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GOD JUL
I vår kristne julehøgtid samlast vi om evangeliet, den glade

bodskapen om barnet som vart fødd til frelsar for menneskja.
Christmas seier dei på engelsk, «krist-messe», Kerstmis heiter

det visst på hollandsk, men det  tyder  vel helst «lys-messe».

Slik bind språket det saman med den jul som våre forfedre
her nord heldt, med ei liknande von om at lyse og varme  mak-
ter atter måtte vinna over haustens kulde og  mørke.  Dei visste
ikkje så mykje som vi, dei hadde lite å setja opp sjølve mot

mørkret og  kulden  ute. Ikkje noko elektrisitetsverk som kunne

gjera  natt  til dag, ikkje nokon oljefyr som kunne  varma  så
lenge det ikkje var krise. Men om vi har omskapt verda ikring

oss, så er vi vel sjølve, som menneskje,  enno  den  same  gamle
modellen som dei som levde i Israel eller i  nordlanda for  to
tusen år sidan. Vi treng framleis ein  varme av  anna slag enn

oljen og elkrafta kan gi. Vi treng  for  oss sjølve, og vi ynskjer

til kvarandre ein høgre  varme,  eit  djupare  lys, ei frelse frå
mørke makter i oss som ingen teknikk kan rå med. Om vi
masar oss fram til jula i eit stigande strev  med  gåvekjøp, rein-
gjering, juletrekjøp og årsrekneskap, endå så er det tida då

vi meir enn elles sender tankar til  kvarandre,  med det korte
ynskjet som samlar heile denne vona i seg:

God jul!
Vidkunn Hveding.



Om mjuke
og harde pakkar

Mitt hjerte alltid vanker

i Jesu føderum.

Der samles mine tanker

som i sin  hovedsum.

Der er min lengsel hjemme,

der  har  min tro sin skatt.

Jeg kan deg aldri glemme,

velsignet julenatt.

Akk kom, jeg opp vil lukke

mitt hjerte og mitt sinn.

Og full av lengsel  sukke:

Kom Jesus dog herinn!

De er ei fremmed bolig,

du har jo selv den kjøpt.

Så skal du blive trolig

her i mitt hjerte svøpt.

Til alle  lesarer  av Fossekallen, i høve jula 1973.

Eg skulle ikkje ha gitt etter for «diplomatisk press» frå redaktøren
då han bad meg skrive eitt eller anna i tilknytting til ei norsk, material-
istisk jul. Eit forsøk, sa han.

Det hjelpte meg ikkje at eg freista be om hjelp frå potensielle «for-
ståsegpåarar». Dei var alle opptekne. Foreldremøte, gammaldans, bingo.
Eg, ein stakkar av ein Mammons trel, hadde altså lova for mykje. Eg
var åleine med ein blyantstubbe og eit blankt papir.

Ein plar byrja med barndomsåra, har eg merka meg. Dei fleste har
vel i desse åra mottatt dei inntrykk og impulsar som sidan har forma
sinn og tanke. Dette gjeld vel også for den generasjonen eg tilhøyrer,
for oss som kom til verda i «dei harde tretti-åra». Vi var bom under
siste krig, og vi hadde vår ungdomstid under Gerhardsen. Med litt
velvilje hugsar mange av oss enkle julehøgtider, som byrja først sjølve
julekvelden.

Minna er mange. Det blir vel slik med åra. Vi hugsar lutefisken jule-
kvelden, og vi hugsar juletreet med talglysa og dei to pakkane til kvar
av oss borna. Ein injuk pakke og ein hard pakke.

Den mjuke pakken lika vi ikkje. Vi visste så vel kva den inneheldt.
Ein enkel, heimestrikka ull-genser, eit par grove vottar eller eit par
nydampa ull-strømper, som vi skamme oss over å bruke. Triste og
keisame saker.

Det var meir spennande med den harde pakken under juletreet. Ein
fargesprakende trebit av ein bil med svartmåla hjul kunne gle ein
liten gut! Det kunne også eit billeg munnspel med falske tonar gjere.

Etter rom-jula måtte vi atter ut i vinteren og kulden. Skulevegen
var lang og hard, snoen gjennomtrengande. Då koM den mjuke pak-
ken til nytte. lJtan den hadde vi kome tii kort. Det var varme, trøyst
og kjærleik i dei enkle plagga som ei annsam mor hadde strikka i dår-
leg lampelys seinkveldane før julehelga.

Gjennom åra har vi skaffe -oss mange harde pakkar. Vi har fått
stillingar, titlar, lønnsklassar. Visst har vi slite for «framdrifta». Vi har
baktala nære vener, falle dei i ryggen når dei bad oss om hjelp i livs-
striden. Med tilgjort sorg har vi konstatert at dei er komne til kort i
dansen kring gullkalven. Hytta vår er på plass. Den nye bilen ståx
blank og fin i garasjen. Sjølve nektar vi vårt opphav, og legg oss
til ein livsstil og eit levesett som klemmer oss som tronge skor. Sjølve
er vi med i «Superlaget», laget for «folk med fullmakter».

Det kan gi glede og sjølvtillit å leike med dei harde pakkane. For
ei tid.

Den mjuke julepakken er enkel. For enkel for eit menneske med
«moderne» livsstil. Den inneheld ein bodskap, ei lita påminning som
irriterer mange:

«I dag er  fødd Dykk ein  Frelsar i Davids by.
Han er Kristus, Herren.»

Vi lar den pakken vere uopna. Den gjer oss urolege, den høver ikkje.
Før eller sidan må vi slutte leiken med dei harde pakkane. Den

beiske sanninga må vi godta. Det er livets realitet. Vi kan måtte merke
det brått og uventa, eller vi kan skjøne det i lange, mørke netter, når
sjukdom på lekam og verk i sinn jagar søvn og kvile bort. I djup sorg
og fortviling over brotne draumar og voner leitar vi etter den mjuke
pakken.

«Det er godt å kommå hematt når det blæs fra kalde fjell», song
glade ungdomsrøyster i haust. Det er godt at vi, når livsstriden og mot-
gangen er hard og vonlaus, kan få åpne den mjuke pakken som men-
neska fekk den første julekvelden. I den pakken finn vi også ein lov-
nad:

«Kall på meg den dag du er i naud,
så skal eg utfri deg,
og du skal prise meg.»

Dette var notatet om dei mjuke og del harde pakkane.

Ø. Berge.  •
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VASSDRAGSVESENET 1912:13
Vassdrags-
direktoratet

Ay direktør
Hans Sperstad

Hydrologi

Klimatisk sett må ein karakteri-
sere året 1973 som eit merkeleg år.
På austsida av Langfjella var vin-
teren mild. Nedbøren i vinterhalv-
året kom som regn bortsett frå
høgfjellstroka. Snømengdene var
difor små både på Østlandet, i
Telemark og på Sørlandet.  I  de
vestlege fjellområda og i fjell-
stroka nordover var det derimot
langt meire snø enn det normale,
opptil 150 prosent. Breakkumula-
sjonen var også svært stor. På Al-
fotbreen blei det målt snødjup på
10 m og på Svartisens vestside
(Engabreen) over 13 m som er det
største som er notert i Norge hittil.
Nedbøren i vinterhalvåret var her
ikkje mindre enn 5000 mm.

Ved Hydrologisk avdeling frykta
vi difor storflom i vest og nord,
og venta ubetydeleg vårflom på
austsida av Langfj ella. Utviklinga
blei omvendt.  I  vest og nord gjekk
avsmeltinga jamt og sjølv om
sommaren var relativt varm, blei
det stort sett berre moderate
flommar. På Østlandet derimot
fekk ein rundt månadsskiftet
mai/juni store nedbørmengder,
særleg over dei nordlege delar.
Flommen i Atna og i Lågen nord
for Otta var den største sidan
målingane blei sett igang i  1917,
og skadene på åker og eng blei
store. Flombølga blei etterkvart
sterkt dempa nedover i vassdraget,
og det blei ikkje registrert skader
i områda rundt Mjøsa og Øyeren.

I  1973 blei det oppretta ca. 25
nye vassmerke, dei fleste med lim-
nigraf. Det blei utført nærare 1000
avløpsmålingar. Ein vesentleg del
av målingane er knytta til plan-
lagde utbyggingsprosjekt som

Svartisen, Vefsna, Ulla-Førre etc.
I  samband med desse blir det også
gjort omfattande bre-, is- og
grunnvassundersøkingar. Grunn-
vassundersøkingane er dessutan
knytta til spesielle felt oppretta
for studiet for tilsigprognosar. Til-
saman blir det innhenta observa-
sjonar frå meir enn 500 stasjonar
spreidt over heile landet.

Vi driv isundersøking med bl. a.
vasstemperaturmålingar ved ca.
300 målestasjonar fordelt over
heile landet og i tillegg under-
søking i fjordane.

Breundersøkingar har vi i gang
på i alt 7 brear, 4 i Sør-Norge og
3 i Nord-Norge (Svartisprosjek-
tet), forutan måling av slamtrans-
porten i breelvane. Dette arbeidet
har også tatt satellittfoto i bruk til
kartlegging av snødekket på bre-
ane. Siste år var det på grunn av
dei store snømengdene berre ein
mindre del av dette materialet som
kunne brukast. Bruk av denne
moderne teknikk synes likevel å
vera lovande.

Behandlinga av den heterogene
masse av observasjonsdata som

Front av Bondhusbreen. Under denne bretunga: Eit subglasialt inntak for
Mauranger kraftverk.
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strøymer inn til avdelinga skjer
for ein stor del via computer. Vass-
standsarkivet på magnetband har
fått ein tilvekst på ca. 10 prosent
siste året og femner no om 31 500
observasjonsår. Arkivet med is-
reduserte og kompletterte vass-
standsdata auka med 15 prosent og
omfattar nå 11 500 observasjonsår.
Ein reknar nå med at alt historisk
materiale av vasstandsobservasjo-
nar er lagra på magnetband og at
tilveksten heretter blir dei årlege
observasj onar.

I tillegg til det regulære arbeid
er avdelinga også engasjert i pro-
sjekt via utval der NVE er repre-
sentert. Av desse kan nemnast
Prosjekt for undersøkelse av ur-
baniseringens innflytelse på av-
renningen i små nedbørfelt, og sur
nedbørs virkning på skog og fisk.
Målet er her å klårleggja verkna-
den av den sure nedbøren frå
Mellom-Europas industristrok på
skogtilvekst og ferskvassliv.

Avdelinga er elles med i dei
undersøkingane som blir koordi-
nert av Rådgivende utvalg for
fj ordundersøkelser.

I løpet av året er to nye vass-
standsårbøker publisert, 1966 og
1967, Ein ajourført publikasjon av
Hydrologisk avdelings data-arkiv
er ferdig og vil bli sendt ut i løpet
av året. Det same gjeld ein ny
pubikasjon, vassføringsboka. Re-
digeringa blir analog med vass-
standsårboka berre med den skil-
nad at døgnvassføring går inn i
«taden for medelvasstand i døgnet.
Til slutt må nemnast Atlas over
brear i Nord-Skandinavia. Dette
saman med Atlas over brear i Sør-
Norge (1969) vonar vi vil vise seg
å bli eit fundamentalt verk for
både praktisk og vitenskapeleg
bruk. Det inneheld eit veld av
informasjonar og er vel utstyrt
med diagram og fotos. Atlaset om-
fattar også alle svenske brear og
er difor utgj eve i samarbeid med
Stockholms Universitet.

Vasskraftundersøking
I  løpet av sommaren er det ut-

ført nivellement i Hytta og Grana
— sideelvar til Glåma og Orkla —
og i Orkla oppover frå samløpet
med Grana. Nivelleringa av Orkla
er det meininga å halda fram med
neste år.

I  Dramselva med Snarumselva
og Hallingdalselva er gamle fast-
merkeboltar kontrollert og nye er
sett ned.

Avdelinga har ei liste over 180
av våre fossar. Av desse er dei
30 største rangert for seg etter til-
nærma loddrett fall. Lista er under
omarbeiding.

Ei ajourført oversikt over vårt
vasskraftsystem pr. 1. januar 1973
viser at kraftverk over 1 MW har
ein samla installasjon på 14 120 MW
og eit tilløp på 83 383 GWh. Samla
magasin 43 906 GWh, var noko
over 52,6 prosent av tilløpet.

I år har det materiale som blir
levert til Statistisk Sentralbyrå
vore meire omfattande enn vanleg.
VU har stadig førespurnader om
data og informasjonsstoff om vass-
draga.

For å få eit betre grunnlag til å
revurdere tidlegare planar og å
ajourføre gamle kostnadsoverslag,
har avdelinga synfare fleire vass-
drag i Sør- og Nord-Norge. Eit
særdrag ved dei fleste av desse
prosjekta er at det er relativt få
og vesentleg små brukbare maga-
sin, og at prosjekta er forholdsvis
dyre. Ei utbygging av Sanddøla-
Luru i Trøndelag er berekna å gi
650 GWh til ein utbyggingskostnad
av ca. 60 øre/kWh. Eit førebels
prosjekt viser at Etna-Dokka i
Oppland vil kunne gi 600 GWh til
ein kostnad av ca. 70 øre/kWh.

For å skaffe fram kostnadsover-
slag som svarer til dagens prisnivå,
har avdelinga lagt ned mykje ar-
beid på å følgje prisutviklinga på
pulsen og å skaffe fram eit høve-
leg verktøy for overslagsrekning.
Avdelinga har i denne samanhang 


utvikla ein metode for hurtig å
kunne dimensjonera og kostnads-
rekna vassvegsystemet i vasskraft-
verk.

Kostnadsnivået har stege omlag
dobbelt så mykje pr. år etter 1970
som i 1960-åra. Ein vesentleg år-
sak til den akselererande kost-
nadsauken må tilskrivast at rasjo-
naliseringsgevinsten er mindre enn
før og at den alminnelege pris- og
lønnsauken difor kjem inn med
full tyngde.

Otte for skort på energi og reint
vatn har gitt seg utslag i markert
auka interesse for kraftutbygging,
energipolitikk og forvalting av
vassdragsressursane. Medan inter-
essa tidlegare vesentleg var kon-
sentrert om økonomisk vekst og
utvikling, er sideverknader for
miljø, rekreasjons- og naturom-
råde, skipling i den økologiske
balanse og ulemper for primær-
næringane kome stadig meir i
forgrunnen ved behandling av
vassdragssaker.

Naturvern
I  haust slutta vår spesielle

tilsynsmann for Aurland, Eidfj ord
og ein del andre anlegg på Vest-
landet for å byrja ved NLH. Stil-
linga er ennå ikkje utlyst på ny,
men det vil bli gjort samtidig som
ein søkjer å få istand ei liknande
ordning også for andre delar av
landet.

Opplysningsmøte er arrangert i
Eidfjord og Ulvik etter det oppleg-
get som nå er blitt vanleg.

Ofossen i Skjåk. Frostroyk.
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Varisgang i Forra.

Det er arrangert ei rekkje så-
kalla oppsummeringssynfaringar
ved fleire nye anlegg som nå er
heilt eller på det næraste ferdige.
Målet med desse synfaringane er å
vurdere dei landskapsmessige ar-
beida som er utført og avtale
eventuelle tilleggsarbeid som måt-
te vera naudsynte. Slike synfarin-
gar er gjennomført for heile eller
delar av anlegga når det gjeld
Ana-Sira, Rana, Hove, Refsdal,
Tokke og Målset. Synfaringane
blir arrangerte i samarbeid med
interesserte kommunar og utbyg-
garen. Dei har gitt eit klårt prov
for at ein nå her i landet har nådd
ein svært høg standard når det
gjeld terrengarbeid i dei tilfelle 


innsatsen har vore på sitt beste.
Dette gjeld truleg også i inter-
nasjonal samanhang etter det ut-
lendingar vi har hatt vitjing av i
1973 har gitt uttrykk for.

Av ulike årsaker er VN's ein-
dagskurs ikkje avvikla i 1973, men
vi reknar med at neste år vil det
bli høve til større innsats på dette
feltet.

Det har gjennom mange år vore
vårt ønske å få satt i gang spesielle
granskingar av grunndammane.
Det er her særleg tenkt på biologi,
geologi og hydrologi. Dei reint
tekniske tilhøva er som kjent be-
handla i ei tidlegare utgreiing.
Saka er nå tatt opp, og vi har hatt
dei første orienterande kontaktane 


med representantar frå Zoologisk
museum og Limnologisk institutt
ved Universitetet i Oslo, Direkto-
ratet for jakt, viltstell og fersk-
vannsfiske, NIVA og Hydrologisk
avdeling.

Vi ser det som svært viktig at
instansar som har særleg viktige
oppgåver når det gjeld landskaps-
og naturvernmessige tilhøve i
samband med den framtidige
kraftutbygging blir best mogleg
kjent med korleis tilhøva er ved
dei moderne anlegga som nå er
heilt eller på det næraste ferdige.
Vi har difor foreslått at Statens
friluftsråd, Statens naturvernråd
og representantar frå Miljøvernde-
partementet og Industrideparte-
mentet gjer ein studietur til slike
anlegg i 1974 for å bli godt orien-
tert.

Då Vemork kraftverk skulle
byggast om for nokre år sidan, blei
det frå enkelte hald kravt at røyr-
gata skulle fjernast. Vi gjekk
imot dette, då ein meinte at den
heller burde vernast fordi den re-
presenterer eit viktig industrihis-
torisk objekt. Dertil kjem at hen-
dingane under krigen også har til-
ført anlegget krigshistorisk inter-
esse. Det ser nå ut til at anlegget
vil bli verna.

Nå er endeleg nr. 2 i serien
Kraft og Miljø under trykking.
Dette nummeret har tittelen
Sprengstein, tipp og landskap.
Neste nummer i serien er under
arbeid med arbeidstittelen An-
leggsveger og anleggstransport.

Utendørsopptaka til filmen om
stein og steintippar er nå ferdig.
Vi reknar med at filmen blir fer-
dig for framvising i løpet av vin-
teren. Det same gjeld ein film om
Eidfjord før utbygging. Opptaka
blir i det vesentlegaste finansiert
av vedkomande byggherrar. Ein
del opptak, klipping m. v. blir dekt
av Konsesjonsavgiftsfondet. VN er
elles engasjert i eit anna filmpro-
sjekt om Eidfjordanlegga. Det tar
sikte på å illustrere viktige delar
av anlegget før, under og etter ut-
bygging. Statskraftverka betaler
også denne filmen.

Kontorets personale har som
vanleg deltatt som forelesarar ved
kurs og har halde ei rekkje fore-
drag. Kontorets personale hadde
ein 3-dagars synfaring til Sverige
saman med direktør Sperstad der
ein besøkte Trollhättan, Horn-
borgasjön og Ringhals. Føremålet
var å studere landskapsmessige
tilhøve ved kraftverket og kanalen
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Bygging av observasjonshytta.

Trollhåttan, dei pågåande forsøks-
arbeid for å restaurere Hornborga-
sjön som er under sterk igjen-
groing og kjernekraftverket som
er under bygging i Ringhals.

Forbygging

Forbyggingsverksemda har hatt
noko vekslande tilhøve i 1973 i dei
ulike landsdelane. Trøndelag har
hatt elendig vær, spesielt i som-
mar og i haust, med høg vasstand
og til dels vanskelege arbeidsfor-
hold. På Vestlandet har det vore
storflommar i ein del vassdrag i
sommar. Nord-Norge har hatt
brukbare tilstandar, og på Østlan-
det har vi ikkje hatt grunn til å
klaga.

Forbyggingsavdelinga er i sving
med bortimot 400 større og mindre
arbeid i eigen regi over heile lan-
det. I Østlandsområdet har vi ennå
igjen arbeid etter flomskader i
1966 og 1967. I Rogaland er fleire
store senkingstiltak i emning.

Som ein kuriositet kan nemnast
at Forbyggingsavdelinga for knapt
2 år sidan bygde ei elektrisk krep-
sesperre i Vrangselv ved Magnor.
Arbeidet, som blei kosta av Veteri-
nærirektoratet, skulle hindre at
krepsepesten spreidde seg inn i
norske vassdrag. Sperra har fun-
gert godt, men i haust er kreps
ovanfor sperra blitt smitta gjenom
fiskereidskap. Sperra blei difor
flytta lenger opp i vassdraget for å
hindre at pesten skal koma inn i
Glomma-vassdraget.

Vestlandskontoret arbeider på
spreng etter flomskadene i 1971.
Det er planlagt arbeid for over
10 mill, kroner, men vi manglar
midlar til å få gjort alt som
trengst. I Høyanger har kommu-
nen fått utført betydelege sik-
ringsarbeid ved privat entrepre-
nør. Vi har sikra områda ovanfor
sentrum ved eit ca. 1,5 km langt
flomverk til ca. 1,1 mill. kroner.

I Trøndelag er under planleg-
ging store arbeid i Helgådalen i
Verdal, bl. a. Røesgrenda, der bu-
setnad, vegar og dyrka mark er
trua med utrasing. Det blir vonleg
her eit samarbeid med Statens na-
turskadefond.

Flomsikringsarbeida i Øyeren
blei sett igang ca. 1. oktober 1972,
etter Stortingsvedtak i juni 1972.
Arbeida blei sett bort til Ing. F.
Selmer A/S etter ein anbudssum
på 38,9 mill. kroner.

Det vedtatte alternativ går ut på
å senke ein flom som den i 1967
ca. 2,0 m i Øyeren. I senkingstalet 


er inkludert ca. 0,4 m som følgjer
av at omløpstunnelane ved Sol-
bergfoss blir tekne i bruk i ein
flomsituasjon. Planen femner dess-
utan om noko sprenging nedanfor
Solbergfoss og forbyggingsarbeid i
tilløpselva Glomma mellom Bing-
foss og Fetsund.

Arbeida som har pågått konti-
nuerleg, omfattar utdyping og ut-
viding av Glomma over ei lengd
på ca. 2,5 km frå Mørkfoss ned-
over mot Solbergfoss. Det vesent-
legaste av arbeidet består i under-
vassprenging av ca. 250 000 m3
fjell i elvefåret. Massane blir
dumpa i Øyeren eller på djupe
stader i elvefåret. Ved full drift er
ca. 45 mann i arbeid.

Det har ikkje tidlegare vore ut-
ført undervassprenging av slikt
omfang i noko elvefår i Norge.
Likevel er Selmer i rute, og det er
avtalen at arbeida skal vera fer-
dig til vårflommen 1975.

Etter Stortingsvedtak skal kom-
munane Skedsmo, Fet og Rælingen
dekke 35 prosent av utgiftene til
senkingsarbeida. Førebuing for eit
omfattande vassdragsskjønn til
fordeling av utgiftene på dei for-
skjellige interessene som får nytte
av arbeidet er i gang. Nærare 2000
bolig- og jordbrukseigedomar m.v.
vil bli innblanda i skjønnet som
vil bli halde i 1974.

Generelt kan seiast at saks-
mengda ved Forbyggingsavdelinga
er stor når ein ser på den stab vi
har til å ta seg av sakene.

Vassdragskonsesjonar og tilsyn
Verneplanen for vassdrag (jfr.

St. prp. nr. 4, 1972-73) blei be-
handla av Stortinget i april i år.

Stortingets vedtak resulterte
bl. a. i at to reguleringssaker som
for år tilbake var behandla i Ho-
vudstyret fekk si endelege av-
gjerd: regulering av Femunden
og regulering av Alvundvassdra-
get (Innerdalen). Begge vassdrag
blei varig verna og desse regu-
leringane er difor nå uaktuelle.

Av konsesjonssaker som har
vore behandla i Hovudstyre-møte
i 1973 skal først nemnast dei «3
store»: Statsregulering av Ulla—
Førre, ytterlegare regulering (full
utbygging) av Øvre Otra ved I/S
Øvre Otra/Otteraaens Brugseier-
forening og regulering av Steins-
landsvassdraget ved Bergens-
halvøens Kommunale Kraftsel-
skap.

Desse sakene var omfatta av
sterke naturvern- og næringsin-
teresser, noko som gjorde det
naudsynt med inngåande utgrei-
ingsarbeid som saman med ei stor
dokumentmasse gjorde saksbe-
handlinga særleg tid- og arbeids-
krevjande. Av andre saker kan
nemnast: Kongsvinger Kraftverk
i Glomma og fleire søknader om
planendring, bl. a. for Duge kraft-
verk ved Sira-Kvina Kraftselskap.
Samanslutning og omorganisering
av kraftselskap har ført med seg
at ein del saker vedr. spørsmål om
overføring av eksisterande konse-
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sjonar frå det tidlegare til det nye
selskapet har vore til behandling.

Blant større reguleringssaker
som er under behandling kan
nemnast: Troms Kraftforsynings
søknad om regulering m. v. i Ski-
botnvassdraget, Sogn og Fjordane
Kraftverks søknad vedr. Gaular-
vassdraget og Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverks søknad om re-
gulering m. v. i Abjøravassdraget
i Bindal.

Som i tidlegare år har vi hatt
eit større tall saker om fordeling
av konsesjonsavgift og nærings-
fond mellom kommunar. Dess-
utan har kontoret hatt ei rekkje
av desse sakene til ankebehand-
ling. Det er snart sjeldsynt at ei
slik sak ikkje blir anka.

Vassdragstilsynets aktivitet har
som i tidlegare år vore stor og
omfattande. Ved sida av behand-
ling av konsederte anlegg kjem
det stadig fleire spørsmål om kon-
troll av andre, som regel mindre
dammar til kontoret. Ein arbeider
med eit opplegg for å få denne
tilsynsverksemda inn i fastare for-
mer, sjå lenger nede.

V hadde i første halvpart av
1973 framleis ein del arbeid med
administrative saker for det ut-
skilte Vatn- og Avløpskontoret
(SVA).

Som lekk i det langtidsplanleg-
gingsarbeidet som er i gang her i
Vassdragsvesenet, blei det først i
april etablert ei LTP-gruppe i
Vassdragsdirektoratet. Med i grup-
pa er direktøren, fagsjefane, kon-
torsjefen og leiaren for naturvern-
kontoret + sakkyndig hjelp og
sekretærar. Tilsvarande gruppe
har vore i sving i lengre tid i S,
og vi må freiste å ta igjen det for-
sømte. Arbeidet er i godt gjenge,
og ein av dei konklusjonane grup-
pa har kome fram til er at det må
vera rasjonelt for samfunnet å ha
flest mogleg av dei bruks- og
nytteområda som knyter seg til
våre vassdrag samla under eitt
forvaltningsorgan. Dette først og
fremst fordi vurdering av dei ulike
spørsmål som her kjem inn, må
bygga på grundig fagkunnskap om
vassdrag og vatn, og at det vel er
lite fornuftig å bygge opp slik
ekspertise på fleire stader. Eit
anna moment kan vi kalla demo-
kratisk dersom vi med demokrati
meiner ein aministrasjon som gjer
det lett for folk flest å finna fram
i kontorvillniset. Til nå har det så
vidt eg kjenner til, ikkje vore tvil
i den jamne manns tankar om 


kvar han skal venda seg med pro-
blem i vassdraga. Vassdragsvese-
net har vore den sentrale og sjølv-
sagde staden, og dette må det vera
rett å bygge vidare på.

Eit område der vi meiner det
trengst ein vesentleg større inn-
sats, er vassdragstilsynet. I dag
går arbeidet tradisjonelt i hovud-
saka ut på teknisk kontroll som er
pålagt i konsesjons- eller ekspro-
priasjonsvilkår. Ei viktig oppgåve
har vore å sjå etter at dei anlegg
som skal tilfalle staten når konse-
sjonstida er ute, blir haldne for-

Administrasjons-
direktoratet

Av direktør
Torolf Moe

Landets elektrisitetsforsyning er
inne i en omstillingsperiode. Vi må
forberede oss på overgangen fra et
rent vannkraftbasert produksjons-
system til et system der også var-
mekraft teller avgjørende med.
Det vil ta tid før varmekraft pro-
dusert her i landet vil bety noe,
i første omgang dekker vi oss inn
med avtaler om varmekraft fra
nabolandene og bygger ut over-
føringsforbindelsene. I 1973 er det
således tatt avgjørelse om kabel-
forbindelse til Danmark.

Omstillingen har alt gitt den
første organisasjonsvirkning i NVE
ved opprettelsen i 1973 av en
Varmekraftavdeling i Direktoratet
for statskraftverkene. Men den
situasjonsforandring som er i em-
ning kan gi grunnlag for over-
veielse av mer vidtgående endring
av organisasjonsstrukturen. Vass-
dragsvesen og elektrisitetsvesen
ble jo hos oss en naturlig enhet
fordi vassdragene var den alt
dominerende elektrisitetskilde. Er
denne organisasjonsform hensikts-
messig i tiden fremover? 


svarleg vedlike. — Det må vera
riktig å utvida verksemda til å
femne om alle byggverk som kan
føre fare med seg. Det blir da tru-
leg naudsynt å innføre plikt for
byggherren til å melde frå og få
tiltaket godkjent før arbeidet blir
sett i gang.

Dette saman med mange andre
spørsmål blir det arbeidt vidare
med i LTP-gruppa.

Eg vil også i år få takke alle
som er i direktoratets teneste for
arbeidsinnsatsen i året som gjekk
og ønskje god jul og godt nytt år.

Spørsmål som dette er under
drøfting i det langtidsplanleg-
gingsarbeid som nå er kommet
godt i gang i NVE. Det gamle
spørsmål om utskillelse av den
forretningsmessige del av NVE's
virksomhet og de «evige» strids-
spørsmål om sentralisering kontra
desentralisering er naturlig nok
også aktuelle i drøftingene. I løpet
av 1974 vil iallfall deler av lang-
tidsplanleggingsarbeidet og der-
med organisasjonsspørsmålene
kunne føres inn i avgjørelsesfasen.

Regjeringens budsjettforslag for
1974 som ble fremlagt i oktober
rommer ingen overraskelser for
NVE, men den sterke takt i pris-
stigningen gir grunn til bekym-
ring. Vil bevilgningene rekke til
for den virksomhet det var tatt
sikte på? Vi har i 1973 hatt pro-
blem både når det gjelder bygge-
bevilgningene og bevilgninger for
den administrative virksomhet.
For 1974 har rammene vært
stramme og prisstigning kan gjøre
det nødvendig med reduksjon av
virksomheten i forhold til det som
var planlagt.

De tall som i budsjettforslaget er
tatt med fra langtidsstatsbudsjet-
tet 1975 - 77 bærer bud om en
forestående sterk ekspansjon 1
statens kraftutbyggingsvirksom-
het (fra 665,1 mill, kroner i 1974
til 1280,3 mill, kroner i 1977), men
budsjettet for NVE's virksomhet
for øvrig er også for denne perio-
den holdt innenfor strenge ram-
mer. Bevilgningene til statstilskott
til elektrisitetsforsyningen viser
fortsatt nedgående tendens.

Omfanget av NVE's virksomhet
så vel i 1974 som i de følgende år
vil avhenge sterkt av om og når
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Eit romsieg tilbod —  —

Rom ble ikke bygd på en dag — ei heller trimrommet i
Middelthuns gate 29. Det tok om lag 10 år.

Mye dårlig pust og blodomløp, stive muskler og ledd kan
rettes på her. Pengene som gikk med er ôg en god investe-
ring sett fra etatens side.

Idrettsfolket i etaten greier seg lell, så det er alle vi an-
dre — kanskje latere anlagt — som trimrommet håper å
bli tråkket ned av (men bare med byttesko eller på
strømpelest). Badstue og dusj får du som takk for inn-
satsen.

Bedriftsidrettslaget har tatt på seg å «administrere» rom-
met som inntil videre skal være åpent fra kl. 1030 til 2030.
Du finner det i underetasje Nord.

Merknader:

Arkitekter: Fr. Lykke-Enger og Knut Enger.
Elektriske arbeider: NEBB's Oslo-avdeling.
Ventilasjon: Kr. Stensrud & Søn Vedlikehold A/S.
Hovedentreprenør: Siviling.firmaet Theodor Qviller A/S.
Forarbeider og
arbeidsledelse: Administrasjons- og økonomiavd.

Rommet har ca. 140 m2 golvflate med takhøyde hen-
holdsvis 2.10 og 2.65 m. Golvbelegg 6 mm korklinoleum.
Heisbar skillevegg midt i rommet.

P. S.
En herværende redaktør har bedt om fotografi av

arbeiderene her kommer det —
Fra venstre: Ola Haugeth, Kaare Søsveen, Odd Ellings-

dalen.  Foto: Svedahl.

det gis samtykke til igangsetting
av de nye utbygginger som står på
budsjettet for 1974 og er med i de
planer som ligger til grunn for
langtidsstatsbudsjettet 1975-77.
Av spesiell betyning i så måte er

selvsagt igangsettingsspørsmålet
for storanlegg som Ulla—Førre.
Dersom virksomhetsomfanget skal
øke som forutsatt i langtidsbud-
sjettet, vil bemanningen måtte
opp ikke bare på anleggene, men

også til planlegging og admini-
strasjon ved hovedkontoret. Slik
situasjonen er på arbeidsmarke-
et blir det ikke noen lett oppgave.

Ved hovedkontoret har vi i 1973
hatt vanskeligheter med dekking
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av ledige stillinger. Stillingstallet
vil etter budsjettforslaget for 1974
bare øke med 10, men reelt håper
vi på å få en vesentlig større be-
manningsøking ved bedre oppdek-
king av ledighet.

Det er i år gjennomført betyde-
lige endringer i lovgivningen om
skjønn og om ekspropriasjonser-
statning. Endringene i erstatnings-
reglene er satt i verk, men en har
foreløpig liten erfaring for hvor-
ledes de vil virke. Skjønnsprosess-
endringene, som bl. a. medfører at
adgangen til overskjønn bortfal-
ler, vil trolig tre i kraft fra nyttår.

Etatens tilgang på EDB-ytelser
er økt ved installasjon av termi-
naler tilknyttet store EDB-anlegg.
Det er satt i gang utredning av
NVE's fremtidige maskinbehov og
dekningsmåter.

Som et ledd i rasjonalisering av

Elektrisitets-
direktoratet

Av direktor
Gunnar Vatten

Arbeidssituasjonen innen Elek-
trisitetsdirektoratet har, som in-
nen deler av etaten for øvrig, til
dels vært noe anstrengt i det året
som nå nærmer seg sin slutt.
Dette har i det vesentlige sin år-
sak i forhold utenfor etaten, men
har også noen sammenheng med
personellsituasjonen innen direk-
toratet. «Quo vadis, hvor går du?»
er et spørsmål som ofte har vært
reist i samband med årets virke. I
den brytningstid som vi nå gjen-
nomlever er det ikke lett å besvare
dette spørsmål. Det har riktignok
blitt noen klarhet på enkelte om-
råder innenfor det arbeidsfelt vi
er satt til å ivareta, eksempelvis
når det gjelder vern av vassdrag,
utbyggingsprogram ifølge vedtatt
langtidsprogram etc. Andre spørs-




lønnsarbeiet er det i 1973 satt i
verk et EDB-lønnssystem for
månedslønte ved hovedkontoret.

Samarbeidsutvalgsvirksomheten
i etaten er ikke samordnet, men
driver under to hovedutvalg (et
for driften av statskraftverkene og
et for anleggene) og et enkeltstå-
ende samarbeidsutvalg for sentral-
administrasjonen. Ordningen byr
på fordeler, men har også sine
svake sider. Spørsmålet om en or-
ganisering av utvalgsarbeidet i
samsvar med avtalen om samar-
beidsutvalg i statens virksomheter,
bør ses på i forbindelse med
det organisasjonsutviklingsarbeid
(LTP) som nå foregår i etaten.

Jeg ønsker alle medarbeidere i
etaten god jul og godt nytt år, idet
jeg takker for innsats og samar-
beide i 1973.

mål av stor betydning for vårt ar-
beid er det imidlertid ennå ikke
tatt standpunkt til. Herunder kan
bl. a. nevnes prioritering av kraft
til kraftkrevende industri, prin-
sipper for prissetting av elektrisk
kraft, alternative produksj onsfor-
mer for elektrisk kraft e. 1. På
grunn av den senere tids utvikling
på det internasjonale energimar-
ked, spesielt når det gjelder den
vestlige verdens forsyning av olje,
og den generelle prisutvikling i
vårt land, kan behandlingen av
sistnevnte spørsmål bli noe mere
innviklet enn tidligere antatt.

Direktoratets arbeid i samband
med den videre utbygging av våre
vannkraftkilder og de linjer som
er nødvendige for overføring av
kraften fra disse, er ikke blitt enk-
lere i den senere tid. Det reises
mange spørsmål i samband med
dette arbeidet, noe som krever
mere omfattende utredninger, fle-
re befaringer og økt møtevirksom-
het såvel internt som ute i distrik-
tene. Senere anvendelse av andre
primære energiformer enn vann-
kraft til elektrisitetsproduksjon,
eksempelvis alternativer som olje,
gass og kjernekraft, og disse al-
ternative genereringsformers inn-
virkning på utformingen av syste-
met, på organisasjonsstruktur,
kostnadsforhold, prisstigning, mil-
jø o. 1. krever likeledes betydelig
arbeidsinnsats. Ved vurderinger
av disse og andre spørsmål kan 


man heller ikke som tidligere kun
se på forholdene innen vårt land.
Utviklingen innen kraftsektoren i
våre naboland må eksempelvis
også trekkes inn ved planleggingen
av vårt fremtidige kraftsystem, og
systemplanene må i høy grad ko-
ordineres på Nordisk basis. I
andre spørsmål av teknisk natur,
som eksempelvis sikkerhetsmes-
sige spørsmål, må også en videre
internasjonal koordinering finne
sted.

Mange misforståelser og feilak-
tige oppfatninger som har vist seg
å råde når det gjelder vår virk-
somhet, og de angrep og den kri-
tikk som på grunn av dette har
vært rettet mot etat, direktorat og
enkelte av de ansatte i den senere
tid, har tilkjennegitt nødvendig-
heten av å øke informasjonsvirk-
somheten. Imøtegåelse av kritikk,
besvarelse av angrep m. m. har
imidlertid vist seg å kreve både tid
og omtanke, og har representert
så vel en psykisk som arbeidsmes-
sig belastning. Vår informasjons-
virksomhet er kommet sterkt i
søkelyset i den senere tid, og dette
vil måtte resultere i fortsatt stor
innsats også på dette felt.

Ovenfor nevnte aktiviteter har
bevirket en sterk økning av ar-
beidsmengden på så å si alle ledd
innen vårt direktorat, og det må
nok for enkelte kontorers vedkom-
mende, særlig de med tilknytning
til planlegging, kunne sies å være
oppstått et betydelig misforhold
mellom foreliggende arbeidsopp-
gaver og tilgjengelige personell-
ressurser. Ved stor innsats av den
enkelte og ved godt samarbeid
mellom de ansatte, mellom konto-
rer og avdelinger, har det imidler-
tid lykkes å løse oppgavene som er
pålagt, og det er med bakgrunn i
denne «lagånd» at man til tross for
tilbakeslag kan beholde optimis-
men når det gj elder den framtidige
utvikling. Våre oppgaver hadde
imidlertid ikke blitt lØst på en til-
fredsstillende måte uten samtidig
å ha et godt samarbeid med lan-
dets elektrisitetsforsyning og or-
ganisasjoner tilknyttet denne. Den
gjensidige forståelse og respekt for
hverandres arbeidsoppgaver og
synspunker skulle danne grunnlag
for fortsatt godt samarbeid og
fremgang for det arbeid vi er satt
til å utføre.

Med arbeidsmessig fremgang
som siktemål er også oppgaven
med revurdering av vår etats og
vårt direktorats organisasjon tatt
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opp, spesielt med bakgrunn i de
mer langsiktige gjøremål som må
utføres. Herunder er vurdert

det i nærmeste framtid skje «kla-
rering» av en rekke nye vann-
kraftprosj ekter.

Av større nyanlegg som er eller
som ventes å bli satt i drift i 1973
kan nevnes:

spørsmål med tilknytning til mål-
setting, vårt forhold til vår om-Tjørhom, Sira-Kvina Kraftselskap 	 120 MW

Blåfalli 6, L/L Sunnhordland Kraftlag 	verden, «strategiske planer» osv. 50

I denne langtidsplanlegging, LTP,Mauranger og Jukla, NVE 	 285»

har en del av direktoratets per-Askåra  II,  Sogn og Fjordane Kraftverk 	 38

sonaleværtengasjertsammenDriva, Møre og Romsdal fylke og Sør-Trøndelag 	 140

med Statskraftverkenes rasj onali-Sjona, Helgeland Kraftlag A/L 	 50

seringskontorogutenforståendeSkjomen, NVE 	 10

spesialister. Ved senere gruppear-
beider vil et langt større antall av
personalet bli engasjert, og infor-
masjon om arbeidet vil bli søkt
gitt etter hvert som det skrider
fram. Direktoratets LTP-arbeid
må selvsagt tilpasses tilsvarende
arbeid på etatplan og i andre di-
rektorater. Det vil fortsatt være
tidskrevende, men vil være av stor
viktighet for en rasjonell utvikling
innen etat og direktorat.

Utbygging i 1973.
Kraftdekning 1973/74.

I  år vil nye kraftstasjoner med
en samlet installasjon på vel 1200
MW bli satt i drift. De fleste av
disse er allerede startet opp. Gjen-
nomsnittlig årlig nettotilvekst de
siste 5 år (1969-73) vil derved
bli ca. 750 MW. Tallstørrelsene
synes å indikere høyere aktivitet
innen elektrisitetssektoren i 1973
sett i forhold til tidligere år, men
en nærmere vurdering av utbyg-
gingsaktiviteten viser tvertimot at
denne har vært avtakende. Grun-
nen til den økte tilgang på ny
maskininstallasjon i kraftverkene
er at en rekke prosjekter som har
vært påbegynt tidligere er blitt
fullført etter 1. januar d. å. Antall
nye kraftverksprosjekter under
arbeid er relativt lavt, noe som
har sammenheng med at svært få
konsesjonssøknader har vært be-
handlet i påvente av Stortingets
behandling av verneplanen. Dette
forhold fører til at når pågående
utbygginger er fullført de nær-
meste årene, vil det bli en betyde-
lig nedgang i tilgangen på ny
vannkraft. «Bunnen av bølgeda-
len» nås i 1976/77 da bare ca. 300
MW ny kraft vil bli satt i drift
pr. år.

Hadde det ikke vært for de inn-
gåtte kraftutvekslingsavtaler med
Sverige og Danmark, ville det ikke
vært mye kraft til disposisjon i
disse årene for å møte ventet for-
bruksstigning. For å imøtekomme
langtidsprogrammets intensjoner
(vekst til ca. 93 TWh i 1980), må

Det har vært gode produksjons-
forhold for vannkraftverkene i
Norge i de 3 første kvartaler av
1973. Magasinfyllingen har for
landet sett som helhet vært gode
hele tiden, og fyllingsgraden har
til dels tangert de høytste verdier
som er registrert på samme års-
tid. Kraftverkenes totalproduk-
sjon inklusiv produksjon for ek-
sport har i dette tidsrom økt med
vel 5 prosent (vel 2,5 TWh) sett i
forhold til produksjonen i tilsva-
rende periode i 1972. Forbruket av
fastkraft har i de samme 9 måne-
der steget med 6,3 prosent i for-
hold til samme tidsrom i 1972, da
stigningen kun var på 3,9 prosent
sett i forhold til 1971. På grunn av
den milde vinteren i år var for-
bruksstigningen innen den almin-
nelige forsyning meget lav i 1.
kvartal, og forbruket innen kraft-
krevende industri var også lavt i
første kvartal 1973 p. g. a. lav ut-
nyttelse av produksjonspotensialet
i smelteverkene. Forbruket innen
såvel alminnelig forsyning som
kraftkrevende industri har imid-
lertid økt sterkere i den senere
tid, noe som for nevnte industri-
gruppe har sammenheng med
bedre konjunkturer og større pro-
duksjon.

På grunn av de gode produk-
sj onsforhold har leveringen av til-
feldig kraft til elektrokjeler og til
eksport også vært stor. Nettoeks-
porten til Sverige utgjorde således
i de 3 første kvartaler av året ca.
3940 GWh, som er den største
eksport som hittil har funnet sted.
Tilsvarende tall for 1972 var ca.
3557 GWh. På grunn av dårligere
magasinfylling i Østlandsområdet
og på Sørlandet er nå eksporten
over Hasle nedtrappet. I område-
ne nord for Dovre og på Vestlan-
det nord for Sognefjorden er ma-
gasinforholdene usedvanlig gode
og en rekke stasjoner har til tider
måttet kjøres for fullt for å unngå
overvann. Bare en del av over-
skuddet i nevnte område er blitt
overført til Østlandet fordi over-




føringslinjene ikke har tilstrek-
kelig kapasitet selv etter at den
nye 275 kV-linjen mellom Trønde-
delag og Østlandet ble satt i drift
i januar d. å. Dette henger egent-
lig sammen med manglende over-
føringskapasitet sydover fra Rana.
Krafteksporten til Sverige over
Sørnes (Narvik), Røssåga, Lin-
vasselv og Nea har derfor til dels
vært av betydelig omfang. Den
senere tids nedbør har også bedret
magasinforholdene på Sørvestlan-
det slik at forholdene her nå også
må sies å være tilfredsstillende.

Forsyn ingssituasj onen foran
kommende vinter synes således
meget god når det gjelder områ-
dene fra Sørvestlandet til Øst-
Finnmark. Magasinforholdene er
her som nevnt gode og det regnes
også med gode tilsigsforhold. In-
nen Østlandsområdet og på Sør-
landet ventes imidlertid tilsigs-
svikt, samtidig som den tørre som-
mer og høst har forårsaket dårlig
magasinfylling og relativt lav
grunnvannstand. Likevel regnes
også her situasjonen å være rela-
tivt betryggende. Ved avpassing
av produksjonen ved enkelte nøk-
kelverk, tilpassing av kjøringen
over Hasle og eventuell senere
overføring av kraft fra de nordlige
deler av landet via Sverige, skulle
det være mulig å dekke en relativt
betydelig forbruksvekst også in-
nen sistnevnte områder.

Den relativt gode forsyningssi-
tuasjon innen elektrisitetssektoren
er i år av spesiell stor betydning i
samband med den vanskelige
energisituasjon som har oppstått
i den senere tid. På grunn av de
restriksjoner som de arabiske land
har iverksatt når det gjelder eks-
port av olje til den vestlige verden
og den kraftige prisstigning som
har funnet sted for oljeprodukt-
tene, må elektrisitetsforsyningen
være forberedt på en viss omleg-
ning av forbruksmønsteret. En
omlegging av oljebasert romopp-
varming til elektrisitet synes i
noen grad sannsynlig, likeledes
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økt anvendelse av elektrisitet in-
nen industrien bl. a. ved utnyttelse
av installerte elektrokjeler. Med
basis i foretatte simuleringer for
vårt produksjonssystem, skulle
imidlertid forholdene når det gjel-
der produksjonsapparatet ligge vel
til rette for dekning av disse øken-
de behov kommende vinter. Det
som eventuelt vil kunne virke be-
grensende for slik økt kraftomset-
ning er forholdene på distribu-
sjonssiden. Overførings- og forde-
lingsnettene er ikke alle steder til-
strekkelig dimensjonert, og hus-
installasjonene kan også være util-
fredsstillende. Forholdene, varie-
rer imidlertid fra verk til verk, og
kan også varierer fra distrikt til
distrikt innen ett verks forsy-
ningsområde. Det må således være
opp til det enkelte verks ledelse å
vurdere situasjonen nærmere.

Den endrede energisituasjon
skulle altså etter det som er nevnt
generelt sett ikke gi grunnlag for
bekymring når det gjelder kraft-
dekningen på kort sikt. Selv om
restriksjonene på oljeleveransene
skulle bli av kort varighet kan
imidlertid prisutviklingen på olje-
produktene også bevirke en bety-
delig overgang til elektrisitet, bl. a.
når det gjelder boligoppvarming,
sett på lengre sikt. Dette vil virke
kompliserende når det gjelder dis-
poneringen av kraft til kraftkre-
vende industri som er forutsatt
behandlet i en proposisjon som
skal legges fram for Stortinget om
kort tid.

Aktiviteten innen direktoratets
avdelinger har stort sett vært
større dette året enn noen gang
tidligere. Innen Elektrisitetsavde-
lingen har det vært lagt ned bety-
delig arbeid i samband med sy-
stemplanleggingen som er kommet
særlig sterkt i forgrunnen i den
senere tid og som representerer et
felt som få egentlig behersker.
Den økte belastning ved denne av-
deling har p. g. a. personellmangel
medført stor arbeidsbyrde for den
enkelte. I skrivende stund er det
her 6 ubesatte stillinger, og det
har i lengere tid vært vanskelig
med rekrutteringen kanskje spe-
sielt p. g. a. boligsituasjonen i
Oslo-området.

Elektrisitetsavdelingen har i
langt sterkere grad enn tidligere
engasjert seg i vurdering av vann-
kraftprosjekter sammen med de
respektive konsesjonssøkere for å
få prosjektene utformet slik at de
passer best mulig inn i det totale 


kraftproduksjonssystem. Priorite-
ringen av utbyggingsprosjektene
ut fra nettverdibetraktninger har
på denne måten tatt fastere for-
mer. Engasjementet går her i like
høy grad ut på å hjelpe til med å
fremme gunstige prosjekter som å
holde igjen på de mindre interes-
sante.

Innpassingen av varmekraften-
heter i nettsystemet har også dette
året medført betydelig utrednings-
arbeid. Således har bl. a. Nordsjø-
gassens utnyttelse til kraftproduk-
sjon for Norge vært behandlet og
dette spørsmål vil også bli gjort til
gjenstand for videre behandling i
samband med utarbeidelse av mel-
ding for Stortinget om fremtidig
utbygging av kraftforsyningen i
Norge.

Kraftbalansene er holdt ajour
og inngår som vesentlig underlag i
den utrednings- og rådgivnings-
virksomhet som NVE driver for de
departementale instanser. Avde-
lingen arbeider med prognoser og
har i den forbindelse sendt ut en
forespørsel til landets elektrisitets-
verker. Sammen med Industride-
partementet har avdelingen samlet
inn og bearbeidet opplysninger om
etterspørsel etter kraft til kraft-
krevende industri. Dette materia-
let danner noe av grunnlaget for
myndighetenes syn på den frem-
tidige vekst i denne industri.

Sammen med Statistisk Sentral-
byrå har det vært arbeidet med
revisjon av elektrisitetsstatistik-
ken, og initiativ er tatt til å få
igang en energistatistikk i byråets
regi.

En rekke overføringsanlegg har
vært analysert. Nettproblematik-
ken fordrer stadig større opp-
merksomhet etter hvert som sy-
stemets kompleksitet øker. Meto-
dikken må derfor utvikles videre
på dette felt. Samarbeidet med
EFI—NTH om beregningsmetoden
for pålitelighet i kraftforsynings-
systemet har fortsatt, og dette
samarbeidet vil bli utvidet til også
å omfatte undersøkelser om ef-
fektreservene og nettstabilitet.

Elektrisitetsavdelingen utfører
en god del arbeid for NORDEL's
planleggingsutvalg, og har i den
forbindelse foretatt beregninger
om nytten ved samkjøringsforbin-
delser mellom de nordiske land.
En ny metodikk er her under ut-
vikling. Dette drives av et svensk
selskap. Hensikten er å få en bedre
irepresentasjon av varmekraften
enn i de samkjøringsmodeller som 


hittil har vært anvendt og som i
sin tid ble utviklet ved elektrisi-
tetsavdelingen. Samarbeidet innen
NORDEL medfører for øvrig opp-
gaver i forbindelse med NORDEL's
generelle virksomhet, så som sta-
tistikk o. 1.

Det internasjonale samarbeid er
imidlertid ikke begrenset bare til
NORDEL. En rekke saker for
OECD og ECE har også vært be-
handlet. Spesielt skal her nevnes
engasjement i samband med
OECD's pågående utredning om
elektrisitet. Denne organisasjons
nåværende spesielle interesse for
elektrisitetsspørsmål henger sam-
men med de problemer som Eu-
ropa står overfor ved svikt i olje-
tilførselen fra Midt-Østen.

Behovet for bedre informasjon
angående vårt arbeidsfelt har som
nevnt økt. For å imøtekomme det-
te behov har bl. a. Elektrisitets-
avdelingen vært engasjert i et bre-
dere anlagt informasjonsopplegg
vedrørende systemplanlegging,
som har vært ledet av general-
direktøren. Det har i denne for-
bindelse vært holdt et seminar
NVE for høyere tjenestemenn i
departementene om dette emnet.
Ved Norges Handelshøyskole har
det likeledes vært holdt et kollok-
vium hvor det er gitt orientering
om NVE's måte å vurdere produk-
sjonsprosjekter på. Sammen med
Handelshøyskolens ledende lærer-
krefter ble søkelyset satt på de
økonomiske kriterier som NVE
går ut fra i sin planlegging av lan-
dets kraftforsyningssystem. En del
av personalet har likeledes vært
engasjert i den virksomhet som
har vært drevet fra NVE's side når
det gjelder å informere om kjerne-
kraft, og om å avklare lokalise-
ringsalternativer for kjernekraft
og annen varmekraft. Dessuten
har flere tjenestemenn holdt fore-
lesninger og foredrag om elektri-
sitets- og energispørsmål ved læ-
resteder, i foreninger m. v. Infor-
masjon er også gitt til presse og
kringkasting. Nevnte informa-
sjonsarbeid har vært tidkrevende
og vil nok i tiden fremover kreve
meget arbeid, men det er av stor
betydning og må derfor fortsatt
gis høy prioritet.

Bemanningen innen Konsesjons-
og Tils'Ynsavdelingen og innen
Elektrisitetstilsynet har vært rela-
tivt stabil og god dette år, og dette
har vært av stor betydning fordi
arbeidsoppgavene såvel for avde-
lingen som for Elektrisitetstasynet
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Til Yddin i Valdres er det bygget linje.

Hovedbygningen, resepsjonen og ei av

hyttene på Yddin fjellstue.

har økt betydelig. Som ny tilsyns-
mann ved Elektrisetetstilsynets
5. distrikt, Trondheim, er ansatt
overingeniør Tony Tambas som i
mange år har vært ansatt ved
Elektrisitetstilsynet 3. distrikt.

Det er behandlet en rekke saker
om godkjenning av spesielle lav-
og høyspenningsapparater og -ma-
teriell, installasjonsmetoder m. v.,
samt søknader om avvik fra de
tekniske forskrifter. Videre er det
behandlet og avgjort mange saker
om godkjenning av driftsledere,
elektroinstallatører og elektro-
montører. Elektrisitetstilsynets
virksomhet har også vært omfat-
tende.

Det er med beklagelse det må
konstateres at året 1973 også har
hatt ulykker og branner forårsa-
ket av elektrisitet, selv om antallet
ikke har vært usedvanlig stort.
Den største ulykke inntraff i Ton-
stad kraftstasjon den 16 april d. å.
hvor 3 menneskeliv gikk tapt og
hvor også de økonomiske tapene
ble svært store. Økonomiske tap
vil imidlertid alltid være av un-
derordnet betydning i forhold til
tap av menneskeliv.

Da det i år også har vært ulyk-
ker hvor barn har vært skade-
lidende, vil det bli tatt initiativ 


overfor Kirke- og Undervisnings-
departementet for gjennom under-
visning i skolene å øke kunnska-
pene også om de farer som er for-
bundet ved anvendelsen av elek-
trisitet.

Innen området elektriske anlegg
om bord i skip har det fortsatt
vært stor virksomhet. I Iøpet av
året vil det siste av de cruisepas-
sasjerskip som foreløpig er kontra-
hert bli levert. Det er imidlertid
fortsatt sterk byggevirksomhet når
det gjelder bil- og passasjerferger.

Det kan dessuten nevnes at det
fra produsenter og leverandører
av elektrisk utstyr m. v. for skip
har vært stor interesse for å få av-
delingen med i møter, konferan-
ser m. v. vedrørende skipsanlegg
og skipsutstyr. Det har også kom-
met jevnlige anmodninger om
sentral godkjenning av elektrisk
utstyr og apparater av ulike slag
for bruk om bord i skip. Videre
har det vært behandlet saker ved-
rørende bruk av høyspenning om
bord i skip og boreplattformer.

I arbeidet med revisjon og om-
arbeiding av forskriftene for elek-
triske anlegg om bord i skip har
en nå kommet fram til et gjen-
nomarbeidet forslag til nye for-
skrifter. Skipsforskriftene vil, et-




ter forslaget, komme som et eget
selvstendig forskriftsverk, hvor
det er lagt vekt på å få mest mulig
samsvar med Det norske Veritas'
regler for elektriske anlegg om
bord i skip.

Som følge av de arbeidsoppga-
ver Industridepartementet har be-
myndiget NVE til å ta seg av, har
flere saker vedrørende elektriske
anlegg på flyttbare boreplattfor-
mer m. v. vært behandlet. Det er
nå i samarbeid med El-tilsynet 1.
distrikt også utarbeidet forslag til
forskrifter for elektriske anlegg på
boreplattformer som anvendes til
boring etter petroleumsforekoms-
ter i indre norske farvann, norsk
sjøterritorium og den del av kon-
tinentalsokkelen som er undergitt
norsk myndighet. Disse forskrifter
vil komme som et tillegg til skips-
forskriftene.

For begge forskriftsforslag er
det allerede gjort et stort arbeid
med oversettelse av forskriftene
til engelsk, noe som er absolutt
nødvendig ved det internasjonale
virkefelt elektriske anlegg om
bord i skip og boreplattformer ut-
gj ør.

Antallet av konsesjons- og eks-
propriasjonssaker har ikke gått
ned, og da de i tillegg etter hvert
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kreves mer omfattende behandling
som følge av at flere instanser skal
inn i bildet, økt møtevirksomhet
og flere og mere omfattende be-
faringer, har arbeidet på dette felt
økt i omfang. Enkelte saker har
ført til en særdeles omfattende
saksbehandling både i distriktet
og sentralt. Sak vedrørende 275
kV-linjen Dale—Arna—Fana som
bygges av Bergenshalvøens Kom-
munale Kraftselskap kan i denne
forbindelse nevnes, likeledes 275
kV-linjen Frogner—Røyken som
bygges av NVE.

Etatens avgjørelser i slike saker
søkes basert på grundig saksbe-
handling hvor det i størst mulig
grad er tatt hensyn både til tek-
nisk/økonomiske- og naturvern-
messige- og grunneierinteresser.
Likevel er en rekke ekspropria-
sjonsvedtak i den senere tid blitt
anket inn for Industridepartemen-
tet. I et flertall av disse ankesaker
er etatens avgjørelse blitt opprett-
holdt, men slike klager medfører
ofte forsinkelser som kan bety
vesentlige ulemper for elektrisi-
tetsforsyningen.

Hovedstyret har siste høst av-
gitt uttalelse til Industrideparte-
mentet vedrørende spørsmål med
tilknytning til praktiseringen av
lov om bygging og drift av elek-
triske anlegg (lov av 19. juni
1969). I denne uttalelse er grunn-
laget for vurderingene av søkna-
der om konsesjon og ekspropria-
sjon behandlet samtidig som det
er trukket opp retningslinjer for
koordineringen av saksbehandlin-
gen innen berørte direktorater.
Når hovedgrunnlaget for saksbe-
handlingen er fastlagt vil detalj-
utformingen av saksbehandlingen
bli fullført og bekjentgjort for be-
rørte instanser.

En rekke spørsmål i forbindelse
med fordeling av konsesjonskraft,
priser og vilkår for slik kraft etc.
har vært til behandling dette år.
Det gjelder bl. a. i forbindelse med
konsesjonskraft fra Oslo Lysver-
ker for reguleringer m. v. av
Hols-, Hemsils- og Uste—Halling-
dalsvassdraget m. v., fra Tafjord
kraftselskap for reguleringene av
Tafjordvassdraget, fra Trondheim
Elektrisitetsverk for regulering og
overføring av Lødølja, fra Sira-
Kvina kraftselskap for 2. og 3.
byggetrinn og fra staten for regu-
leringer i Tokk—Vinjevassdraget
samt i forbindelse med utbyggin-
gene av Aura-, Osbu- og Grytten
kraftanlegg. Behovet for en snar-




lig klargjøring av en rekke spørs-



mål med tilknytning til slike sa-



ker er herunder blitt dokumentert.
Saker vedrørende kraftleiekon-

sesjoner har etter at konsesjons--
grensen i 1971 ble nedsatt fra 1000
til 500 kW som ventet økt i antall.
Søknadene om kraftleiekonsesjo-
ner gjelder i det alt vesentlige
kraft som går til industrien, og av
de 32 søknader som hittil har vært
behandlet i år, er ca. 25 saker som
gjelder kraftleie inntil 10 000 kW
avgjort ved NVE, mens det er gitt
uttalelser til departementet i 7
saker hvor kraftmengden over-
skred 10 000 kW. Behandlingen av
saker vedrørende kraftleiekonse-
sjoner vil også i tiden framover bli
tillagt stor vekt, bl. a. i samband
med prioritering av kraft til indu-
striformål, fordi disse konsesjons-
saker representerer et viktig ledd i
de sentrale myndigheters kontroll
av den elektriske krafts anven-
delse.

Konsesjons- og tilsynsavdelin-
gen har i det forløpne år også ned-
lagt betydelig arbeidsinnsats i
samband med informasjonsvirk-
soheten. Dette er skjedd både ved
møter med Elektrisitetstilsynets
saksbehandlere og tilsynsmennene,
og ved deltakelse i en rekke møter
og konferanser såvel i inn- som
utland. Særlig bør nevnes avdelin-
gens og Elektrisitetstilsynets ster-
ke engasjement i de landsomfat-




tende tekniske kurs for installa-
sjonskontrollører som holdes i
Norsk Elektriker- og Kraftsta-
sjonsforbunds regi. I løpet av de
siste to årene har det vært holdt
14 slike kurs med deltakelse fra
om lag 600 installasjonskontrol-
lører. Avdelingens informasjons-
blad, «Paragrafen», er i år kommet
ut med 2 nummer og det har øken-
de oppslutning ute. Hvert nummer
trykkes nå i et opplag på 18 000.
Elektrisitetstilsynets årsberetning
er også omfattet med stor interes-
se, og denne hadde et opplag på
5000 eksemplarer i 1973.

Saksomfanget ved  Organisa-
sjons- og StØnadsavdelingen,  som
spenner over spørsmål med til-
knytning til organisasjon, finan-
siering, økonomi, tariffer etc, har
i 1973 i det vesentlige vært på det
samme høye nivå som i tidligere
år. På grunn av bemanningen har
det dessverre ikke vært mulig fullt
ut å imøtekomme behovet for ut-
redninger innen organisasjonsfel-
tet, og en større del av dette ut-
redningsarbeid har derfor måttet
skje på det regionale plan uten
den ønskede medvirkning fra di-
rektoratets side. At behovet for en
innsats nettopp på dette arbeids-
felt er stort skulle være tilkjenne-
gitt ved etterfølgende tabellariske
oppstillinger som angir størrelse
og eierform for distribusjonsver-
kene i 1972:

Størrelse av foretak
målt i antall tilsluttede abonnenter

Antall
foretak

% av landets
som forsynes
abonnenter

Kumulerte
prosenter

Over100 000 	 219,819,8
40 000-100 000 	 514,434,2
20 000— 40 000 	 812,346,5
10 000— 20 000 	 2114,460,9
5 000— 10 000 	 4415,976,8
1 000— 5 000 	 15520,497,2

200— 1 000 	 762,8100,0

I alt  311

Distribusjonsverkenes organisasjonsform i 1972:

Antall abonnenter
Verker i offentlig eie

AntallI 0/0

Selskaper i privat eie

Antall

Over100 000  2 19,80




40 000-100 000  5 14,40 0
20 000— 40 000  8 12,30 0
10 000— 20 000  21 14,40 0
5 000— 10 000  39 14,05 1,9
1 000—5 000  127 17,628 2,8

200— 1 000 	 35 1,441 1,4

I alt 	 237 93,974 6,1
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Som oppstillingen viser er det i
vårt land et betydelig antall elek-
trisitetsverker med et lite antall
abonnenter i gjennomsnitt pr. en-
het. Over 50 prosent av elektrisi-
tetsverkene har et abonnenttall
under 2000.

Virksomheten på det organisa-
sjonsmessige felt har for øvrig
1973 til dels vært preget av arbei-
det med melding vedrørende nå-
værende og framtidige organisa-
sjonsforhold innen elektrisitetsfor-
syningen sett på bakgrunn av de
oppgaver denne har hatt og står
overfor. Spørsmål vedrørende sta-
tens framtidige ansvar, større en-
heters driftssamarbeid i produk-
sjonsfellesskap på regional basis
og de store enheters ønske om
mulig medeiendomsrett i utbyg-
ging av statens gjenværende vann-
kraft har herunder stått sentralt.
Videre vurderes spørsmålet om de
større distribusjonsenheters ansvar
for kraftdekning, disse enheters
mulige deltakelse i regionale pro-
duksjonsfellesskap for eventuell
integrering av engros- og distri-
busjonsfunksjon på regional basis.

For øvrig har aktiviteten ute i
distriktene vært stor. Enkelte re-
gionale analyser er fullført, og det
har vært holdt en rekke møter
rundt om i landet som oppfølging
av tidligere arbeid. Organisasjons-
spørsmål er nå under behandling i
de fleste av landets fylker, og det
synes generelt å gjøre seg gjel-
dende en økende forståelse og
interesse fra distriktenes side for
den betydning som en hensikts-
messig organisasjonsstruktur har
for løsningen av de framtidige
oppgaver. Spørsmålene er imid-
lertid av en slik art at det ikke
kan ventes raske avgjørelser.

Arbeidet med finansieringen in-
nen elektrisitetssektoren foregår
over et vidt felt hvor alle de for-
skjellige finansieringsmuligheter
er inne i bildet. En vesentlig del
av grunnlaget ligger i oppgavene
vedrørende kraftbalansen og de
anlegg som må prioriteres for at
det forutsatte kraftbehov skal
kunne dekkes. Finansieringen av
de framkomne investeringsbeløp
må avveies med hensyn til de for-
skjellige finansieringsformene, og
forslag til rammer for disse blir
utarbeidet og forelagt de bestem-
mende myndigheter. Rammebelø-
pene som blir endelig fastlagt,
viser imidlertid ofte betydelige
avvik fra NVE's forslag. Dette
skjedde også for året 1973, noe som 


bevirket at det har vært et van-
skelig og krevende arbeid å juste-
re og fordelere behovene på den
mest hensiktsmessige måte.

Kommunalbankens rammebeløp
for elektrisitetssektoren i 1973 var
104 mill. kroner. Lånemidlene er
— i samråd med NVE fordelt
med 67,350 mill, kroner til kraft-
verk, og 36,650 mill, kroner til
ledningsnett. Kommunalbanken
har dessuten tatt opp lån i utlandet
på 203 mill, kroner, som i Kom-
munalbankens regi er fordelt på
en rekke anlegg der søkerne repre-
senterer mindre selskaper. Disse
ville ellers ha vanskelig for å be-
nytte en slik låneform.

Rammebeløpene er for øvrig, for
lån i utlandet 280 mill, kroner, og
for innenlandske partialorbliga-
sjonslån 214 mill. kroner. Av
rammen for utenlandslån ble 30
mill, kroner overført til innen-
lands opplåning. I tillegg til ram-
mene fikk et verk konvertert sitt
utenlandslån på 32 mill, kroner i
innenlands opplåning.

Finansieringsforholdene er van-
skelige, og det vil fortsatt kreves
en øket innsats av selvfinansiering
for å kunne dekke de nødvendige
investeringsbehov. Det legges der-
for meget arbeid i å komme fram
til hensiktsmessige tariffer, slik at
man kan oppnå balanse mellom de
tekniske og økonomiske krav.

Ved siden av at elektrisitetsfor-
syningen  de senere år har akku-
mulert et behov for likvide midler
bl. a. som følge av de hyppige og
til dels langvarige prisstopper på
elektrisk kraft i tiden 1969-72,
har det således også vært til dels
sterk prisstigning på de varer og
tjenester som inngår i elektrisi-
tetsforsyningens produksj onssy-
stem. Dette har igjen forårsaket
at verkene i 1973 har måttet øke
sine tariffer mer enn i de tidligere
år.

13,60 mill. kroner
15,80 »
5,00
0,12
0,35
0,30

35,18 mill. kroner

Det bemerkes at det i tillegg til
de nye bevilgninger ble inndratt
av tidligere gitte tilsagn og over-
ført fra tidligere år ca. 1,2 mill.

I 1972 økte gjennomsnittsprisen
ved salg til husholdninger og jord-
bruk med 6,5 prosent fra 6,31 øre/
kWh til 6,72 øre/kWh. Stigningen
i konsumprisindeksen var 6,8 pro-
sent for samme periode. På grunn-
lag av de oppgaver vi har fått er
det grunn til å vente en prisøkning
av samme størrelsesordning for
inneværende år.

Den største økning ved et enkelt
verk har i år vært på 33 prosent,
men gjennomsnittet ved de verk
som endrer prisene, synes å ligge
på ca. 15 prosent.

Med den takt vi har i prisstig-
ningen virker det som om elektri-
sitetsverkene tar sikte på tariff-
perioder på maksimum 2 år, mens
det tidligere har vært vanlig med
perioder på 3-4 år.

En stor del av de som nå endrer
sine priser, forsøker samtidig å
legge om tariffene slik at de følger
det opplegg som er trukket opp av
NEVF's tariffkomite. Utformingen
av tariffer drøftes for tiden også
i flere av elektrisitetsforsyningens
organer, og dette gjelder også pris-
settingen på engrossiden.

Avdelingen har de senere år hatt
et opplegg for behandling av elek-
trisitetsverkenes regnskap ved
hjelp av EDB. Grunnet overgang
til nye regnskapsrutiner er direk-
toratet i gang med et nytt regn-
skapsprogram, og det søkes å dra
nytte av de erfaringer vi har fått
ved det foregående arbeid. Det
nye program vil etter planene
være ferdige på forsommeren 1974,
slik at regnskapene for 1973 kan
behandles etter hvert som de kom-
mer inn.

I 1973 (inntil 5. november) har
hovedstyret behandlet i alt 51
statssøknadssaker.

Av de 34 mill, kroner som ble
bevilget under kap. 991 til fremme
av el-forsyningen, gikk, se oppstil-
lingen nedenfor:

kroner som er kommet nye tiltak
til gode.

Det er fortsatt ca. 800 innbyg-
gere i landet som ikke har elek-

til overførings- og stamlinjeformål,
til ombygging og forsterking av fordelingsnett,
til kraftproduksjonsanlegg,
til forsyning av seks tidligere uforsynte bosteder,
til drift av gassturbin og
ventes å gå til drift av dieselaggregat m. v.
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Drangedal har fått dieselaggregat.

trisk kraftforsyning, mens ca. 360
personer forsynes fra dieselkraft-
verk.

Foreliggende søknadsmasse er
på ca. 185 mill, kroner, etter at en
del urealistiske søknader er av-
slått eller trukket tilbake. Søk-
nader om stønad til forsterkings-
arbeider representerer herunder
ca. 114 mill. kroner. Til nye og
større samkjøringslinjer er det
søkt om ca. 52 mill, kroner, mens
allerede tilsagte midler for senere
år, utgjør ca. 15 mill. kroner.

Behovet for statsstønad til elek-
trisitetsforsyningen er m. a. o. fort-
satt stort, og reduksjonen i de se-
nere år av rammebeløpene for
disse formål forårsaker derfor stor
bekymring. Slik reduksjon vil
nemlig på sikt måtte medføre
svekkelse av elektrisitetsforsynin-
gen i utkantdistriktene, en større
forskjell prismessig sett mellom
verker i sentrale strøk og i ut-
kantene og ikke minst større van-
skeligheter ved gjennomføring av
rasjonaliserigstiltak. Fordi stats-
stønaden ofte kommer sentralt inn
i  bildet ved organisasjonsmessig
rasjonalisering, vil en ønsket ko-
onlinering innen elektrisitetssek-
toren, med bedre utnyttelse av for-
syningsapparatet som mål, være
sterkt avhengig av at rammene for
statstønadsbevilgningene økes i
forhold til i de senere år.

Etter at utjevningsprisen for be-
regning av merverdiavgift på elek-
trisk kraft hadde vært uforandret
fra 1. januar 1970 da avgiften ble
innført, ble det ved Sekretariatet
høsten 1972 tatt opp spørsmål om
endring av utjevningsprisen. Som
et forberedende skritt ble det i be-
gynnelsen av 1973 samlet inn data
fra elektrisitetsverkene over om-
satt mengde og verdi i 1972 samt
over tariffendringer. På grunnlag
av dette materiale ble gjennom-
snittsprisen for hele landet for
gruppen «husholdninger og jord-
bruk» beregnet til 7,09 øre/kWh
pr. 1. april 1973. Spørsmålet om
endring av utjevningsprisen ble
imidlertid koblet sammen med
inntektsoppgjøret pr. 1. mai 1973,
med det resultat at det ikke ble
gjennomført noen endring.

I 1973 har det imidlertid vært
foretatt ca. 30 omregninger av de
særskilte merverdiavgiftssatser
p. g. a. tariffendringer. Den fak-
tiske belastning av merverdiavgift
på elektrisk kraft til husholdning
og jordbruk antas derfor nå å dreie

Gryting

seg om 16-17 prosent i gjennom-
snitt.

Ellers har det innen sekretari-
atet, foruten administrative saker,
også vært behandlet saker av juri-
disk, økonomisk og regnskapsmes-
sig art, ikke minst i forbindelse
med organisasjonssaker. Det ar-
beides videre med revisjon av visse
deler av arkivnøkkelen.

Etter oversikten foran over en
del av virksomheten i løpet av
året, over arbeidsmessig status og
hvor jeg også har tillatt meg å
komme med en del frimodige yt-

Stats-
kraftverkene

Av kraftverkdirektør
Sigurd Aalefjcerd

Vi har et nytt begivenhetsrikt
år bak oss. De ting vi best vil min-
nes er vel proteststormen mot
kjernekraftverk i Oslofjordom-
rådet, avtalen om garantert tørr-
årsimport fra Sverige og avtalen
med det danske selskapet ELSAM
om bygging av en likestrømsfor-
bindelse over Skagerak.

Likestrømsforbindelsen mellom
Kristiansand og Jylland er bereg-
net å koste 480 mill, kroner hvor-
av 350 mill, kroner faller på NVE. 


riger angående personellsituasjo-
nen ved enkelte kontorer, står det
til slutt tilbake å takke hver og
en innen Elektrisitetsdirektoratet
for den gode innsats som de har
ytet. Det må på alle hold stå re-
spekt av denne innsats, og enhver
sammenlikning mellom arbeids-
innsats på statlig hold kontra inn-
satsen i det private næringsliv
skulle med gunnlag i innsatsen i
dette direktorat komme ut til for-
del for statsinstitusjonene. Jeg
ønsker dere alle en god jul og et
godt nyttår.

NVE bekoster likeretterstasjonen
på norsk side samt hele sjøkabelen
over til Danmark, mens ELSAM
bekoster likeretterstasjonen på
dansk side. Beslutningen om pro-
sjektets gjennomføring ble truffet
etter at det var brukt ca. 16 mill.
kroner til utvikling og forsøk med
en kabel lagt ut i Hardangerfjor-
den på tilsvarende dyp som det vil
bli i Skagerak, ca. 550 m. Det blir
to kabler som til sammen kan føre
ca. 500 000 kW. Med en kabel ute
av drift blir sjøen brukt som til-
bakeleder. Kabelen blir 12 cm i
diam., den veier ca. 50 kg pr. m.
Kabelen er bestilt hos Standard
Telefon og kabelfabrikk, likeret-
teranlegget hos ASEA. Første ka-
bel skal være  i  drift sommeren
1976 og siste kabel 1 år senere.

Gjennom avtalene med svens-
kene og danskene får vi rett  til
import av varmekraftenergi når  vi
ønsker det, dog ikke i de timer på
døgnet når belastningen i våre na-
boland er høyest. Kraftprisen  er
bestemt på forhånd  i forhold til
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Påhugg Sima  kraftverk.

prisen på olje til enhver tid. Disse
rettigheter har vi skaffet oss ved
overfor Sverige å forplikte oss til
å betale et fast årlig beløp og over-
for danskene å påta oss byggingen
av kabelen. Danskene har forplik-
tet seg til å ta imot norsk over-
skuddskraft når vi ønsker det, og-
så da til en på forhånd fastsatt pris
avhengig av oljeprisen. Overfor
danskene har vi garantert levering
av 270 MW effekt i topplasttiden.
Derved kan danskene utsette byg-
.gingen av et varmekraftverk med
tilsvarende effekt. Ved den inn-
gåtte avtale står en meget gammel
•tanke om en forbindelse mellom
Danmark og Norge foran sin full-
f ørelse.

Siste år har vi opplevd en pro-
test mot NVE's planlegging av et
kjernekraftverk som vi neppe vil
glemme. Protestaksjonene har gitt
seg utslag i nærmest en hets mot
NVE. Vi hadde de ærligste hensik-
ter da vi gikk inn for å informere
almenheten, berørte kommuner og
fylker, m. v. om hva et kjerne-
kraftverk er, hvorfor vi driver

planleggingsarbeidet og hvorledes
vi gjør det. Vi fikk til å begynne
med megen ros for de to brosjyrer
«NVE informerer om kjernekraft-
verk» og «Lokalisering av kjerne-
kraftverk i Oslofjordområdet»,
men etter hvert er det blitt kritik-
ken mot alt det disse brosjyrer
ikke inneholder som har tatt
overhånd. Vi mener selv at vi har
gjort oppmerksom på at dette er et
første forsøk på informasjon, at vi
har endel ting vi foreløpig ikke
har ferdig undersøkt, at vi har
utelatt ting som andre har bedre
forutsetninger for å vurdere og ut-
tale seg om enn vi selv o.s.v., men
dette er ikke blitt godtatt av mot-
standerne av kjernekraftverk. Vi
opplever det meget uheldige at
svært mange, også herredsstyrer
og ymse utvalg, tar endelig stand-
punkt til spørsmålet før saken er
utredet og foreligger som konse-
sjonssøknad. Da spørsmålet for og
imot kjernekraftverk også ble
trukket inn i Stortingsvalgkam-
pen 1973, var det etter min mening
virkelig fare på ferde i retning av
en avgjørelse basert på utilstrek-
kelig bakgrunnsmateriale.

Til tross for at våre folk har
gjort en utmerket innsats ved in-
formasjonsmøter, foredrag, de-
battinnlegg i aviser m.v., må vi
konstatere at vi ikke har lykkes i
våre intensjoner som gikk ut på
såvidt mulig å informere om pro-




blemene på forhånd for derved å
hindre en debatt basert på mis-
forståelser. Enkelte av de som
leser hva jeg her sier vil straks
rykke ut og si at vi ikke klarte
å forlede almenheten og poli-
tikerne for at NVE skulle oppnå
sitt mål, nemlig å få bygge kjerne-
kraftverk. Om jeg så sier at det
ikke er vårt mål å bygge kjerne-
kraftverk, men å tilrettelegge
fremskaffelsen av den elektriske
kraft det norske folk (Stortinget)
ønsker, vil jeg ikke bli trodd av
alle. Vår oppgave er å fremlegge
alternative planer for hvorledes
det ønskede kraftkvantum kan
skaffes, til hvilke kostnader og

den grad det er mulig — forutsi
hvilke konsekvenser en utbygging
medfører. Vi skal informere, ikke
agitere eller drive kampanje for
bestemte løsninger. Det er Stor-
tinget som fritt må og skal velge
hvilke løsninger man vil gå inn
for. For oss er det ikke om å gjøre
hvilken løsning som blir valgt,
men at valget treffes etter nøk-
tern vurdering av de konsekven-
ser valget medfører.

Den utvikling vi har fått i vårt
land er kjent fra de fleste land der
kjernekraft er introdusert. De
spørsmål som reises og de inn-
vendinger man har er de samme
hos oss, og nye momenter har den
norske debatten ikke kunnet frem-
bringe. Vi er kommet i den ulykk-
salige situasjon at vi er i forsvars-
posisjon overfor tildels usakelige
argumenter. Dette fører til at vi
blir oppfattet dit hen at vi er pres-




tisjebundet til kjernekraftverk.
Dette på samme måte som vi tid-
ligere er blitt beskyldt for at vi i
NVE ikke tenkte annet enn vann-
kraftverk.

Vår nye varmekraftavdeling,
som ved siden av kjernekraft vil
ta seg av olje- og gasskraftverk,
har etablert seg. Det har vært en
spesiell glede å se ansatt i avdelin-
gen nordmenn som har skaffet seg
kjerne/varmeteknisk erfaring i ut-
landet. Bl. a. dette gjør at vi meget
raskt vil få en effektiv avdeling.
Foruten kjernekraftverk i Oslo-
fjordområdet, er avdelingens ho-
vedoppgave å utarbeide en lands-
plan for lokalisering av kjerne/
varmekraftverk slik at vi kan få
fram prioriterte byggesteder i
ulike deler av landet, og få bånd-
lagt arealer for utbygging i frem-
tiden.

Av nyanlegg har vi siste år fått
fullført 275 kV overføring mellom
Trøndelag og Østlandet ved at lin-
jen Aura—Vågårno er satt i drift.
380 kV-linje mellom Sylling og
Hasle er delvis ferdig ved at
strekningen Tegneby—Hasle ble
satt i drift foreløpig med 275 kV.

For å sikre forsyningen i Vester-
ålen er det satt i drift en transfor-
matorstasjon i Sortland med 132
kV-linjer til Kilbotn og til Melbu.
Av miljøvernhensyn er det lagt
132 kV sjøkabel over Sortland-
sundet istedetfor fjordspenn. Ka-
belen vil i 1976 bli tatt opp og lagt
i den nye broen som skal bygges
over sundet. 132 kV-linje Kan-
stadbotn-Hinnøy, som senere skal
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Dam Båtsvatn, Skjomenani.

inngå i overføringen Skjomen—
Kanstadbotn—Sortland, vil bli satt
i drift i år.

Første aggregat på 100 MW i
Skjomen kraftverk er satt i drift
sammen med 132 kV-linje til Nar-
vik. Det kan her være verdt å
nevne at 132 kV-anlegget er et
metallkapslet SF6-isolert anlegg
og er det første av det slag som
settes i drift her i landet. SF6-an-
legget er for en god del norsk pro-
duksjon basert på utviklingskon-
trakt. Vi er nå engasjert i prøver
og utvikling med sikte på SF6 -

anlegg for 380 kV.
Narvik gruppesentral er tatt i

bruk i år. Fra denne stasjonen skal
man med tiden styre og overvåke
samtlige våre kraft- og transfor-
matorstasjoner i området Ofoten—
Barduf oss. Fra Aura kraftverk
fjernstyres og overvåkes Osbu
kraftverk etter at 132 kV-anlegget
er bygget om, forenklet og stasjo-
nen automatisert. Utviklingen i
retning av mer fjernstyring vil
fortsette. I forbindelse med utbyg-
gingen av de nødvendige drifts-
sentraler har vi funnet det ønske-
lig å benytte norskbygde data-
maskiner. Vi har siste året hatt i
drift to stykker fra Kongsberg
Våpenfabrikk og Norsk Dataelek-
tronikk i henholdsvis Vang trans-
formatorstasjon og Mår kraftsta-
sjon, med godt resultat.Datamaski-
nen i Tokke har vært i drift med
nettovervåking mesteparten av
året, noe som har medført at vi har
kunnet øke lastgrensen østover fra
Tokke-verkene med ca. 150 MW
med samme sikkerhet som før.

I begynnelsen av året var det
kraftig storm over Nord-Norge, og
vi hadde bl. a. over 30 feil i Inn-
setnettet og Rananettet i løpet av
årets første 7 timer. En del av
feilene var ganske kompliserte.
For øvrig hadde vi et snøras på
linjen Kilbotn—Sortland som rev
ned 1 mast og skadet 2. Vi har også
hatt 5-6 feil på større transfor-
matorer, hvorav de alvorligste var
på to av de nyeste og største trans-
formatorene, en 170 MVA trans-
formator i Vang og en 300 MVA
transformator i Aura.

Vår produksjonsavdeling kan
melde at alle våre kunder har fått
innfridd sine ønsker om kraft til
alminnelig forsyning fram til 1975.
Nye innbydelser er sendt ut for
eventuell nytegning av kontrakts-
kraft fra ca. 1976 og senere.

Det er innledet forhandlinger
med enkelte ferrosilisium- og alu-
miniumprodusenter om en viss
begrenset nytildeling av kraft.
Legg merke til uttrykket «nytil-
deling» som tydelig viser at det er
selgers marked. Vi håper våre
myndigheter med det første vil ta
standpunkt til prioritering av stor-
industri slik at vi kan få solgt
ledig fastkraft som vi ellers må
selge som tilfeldig kraft.

Fremtidig kraftpris til alminne-
lig forsyning og til industri, sam-
men med nye kontraktsformularer
og kraftkjøp fra staten, håper vi
vil bli behanlet i Stortinget sam-
men med budsjettforslag for 1974.

Våre kunder viser foreløpig
liten interesse for våre tilbud om
suppleringskraft ( «sperrekraft» 


fra Sverige og «kabelkraft» fra
Danmark). Det henger for en stor
del sammen med nåværende priser
for normal statskraft. Dette fører
til at vi selv må ta hånd om det
meste av den fastkraftøkning im-
portavtalene gir. Vi trenger i den
forbindelse mere effekt og vi har
forhandlet med norske kraftsel-
skaper om innkjøp av effekt.

Det har vært meget stor eksport
til Sverige i 1973 på alle fem gren-
seforbindelser. I oktober/novem-
ber har interessen fra svensk side
vært særlig stor p.g.a. oljekrisen.
Dårlig tilsigsutvikling i Syd-
Norge førte dessverre samtidig til
at eksporten måtte settes noe ned.

Den tilfeldige kraftomsetning
gjennom Samkjøringen foregår
etter vannverdiprinsippet. Syste-
met synes å fungere bra og er blitt
et viktig redskap i kjøreopplegget
for våre kraftstasjoner. Vi deltar
også aktivt i bestrebelsene på å få
fram den fastkraft som finnes i
systemet. Populært sagt betyr det
at vi søker å få utnytte den såkalte
samkjøringsgevinst. Bevisst pro-
duksjonsplanlegging og produk-
sjonssamarbeide mellom verkene
er blant de mest aktuelle arbeids-
oppgaver.

Et planleggingsutvalg (PU) med
representanter fra Elektrisitets-
direktoratet og Statskraftverkene
overvåker og vurderer, som et
rådgivende organ, hvilke nye
overføringsanlegg staten bør byg-
ge, størrelsen av installasjonene i
nye kraftverk o.s.v. Denne sam-
arbeidsform innen NVE synes å
virke bra.

Sterk kostnadsøkning ved våre
nyanlegg har ført til at bevilg-
ningene ikke har vært store nok
for at vi kunne føre fram anleg-
gene etter de oppsatte program-
mer. I tillegg fikk vi en mindre
reduksjon i 1973 av det beløp
Stortinget hadde bevilget. Vi måt-
te derfor sette i gang reduksjoner
av anleggsvirksomheten, noe som
har ført til nærmest panikkartede
og svært lite ønskelige innskrenk-
ninger ved flere anlegg.

Når enkelte innskrenkninger
samtidig har ført til at vi får en
fordyrelse av anlegget som om-
trent tilsvarer det beløp vi måtte
redusere med i 1973, er det natur-
lig at anleggene har reagert kraf-
tig mot denne form for «sparing».
Jeg håper bare at det ikke vil få
varige uheldige virkninger i form
av mindre kostnadsbevissthet hos
anleggsarbeidere og -ledere.
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Sima.

Budsjettinnskrenkningen gikk
særlig hardt ut over Skjomen med
oppsigelser til følge. Kobbvatn
kraftstasjon er utsatt 1 år. Ved
Grytten ble Mardal og Monge
pumpestasjoner utsatt ca. 1/2 år.

Forslag til utbygging av Eid-
fjord-anleggene ble behandlet av
Stortinget våren 1973 og anleggs-
arbeidet ble startet umiddelbart.
Vi konsentrerer oss om anleggs-
senter, boliger samt taubane og vei
til Kjeåsen som er angrepspunkt
for tillØpstunnel og topp av trykk-
sjakt. Tillatelsen gjelder utbyg-
ging av Eidfjord Nord. Det blir en
stor kraftstasjon med 2 maskiner
på 250 MW og 1150 meters fall-
høyde, 2 maskiner på 315 MW og
900 meter. Planene legges til rette
for en gang i fremtiden ytterligere
2 maskiner å 315 MW. Totalinstal-
lasjonen vil bli på 1130 MW,
senere kanskje 1760 MW, hvilket
vil si at det blir langt den største
installasjon i et norsk kraftverk.
Produksjonen derimot er forholds-
vis moderat, 2450 GWh pr. år.
Grunnen til den store installasjo-
nen er at vi står foran overgang
til varmekraft som betyr at vi
gradvis glir over i den situasjon
at effekten blir bestemmende for
produksj onsapparatets dimensj o -
nering. Ved vannkraftverk er det
energien i vannfattige år som er
avgjørende. Ved Eidfjord utreder
vi nå spØrsmålet om utnyttelse av
Veig overført til Sima kraftverk.
Veig inngikk i planene for Eid-
fjord Syd som det ikke ble noe av
etter at Kinso ble fredet. Om Veig
blir overfØrt til Eidfjord Nord, vil 


produksjonen i Sima kraftstasjon
øke til ca. 3430 GWh pr. år. Den
første kraft fra Eidfjord er forut-
satt i 1979.

Ved Folgefonn-anleggene er det
noen mindre forsinkelser som gjør
at neppe noen av maskinene kom-
mer i kommersiell drift i 1973.
Ved dette anlegg er det flere byg-
ningstekniske interessante oppga-
ver. Jeg nevner flere utslag dypt
under vann (helt ned til ca. 100 me-
ter). Hittil er lykkelig gjennom-
fØrt utslag for 10 m2 tunnel på 75
meter dyp og 12 m2 for 65 meter
dyp. Videre en tunnel som går inn
under en brearm. Den skal samle
opp vannet som renner under
breen. Vanskeligheten er å finne
hvor under breen sjakten må slåes
opp for å få tak i alt vann. Et
annet problem er all den stein- og
grusmasse som breen fører med
seg og som vil gå ned i sjakten.

Vi regner med at Stortinget vil
behandle utbyggingsplanen for
LeirdØla kraftverk og Ulla—Førre
våren 1974. Om det blir truffet
vedtak om utbygging av begge an-
leggene, regner vi med å sette bort
Leirdøla til konsulenter og entre-
prenører, mens vi selv konsentre-
rer oss om Ulla—FØrre i tillegg til
de nylig påbegynte Eidfjord-an-
leggene. Ulla—Førre blir den
stØrste oppgave vi har stått over-
for til nå. Anlegget er kostnads-
regnet til 2200 mill, kr. i 1973-
priser. Anlegget kan gjennomføres
på 8 år med en kolossal innsats
av kapital og arbeidskraft. Det vil
i så fall bli ca. 2300 beskjeftiget i
den mest hektiske sommerseson-




gen mot ca. 900 i etterfølgende
vintersesong. Ledelsen i Stats-
kraftverkene anbefaler 15 års
byggetid for derved å redusere de
høye topper og den store forskjell
mellom sommer- og vintersyssel-
setting. Etter sistnevnte alternativ
vil kraften komme inn etter 5, 8
og 12 år mens magasinene altså
vil være fullt ferdige etter 14-15
års anleggstid.

Antall ansatte i NVE øker, ikke
minst i vårt direktorat. Problemet
med kontorplass blir omtalt av
direktør Moe. Jeg vil bare si at jeg
godt forstår misnøyen hos de av
våre folk som blir tvunget ut av
Middelthunsgate. Det er trist at vi
igjen skal spres på forskjellige ste-
der selv om vi har vært klar over
at denne utviklingen måtte kom-
me.

Ved anleggene har vi i 1973 hatt
2 dØdsulykker, den ene ved at et
ladet hull eksploderte og den
andre ved en trafikkulykke på
tunnelstuff. Tross iherdig innsats
fra de som driver vernearbeidet
ved anleggene, vil det ikke være
mulig helt å unngå ulykker. Det
vi kan gjøre er fortsatt ved iher-
dig arbeide og aktpågivenhet å re-
dusere ulykkenes antall og konse-
kvenser.

Jeg vil til slutt nevne vårt fort-
satte arbeide med langtidsplanleg-
gingen (LTP). Arbeidet går frem-
over selv om det går saktere enn
vi forutsatte. Vi fØler at vi er på
rett vei og at det arbeidet vi ned-
legger er nØdvendig om vi skal
mestre de store oppgaver vi står
foran.

Så helt til slutt Ønsker jeg alle
ansatte og deres familier god jul
og godt nyttår!

Takk for god innsats i året som
svinner.

SMÅSTUBBAR

En bonde skulle ro en emimisær over
en fjord en stad på Vestlandet. Da de
kom fram sa predikanten: «Vårherre
vil nok lønne deg for dette.»

Jo, bonden kunne være enig i det,
men som han sa: «Sidan du kjenner
han så godt, — kunne ikkje du leggja
ut for han.»

På den steinete og karrige jorda på
Jæren hadde en bonde dyrket opp med
mye slit en mønstergård. En dag kom
prosten på besøk og bonden tok han
med seg rundt på gården. «Ja, det vil
jeg si, at du og Vårherre driver her
sammen et mønsterbruk,» sa presten.

Jo, bonden kunne være enig i dette,
men som han sa: «Pastoren skulle vore
her då Vårherre dreiv garden åleine.»
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Eidfjord-verkene
Planer av 4. desember 1974
VURDERING OG 1NNSTILLING

Direktoratet for Statskraftver-
kene la fram planer for Eidfjord-
verkene i mars 1968. De ble be-
handlet i Stortinget i mars 1973.
Endelige reguleringsbestemmelser
ble meddelt i Kg1. res. av 18. mai
1973. Disse omfattet vårt forslag
for Eidfjord-verkene Nord unntatt
Sysen pumpekraftverk og Heins-
magasinet.

Stortinget vedtok samtidig, i
forbindelse med verneplanen for
vassdrag, at Kinso og Opo skulle
gis varig vern mot utbygging, mens
Erdalselv og Veig skulle undergis
konsesj onsbehandling.

Dette har fra Statskraftverkenes
side ført til en samlet revurdering
av de vassdrag i Eidfjordområdet
som ikke er gitt varig vern. Stats-
kraftverkene legger herved fram
nye planer i to bind datert desem-
ber 1973.

Planen kalt  Eidfjord-verkene
Syd, Veig kraftverk,  omfatter en
utbygging av vassdragene Veig og
Erdalselv i en kraftstasjon ved
Eidfj ordvatnet.

Planen kalt  Eidfjord-verkene
Nord, Sima kraftverk,  omfatter de
samme vassdrag som planen av
mars 1968, men er nå justert etter
de reguleringsbestemmelser som
ble gitt i Kg1. res. av 18. mai 1973.
I tillegg omfatter planen søknad
om en del endringer, vesentlig
fordi Sysen pumpekraftverk og
Heinsmagasinet er falt bort, men
også fordi Veig er tenkt overført
til Sysenvatn dersom Veig kraft-
verk ikke blir bygget.

Teknisk-økonomisk vurdering.
Separat utbygging av Veig
og Erdalselv.

Det utbyggingsalternativ som
Statskraftverkene anser som mest
realistisk for vassdragene Veig og
Erdalselv separat, går ut på ett
kraftverk ved Eidfjordvatnet, Veig
kraftverk. Veig tas inn ved Viveli
og Erdalselv ved Busetevatnet. Til-




løpstunnelen tar også inn Vivo,
Vedøla og bekk i Spannsdalen som
alle er sidegrener av Veig og Er-
dalselv.

Det største magasinet, 145 mill.
m3, blir ved Brandaleite i Veig.
Her lages ved hjelp av en fyllings-
dam på 750 000 m3 en «kunstig»
6 km lang sjø med ca. 7,15 km2
flateinnhold ved HRV 1017. LRV
blir kote 990.

Busetevatnet får 21,6 mill. m3
magasin med en oppdemming på
ca. 21 m. Damvolum ca. 200 000 m3
og neddemt areal ved HRV 0,76
km2. Videre blir det et mindre
magasin ved inntaket ved Viveli
på ca. 5 mill. m3. Dette blir også
en ny ca. 2 km lang «kunstig» sjø
med 0,57 km 2 flateinnhold ved
HRV. LRV blir kote 900. Totale
dammasser i fyllingsdammen =
90 000 m3. Vann fra Berdøla over-
føres til Viveli fra et inntak på ca.
kote 914.

Midlere års produksjon fra Veig
kraftverk er beregnet til 1282
GWh  med en  installasjon  på 310
MW.

Kapitalisert nettoinntekt blir
672 mill,  kroner når en regner
renter 10 prosent p.a. og avskriv-
ningstid 40 år. Omkostningene for
Veig kraftverk er beregnet til 390
mill. kroner.

I Brandaleitemagasinet er regnet
med følgende restriksjon:

All tapping fra magasinet stop-
pes fra ca. 15. mai og inntil vann-
standen i magasinet når kote 1015.
Når vannstanden har nådd denne
høyden, kan det tappes vann fra
magasinet slik at en i tiden fram
til ca. 15. oktober lar vannstanden
pendle mellom kote 1015 og HRV
kote 1017.

Med de linjetras&r som er fore-
slått i planen vil Veig kraftverk
bli direkte tilknyttet Sima kraft-
verk via en kraftlinje som er kost-
nadsberegnet til 15 mill. kroner.

Dermed er de totale omkostninger
for Veig kraftverk 390 +  15 =  405
mill.  kroner.

OverfØring av Veig
til Eidfjord-verkene Nord.

For det tilfelle at Veig og Er-
dalselv ikke bygges ut til Eidfjord-
vatnet har vi utredet en overføring
av Veig til Eidfjord-verkene Nord.
Erdalselv kan da utbygges separat
til Eidfjorden ved Erdal. Produk-
sjonen vil bli ca. 120 GWh, mens
byggeomkostningene er anslått til
ca. 80 mill. kroner. Etter dagens
prisvurderinger antas prosjektet å
være lite lønnsomt, og vi har ikke
funnet grunn til å gå nærmere inn
på prosjektet i detalj.

Overføring av Veig til Eidfjord-
verkene Nord skjer ved at det byg-
ges et mindre inntak uten magasin
ved Brandaleite i Veig. Herfra fø-
res vannet gjennom en overfø-
ringstunnel til Sysenvatn. Under-
veis tas Hedlobekken, Fljoto, Ber-
døla, Drolstølbekken og Bjoreio
inn gjennom bekkeinntak og sjak-
ter. Sysenvatn er allerede  tilhtt
regulert for Eidfjord-verkene
Nord, men Veigoverføringen sam-
men med bortfalt Heinsmagasin
gjør det aktuelt å øke reguleringen
i Sysenvatn. Med Veig overført til
Sysenvatn er vi kommet til at Sy-
senvatn bør demmes ca. 66 m til
HRV 945. Dette gjøres ved å bygge
en steinfyllingsdam på ca. 4 mill.
m3 ca. 1 km nedenfor utløpet.
Totalt magasin i Sysenvatn blir
da 491 mill. m3.

Dersom Veig ikke overføres til
Sysenvatn vil HRV i Sysenvatn
reduseres med 10 m til kote 935.

Fra Sysenvatn føres så vannet
over til Rembesdalsvatn hvorfra
det nyttes i Sima kraftverk.

Utnyttelsen av Veig i Eidf jord-
verkene Nord fØrer til en Økting av
energiproduksjonen  i middelår
med  ca. 975 GWh.

Kapitalisert nettoinntekt blir
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450 mill, kroner når en regner med
renter 10 prosent p.a. og avskriv-
ningstid 40 år.

Omkostningene for Veigoverfø-
ringen er beregnet til 190 mill.
kroner.

Teknisk-økonomisk konklusjon.
Bygging av Veig kraftverk vil

koste 215 mill, kroner mer enn
overføring av Veig til Sysenvatn
og utnytting i Sima kraftverk.

Kapitalisert nettoinntekt øker
med 222 mill, kroner når en regner
renter 10 prosent p.a. og avskriv-
ningstid 40 år.

For en merinvestering på 215
mill, kroner øker verdien av netto
strømsalg med ca. 22 mill, kroner
pr. år. Dette gir en rentabilitet på
litt over 10 prosent. Ved en ren
økonomisk vurdering skulle dette
tilsi at Veig kraftverk blir fore-
trukket.

Naturvernmessig vurdering.
De alternative utbyggingsmåter

av Veigvassdraget har etter vår
vurdering en høyst ulik virkning
i vassdrag og omgivelser.

Brandaleite.
Alternativ Veig kraftverk nød-

vendiggjør neddemming av store
områder ovenfor dammen i Bran-
daleite, mens alternativ overføring
lar området ovenfor inntaket sam-
me sted bli helt uforstyrret.

Strekningen Brandaleite — Viveli.
Ved alternativ Veig kraftverk

blir det bygd dam også ved Viveli.
Vannet fra Brandaleitemagasinet
tappes gjennom det nåværende
elveløp ned til Vivelimagasinet og
gir derfor økt vintervannføring på
denne strekningen. Om sommeren
etter magasinfylling får vi jevn
god vannføring.

Overføringsalternativet gir årlig
større reduksjon i vannføring, men
i en periode om våren vil begge
alternativer gi temmelig tørr elve-
strekning mellom Brandaleite og
Viveli.

De tekniske inngrep blir langt
større ved en utbygging til Eid-
fjordvatn enn ved en overføring av
Veig til Sysenvatn. For å bygge
de to nevnte dammer må det byg-
ges vei opp fra Hjølmodalen til
Brandaleite. Det blir nødvendig
med anleggsvei til massetak og
steinbrudd.

Ved overføringsalternativet blir
det eneste inngrepet i Veig innta-
ket i Brandaleite og dette kan
bygges uten å føre fram vei.

Berdøla ved Berastølen.

Overføringsalternativet betyr en
stor aktivitet her i anleggsperioden
med vei fram fra Hjølmodalen og
store tippmasser som må plasseres.
Stedet blir lite berørt hvis Veig
kraftverk bygges. Reduksjonen i
vannføring er noenlunde lik i de
to alternativer.

Viveli—Eidfjordvatn.

Midlere vannføring ved utløpet
i Eidfjordvatn reduseres med ca.
90 prosent ved bygging av Veig
kraftverk, mens tilsvarende reduk-
sjon ved overføringsalternativet
blir ca. 70 prosent.

Eidfjordvatn og Eio.

Midlere vannføring i Eio vil re-
duseres med ca. 70 prosent ved
overføringsalternativet, mens re-
duksjonen ved bygging av Veig
kraftverk blir ca. 35 prosent og i
tillegg endres vannføringens va-
riasjon. over året.

Endelig konklusjon
vedrørende Veig.

Øvre Veig fikk ingen spesiell
verneklausul ved Stortingets be-
handling av verneplanen.

PRIMÆR INNSTILLING

Data for kraftverkene.

Med henvisning til teknisk-øko-
nomisk vurdering, vannføringen
på strekningen Brandaleite—Vi-
veli og i Eio, vil derfor Stats-
kraftverkene innstille primært på
utbygging av Veig kraftverk med
oppdemming ovenfor Brandaleite.
Vi forutsetter vårt forslag til fyl-
lingsrestriksjoner. Kan ikke dette
aksepteres, vil overføring til Sy-
senvatn være det alternativ vi vil
anbefale om man ønsker Veig ut-
bygget.

TinnhØlen.

Tinnhølen søkes tilbakeført til
Bjoreio og vi får dermed naturlige
vannføringsforhold på en 16 km
lang elvestrekning. Selv om Daga-
li bygges ut, er det liten økonomisk
gevinst ved å opprettholde over-
føringen til Numedalslågen.

Viersla.

Tilbakeføring av Viersla til Veig
vil ha vesentlig interesse hvis Da-
galifallene ikke bygges ut. Olavs-
dalselvi gjennom Vierslamyrene er
mindre berørt av overføringen. Vi
har derfor ikke innstilt på noen
endring foreløpig.

Vår endelige innstilling og søk-
nad blir dermed:

Kraftverk Veig Lang-Sima Sy-Sima*) Sum*)

Nedbørfelt 	 km2 489 065




565 1 219
Midlere tilløp til kraftverkene inklu-
sive flomtap ved inntakene . . mill. m3 665 409




792




Magasinkapasitet 	 mill. 171 221




428




Magasinprosent 
 26 54




54




Midlere produksjon 	 GWh/år 1 282 1 088




1 642 4 012
Installasjon ved midlere fallhøyde MW 310 500




620 1 430
Maksimal vannføring ved midlere
fallhøyde  m3/sek. 41,5 51,7




80




Investering inklusive 10 % rente i






byggetiden  mill. kr. 390




1 225




1 615

*) Dataene gjelder inklusive Tinnhølen som gir 286 GWh/år.

Data for kraftverkene.

Kraftverk Lang-Sima Sy-Sima*) Sum*)

Nedbørfelt 	 km2 165




916 1 081
Midlere tilløp til kraftverkene inklusive flom-



tap ved inntakene 	 mill. m3 409 1 256




Magasinkapasitet 	 mill. 221




530




Magasinprosent 	 54




42




Midlere produksjonGWh/år 1 088 2 629 3 717
Installasjon ved midlere fallhøydeMW 500




620 1 120
Maksimal vassføring ved midlere fall-mVsek. 51,7




80




Investering inklusive 10 % rente i
byggetiden 	 mill. kr.





1 415

*) Dataene gjelder inklusive Tinnhølen som gir 286 GWh/år.
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SUBSIDIÆR INNSTILLING

Reguleringer.

Vann

Brandaleite 	
Viveli 	
Busetevatnet 	

Sysenvatn 

Rembesdalsvatn 	

NV

986
895
883,6

HRV LRV




Magasin i mill. m3

Opp

31,0
15,0
21,4

Kote Ned JKote

990
900
880

Demm.

153,5
5,5

20,5

5e1

-8,5
-1,0

1,

Sum

145
4,5

1 21,6

1017
910
905

-4
-5

3,6

878,9
879,4

56,1
25,6

935
905

4,9
19,4

874
860

**
**

380
28

9
11

389
39

Skruelsvatn* 	
Grøndalsvatn* 	
Kvilinganutvatn* 	
Rundavatn 	
Austdalsnutvatn 

Langvatn* 	

1115,1
1153,2
1139,9
1032
1013
1122,1

0
6,8

20,1
8

27
35,9

1115,1
1160
1160

1040}

1158

15,1
5,2
9,9
0
0

12,1

1100
1148
1130
1032
1013
1110

**

0
9

14

24}

143

6
4
4
0

17

6
13
18
24

160

* Reguleringsbestemmelser gitt i Kg1. res. av 18. mai 1973.
** I byggetiden kan vannet senkes inntil 5 m lavere for å lette arbeidene.

Reguleringer.

Vann

Sysenvatn 

Rembesdalsvatn 	

NV

878,9
879,4

HRV LRV Magasin mill. m3

Opp fKote

	

66,1945

	

25,6905

Ned

4,9
19,4

Kote

874 **
860 **

Demm.

482
28

Senk.

9
11

Sum

491
39

Skruelsvatn*  1115,10
Grøndalsvatn*  1153,26,8
Kvilinganutvatn*  1139,920,1
Rundavatn  1032
Austdalsnutvatn  10132!"
Langvatn*  1122,135,9

1115,115,1
11605,2
11609,9

} 10400 0
115812,1

11000
11489
113014
1032I 241013 ** f
1110143

6
4
4

0
17

6
13
10

24

160

* Reguleringsbestemmelser gitt i kg1. resolusjon av 18. mai 1973.
** I byggetiden kan vannet senkes inntil 5 m lavere for å lette arbeidene.

Stormaktene spionerer med fiernanalyse
nå skal vi lære metodene

og bruke dem for fredelige formål

Det har lenge vært kjent at
supermaktene har sendt opp en
rekke hemmelige satellitter ut-
styrt med sinnrike instrumenter
for overvåking av hverandres ter-
ritorier. Også Norge utsettes for
«remote sensing» fra satellitter,
men mange opplysninger er etter-
hvert frigitt slik at vi selv kan
dra nytte av denne form for fjern-
registrering. F. eks. kan våre me-
teorologer daglig ta imot bilder
fra de høytflyvende værsatellitter,
og siden i fjor høst har vi også fått
adgang til jordressurs-satellittens
registreringer, de såkalte ERTS-
bilder.

De metoder som benyttes for å
ta slike bilder er langt mer kom-
pliserte enn vanlig fotografering.

Bl. a. inneholder satellittene in-
strumenter som kan «se» utstrå-
ling som ikke er synlig for det
menneskelige øye, og informasjo-
nen sendes ned til bakken som
elektroniske impulser.

Slike metoder kalles med et fel-
lesord «fjernanalyse» (remote sen-
sing), et begrep som er forholdsvis
nytt i Norge, men som lenge har
vært kjent i militære kretser og
blant astronomer. Uttrykket fjern-
analyse kan brukes om alle slags
undersøkelser som vi foretar på
avstand fra objektet - når vi
f. eks, undersøker detaljer i et
objekt som ligger utenfor vår
rekkevidde.

Det er etter hvert utviklet en
rekke instrumenter for fjernana-




lyse til bruk i det sivilie liv, f. eks.
finnes det en slags TV-kamera
som «ser» varme og kulde isteden-
for iys og mørke. Retter man et
slikt kamera mot en husvegg, kan
man se hvor isolasjonen er dårlig
- for der «lekker» det ut varme
som øyeblikkelig registreres av
dette spesielle kamera. Skjulte
konstruksjonsfeil kan derfor av-
dekkes med denne form av fjern-
analyse.

Det er nå også utviklet forskjel-
lige fotografiske metoder som
gjerne innbefattes i begrepet fjern-
analyse, fordi man oftest bruker
dem fra fly. Som eksempel kan
nevnes den «falske fargefilm», som
er følsom for infrarød (usynlig)
lys. Navnet «falsk» fargefilm har
den fått fordi bildene får helt
unaturlige farger. Grunnen til
dette er at infrarødt lys gir en rød
farge på filmen, mens alle andre,
synlige, farger får andre valører.
En grønn bil kan f. eks, bli gul på
fotografiet.

Hva er så nytten med å bruke
slik film? Det har vist seg at man
lett oppdager vegetasjon på steril
mark (noe som f. eks. kan vise
hvor det finnes fuktighet i terren-
get) eller i sjøen. Selv vegeta-
sjon under vannoverflaten kan
oppdages, og fotografiene kan bru-
kes for å studere virkningene av
kloakkutslipp. - Slik infrarødføl-
som fargefilm finnes nå på mar-
kedet, og hvem som helst kan ta
slike bilder med amatørkamera.

Teknikken er forresten videre-
utviklet i en retning som man kan
sammenlikne med farge-TV. Man
trenger nemlig ikke ta bilder med
fargefilm hvis man samtidig tar
flere bilder med svart-hvit film,
og benytter fargefiltre foran hver
linse. Man kan f. eks, ha tre eller
fire kameraer som tar bilder i hver
sin del av spektret (derav navnet
«multispektral fotografering»).
Hvis ett kamera «ser» blått lys
(alle andre farger siles bort av et
passende filter), et annet gult og
et tredje rødt lys, og man har
svart-hvit film i kameraene, vil
man få tre forskjellige svart-hvite
bilder. Hvert bilde kan deretter
settes i en lysbildeframviser, og
belyses med respektive blått, gult
og rødt, og rettes mot samme
skjerm. Da vil et fargebilde opp-
stå, omtrent på samme måte som
ved fargetrykk i aviser og ukebla-
der.

Har man dessuten et fjerde
kamera som «ser» infrarød strå-
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ling, kan man belyse dette bilde
med f. eks, grønt eller rødt og der-
ved få fram bilder som minnes om
«false colour» men som gir mulig-
heter for mange ulike fargekombi-
nasjoner og derved mange flere
tolkningsmuligheter.

Vi kan nå i Norge benytte denne
metoden ved flyfotografering, og
dette gir oss nye muligheter til å
kartlegge bl. a. forurensningskil-
der, barkbilleangrep og en rekke
andre ting.

I det hele tatt er det i de siste
årene utviklet en rekke nye meto-
der og instrumenter for fjernana-
lyse mange av dem ble først
laget for militært bruk, men er nå
frigitt for sivile formål. Det er
så mye nytt på området at det er
vanskelig å holde seg orientert, og
derfor har Norske Sivilingeniørers
Forening tatt initiativet til et
Symposium om fjernanalyse (Re-
mote Sensing) som holdes i Oslo
i tiden 28.-30. november. Man har
invitert foredragsholdere fra USA,
Canada, Tyskland og Sverige, og
regner med at en rekke norske
interessegrupper vil bli represen-
tert: ingeniører, landbruksfolk,
geologer, forstmenn, kommunetek-
nikere, osv. Ikke minst vil repre-
sentanter fra miljøverninteressene
bli representert. Det har nemlig
vist seg at f. eks. jordressurs-
satellitten ERTS-1, som daglig sei-
ler over Norge i 900 km høyde, kan
«se» hvor utslipp av forurensnin-
ger i vassdrag eller oljesøl på havet
forekommer, og som nevnt kan
spesielle flyfotograferinger også
brukes i denne forbindelse. Det er
anmeldt ca. 70 deltakere fra Norge
og ca. 10 fra våre naboland.

De to foredragsholdere fra USA
og Canada kommer til å fortelle om
hvordan man der borte bruker
fjernanalyse for å studere avlin-
ger, finne sykdomssymptomer på
vegetasjon t. o. m. før slike symp-
tomer kan iakttas på bakken.
Kanadieren vil gi en oversikt over
hvordan man der borte har organi-
sert «remote sensing», noe som vi
nesten får betrakte som en ny vi-
tenskap. Amerikaneren vil gi en
oversikt over de forskjellige måle-
metoder man kan bruke. Han vil
også holde et kveldsforedrag i
Ingeniørforeningen om de siste re-
sultater som er oppnådd ved be-
mannende romferder, bl. a. Sky-
lab.

De tyske foredragsholdere vil
fortelle om hvordan man kan over-
våke forskjellige sorter utslipp og 


detektere forurensningskilder.
Man vil også få høre om spesielle
fotografiske teknikker for å opp-
dage skade på skog. De svenske
foredragsholdere (det er ikke min-
dre enn fire av dem, hvorav én
er av norsk ætt) vil gi oversikts-
foredrag over forskjellige «platt-
former» som man plasserer instru-
mentene på for fjernanalyse fra
luften, måter å behandle bildene
på og forskjellig bruk av bilder
tatt opp på mange forskjellige
måter — altså ikke bare fotogra-
fiske bilder. Videre får vi høre en
del om hvordan man har kunnet
oppdage barkbilleangrep med
fjernanalyse før en forstmann
kunne oppdage at trærne var an-
grepne!

Våre norske foredragsholdere vil
fortelle hvilke praktiske anvendel-
ser man har hatt av forskjellige
former av fjernanalyse i Norge.

Egil Kjærem død
Særlig hos dem som kjente Kjæ-

rem fra tiden på Drammensveien,
daværende Bygningsavdelingen,
gjorde det inntrykk da han gikk
bort 8. september i år, 65 år gam-
mel.

De første av 16 år han arbeidet
i etaten var han sjåfør, og mange
kom i kontakt med ham på korte
eller lengre turer. Han var en åpen
natur som vi syntes vi kjente
bedre enn kanskje vanlig kolleger
imellom. Vi kjørte trygt med Kjæ-
rem ved rattet, og han var en elsk-
verdig og hjelpsom los på turene.
I den tiden ble hans humørfylte
tjenestevillighet utnyttet langt ;
men på den annen side likte han
å utfolde sin service-legning.

Senere gikk Kjærem over til en
mindre utadvendt tilværelse i Inn-
kjøpskontorets kontrollseksjon, og

På kursets siste dag vil represen-
tanter fra norsk industri- og ser-
vicenæring fortelle hva man kan
tilby av instrumenter og tjenester.

I samband med Seminaret og
foredraget onsdag kveld blir det
arrangert en utstilling av bilder.
Både her og ved foredragene vil
det bli presentert bilder og annet
materiale som aldri tidligere er
vist her i landet. Det er forresten
første gang et seminar av dette
slag holdes i Skandinavia.

Arrangementet gjennomføres i
samarbeid med Miljøverndeparte-
mentet, Norges Karttekniske For-
bund, Norges Teknisk-Naturviten-
skapelige Forskningsråd samt
Norsk Forening for Bekjempelse
av Luftforurensning.

Fra NVE er det påmeldt fem
deltakere.

G. Østrem.

derfra noen år til Hustrykkeriet.
Han fikk dessverre stigende pro-
blemer med helsen de senere årene,
og dette satte etter hvert stramme
grenser for hans aktivitet og mu-
ligheter i det hele tatt.

Vi lyser fred over hans minne.
T.  Me.

Torstein Løwe død
Torstein Løwe hadde arbeidet

10 år i etaten da han gikk bort
5. oktober i år, 60 år gammel.

Før han slo seg til ro hos oss i
1963, hadde han en omskiftelig og
fargerik tilværelse bak seg, som
purser i flyselskap, kontormann,
stuert, korrespondent, hotellvert
bl. a., mange av årene i utlandet.

Hans erfaringer og opplevelser
hadde gitt ham en forstående hold-
ning til medmennesker, som var

Forts. neste side
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E. V. KANAVIN
70 ÅR

Sjefen ved NVE's Iskontor, over-
ingeniør Edvigs V. Kanavin, fylte
70 år den 21. oktober og sluttet i
sin stilling ved utgangen av ok-
tober.

Kanavin er født i Lettland og
har en solid utdannelse fra univer-
sitetet i Riga med blant annet spe-
sialstudier i hydrologi og geodesi.
Han ble i tidlig alder leder av et

TORSTEIN LØWE DØD

grunnlaget for hans evne til frik-
sjonsfritt og utbytte-rikt samar-
beid med kolleger. Han var en ar-
tig mann å snakke med, omgj enge-
lig, humoristisk og med en positiv
innstilling til kolleger og sitt ar-
beid.

Løwe arbeidet alle sine 10 år i
etaten ved Innkjøpskontorets kon-
trollseksj on. I de siste årene over-
våket han våre mange kontrakter
med industrien om permanent ut-
styr : forfallsterminer, restbeløp,
leverandørgarantier, avgiftsbereg-
ninger og annet. Et av de mange
hjul som utgjør vår virksomhet,
og som ble holdt i gang av en
mann som gjorde sin jobb stillfer-
dig, rolig, pålitelig og trygt.

Vi lyser fred over hans minne.
T. Me.

nyopprettet hydrologisk institutt i
sin fødeby, og det var her han be-
gynte med sine studier av is, —
den materien som skulle bli hans
ett og alt gjennom et intensivt og
givende arbeid.

I 1944 ble Kanavin deportert til
Tyskland. Her arbeidet han fØrst
ved Deutsche Seewarte med ispro-
blemene i Østersjøen og senere
som assisterende professor i topo-
grafi ved det nyopprettede baltiske
universitet i Hamburg.

Kanavin kom til Norge i 1949 og
ble den 5. desember midlertidig
ansatt i NVE i lønnsklasse 7. Etter
dette kom en serie opprykk som
muligens mangler sidestykke i
NVE's historie: 10. januar 1950
opprykk til lønnsklasse 10, 1. de-
sember 1950 — lØnnsklasse 13,
1. juli 1951 — lønnsklasse 15 og
1. juli 1953 — lønnsklasse 17. Alle
opprykk unntatt det siste kom
uten søknad, og dette gir kanskje
den beste karakteristikk av fag-
mannen.

I 1950 grunnla Kanavin vårt Is-
kontor, og han har vært en dyna-

Per Rognås død
Avdelingsingeniør Per Rognås

døde 19. oktober i år etter et kort
sykeleie, 42 år gammel. Han ble
født 12. oktober 1931 i Ulnes i
Valdres.

Etter at han fikk sin eksamen
som sivilingeniør ved University 


misk leder av dette gjennom alle
år. Han har laget en rekke faglige
utredninger, rapporter og publika-
sjoner. Han har vært sakkyndig i
en rekke vassdragsskjØnn, og han
er kanskje den person som er mest
«lommekjent» i samtlige av våre
regulerte vassdrag. Det er meget
lærerikt, men samtidig strevsomt
å være sammen med Kanavin på
vassdragsbefaringer.

Svært mange bemerker Kana-
vins fine håndskrift. Han er også
en dyktig fotograf med blikk for
motiver. På toppen av dette kan
han også tegne og således illustrere
sine arbeider på en mesterlig måte.
Hans faglige fotoalbum er unike
og verdt et studium.

Kanavin er levende interessert
sitt arbeid, og det er for ham uten-
kelig å innstille virksomheten ved
oppnådd aldersgrense. Han har til-
budt sin etat fortsatt å arbeide med
disse spørsmål uten lønn, og vi kan
glede oss over å ha ham blant oss
— forhåpentlig i mange år fram-
over.

J. Otnes.

of Durham, Sunderland Tech. Col-
lege i 1959, arbeidet han som byg-
ningskontrollØr bl. a. i Drammen
og ved Bagn kraftverk.

Våren 1963 begynte Rognås ved
Bygningsavdelingens plankontor,
der han også avsluttet sin arbeids-
dag etter 101/2 års tjeneste .Det
meste av denne tiden var han be-
skjeftiget med detaljplanlegging i
forbindelse med utbyggingen av
Rana kraftverk, og den siste tiden
også med Grytten kraftverk.

Han var en ualminnelig rolig og
behagelig arbeidskamerat og godt
likt av dem han kom i kontakt
med.

Per Rognås ble begravet 26. ok-
tober, og den vakre kirken i Ulnes
var fylt til siste plass av familie
og venner som ville vise ham sin
ære og følge ham til den siste
hvile.

Vi takker ham for det han har
gjort for etaten, og vil minnes ham
som en god kollega, og lyser fred
over hans minne.

M.  Gullikstad.

26 FOSSEKALLEN



G. MART1NOVITZ
70 ÅR

Overingeniør  Gusztav Martino-
vits  fyller 22. desember 70 år og
faller dermed for aldersgrensen.

Martinovits kom hit til landet i
1950 som flyktning og begynte i
september samme år ved Byg-
ningsavdelingens maskinkontor,
hvor han har vært siden. Fra sitt
hjemland Ungarn, hadde han med
seg en solid teknisk bakgrunn, og
etter hvert har vi erfart at han
hadde et meget vidt spekter av
kunnskaper. Da han også samtidig
har vist stor grundighet i sitt ar-
beide, har han vært en meget nyt-
tig mann for NVE og sitt nye
fedreland.

Martinovits greide på utrolig
kort tid å lære seg det norske
språket, og han har også ellers
greid å tilpasse seg våre forhold,
selv om han sikkert mange ganger
ønsket at sommeren og tennisse-
songen utendørs var lengre. De
som kjenner Martinovits, kjenner
også hans interesse for tennis, og
det er utvilsomt at også denne har
bidratt til hans ungdommelige ut-
seende.

Vi som har arbeidet sammen
med Martinovits vil gjerne takke
ham for hans omgjengelighet på
arbeidsplassen, og for den solide
innsats han har gjort for maskin-
kontoret.

Samtidig ønsker vi god helse og
trivsel i årene fremover, og håper
at vi fortsatt kan beholde forbin-
delse med hverandre.

Knut Resell.

ÅRSFESTEN 1973
Fredag 9. november var i år avsatt

til arrangement av årsfesten ved NVE's
hovedkontor.

Etter uker. for ikke å si måneders,
energiske forberedelser kunne så ende-
lig Geir Taaje som festkomiWormann,
ønske samtlige 150 festdeltakere vel
møtt til årets begivenhet i kantina i
NVE-huset.

Og en festlig stund ble det fra be-
gynnelse til slutt. Tre viktige faktorer
for en vellykket aften var da også til
stede i fullt monn: Deilig mat og
drikke samt ikke minst: feststemte og
forventningsfulle NVEere av både den
yngre og eldre garde. Tonen ble slått
an, bokstavelig talt, fra første stund
av. Det gjorde spillemannen på trekk-
spill allerede ved velkomstcocktailen
i rotunden. Etter treffen i rotunden
toget man så inn i kantinesalen hvor
det var duket til festlig gilde på et
større antall småbord. Erik Haugen
var en meget frisk og veltalende toast-
master som ledet hele middagsarrange-
mentet vel i havn. Men så hadde han
da også god hjelp av talerne og det
syngende publikum. Særlig munterhet
vakte Aaletjærs humørfylte tale for
anledningen. Og så var det dans etter-
på ved Hans Petters orkester til langt
ut i de små timer. Den tradisjonelle
baren samt bodegaen i underetasjen
ble flittig besøkt. Vi mener og tror
at mange «forbrødringer» fant sted
etterhvert som festen skred framover.

Summa sumarum: Idrettslaget i
NVE kan så absolutt mer enn å arran-
gere idrettskonkurranser! Det kan del-
takerne i årsfesten 1973 skrive under
på. Vi avslutter derfor dette korte inn-
slag med en uforbeholden hyllest til
alle de som var med på å få dette store
arrangement vel i havn.

K. R.

FILM
Norske Elektrisitetsverkers Forening

m. fl. har laga ein reklamefilm for bruk
av elektrisk kraft til oppvarming. Fil-
men vart vist fram for innbedde i
Veslefrikk 14. november, samstundes
som det vart fortalt litt om grunnen
til at filmen var laga.

På ei utstilling om slikt i fjor måtte
det lånast film frå Sverige avdi det
ikkje var nokon norsk film om på
området.

Det vart og sagt at nett no trengdest
ikkje slik reklame, for oljen som her
har vore den store konkurrenten er no
mangelvare.

Filmen viste dei ymse måtar å varme
opp husa elektrisk og han var godt
laga.

SN

SMÅSTUBBAR
En mann kom på sykehuset for en

vond fot. «Gå bak den skjermen der
og klæ av deg,» sa doktoren.

«Ja, men det er bare beinet mitt eg
har vondt i,» sa mannen.

«Gå bakom skjermen og ta av deg,»
sa legen iltert.

Ja, mannen måtte gjøre det — men
bakom skjermen sat det fra før en
splitter naken mann. «Det var en rar
lege,» sa mannen. «Eg har bare vondt 


i foten og så seier han at eg absolutt
må kle av meg.»

«Det var ingenting,» sa den andre.
«Tenk på meg, som er her med en
pakke.»

En bonde var til presten for å skrive
inn sitt åttende barn. Da sa presten
litt forsiktig: «Er det ikke litt mange
barn dette i vår tid?»

«Nei da — bror min har elleve,» sa
bonden.

«Med en og samme hustru?» spurte
presten.

«Nei då — vi har kvar vår kone,»
sa bonden.

MALENE WISTVEEN
SLUTTER

Frøken Malene Wistveen begynte
i NVE 1. november 1952. Hun var
først ved Hydrologisk avdeling,
senere fra 1. september 1955 ved
Elektrisitetsavdelnigen, nå Elektri-
sitetsdirektoratet. Tidligere hadde
hun vært ved andre statlige kon-
torer, så når hun nå fratrer ved
utgangen av november i år, har
hun ca. 25 års statstjeneste bak
seg, herav 21 år ved NVE, og herav
igjen 18 år ved Elektrisitetsdirek-
toratet.

Frøken Wistveen hører således
til den gamle garde som har vært
med på NVE's voldsomme utvik-
ling. Hun betj ente først forværel-
set for direktør Fjalestad, senere
for fagsjefen ved Organisasjons-
og stønadsavdelingen, og har såle-
des vært en av de sentrale «støtte-
spillere» i E-direktoratet. Hun har
gått gradene fra midlertidig assi-
stent II i lønnsklasse 1 oppover til
sin nåværende stilling som kontor-
fullmektig I. Sin posisjon har hun
opparbeidet gjennom stabilitet og
samvittighetsfullt og uegennyttig
arbeid for sine sjefer gjennom alle
disse årene. Hele E-direktoratet
skylder henne takk for den innsats
hun har gjort.

Frøken Wistveen er av den lugne
solide typen som ikke har for vane
å stikke seg fram. Hun er kjent for
sin rettferdighetssans og viker ikke
fra det hun mener er rett og riktig.
Trønderblodet fornekter seg som
bekjent ikke.

Når frøken Wistveen nå har nådd
en alder av 67 år har hun, etter å
ha vurdert den lange kontortid og
den lange kontorvei i relasjon til
sine egne krefter, bestemt seg for
å ta skrittet over i pensjonistenes
rekker for å nyte sitt otium. Det
er henne vel unt.

G. I.
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Nytilsatte:

Bersås, Trygve M.
Bjerknesli, Trygve
Bø, Torbjørn 0.
Christensen, Arne
Devold, Ivar
Dokka, Johannes
Enes, Hans
Frethelm, Svanhild
Haugan. Sigmund
Hoel, Torleif
Kyrkjeeide, Haakon
Martinsen, Frank
Mathisen, Einar
Reini, Henning
Rosnes, Magne
Rydningen, Hans E.
Schjetne, Kåre
Sæterøy, Ola
Tveito, Gunnar

Skifting.
Maskinm.ass.
Ingeniør
Ingeniør
Overing. I
Driftsarb.
Maskinm.ass.
Ktr.ass.
Skifting.
Driftsarb.
Avd.ing. I
Maskinm.ass.
Maskinm.ass.
Konsulent II
Maskinm.ass.
Maskinm.ass.
Overing. II
Maskinm.ass.
Maskinm.ass.

Innset-verkene
Rana-verkene
SBP
SEA
SVK
Flesaker trafo
Vestlands-verk.
Eidfjord-anl.
Innset-verkene
Aura-verkene
SBP
Rana-v erk ene
Hamang trafo
Eidfjord-anl.
Vestlands-verk.
Vestlands-verk.
SBF
Aura-verkene
Hamang trafo

Berntsen, Sigmund
Bull-Njaa, Geir
Diesen, Erling
Fundingsland, Olav
Hanssen, Johan B.
Husby, Nils
Johansen, Trond
Karstensen, Karsten
Kirkaune, Erna
Knutsen, Anny
Lilleland, Trygve
Lind, Sigmund
Moger, Leif J.
Røsvik, Kjell Inge
Røsås, Knut-Helge
Sagen, Harald
Sefting, John R.
Stene, Birger
Talgø, Trygve
Tambs, Torgny
Torsvik, Einar

Fratredelse, annen:

Bahr, Toralf
Baustad, Jan E.
Birkeland, Thorvald
Fjellanger, Johan
Garnås, Per E.
Grønnevik, Njål
Haugland, Odd
Horne, Ruth
Hovelsen, Per E.
Kroken, Lars
Nylund, Wilhelm
Oterholm, Harry
Ruud, Arve M.

Montørformann
Avd.ing. I
Overing. I
Avd.ing. II
Sekretær I
Montasj eleder
Avd.ing. I
Ktr.fullm. i særk 1.
Ktr.fullm. i særk 1.
Ktr.fullm. I
Montasjeleder
Maskinmester I
Overing. II
Maskinmester
Ingeniør
Montasjeleder
Sekretær I
Avd.ing. I
Sekretær I
Overing. I
Avd.ing. I

Flesaker trafo
EKS
SDV
VH
Skjomen-anl.
Aura-verkene
VFN
Skjomen-anl.
Grytten-anl.
Skjomen-anl.
Mår kraftverk
Innset-verkene
Eidfjord-anl.
Aura-verkene
SBF
Innset-verkene
Folgefonn-anl.
SPK
Grytten-anl.
E T 5
SEA

Rana-verkene
VHI

Avd.ing. I SBF-Bj erkvik
Sekretær II SR
Oppsynsmann Folgefonn-anl.
Ktr.fullm. i særkl. Eidfj ord-anl.
Førstesekretær SBF
Sekretær II SK
Avd.ing. II ESO
Ktr.ass. E T 4
Arkivleder AA
Avd.ing. II SR
Driftsarb. Innset-verkene
Ingeniør SEA
Avd.ing. II SBA

NVE's PERSONALE
Endringer i september og oktober

Fratredeise med pensjon:

Albertsen, Kristine Driftsarb.
Kanavin, Edvigs Overing. I

Avansement  og opprykk:

Antonsen, Bertin Ktr.fullm. i særkl. Skjomen-anl.
Dødsfall:

Antonsen, Endre Ingeniør Innset-verkene Hekkelstrand, Arvid Oppsynsmann Skjomen-anl.
Arntsen, Egil Overing. II SEU Kjærem, Egil Ktr.fullm. I SK

1111E's TUR
til anleggene Sira-Kvina og Røl-
dal-Suldal startet torsdag 20. sep-
tember kl. 14.00.

Turens ledere var Arne Øde-
gaard, Arne Andreassen og Per
Hovelsen.

Det var 18 deltakere.
Middag inntok vi i Eidanger og

var pent fremme på kvelden i
Homsteane. Her ble vi hjertelig
mottatt og innkvartert i NVE's
brakke.

Fredag fram til Tonstad hvor vi
ble innkvartert i Sira-Kvina Kraft-
selskaps messe, en meget repre-
sentativ bygning og nydelig belig-
genhet. Befaring i Tjørhom kraft-
stasjon ledet faglig v/maskinmes-
ter Nordhasli.

Byggeleder Bekkelund ledet be-
faringen opp til demningene ved
Vallevatn og Svartevatn. Kolossale
foretagender som har krevd god 


planlegging, flinke ledere og ar-
beidere.

Om kvelden hyggelig samvær
hvor kontorsjef Syvertsen og drifts-
ingeniør Lars A. Fodstad deltok.

Lørdag ankomst anleggskontoret
i Sand hvor avdelingsingeniør Mæ-
land ga en god orientering om
Ulla-Førre-prosjektet.

Videre gikk turen med ferge
over Suldalsvatn fram til Røldal-
Suldal Kraft A/S' messe på Nes-
flaten. Om kvelden festlig samvær,
hvor maskinmester Kr. Mastervik
og regnskapssjef A. Hilde deltok.

Søndag morgen befaring i Røldal-
Suldal kraftstasjon. Cicerone var
Kr. Mastervik, og vi fikk en grun-
dig orientering og framsyning av
kraftforsyningen.

Videre reise opp Røldal og fram
til Valldalsdammen, siste befa-
ringspunkt på turen.

Turen var utmerket planlagt og
ble vel gjennomført.

Deltakerne meget fornøyde.

Takk for turen!

1DRETTSUTVEKSLING MED
VATTENFALL, FEBRUAR 1974

Da tiden nærmer seg for et nytt
idrettslig oppgjør med våre svenske
venner vil utvekslingskomiten be-
nytte anledningen til kort å orientere
om opplegget.

Konkurransene, som i denne omgang
omfatter ski, skyting og bordtennis,
vil finne sted i Stockholm rundt
midten av februar, 1974.

Det er fra svensk side ytret ønske
om at utv kslingen omfatter utøvere
av begge kjønn, og det er vårt håp
at NVE kan stille et slagkraftig lag
på bena.

Reisen foregår som vanlig med buss,
som innen den oppsatte økonomiske
ramme har vist seg å være det beste
transportalternativ. Opplegget er ba-
sert på at turen i stor grad vil kunne
finansieres ved hjelp av idrettslagets
julelotteri, noe alle oppfordres til å
støtte, med tanke på den ubestridte
kulturelle så vel som sportslige verdi
som karakteriserer arrangementer av
denne art.

Da er det bare å håpe at trimgrunn-
laget er solid så vi kan nå vårt mål:
A kjempe for seier over Vattenfall.

Karl J. Andersen. E. Fladvad.

Aktietrykkeriet - Oslo, 1973


