilknytning
til Hakavik, samt representant
for NEKF,
avd. 61.
Kraftstasjonen
og reguleringsanlegg ble befart i et nesten overveldende sommervær,
og etterpå
var det samling på Grendehuset
med middag og kaffe.
Maskinmester
Sverre Guterud,
som sto for hele arrangementet,
og
hadde ordnet alt på en utmerket
måte, ønsket velkommen til bords,
og i løpet av middagen var det

KRAF
flere som hadde ordet. Maskinmesterassistent
Gunnar Grimnes var
bl. a. inne på dette med beredskapsvakt, og ville gjerne si at på
Hakavik,
hvor beredskapsvakten
deles på 5 mann, lider de ingen
nød. Men de har medfølelse med
deres kolleger ved de 2-mannsbetjente stasjonene, og han mente
at de rent menneskelige problemer
ved beredskapstjenesten
har vært
tatt for lett på og at man etter
hvert vil få merke dette. Han kom
også inn på begrepet
«demokrati
på arbeidsplassen»
og sa: «Jeg
tror ikke det betyr så mye for den
enkelte arbeidstaker
å være representert i de styrer hvor de store
beslutninger
tas. Her er det vel
organisasjonene
som er mest interessert skulle jeg tro. Det som
betyr noe for den enkelte i hans
arbeidssituasjon,
er å få være med
å bestemme de nære ting. Og her
tror jeg at vår form ved Hakavik
kunne være et eksempel for mange. Vi er ikke representert
i noe
samarbeidsutvalg,
men vi greier
fint å samarbeide
likevel. Møte
holdes hver dag før arbeidet begynner,
og alle er medlemmer.
Dette er «demokrati
på arbeidsplassen»
i praksis,
og skaper
arbeidsglede
og ansvarsfølelse».

Fra festen
Tekst og foto: Kjell Eidet

7ERK 50 ÅR
Grimnes nevnte siden at alle som
har vært ved Hakavik sikkert ville
være enige med ham i at dette
gjennom alle år har vært en sikTil
arbeidsplass.
ker og trivelig
slutt takket han på vegne av de
og var
ansatte for arrangementet,
for hoglad for at representanter
samt
vedkontoret og fagforeningen
hadde funnet veien
pensjonistene
til Hakavik.
Voldhaug kom bl. a.
Driftssjef
framtid og
litt inn på Hakavik's
slik: «Det foreligger
konkluderte
for tiden ingen konkrete nye plaVi tenker oss
ner for Hakavik.
Haat det nåværende
imidlertid
kavik før eller siden kan bli avløst av eller erstattet med et pummed den
i samdrift
pekraftverk
som vel
kjerne- eller varmekraft
snart vil komme inn i vårt kraftsystem. Inntil dette eller noe annet måtte skje må vi da i fellesskap prøve å drive Hakavik på en
slik måte at NSB fortsatt vil være
tjent med å kjøpe kraft fra denne
veteran blant kraftverker».
Tidligere sjef for Maskinkontoret i NVE, Sig. L. Hanssen, nevnte bl. a. at på den tiden Hakavik
skulle bygges, brukte andre private verker å bestille alt maskineri i utlandet. For Hakavik, som

staten sto bak, ønsket man i størst
å bruke norske
mulig utstrekning
leverandører.
Jens
kraftverkssjef
Tidligere
Hjort, som har stått for den elekav
prosjekteringen
trotekniske
sin store glede
Hakavik, uttrykte
og
med Hakavik
over gjensynet
var
over hvor godt maskineriet
Han nevnte hvilke
vedlikeholdt.
de hadde hatt med å
problemer
krafå materiell som tilfredsstilte
Norvene til materialegenskaper.
klarte bl. a. ikke
ske verksteder
idet de
å støpe rotorhalvringene,
fikk store hulrom som verkstedene
forsøkte å skjule ved å fylle dem
med singel, skruer, spiker, m. v.
og sveise over. Hjort nevnte i denmaskiningeniør
forbindelse
ne
Hans Sørby ved hovedkontoret,
som gjorde et ypperlig arbeid for
å sikre at man fikk materiell som
holdt mål.
kvalitetsmessig
Sig. AaleKraftverksdirektør
ficer takket for maten og syntes
med
personale
at kraftverkets
fruer var en prektig forsamling
mennesker med godt humør. Han
hadde også merket seg den gode
orden som hersket overalt.
Etter middagen gikk så praten
med gjenoppfrisi smågrupper,

king av gamle minner, og for de
yngre var det mye artig å høre.
Under kaffen senere på dagen
Wilhadde maskinmesterassistent
ly Edvardsen en lengre redegjørelse om byggingen av kraftverket
og nevnte også endel merkepeler
fra den 50 år lange driftstid.
Den 29. juli 1912 vedtok StorKristiania—
tinget å elektrifisere
den 14. juni 1914
Drammensbanen,
i
kjøpte staten vannrettighetene
og den 24. juli
Hakavikvassdraget
1916 vedtok Stortinget å bygge ut
for forsyning
Hakavikvassdraget
Kristiania—Drammensbanen.
av
Arbeidene begynte i oktober samme år. Den første del av anleggstiden, som var under den 1. verdenskrig, var preget av rasjonering og knapphet på viktige varer
som smikull, bensin og margarin.
Denne periode var også forbudstid, men det var tydeligvis meget
på brenlett å få legerekvisisjon
nevin til «medisinsk bruk». Anstore
som hadde
leggslederen,
ulemper med slagsmål og ved at
hele arbeidslag skoftet, måtte tilhenslutt sende en inntrengende
stilling til «herr doktoren» om å
av rekviutstedelsen
innskrenke
sisjoner til de tilfeller «i hvilke det
hensyn må ansees
av medisinske
FOSSEKALLEN
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Aalef jcer og Hjort.

uomgjengelig
nødvendig».
I 1919
hadde man den første streik, som
varte i 2 skift. Det var senere en
streik som varte i 71/2 måned.
60 kV fjernledningen
Hakavik
—Asker, som er ca. 50 km lang,
ble også bygget av NVE i dette
tidsrommet, og den ble spenningssatt fra Hakavik den 8. mai 1922.

HAKAVIK
KRAFTVERK
50 ÅR

„
Sig L. Hansen,

Ludvig

Grimnes,

M. Martinsen,

BLANDKORN
På køyretur.
Eg er vonbroten
over framferda
Dykkar
på firmafesten
— brølte
direktøren
til ein av kontoristane.
Eg har høyrt at De var rusa og
gjekk rundt i gatene med ei trillebår.
Ja, men eg trudde
det var
med Dykkar
samtykkje,
sa kontoristen.
Sjølsagt ikkje, brølte Hansen.
— Kvifor i all verda skulle eg gje
løyve til noko slikt?
De sat då oppi trillebåra.

14
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Thor Voldhaug.

Den omtenksame fiskehandlaren
til ein av kundane:
Men ein gong eg såg denne
torsken tenkte eg på Dykk, frue!

-›<
Etter ferien.
Då alle var samla 1 firmaet etter
sommarferien
med reiser til framande land, kunne ein høyra fylgjande samtaler:
Korleis hadde De det i ferien?
Takk, ypparleg!
Kvar har De vore?
På Hawaii.
Kvar ligg det?
Anar ikkje, me flaug.

De tre første aggregatene
ved
Hakavik har vært i ordinær drift
siden 1. juli 1922, mens det fjerde
aggregat
kom i drift 29. mars
1936. Driften har forløpet rolig,
uten store uhell.
Den 16. november 1966 skjedde
en relativt betydningfull
begivenhet, da det ble etablert samkjøring mellom Hakavik og det øvrige
samkjøringsnett
via den nye Asker
omformerstasjon.
Dette har medført lettelser i kjøringen i det de
store belastningsvariasjonene
ved
start og stopp av større tog nå
opptas av hele samkjøringsnettet
mens generatorene
på Hakavik
kan gå på konstant
ytelse ved
beste virkningsgrad.
Etter Edvardsens
innlegg fortalte tidligere maskinmester
Ragnar Hakavik om en episode ved
anlegget da han var ganske ung.
En svensk anleggsarbeider
gikk
amok p.g.a. sjalusi i forbindelse
med en pen bondedatter
fra stedet og slengte
dynamittgubber
inn i en brakke hvor 10 mann lå
og sov. Ved eksplosjonen ble 3 så
hardt såret at de ble invalidisert
for livet. Deretter kastet han dynamitt inn i huset der piken bodde. Eksplosjonen
slo hull i gulvet
og en mann falt ned og slo seg
stygt. Siden er det ingen som har
sett svensken.
Den offisielle delen av tilstelningen ved Hakavik ble avsluttet
med framvisning
av filmen «Et
fjelleventyr»,
og så dro de tilreisende gjester sin vei.
Senere på kvelden hadde Hakavik klubb av avd. 61, NEKF, et
arrangement
nede på den nye
brygga ved kraftstasjonen,
hvor
mennesker
og mygg danset om
kapp.

Slankekur.
Anna og Harald hadde på sine
gamle dagar kome på at dei ville
slanka seg litt, og dei vart samde
om å eta mindre. Dei dreiv på et
vekes tid, men ein kveld Harald
sat attmed stoveglaset
og såg ut,
sukka han:
Hadde det berre kome nokon
framande!

-›(
Mistenksam.
Den søte gamle dama tok pengane sine ut av banken for å sjå
om dei var der.

FAGSJEF BÅRD ANDERSEN:

FAO-gruppe
pö
besøk
i Norge
VERT: FORBYGNINGSAVDELINGEN

Forbygningsavdelingen
har
i
sommer arrangert
et internasjonalt arbeidsmØte som gir grunn til
rapport
i Fossekallen.
Det hele
begynte med et nØdrop fra FAO
i Roma omkring
nyttår.
Tyrkia
hadde meldt avbud på et arrangement som hadde vært planlagt i
11/2 år, og vi ble anmodet om å
overta. Med kjennskap til det forarbeid som lå til grunn for tidligere mØter i Syd- og Mellom-Europa, hvor disse problemer
behandles av store etater og organisasjoner, virket det nærmest hasardiøst at vi skulle påta oss arrangementet.
Vi ble imidlertid lovet hjelp fra forskjellige hold, og
med Industridepartementets
velsignelse ble også finansieringen
ordnet.
FØrst litt om arbeidsgruppen.
FAO, «Food and Agriculture
Organization
of the United Nations», har en rekke arbeidsutvalg
som har til oppgave å formidle
kontakt
mellom spesialister
fra
forskjellige
land. Ved møtevirksomhet kombinert
med studiereiser blir felles problemer satt under debatt. På denne måten kan
tekniske framskritt,
nye arbeidsmetoder
og praktiske
erfaringer
komme de enkelte land til gode.
«EFC Working Party on Management of Mountain Watersheds»
har et arbeidsfelt
som omfatter
administrasjon
og kontroll av tiltak i skog- og fjellområder,
i første rekke i nedslagsfeltene
for
vassdragene, for å sikre en fornuftig og forsvarlig utnyttelse av områdene. Av spesielle emner som
utvalget arbeider med kan nevnes:

Tekniske
framskritt
vedrørende flombekk-kontroll,
forbygninger
og beskyttelse
mot
snØskred.
Nye metoder for å forhindre
jorderosjon
i hØyereliggende
områder, spesielt ved skogplanting og andre kulturtekniske
tiltak.
Allsidig utnyttelse av skog- og
fjellområder,
blant annet med
tanke på jord- og skogbruk,
rekreasjon,
turisme m. v.
Direkte og indirekte
nytte av
offentlige investeringer
til forskjellige tiltak i disse områdene.

Orientering

ved turistsjef

Aaker

Utvalget har tidligere hatt 9 arbeidsmØter. MØtene har vært arrangert av de fleste mellomeuropeiske land, dessuten Grekenland
og Romania,
fra 1952 til 1970.
Undergrupper
har arbeidet
med
lØsninger
på spesielle
tekniske
problemer,
f. eks. damtyper, forbygningsmetoder,
utstyr,
litteratur m. v. Utvalget har vært sterkt
opptatt av forholdene
i Alpeområdene, hvor tiltak for å hindre
jorderosjon,
ras, flomskader m. v.
krever store årlige belØp. Verdiene som skal beskyttes i disse områdene er også betydelige,
blant
annet tettsteder med samferdselsnett, verdifulIe jordbruksområder,
kraftstasjoner
m. v.
Forarbeidet
til møtet krevde en
voldsom innsats. Mye av sommerferien og nattesøvnen
ble Ødelagt,

om planlegging

i hytteområder

på Geilo.
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kretær fra FAO
til problemene.

ikke minst fordi alt materiale
og
på engelsk
skulle foreligge

FAO-gruppe
på besøk
i Norge

Påmeldingene
fransk.
time og programmet

kom

i

«Kongressen»

12.

for møteinnleggene lot vente på seg. Heldigvis er det god telefonforbindelse
med Roma!
Møtene ble arrangert i perioden
1.-11. august, med 6 møtedager i
Vi
Oslo og 5 dagers studietur.
i «Tretekhadde leid møtelokaler
i Sognsveien, de var
nikksentret»
De
nærmest ideelle for formålet.
fleste deltakere bodde på Panorapå Kringsjå,
ma sommerhotell
lettvint kunslik at møtelokalene
ne nåes. Der møtte i alt ca. 30 delFrankrike,
takere fra østerrike,
Romania,
Italia,
Vest-Tyskland,
Sveits, Tyrkia, Polen og Jugoslavia, dessuten hadde vi oversettere
fra Belgia og England.
Deltakerne fra Romania og Polen dukket for øvrig opp midt under møtet. Den siste ankom en
skulle
halv time før studiereisen
begynne. Hyggelig var det ellers
hadde sin
at noen av deltakerne
kone med, men det kunne vært
morsomt å vite om det på forhånd. En 5-årig frøken fra Roma
fikk også studere norske problemer.
Fra Norge møtte ca. 15 deltaVassdragsvesenet
Utenom
kere.
for Skogvar det representanter
Skogforsøksvesenet,
direktoratet,
Norges
naturskadefond,
Statens
og dessuten
institutt
geotekniske
fra Miljøvernforedragsholdere
og fra Vassdragsdepartementet
Nevnes bør også at vi
laboratoriet.
hadde fått «lånt ut» en norsk se-

SnØskjerrner

ovenfor

Finse.

-
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med

kjennskap

ble

åpnet

av

Carlsen i Miljøvernstatssekretær
og så gikk det slag
departementet,
og disi slag med ekspertforedrag
kusjoner. Hvert land la fram en
med oversikt
nasj onal rapport
skader m. v. og
over inntrufne
siden forrige
tekniske framskritt
møte. Av de viktigste emner for
kan nevnes nye sikinnleggene
ringsmetoder for fjellbekker, blant
elemenannet ved prefabrikerte
og
terminologi
ter, klassifikasjon,
lovregler vedrørende tiltak i nedforhold,
hydrologiske
slagsfeltene,
framskritt
tekniske
utdannelse,
sikring mot snøskred,
vedrørende
og endelig
jordras og steinskred,
blant
i fjellområder,
planlegging
annet med tanke på skogskjøtsel,
og turisme.
naturvern
må nevAv store begivenheter
var innbudt til
nes at deltakerne
på Holmenkolregjeringsmiddag
1. august og til
len turisthotell
i Oslo Rådhus 3. aumottakelse
ble
Regjeringsmiddagen
gust.
svært vellykket, til tross for at vi
i 12. time måtte ordne med inviselv.
og bordplassering
tasjoner
Et morsomt poeng var det ellers
måtte
at Forbygningsavdelingen
til middagen.
utgiftene
dekke
i
og omvisningen
Mottakelsen
Rådhuset var også en hyggelig avveksling.
3. august hadde vi en interesarransant busstur i Normarka,
Vi ble
gert av Oslo Skogvesen.
for Marorientert om bruksplanen
Utlenka og miljøverntiltakene.
dingene var mektig imponert over
for
muligheter
Oslo-borgernes
sommer og vinter,
naturopplevelse
og de fikk en koselig kaffepause
ved peisen på Ullevålseter.
var i første rekke
Studieturen
lagt opp med tanke på det tekniske utbytte, men vi ville samtiforskjellige
dig vise utlendingene
sider av norsk natur og levevilkår.
Vi startet fra Panorama lørdag 5.
august. På Romerike fikk vi defør
monstrert noen skogproblemer
vi reiste videre til Nestangen ved
mellom Vorma og
sammenløpet
Glomma hvor det er under utførfor å forelse forbyggingstiltak
hindre leirskred. Etter en vellykmed asket lunsj på Kirkenær
sistanse fra Grue kommune så vi
etter
sikringstiltak
på omfattende
i 1967, blant annet
flomskadene
demonstrert.
ble pumpeanlegget
ved Elverum,
Skogbruksmuseet

som er nytt og enestående
i sitt
slag, vakte
betydelig
interesse,
spesielt avdelingene
for jakt og
fangst. Vi fikk bare så vidt tid til
å se på flomsikringstiltakene
her
før vi måtte videre til Lillehammer for overnatting.
Søndag innledet vi med et besøk på Hunderfossen
kraftstasjon,
med fisketrapper,
fiskeoppdrett
og
vellykket landskapspleie.
På Otta og Sel ble det gitt orientering om Storofsen, sikring av
Ula, tørrlegging av Selsmyrene og
forbyggingstiltak
i Lågen. Dagens
lunsj var lagt til Raphamn i Rondane, noe som ga oss anledning til
å vise fram de vakre fjellpartiene
og til å fortelle om naturverntiltakene her.
Resten av dagen fikk vi tid til
å se på elvearbeidene
i Finna og
Vulu og til omvisning i Vågå kirke før vi reiste over Sognefjell til
vårt neste overnattingssted,
Turtagrø.
Om kvelden
spilte Lom
spelmannslag
norske
slåtter
og
viste gamle danser i peisestuen.
Stemningen kom riktig på topp da
presidenten
i arbeidsgruppen,
en
professor fra Romania, og en tyrker danset reinlender med spreke
bondekoner fra Lom!
Og så fikk vi oppleve en typisk
regnværsdag
i Indre Sogn, med
tåke langt nedover fjellveggene og
flom i elvene. Med velvilje fra
Luster kommune fikk vi på kort
varsel låne kommunestyresalen
i
Gaupne. Her fikk vi gjennomgått
materialet
vårt i hyggelige omgivelser blant annet med assistanse
fra Brekontoret
og Fjernledningskontoret. Vi måtte bytte til mindre busser for å komme inn i Jostedalen, og ferden gikk helt inn
mot Nigardsbreen.
Vi hadde ordnet med båt for å frakte deltakerne over Bresj øen, men dette
måtte vi gi opp på grunn av værforholdene. Det lysnet likevel såpass at utlendingene
fikk foreviget sitt besøk til disse sjeldne omgivelser.
Til tross for Sogne-sjåførenes
detaljkjennskap
til vegen kom vi
nesten en time for sent til lunsjen
i Sogndal, men den var til gjengjeld fortreffelig.
Etterpå besøkte
vi Amblegård,
hvor II. Heiberg
kjørte oss rundt på en del av gårdens 35 km skogsbilveger.
Dessverre var været dårlig, men vi
fikk lære atskillig
om skogens
problemer på Vestlandet. Heiberg
hadde forresten
tresorter
fra de
fleste av deltakerlandene.
En del

Orientering

om Sels myrene

av gruppen
foretrakk
å besøke
bygdemuseet
på gården.
Og så fikk vi noen fredelig timer på bilferjen
fra Kaupanger
via Refsnes til Gudvangen.
Vi så
lite til de bratte fjellpartiene
innover fjorden,
men til gjengjeld
fikk vi oppleve Stalheimskleivene
i sin villeste «prakt». Elver og fosser hadde svulmet voldsomt opp
og gitt Vestlandsnaturen
en ramme som våre gjester neppe hadde
ventet å få oppleve.
Etter overnatting
på Oppheim
diskuterte
vi noen rasproblemer
ved Voss jordbruksskole
før vi
fortsatte
om Granvin til Kvanndal. Hardangerfjorden
viste seg
fra sin beste side, og fra bilferjen
ble Folkefonnen
behørig foreviget
i glitrende solskinn. Innover mot
Eidfj ord fortalte
geolog Jørstad
om fjellpartier
som er i bevegelse
og om utsatte rasområder. Vøringsfossen var imponerende
på grunn
av nedbøren. Utlendingene
jublet
og kameraene
var i flittig bruk.
De planlagte utbyggingstiltak
ble
diskutert
før bussen brakte
oss
over Hardangervidda
til Haugastøl. Her sto en skinnegående
motorvogn og ventet, og med assistanse fra Statsbanenes baneledere
fikk vi en interessant tur til Finse
og Taugevatn. Vi ble orientert om
problemer med å holde banestrekningen åpen om vinteren og vi fikk
se gamle og nye typer av snøforbygginger
og en snøryddingsmaskin fra Bergensbanens
barndom.
Etter overnatting
på Geilo begynte vi siste befaringsdagen
med
et luftig svev pr. stolheis opp til

-

m. v.

Geilohøgda. Her orienterte
Geilos
kvinnelige
turistsjef
om utbyggingsplaner
og problemer
med
hyttebygging
i fjellet. Temaet (og
turistsjefen)
vakte betydelig
interesse hos våre utenlandske
gjester.
Og så overtok overingeniør
Vestad
og
informasjonskonsulent
Holmesland
i Oslo lysverker,
og
vi fikk orientering
om de tiltak
som er utført i forbindelse
med
kraftutnyttelsen
i Hallingdalsområdet. Vi så på plassering og tilplanting
av steintipper,
damanlegg, grunndammer
og tilslutt Nes
kraftverk.
Etter en bedre lunsj på Nesbyen gikk turen tilbake til Oslo.
Og så var det bare avslutningsmøtene igjen, med oppsummering
og framtidsplaner.
FAO inviterte
til et cocktail-selskap
hvor vi fikk
mange pene ord om arrangementet og vår vakre rene natur. Utlendingene
var spesielt imponert
over våre miljøverntiltak
i forbindelse med tekniske anlegg, men
de var samtidig opptatt av de effektive sikringsarbeider
som var
utført med beskjedne midler for å
beskytte jord og eiendommer mot
naturskader.
Og så kan vi bare konstatere at
det lar seg gjøre for en liten avdeling å komme fra et slikt arrangement
takket
være
utmerket
samarbeid blant funksjonærer
og
velvilje fra andre institusjoner.
Og
vi har lært mye, både i forbindelse med møtene og ved diskusjoner ute på anleggsstedene.
Bård Andersen.
FOSSEKALLEN
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For den som måtte vere interessert har han gjort greie for sitt
syn på utviklingshjelp
i eit par
artiklar i Teknisk Ukeblad i 1969
(TU Bd 116, nr. 12 og nr. 28) før
han drog til Sierra Leone.
Fossekallen hadde ein prat med
Vinjar like etter at han vart tilsett i NVE pånytt no frå 1. september:

Asbjørn

Vinjar.

«Kvifor slutta du i NVE når du no
kom att?»
«Jeg ville helst ha hatt permisjon,
men det gikk ikke. Jeg syntes oppgaven i Sierra
Leone lød interessant, jeg var engasjert
i tanker om
utviklingshjelp
og ville gjerne prøve
meg selv i nye situasjoner.»
«Svara oppgåvene til kva du venta
deg?»
«Ja, men jeg støtte på større vanskeligheter
enn jeg hadde
regnet
med.»
«Kva skulle du gjere i Sierra Leone?»
«FN hadde inngått en avtale med
regjeringen
i landet om hjelp til å
planlegge elektrisitetsutbyggingen.
Min
første oppgave gikk da ut på å tilpasse prosjektet,
slik at det svarte så
godt som mulig til behovet for hjelp
på dette felt. Hovedoppgaven
ble å
kartlegge
energiressursene,
analysere
kraftbehovet
for en årrekke framover
og lage en plan for elektrisitetsutbyggingen. Vi skulle også se på økonomien og organiseringen
av elektrisitetsforsyningen.
Dessuten
skulle vi
styrke verkstedog vedlikeholdstjenesten, og arbeide med opplæringsspørsmål.»
«Kva var di rolle i dette prosjektet?»
«Jeg var leder for prosjektet,
og
representerte
FN på stedet i dette
arbeidet. Til å hjelpe meg hadde jeg
6 eksperter rekruttert
av FN, foruten
en gruppe på 8 ingeniører
og økonomer fra et sveitsisk
konsulentfirma
som var kontrahert
av FN til å ta
seg av visse deler av oppgaven som
var tillagt prosjektet.
Dessuten arbeidet vi sammen med folk fra elektrisitetsforsyningen
i landet, men den
var ikke tilfredsstillende
representert. Det er forresten et generelt problem og ikke et særpreget
problem
for dette prosjekt.»
«Kor stor om lag er kostnaden ved
eit slikt prosjekt?»
«Ca. 5 millioner kroner, og av det

FAGSJEF
i E.avdelinga
i Edirektoratet
I dette tilfelle
kan eg ikkje
skrive ny fagsjef som eg plar
gjere, Vinjar har vore sjef i same
avdelinga før. Han var i E.E. fra
1962 til 1969, då slutta han i NVE.
Han vart då tilsett av FN som
leiar for eit planleggingsprosjekt
i Sierra
Leone
i Vest-Afrika.
Dette arbeidet var rekna å skulle
vare i tre år og so lenge var Vinjar der, og no han slutta var arbeidet ferdig. Arbeid i utviklingsland var ellers ikkje ukjent før
Vinjar før heller, i 1967 var han
i Afghanistan
i slikt oppdrag.
Kona hans skreiv då i Fossekallen om korleis det var å vere husmor i dette landet. Dei hadde og
ein kveld i kantina
og fortalde
om landet og folket, då var heile
huslyden med. Stykket fru Vinjar
skreiv stod i nr. 2, 1968.
Då Vinjar tok til som fagsjef
1962, hadde Fossekallen eit stykke
om han i nr. 1 1962. I dei 10 åra
som har gått har familien hans
auka slik at dei no har 3 bom —
ei jente på 14, ein gut på 12 og
ein på 9 år.
Vinjar skreiv om «Elektrisitetsavdelingens
plass i landstidsplanleggingen»
i Fossekallen
nr. 1
1965.
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bærer
FN ca. 70 prosent.
Omtrent
en
femtedel
av kostnaden
gikk til utstyr

og mesteparten
av dette igjen gikk
til verkstedutstyr.»
«Er du nøgd med det arbeidet du
gjorde i Sierra Leone?»
«Ja, vi gjorde jobben, til og med
på litt kortere tid enn planlagt. Hydrologiske
data fantes ikke da jeg
kom dit. Et tidligere prosjekt hadde
fått satt i gang noen undersøkelser
men det var ikke blitt fulgt opp, og
de apparatene
som var satt opp var
aldri blitt ettersett og noen registreringer var aldri samlet inn. Etter å
ha kommet i gang og fått en hydrolog
til å ta seg av dette arbeidet,
gikk
vi løs på å kartlegge
vannkraften
i
landet. I tillegg til de 4 kraftkilder

som var kjent fra før undersøkte
og
registrerte
vi 16 nye prosjekter.
Det
ble til slutt en «Jerstad-oversikt»
som
viser at landet har et totalt vannkraftpotensial
på ca, 6000 GWh. Dette
er ikke verst i et land i Afrika på
2.8 mill. innbyggere.
Vannkraften
der
er ikke særlig billig og faller kapitalmessig kostbar sammenliknet
med dieselkraft
som er det beste alternativ
på termosiden. Det dreier seg her om
store dieselstasjoner
av størrelsesorden
50 MW med aggregater
på 10 MW
på en aksel. Det er her tale om
aggregater
med midlere rotasjonshastighet. Vi la fram en plan som tok
sikte på en gradvis
utbygging
av
kraftkilder
og ledningsnett,
tilpasset
det behov vi mente det var rimelig
å dekke. Etter en 15-årsperiode
ville
en da få strukket
ut et landsomfattende forsyningsnett.
Vi arbeidet også
med organisasjonsspørsmål.
Her er
det nok vel så mye et spørsmål om
innsikt og interesse
fra de sentrale
myndigheter
som lokalt engasjement.»
«Er det til lukke for folket i utviklingsland
å få hjelp frå oss?»
«Dette er det første spørsmål
en
FN-ekspert
som er oppriktig
overfor
problemene
vil stille seg selv. Mitt
svar er et ubetinget ja. Det er ingen
vei tilbake.
Utviklingsprosessen
er
i gang og den kan ikke reverseres.
Kanskje kunne den til en viss grad
dirigeres,
men innflytelsen
fra den
rike verden er så voldsom og kraftig
at advarende
røster blir ikke hørt.
Myndighetene i utviklingslandene
strever etter å nå de mål som vil gi de
beste resultater
målt på samme måten som i de rike land. Her trenger
de hjelp, både i form av materiell og
veiledning. Dessverre gjelder det her
kanskje mer enn noe sted at — «gode
råd er dyre».»
«Ville det være råd å gi del hjelp
på ein slik måte at dei meir kunne
halde på det livsmønster
del har og
likevel får ein høgare levestandard?»
«Kanskje, i land hvor folket har en
kultur og tradisjon å bygge på — dvs.
et livsmønster
som blir satt pris på
av dem selv og som svarer til hva
folk i mer avanserte samfunn respekterer, så bør selvfølgelig dette framheves og dyrkes i utviklingsprosessen.
I land og områder hvor det er lite
kultur
å bygge på blir stoltheten
borte, respekten
for det egenartede
forsvinner,
generasjonsgapet
blir enormt og forårsaker
problemer. I slike
områder er det viktig å engasjere de
voksne i utviklingen.»
«Kva betyr
elektrisiteten
i eit utviklingsland?»
«Det betyr

svært
mye og kanskje
mer enn folk er klar over. En kan
bare forestille seg hva lys om kveldene betyr i tropene
hvor det er
mørkt 12 timer i døgnet hele året
igjennom.
Lys fra kl. 1900 til 2200
ville forlenge
dagen for folk som
ellers ikke kan foreta seg stort annet
enn å sove. Skoler og sykehus uten
elektrisitet
er meningsløst.
Elektrisitetsforsyning
må bygges ut i takt
med den øvrige innfrastruktur
i et
land. Inntrykket
er at elektrisitetens
rolle i utviklingsprosessen
ikke er
helt
forstått.
Elektrisitetsutbygging
forbindes dessverre oftere med gigantiske kraftstasjonsprosjekter
enn det

essensielle,
nemlig
å få elektrisitet
fram til forbrukere
til bruk i dagliglivet.»
«Kvifor skal vi hjelpe folk i dei
fattige landa?»
«Kanskje
fordi
den rike
verden
skammer
seg over å være
rikere.
Det er forferdelig
å være i et utviklingsland
og se hvor tregt alt går,
og hvor sakte utviklingen
foregår og
samtidig se hvor fort alt utvikler seg
i den rike verden. Den skjevhet som
her blir større og større fører til en
situasjon
mellom de rike og fattige
land som menneskeheten
ikke vil eller
kan tolerere. Hvorfor er det så nødvendig med like forhold mellom mennesker i de rike land hvis gapet mellom rike og fattige folkegrupper
bare
blir større og større?»
«Korleis bør vi hjelpe utviklingslanda?»
«På alle måter. Det finnes ingen
enkel oppskrift. Oppgaven er så vanskelig at en må prøve på alle måter.
Det som lykkes på et sted mislykkes
kanskje på 10 andre steder. Og hjelpen må settes inn på alle felter, men
kanskje først og fremst der hvor en
klarer å få folket selv engasjert i det
hele,
i motsetning
til hjelp
som
bare angår noen få og som ikke medfører en bredde i hele opplegget. Vi
kan også hjelpe på skjevheten
ved å
lete etter andre veier i vår egen utvikling, dvs, en utvikling
i de rike
land som ikke fører til den store forskjell i materielt
velvære.»
«Korleis er det å være attende i
NVE?»
«Det er selvfølgelig hyggelig å treffe
igjen kolleger og det er interessant
å ta fatt igjen på oppgavene her ved
Elektrisitetsavdelingen.
Jeg gleder meg
også til å treffe folk I norsk elektrisitetsforsyning.»
«Blir du værande I NVE nå då?»
«Kanskje, det leie ved slike fravær
er jo at en oppdager at det går an
å gjøre andre ting også. Jeg angrer
iallfall ikke på at jeg tok denne jobben i Sierra Leone, når jeg nå var
så heldig å få igjen denne stillingen
I NVE.»
«Korleis var det å ha familien med
seg i Sierra Leone?»
«Det gikk svært fint. Vi levde bra
og familien var mye sammen. Vi er
jo friluftsmennesker,
og har her i
Norge utnyttet
skogen og fjellet. I
Sierra Leone måtte vi konsentrere
oss
om sjøen, så vi utnyttet
palmestrendene og Atlanterhavet
til svømming,
fisking, dykking,
og annet som har
med båtsport å gjøre. Barna gikk på
skole i Freetown og fant seg godt til
rette etter en vanskelig tilpassingsperiode. For å hindre at de seilte akterut
når det gjelder norske fag, fikk vi en
ordning med Lommedalen
skole slik
at de gjennom en lærer der fikk undervisning
pr. korrespondanse
i typiske norske fag. Dette gjorde at de
kunne gå inn igjen i sine respektive
klasser i Norge uten vanskeligheter
av noen art.»
«Var det nokon uro i landet medan
de var der?»
«Ja, det var et forsøk på å ta livet
av statsministeren
engang i mars 1971,
og det var ikke noe hyggelig, særlig
fordi vi bodde like ved det stedet

hvor tumultene foregikk. Den natten

1NFORMASJON
I NVE
Vi har no fått informasjonssjef
i NVE, den nye mannen heiter
Øystein Skarheim og tok til 1. september. Han er fødd i Lillesand
men flytte til Kongsvinger då han
var 11 år og har vakse opp der.
Artium tok han på Kongsvinger
komm. h. almenskole i 1950.
Etter at han hadde vore undervisnings- og velferdsbefal
i eit år
i Brigaden
i Nord-Norge,
byrja
han hausten 1954 som journalist i
bladet Tromsø i Tromsø. Der var
han i tre og eit halvt år med eit
avbrot då han gjekk Journalistakademiet
i Oslo. Etter at han
slutta i Tromsø har han vore i
Stiftstidende
på Hamar, Ringerikes Blad på Hønefoss og Morgenposten. No kom han frå Bergen
der han har vore tilsett i Morgenavisen i vel fem år, mesteparten
av tida som redaksjonssekretær.
Kona er frå Bergen og dei har
fire bom fra 5 til 11 år. Hobby
har Skarheim
mest ikkje. «For
en journalist
må arbeidet
være
hobby og hobbyen arbeid,» seier
han.
«Kva planar har du for arbeidet
her då ispurde eg til slutt?»
«Tilrettelegging
og sani-Ordning
av NVE's utadrettede
informasjonsarbeid
og
PR-virksomhet
blir de viktigste
arbeidsoppgavene mine. Jeg skal ikke sjøl
komme med uttalelser
til presse,
radio og TV, men sørge for at
medarbeiderne
i massemedia
får
kontakt med rette vedkommende
i etaten — alt etter hva saken
gjelder.
Etter mitt syn bør vi i stadig
større grad komme på offensiven

det begynte måtte vi søke dekning
bak våre murvegger
mens skytingen
pågikk. Men nå etterpå fortoner
det
hele seg mer som en opplevelse, enn
en skrekk-episode.»
«Og no har de flytta inn i nytt hus
Lommedalen?»
«Ja, nå har vi blitt Bæringer eller
Lommedøler,
og barna har gått inn
i skolen. Det er jo ekstra hyggelig
å flytte når en kommer til et sted
hvor en kjenner alle naboene slik som
vi gjør i Lesterudveien.»

S N

øystein

Skarheim.

i dette arbeidet. Det kan til tider
være påkrevet å svare på angrep
eller rette opp noe som er kommet skjevt ut i presse og kringkasting. Men langt viktigere
er
det å få fram et differensiert
bilde av den virksomhet vi driver.
Jeg har allerede
på den korte
tiden jeg har vært i huset fått et
bestemt inntrykk av at her er et
vell av reportasjemuligheter
fra
felter som folk flest sjelden eller
aldri har hørt noe om. Det gjelder
altså bare å slippe presse
og
kringkasting
til. Men her vil jeg
trenge aktiv medvirkning
fra dem
som arbeider med og kjenner sakene for å finne fram til de aktuelle reportasjeobj ektene.»
«Kva med den interne informasjonsverksemda
då?»
«Den skal også høre inn under
informasjonssjefen,
men etter hva
jeg har forstått skal jeg i første
omgang konsentrere
meg mest om
den utadrettede
virksomhet.
Jeg
mener likevel at den interne informasjon
ikke kan forsømmes,
for den bidrar bl. a. til å styrke
etatsfølelsen
samtidig som den vil
kunne være et viktig ledd i den
videre informasjon om hva vi steller med i NVE.»
SN

NY VELFERDSSEKRETÆR
Hjørdis Smirnoff
er no tilsett
som velferdssekretær
etter Arne
Dygg som slutta i vår.

3 ganger

6 for Aalefjær.

Til lukke med nye 6 år.
Red.
FOSSEKALLEN
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Kjølevatnintak.

Turen startet fra NVE torsdag 7.
september 1972 kl. 1200 med 7 privatbiler og 20 deltakere i overskyet vær,
men værgudene var med oss og da vi
kjørte utover Mosseveien strålte solen
fra en skyfri himmel.
Første opphold var Svinesund med
påfylling av bensin og samtidig hilste
vi på hverandre.
Flere var jo ukjente
fra før. Reisen fortsatte til Munkedal
hvor vi fant en koselig veikro og inntok vårt første måltid. Så fortsatte
ferden videre mot Göteborg. Alt var

kjøre, men den ene bilen etter den
andre trillet inn på tunet. Dette var
en gammel bondegård
som staten nå
eide. Da vi ankom hit regnet det litt.
Så fant vi våre værelser og like før
vi skulle gå til bords gikk lyset, men
det var jo fagfolk med så det gikk
fort i orden. En deilig middag. Da den
var over satt vi en stund og pratet
men alle var trette så jeg tror at alle
var i seng ca. kl. 2200. Vi ble vekket
neste morgen kl. 0730 av Breivik —
frokost kl. 0800 — deilig mat. Ulltep-

en orientering
og deretter en film —
så kaffe og kaker i kantinen
og etterpå delt i to grupper for omvisning
i selve stasjonen.
Det var et kolossalt
område. Her arbeidet
2400 mann og
det er ikke til å beskrive alt man her
fikk se. Vi fikk alle hvite hjelmer på
under omvisningen.
Det var virkelig
en stor opplevelse å se et så stort anlegg. Så var det varm lunsj i kantinen.
Herfra skulle vi til Trollhåttan
kraftstasjon. Programmet
var stramt,
så
vi måtte raske på. Men vi var tidlig
ute så det gikk fint. Her fikk vi også
et lite foredrag av 1. avd.ing. Filipsson i administrasjonsbygget
før omvisningen. Vi var inne i kraftstasjonen med orientering
og en liten film,
siden ut for å se på fossefallet
som
ble satt på (bare for vårt besøk) og
vannet fosset ut. Dette er en turistattraksjon
og hit kommer
ca. 50 000
mennesker på en dag i juli som kalles
«Embart Fallens Dag», da slippes vannet ut annen hver time og det er musikk og rene folkefesten der. Omgivelsene var jo så praktfulle
— koselige
stier og naturpark.
Så var det enda en kraftstasjon
vi
beså. Deretter
spaserte
vi nedover
langsmed
slusene og her lå det en
stor båt ferdig til avgang forat vi
skulle få se slusene bli åpnet og lukket. Her blåste det og det begynte å
bli kalt. Gjennom denne kanalen kan

NVE's
„studietur"
til Ringhals
Kjernekraftverk
ogTrollhättan
Elkraftverk
ogslusene
på forhånd så greit lagt opp av våre
to ledere herr Breivik og Folkvard
med både kart og beskrivelser,
så alt
skulle være så lett som mulig for våre
sjåfører. Da vi nærmet oss Göteborg
var det allerede begynt å mørkne, vi
skulle jo helt til Varberg til et ungdomsherberge
til varm aftens kl. 2000.
Dette stedet lå et stykke ut på landet
å
og det var jo noen krinkelkroker

pene måtte ristes ute på gressmatten
og etterpå gikk vi rundt og beså oss.
Det var et stort fjøs med 45 melkekuer og et enormt antall griser i alle
aldre. Kaninene løp løse omkring på
tunet og to deilige kattunger.
Bagasjen ble så lastet på bilene og så bar
det av sted til «Ringhals» der skulle vi
være kl. 0930 for omvisning ved siv.ing. Birgitta
Olofsson. Først fikk vi

et skip i en bredde av 12,5 m og en
lengde av 87 m passere, og alt dette
fikk vi se. Så var det enda en innendørs orientering
angående
slusenes
planer fra 1500-årstallet
og fram til
i dag. Vår guid var Kanalinspektor
Hallberg.
Nå skulle vi til hotell «Bele» ikke
langt herfra til middag kl. 1900, og
overnatting.
Dette var også et meget bra sted.
Middagen var skjønn med påfølgende
kaffe i salongen. Etterpå kameratslig
samvær med dans.
Neste morgen
(lørdag)
frokost kl.
0830. Her fikk vi ros for at vi hadde
oppført oss pent og ble ønsket hjertelig velkommen
tilbake en annen gang.
Vi hadde nå 2 timer til shopping her
i Trollhåttan før avreise til «Mellerud»
jernbanestasjon,
hvor vi skulle møtes
alle.
Herfra bar det av sted til «Håverud»,
en gammel herregård
til en «enkel
lunsj». Et meget vakkert
sted. Her
fikk vi se de eldste slusene. Her blåste det en kall vind så det var deilig
å komme innendørs. Herfra kjørte vi
nå til Karlstad
til hotell
«Savoy».
Dette er et ganske nytt hotell og vi
fikk værelser med dusj, TV og Radio.
Her fikk vi oss en liten hvil før middagen kl. 1900.
Bordet var dekket i spisesal i 7.
etasje, og maten
smakte
utmerket.
Reaktor
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under

bygging.

Birgitta

i midten.

Mens vi sitter og spiser kommer det
med gitarer og underto trubadurer
holder med sang og musikk, og det
var virkelig festlig. Våre ledere hadde
også med et hefte med sanger til alle,
var på topp. Hovelsen
så stemningen
sørget for at resten av kveldens program gikk knirkefritt.
Det ble også holdt ett par morsomme taler. Så festet vi ut 1 de små timer.
Søndag morgen frokost kl. 0900. Nå
regnet det så det sprutet. Vi skulle nå
reise til Mårbacka til Selma Lagerløfs
hjem og derfra til «Rottneros» park.
Dette er en park på ca. 400 mål, med
av svenet utall av vakre skulpturer
ske, danske, finske og norske kunstnere og en mengde blomster av alle
slag. Vi fikk jo bare et lite blikk av
alt dette, for her kunne man ha gått

3N\
en hel dag hvis man skulle fått s
alt det vakre som var her.
Herfra kjørte vi så til Arvika h
vi spiste lunsj og så bar det hjem
Norge.
Jeg tør si at alle var veldig fornø
og begeistret for turen med et så fl

ENISLANDSTUR
FRA
Etter ei avtale mellom generaldirektør Jakob Gislason i Orkustofnun (Statens Energiråd på IsVidkunn
land) og generaldirektør
Rolf R.
var overing.
Hveding,
Johnsen, SBF, til Island i august.
med turen var rådHensikten
gevning i samband med ein påfrå Sør-Island
tenkt kraftledning
til Nord-Island.
Overing. Johnsen fortel til Fossekallen: «Det er et stort projekt
kan få
dette, idet kraftledningen
en lengde på mellom 150 og 180
km, avhengig av en rekke faktorer. Den vil for det meste gå gj enøde landskap,
nom et fullstendig
på et platå i en høyde av ca. 700
og
Vatnajökull
mellom
m.o.h.,
Hofsj ökull.
skal bygges for
Kraftledningen
132 kV eller 220 kV spenning og
i syd,
gå ut fra Burfeld kraftverk
kraftverk
et planlagt
eventuelt
nord for Burfeld, ved Sigalda. I
nord skal den gå til Akureyri-området.
Det store usikkerhetsmomentet
er de vind- og islaster som skal
legges til grunn for dimensjoneringen. Man har lite erfaring for
dette ,på Island, og det er på tale
for
å opprette et par målestasjoner
islast.
En befaringstur med fly fra Reyog retur gav
kjavik til Akureyri
inntrykk av store
et overveldende
men
og øde landskap,
avstander
av en egenogså landskapsbilleder
het og skjønnhet som man neppe
Reykjavik
steder.
andre
finner
er en moderne, pen og ren by med
en uventet stor biltrafikk og manR. Johnsen.
ge turister.»

tt
r
il
d
tt

opplagt program og alt dette vi fikk
se.
Jeg vil herved på vegne av alle få
for denne
takke NVE og arrangørene
herlige turen vi fikk lov til å være
med på, og det beste av alt ingen
R. Ø.
uhell av noe slag.

Den sto e kampen
et
1972 var
Torsdag 21. september
er
ei storhending på Frogner stadion,
utanom det v nvar en fotballkamp
lege. I fleire dagar hadde det s tt
plakatar på tavla med spørsmål: « å
ei
ledelsen i NVE gå» etter kampen,
skulle sparke mot damelaget.
For red. som lite har sett på f tballkampar var det litt av ei opplevi g.
et
rende saman var
Når spelarane
damene som rulla såg eg. Det var ei
a«som fekk smaken av Noreg på
ken» som det står i eit rim. Ideen til
som k m
kampen var det svenskane
med då def var her i sommar. Det v rt
t.
likevel ikkje slik som dei hadde
st rt
Der var kampen i arbeidstida,
for laget
frammøte og god forteneste
Her var kampen
på ingangspengane.
hadde
etter -arbeidstid og tilskiparane
sondert terrenget og funne ut at store
lite ville nytte. I staden
insangspengar
vart det lodda ut fire konfektøskjer
og det vart 60 kr. netto. Etter det eg
har frett skal «ledelsen» være interressert i å ha to slike kampar for året
ein om våren og ein om hausten. Dei
fann truleg ut at dei på denne måten
kom i nærare kontakt med grasrota
enn dei elles plar gjere.
Sidan eg har so lite greie på fotbal
sjølv har eg fått ein fagmann til. å
SN.
skrive om kampen.
HADDE CTJRTIS EN FINGER
SPILLET?

I et
spilte i den røde landslagstrøyen.
forsøk på å villede publikum stilte laget i egne bukser, lange og korte om
hverandre, et utall av farger. Men den
publikum
gang ei. Det fotballkyndige
lot seg ikke lure.
Så kom damelaget på banen i fotfarger, gud overdel med
ballgruppa's
sort kant og røde sexy köi.tbukser. PuDette var
fornøyd.
humret
blikum
årets kamp. Dette lokale derby hadde
vi sett fram til i hele sommer. Frogner stadion var leid for anledningen.
Den viste seg fra sin beste side med
grusmatte.
en velpreparert
Damelaget hadde målbevisst gått inn
sterke
for oppgaven. Mann (kvinne)
var de møt_ fram på fotballtreningen
hadde
hver onsdag. To treningskamper
de og bak seg. Ledelsen skulle bankes.
gikk. Allerede da forsto
Avsparket
at dommeren tok ledelsens
publikum
parti. Damelaget led under dette bele
ikke. Dakampen. Men de resignerte
melaget tryllet fram den ene angrepsDommar

og kapteinar.

MED I

kampRyktene svirret i korridoren
dagen. Rykter det var umulig å få bekreftet gikk ut på at ledelsen hadde
vært i kontakt med landslagets trener
George Curtis. Det taktiske opplegget
foran kampen var visstnok det de hadde diskutert. En rask telefon til Curtis
ga ikke noe svar. «No comments», var
det eneste han hadde å si.
Vår mistanke ble ytterligere bekreftet da ledelsens lag kom på banen. De
FOSSEKALLEN
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Damelaget: 1. rekke: Stensønes, Haraldstad,
Brenne, Bråthen. 2. rekke: Flcete, Midjås,
Trebler, Folden, Hagen, Lindboe.

Knudsen,
Jacobsen,

Herrelaget: 1. rekke: Nybø, Moe, Smith. 2. rekke: Andersen,
Hovland,
Aalef jær, Otnes, Hauge, Nilsen,
Sperstad, Sørensen, Hjelm-Hansen,
Vinjar, Mengshoel.

bølgen vakrere enn den andre. Oppfinnsomt
spill mumlet
en tilhenger
blant publikum.
Så kom kalddusjen.
Ledelsen scoret
i et av sine få motangrep.
Det var
Hauge som sendte ballen i mål. Det
smakte av offside. Dommeren skyldte
på dårlig linjemann.
Spillerne på ledelsens lag var ikke
seg selv i denne kampen. De så fullstendig paralyserte
ut. De hadde blikket festet helt andre steder enn på
ballen. Inn i nærkampene
gikk de med
et smil. Rått spill mumlet publikum.
Hjemmedommer
var også et uttrykk
som stadig gikk igjen. Det begynte å
bli amper stemning på tribunene. Like
før omgangens
slutt scoret ledelsen
igjen ved Aalefjær. Et lettkjøpt mål.
I annen omgang skiftet damene tak-

tikk. Målmann og senter byttet plass.
Damene hadde ennå ikke gitt opp håpet. Etter få minutters
spill i annen
omgang ble Erna feflti
nærheten
av
straffefeltet. Dommeren pekte på straffemerket.
I et spinkelt
forsøk på å
diskutere
avgjørelsen,
antydet en av
ledelsens spillere at fellingen var foregått nærmere senter enn straffefeltet.
Tullprat.
Spilleren burde fått advarsel. Alle så hvor forseelsen foregikk.
Men akk, straffesparket
ble satt rett
på keeper. Ingenting ville lykkes for
damene.
Da ledelsen like etter gikk opp til
3-0 ved Andersen, trodde alle at slaget var tapt for damene. Men nei, de
kom igjen. Ledelsens
spillere virket
trette. De hadde neglisjert kondisjonstreningen.
Damene skrudde
tempoet

ennå et hakk opp. Ukers slit og trening slo ut i damenes favør. Det første
målet kom på straffespark
etter stygg
felling inne i feltet. 3-1, et perfekt
mål satt inn av Airi. Keeperen
var
sjanseløs. Så et nytt straffespark
etter
at keeperen løp ned en av damene for
avverke et måI. Dommerens avgjørelse var udiskutabel.
Airi fintet ut
keeperen
og satte ballen i mål via
keeperens
tå. Stemningen
steg straks
på tribunen. Klarte damene å innhente
ledelsen? Ledelsens spillere la seg i
forsvar. De forstod at eneste måte å
vinne kampen var å hindre damene i
score. De hadde ikke krefter til selv
score. Og slik ebbet kampen ut. 3-2
til ledelsen ble resultatet,
noe de har
all grunn til å være fornøyd med.
SAAT.

ORIENTERINGSGRUPPA
De gamle er fortsatt eldst

teranene
0. Andreassen
og K. Rønniksen hevdet seg best og har vunnet
flere klasseseire. Resultatene fra årets
individuelle
kretsmesterskap
viser det
samme. Der vant Andreassen sin klasse
mens Rønniksen
ble nr. 5. Blant de
yngre løperne har P. Spæren hevdet
seg best. Han ble nr. 22 i kretsmesterskapet.
Klubbmesterskapet
ble som vanlig
avviklet i Sognsvannområdet.
Selv om
været ikke var det beste, stilte 23 løpere til start. Andreassen
gikk igjen
til topps på en ellers favorittpreget
resultatliste.

NVE—Røhne Selmer 2
NVE—E. G. Mortensen
NVE—Meterologiske
BIL
krogh
NVE—Roneo
NVE—Mecmann

Orienteringsløperne
innen etaten har
avsluttet årets sesong. Deltakelsen har
vært god i både treningsløp
og kretsens løp. Resultatmessig
har de to ve-

De beste var:
0. Andreassen,
AP
0. Solheim,
VF

K.
R.
H.
S.
E.
R.

Rønniksen, SBP
Solheim, SBP
Thaulow, VVV
Ammerud, SBA
Kielland, VU
Njå, SBP
0. Ekerhovd,
SEA
B. Stene, SSV

Oddvar
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Andreassen.

40,13
44,02
44,18
44,49
47,17
1,00,30
1,01,06
1,01,22
1,02,02
1,06,33

HANDBALL I NVE
NVE's håndballag
har under utendørssesongen
1972 fristet tilværelsen
i
5. divisjon. Laget gikk ubeseiret gjennom serien med følgende resultater:

Tabellen

ved serieslutt

7-4
11-8
4-3
8-3
11-4
10-8
så slik ut:

NVE
Røhne Selmer 2
E. G. Mortensen
A. J. Krogh
Meterologiske
BIL
Roneo
Mecmann
NVE hadde

derved

kvalifisert

seg til

divisjonsmesterskapet.
I semifinalen
møtte vi et trykkerilag
Effem, og etter en morsom kamp hvor
alle våre spillere tegnet seg på scoringslisten vant vi 8-5,
I finalen møtte vi så Standard Telefon og Kabelfabrikks
3. lag, og om det
skyldtes nerver eller undervurdering
av motstanderen
skal jeg ikke si —
kanskje andre kan finne bedre unnskyldninger — vi spilte dårlig og tapte
5-6.
Innendørssesongen
ble nylig innledet med en seier 14-7 over EGA. Forhåpentligvis
blir resultatet
like godt
innendørs som utendørs, men klimaet
i 3. divisjon innendørs er meget harsluttspillet

om

12
8
7
6
6
3

dere enn i 5. divisjon utendørs så det
beste er vel ikke å ta noe som gitt på
forhånd, men derimot trene hardt for
å oppnå en seier også her. Trening avholdes i plasthallen til Njård hver
onsdag 16-17. Alle er hjertelig velkommen på treningen!
P. T.

SKYTTERGRUPPA
Utendørssesongen
er snart slutt. Etter pen innsats klarte vi bronse i
kretsmesterskapet
(40 skudd liggende).
«Bronselaget» besto av 0. Valaker, K.
I. Simonsen og A. Trønnes.
I Divisjonsskytingen
på 50 m miniatyr ble vi nr. 4 i vår avdeling.
Vi starter innendørs 26. september
med Apningsstevnet
(15 skudds program). Vi har for øvrig trening hver
tirsdag og torsdag fra arbeidstidens
slutt.
Nye skyttere — både damer og herrer — er spesielt velkommen. De som
trenger det, vil få nødvendig instruksjon. Det skytes stående på 15 meter
med miniatyrgevær.
Banen er i Fritidsrommet i kjelleren (rom 035).
Pokalkampen
mot Elkem kommer
midt i oktober og deretter starter Divisjonsskytingen
for fullt. Vi har i år
med to 6-manns lag, ett i 1. divisjon
og ett i 3. divisjon. Nivået er ikke
hardere enn at det ennå kan bli plass
på laget for nye «talenter».

FRIIDRETTSGRUPPA
Det viktigste som skjer på friidrettsfronten
er idrettsmerkeprøvene
på
Frogner stadion. Tilslutningen er omtrent som tidligere om årene. Stort sett
er det vel idrettsmerkestatuetten
som
vinker mer eller mindre i det fjerne
og som er målet for de fleste.
Vi syns i grunnen det er rart at ikke
flere satser på å skaffe seg dette gjeve
troM som i høyeste grad er en pryd
for enhver stue. Det er enda ikke for
sent å forsøke. Prøvene holdes hver
onsdag etter arbeidstid.

1. rekke: J. Grønning,
2. rekke: S. Kavli,

Heimelaget.
J. Bersås, 0. Hansen, K. Brude, T. Talgø, S. Nyhagen.
A. Brude, R. Brude, I Skotroll, P. Tjelle, H. Brude,
S. Rogstad.

en halv time før kampen regnet det
tett. Men da lagene kom på banen
klarnet det opp, og det ble et brukbart fotballvær, selv om banen var noe
glatt.
Det ble gjort en del forandringer på
hovedkontorets
lag. Vi fikk to spillere fra Grytten, undertegnede
som
skulle være fotograf, ble plassert i
mål, og våre damer ble degradert til
heiagjeng. Gryttenlaget var for sterkt
for hovedkontoret,
og keeper måte
hele fire ganger hente ballen ut fra
nettmaskene, til tross for frimerket på
Skotvoll.
Hjemmelaget
hadde flere
gode skyttere, og ved halvtid var stillingen 2-1 til Grytten. I andre omgang løsnet det helt for hjemmelaget
og Bersås siste skåring var av virkelig

høy klasse, der han headet inn en corner i knehøyde, forbi et totalt utspilt
forsvar. Grytten var jamt bedre i alt,
og hovedkontorets
trøstemål ved Ole
Petter Angel, var en stor oppkvikker.
Om Graatrud var banens beste spiller, skal være usagt, men han høstet i
alle fall størst applaus fra de ca. 30
tilskuerne.
Sluttresultatet, 4-1, må sies å være
rettferdig, og følgelig endte kampen
med tap for hovedkontoret.
KL 1800 var det middag og premieutdeling på Hotel Grand Belevue —
Andalsnes.
Middagen smakte fortreffelig. Skotvoll holdt tale og delte ut premier til
det tapende lag: plakett med påskrift
«Gryttenminne 1972» til hver deltaker,

Oslogjengen.
1. rekke fra venstre:
Terje
Torunn Braathen, Vibeke Trebler,
Søbstad, Oddbjørg Folden, Kari Lindboe og Knut Karlsen. 2. rekke fra venstre:
Ole P. Angell, Kjell Fremnes, Ragnar Ebbesen, Svein Kroken, Harald Graaterud, Bjørn Walther og Aril Thommesen.
..;

Fotballtur
til Grytten
Lørdag den 2. september var en
merkedag
for bedriftsfotballen
ved
NVE. Det var første gang hovedkontorets lag kjempet mot et av våre anlegg.
Kampen ble arrangert av fotballaget
ved Grytten-anleggene.
Hovedkontorets
lag reiste oppover
på fredag, og ble mottatt av Gryttens
fotballoppmann, Ivar E. Skotvoll, som
hjalp laget til rette på Mjelva camping. Han ble noe forbauset over hovedkontorets kvinnelige fotballspillere
og beklaget at hans lag nok bar et mer
maskulint preg.
Lørdag startet med omvisning på
stasjonsområdet
under ledelse av A.
Hauknes. Det var en lærerik tur.
Før kampen ble det tatt en «shoppingrunde» i Andalsnes etter damenes
ønske.
Kampen skulle spilles i Isfjorden, og

ØKZ
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NVE's PERSONALE
Endringeri juli-august
Nytilsatte:
Birkeland, Torvald
Grongstad, Steinar
Horten, Steinar
Stangenes, Magne
Stefanovic, Kosta
Stene, Birger

Avansement

Avd.ingeniør
I
Overing. I
Avd.ingeniør
I
Fullmektig
I
Overing. I
Maskinmesterass.
Overing. I
Assistent I
Konstruktør
I
Overing. II

SBP
SBM
Grytten-anl.
E T 4
SBA
Tokke-verkene
VFT
AA
SDS
SEK

med pensjon:

Evju, Knut
Heia, Anders

Fratredelse

Folgefonn-anl.
ESO
Rana-verkene
SEK
SSV
SSK

og opprykk:

Abrahamsen,
Albert
Asvall, Thorstein
Eek, Steinar
Heggøy, Karna
Holen, Hallvard
Johansen, Kjell
Knutsen, Einar
Myhr, Solveig Pleym
Nylund, Reidar
Ulfsby, Øivind

Fratredelse

Oppsynsmann
II
Avd.ingeniør
II
Svakstrømsformann
Overing. II
Konstruktør
III
Avd.ingeniør
II

Nore-verkene
Ledn.omr. 3

Fagarbeider
Fagarbeider

annen:

Fismen, Svein A.
Gjerde, Jorunn
Gåskjønli, Karen S.
Haslum, Tor
Heierstad, Roar
Hellem-Hanssen,
Hjørdis
Johannessen,
Odd
Steinsland, Kjell
Sæbø, Roar
Thuland, Arvid
Tønnesen, Tollak L.
Ueland, Torgny

Overing. II
Maskinbokholder
Tegner I
Konstruktør
I
Instrumentmaker
Fullrn. i særklasse
Overing. I
Maskinbokholder
Avd.ingeniør
I
Konstruktør
II
Konstruktør
II
Avd.ingeniør
I

SDR
Folgefonn-anl.
SBP
Folgefonn-anl.
Østlandsoverf.
Grytten-anl.
AAØ
SBP
Folgefonn-anl.
SBA
VVV

Elektromaskinist
Maskinmesterass.

Østlandsoverf.
Rød trafo

DØdsfall:
Brevik, Oddleiv
Ramberg, Charles

samt en pokal. Graatrud
takket på
hovedkontorets
vegne.
Samme kveld ble det arrangert
anleggsfest på Framhald
(vist i forrige
nr. av Fossekallen)
med bevertning,
allsang og dans. Det var en hyggelig
avslutning på Gryttenbesøket,
stemningen var høy og dansen gikk langt
ut i de små timer. Hovedkontorets lag
har nå lagt seg i trening, og håper på
en revansj kommende sommer i Oslo.

T. Søbstad.

DØDSFALL
Overingeniør Kåre ødegård døde plutselig den 11. september.
Han tok avskjed fra sin stilling
som anleggsleder ved Tokke-anleggene våren 1968, etter 47 års
tjeneste i NSB og NVE. Det var
Aktietrykkeriet

- Oslo, 1972

således ikke lenge han fikk nyte
sitt otium.
Kåre ødegård har vært med på
en voldsom utvikling innen anleggsdriften — fra førkrigstidens
svært manuelt pregede arbeide til
den aksellerende bruk av maskiner på alle områder etter krigen.
Det kan være verd å nevne at en
bulldozer eller en lastemaskin før
siste krig var en sjeldenhet innen
norsk anleggsarbeide. ødegård så
alltid mulighetene i disse nye hjelpemidler og forsto å få maksimalt
utbytte
av dem. Han utnyttet
konkurransemomentet
og ansporet sine folk til innsats. Som anleggsleder ved 2 av våre største
anlegg — Aura og Tokke — der
tyngden av arbeidet lå på tunneldriften, var det rimelig at han
interesserte seg særlig for dette
feltet, og i løpet av 20 år ble det
jo et imponerende antall tunnelmeter.
ødegard kunne nok når det var
påkrevet sette opp en streng og
myndig mine, men vi som kjente
ham, kjente også hans lojalitet
overfor sine medarbeidere,
som
han helt identifiserte seg med. Vi
visste at dersom vi fant vårt ansvar for tungt å bære, kunne vi
trygt gå til ødegård — han overtok lasset.
Med Kåre ødegård er en anleggsingeniØr av den gode gamle
skole gått bort. Vi husker ham
som en høyt respektert sjef og
kollega og lyser fred over hans
minne.

Sm.

