ii$01

[Ø4

Den nye generaldirektøren
INNHALD
Den nye generaldirektøren
Langtidsplanarbeid
Ei retting
80 år
Fra samarbeidsutvalget
østlandsverkene
Kraftledningsavdelingen
Ny fagsjef
Fra anleggene
Smånytt fra Statskraftverkene
Holmgangen NVE—Vattenfall
østlandsverkenes skirenn
Ranaverkenes skirenn
Besøk fra Colombia
Lave kraftpriser — sløsing
eller velstand
Kr. Wuttudal
Smånytt Eldirektoratet
Feriehyttene
Personalia

Side
2
3
4
4
4
5
8
9
16
17
19
20
21
22
23
24
24
24

Under
prentinga
av Fossekallen
fekk vi ny generaldirektØr.
For fire år
sidan kom same mannen inn i hovudstyret, og sidan det er so knapp tid
tek bladet inn det som stod om han
då, fotografiet og.

Fylkesingentør Sigmund Larsen er
frå Haugesund, men har i dei siste 20
åra vore busett i Askøy.
Han er ikkje aktiv partipolitikar og
har ikkje vore innom korkje Storting
eller kommnunestyre.
«Kvifor vart du så valt inn i hovudstyret?»
«Det er det liten hjelp i å spørja
meg om. Kan hende fordi eg lenge
har vore interessert og engasjert i
politiske spørsmål og dei seinare år

har-arbeidd mykje med saker som vedkjem vassdragsregulering, kraft forsyning og industrireising. Ved val av ein
mann frå Vestlandet til å ta over etter
Torstein Selvik fall loddet av ein eller
annan grunn på meg.»
«Kva for saker interesserer deg
mest innanfor hovudstyret sitt arbeidsområde?»
«Eg veit ikkje om eg ennå har fått
full oversikt over hovudstyret sine
gjeremål og kan av den grunn vanskeleg seie kva som vil oppta meg
mest. Tidlegare trudde eg nok at reguleringsspørsmål ville engasjera sterkast fordi dei er sterkt framme i den
offentlege debatten og samstundes
har sers mykje å seia for utviklinga
dei aktuelle distrikt. Uansett dette så
gler eg meg til å ta fatt og ser fram til
ei lærerik tid.»
«Har du tidlegare vore i kontakt
med dei som arbeider i NVE?»
«Litt kontakt har eg hatt, for mange år sidan då eg som kommuneingeniør arbeidde med vass- og kloakksaker, og dei seinare år når eg på
vegne av fylkesmannen i Hordaland
fekk arbeide med spørsmål som gjeld
vassdragsregulering, kraftforsyning,
og med vassforsyning og kloakkering.
Eg kjenner nok ikkje etaten serleg
godt, men eg fekk respekt for dei
fagfolk eg kom i kontakt med og
tykte dei representerte etaten på ein
fin måte.»
SN

Utvikling av langtidsplanarbeid
i NVE
Av konsulent Tove Fladebye
I «Fossekallen» nr. 3 - 1973 redegjør generaldirektør Vidkunn Hveding og o.ing. J. Sørensen for prinsippene bak moderne langtidsplanleg-

ging og langtidsplanarbeidet i NVE. I
artikkelen brukes følgende illustrasjon
for å beskrive oppbyggingen av langtidsplanarbeidet i NVE.

ORGANISASJONEN AV NVE'S LANGTIDSPLANLEGGING.
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I og med utsendelsen av «Rapport
fra Langtidsplankomiteen
i Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen» kan
man si at de oppgaver som angis ved
de skraverte felter i pyramiden, foreløpig er avsluttet. — Samfunnsutviklingen og den raske teknologiske utvikling vil likevel kreve at NVE's
Ansvarlig
etat

Gruppebetegnelse

NVE

pr.gr. 1
pr.gr. 2
pr.gr. 3

og

overordnede målsetting stadig holdes
under observasjon og om nødvendig
forandres ved nye retningslinjer fra
de overordnede myndigheter.
LTP arbeidet på NVE-plan har i de
siste år i stor grad dreiet seg om de
strategier som skal legges til grunn
for NVE's virksomhet og de ulike al-
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navn

NVE's langtidsplankomité befatter
seg med utviklingsplaner for hele etaten. Til å utarbeide utviklingsplaner
på grunnlag av de opptrukne strategier og myndighetenes retningslinjer,
er det av NVE's langtidsplankomite
opprettet 7 prosjektgrupper. Dernest
er det i hvert av direktoratene V, E
og S opprettet en «Langtidsplangruppe» som styringsgruppe for prosjektene. Det er opprettet 7 prosjektgrupper i V, 4 i E og 8 prosjektgrupper
i S.
Prosjektgruppenes betegnelse, oppgave og status vil fremgå av følgende
oppstilling:

Prosjektleder

pr.gr. 4
pr.gr. 5

V

ternativer for NVE's fremtidige organisasjon
herunder en utskillelse av
S fra det øvrige NVE. Disse alternativer diskuteres nå av overordnet
myndighet.
Overveielser over de ulike alternativer for organisering av NVE og de
strategier som skal legges til grunn
for virksomheten, tas opp i «Rapport
fra Langtidskomitéen i NVE».
For å komme i gang med neste
delt» i pyramiden som kalles «utviklingsplaner», har man organisert arbeidet på følgende måte:

Fagsjef Hjelm-Hansen
0.ing. ø. Aars
Kontorsjef
A. Hovland
1. hydrolog
R. Pytte Asvall
Fagsjef B. Andersen
Fagsjef Hjelm-Hansen
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Når rapport fra pr.gr. 5, 6 og 7 foreligger vil de bli drøftet i pr.gr. 3 som vil avlegge en sluttrapport
V-direktoratet.
pr.gr. 1

Organisasjon,

pr.gr. 2

«Produsere

pr.gr. 3

Rekruttering

pr.gr. 4

Elektroteknisk

pr.gr. 5

Drift

0.ing. Haugli Nielsen

pr.gr. 6

Disposisjon og salg av kraft og andre tjenester

0.ing. H. Bleken

pr.gr. 7

Termin- og Ressursplaner

0.ing. E. Diesen

pr.gr. 8

Budsjett og regnskap

K.sjef Th. Iversen

ledelse og LTP
eller kjøpe» og kostnadsstyring
og opplæring

FOSSEKALLEN

Sjefsing. R. Johnsen
Fagsjef G. Nybø

fagkunnskap

Når det gjelder prosjektgruppe I/
NVE, har denne foreløpig avsluttet
sitt oppdrag — og rapporten er levert
Grande-utvalget. Den ferdige rapport
fikk positive kommentarer fra Grande-utvalgets representant — både for
den hurtige utarbeidelse og de gjennomarbeidede og saklige vurderinger
og konklusjoner. Dette skyldtes i stor
grad at gruppen i sitt arbeid kunne
gjøre bruk av utredninger som tidligere var utarbeidet i forbindelse med
LTP arbeidet — både for NVE som
helhet og for de enkelte direktorater.
For å videreføre og utdype arbeidet
til gruppe IINVE, har man opprettet
prosjektgruppene 6/NVE — som skal
utrede mulighetene for større desentralisering av forvaltnnigsoppgavene i
NVE, og 7/NVE — som skal utrede
alternativer for økt desentralisering
av Statskraftverkene. Prosjektgruppenes oppgave er å prioritere de av
NVE's oppgaver som kan flyttes ut av
Oslo, slik at man i god tid er klar til
å møte myndighetenes eventuelle krav
om utflytting/desentralisering av virksomheten i NVE.
Når det gjelder prosjektgruppe 7/S:
«Termin- og Ressursplanlegging
i
Statskraftverkene», som avga sin rapport okt. -74, bygget denne sine prognoser på «Energimelding nr. 100».
Det er første gang man har hatt en
såpass konkret termin- og ressursplan
som avspeiler de konsekvenser regjeringens kraftpolitikk vil ha for S's andel av kraftutbyggingen. Selv om utbyggingstakten er redusert noe ved de
nye signaler fra myndighetene, er det
lite trolig at størrelsesorden på investeringer og mannskap vil endres i
vesentlig grad. Deler av LTP-arbeidet
med Termin- og Ressursplanleggingen
blir også nyttet ved utarbeidelse av de
Programnotat
Finansdepartementet
har bedt om i forbindelse med departementets planer for programbudsjettering.
Det neste skritt i LTP-arbeidet vil
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K.sjef Mengshoel

0.ing. A. Brugaard

være utarbeidelsen og iverksettelsen
av de operative planer.
Det vil være styringsgruppene for
LTP arbeidet — d.v.s. NVE's langtidsplankomite for hele etaten, og
langtidsplangruppene i de enkelte direktorater — som ut fra prosjektgruppenes rapporter skal velge ut de planer som skal settes ut i livet, bestemme
hvem som skal utrede/utføre planene
og følge opp arbeidet.
Det er på dette felt de vesentlige
oppgaver innen LTP arbeidet fremover vil være å finne.

Ei retting
Fossekallen nr. 2 side 21 «Stortingsvalde hovudstyremedlemer».
Det var ei kone ein gong som skulle
be til bords ein som hadde vore stortingsmann og so sa ho: «Vil stortingsmannen setje seg til bords og få ein kopp
kaffi. Ja eg veit ikkje om det er rett å
seie stortingsmann no når du ikkje er på
Stortinget,» sa ho. «Du kan skjønne det
er rett,» sa mannen. «Vi seier no sildetunne om ei tunne som det har vore sild
i etter at ho er tom og, so det er no sakte
rett.»
Slik er det i det stykke eg skreiv og,
mange av hovudstyremedlemane
har halde fram i hovudstyret etter at dei ikkje
var med i Stortinget lenger. No er det
ingen som er i tinget. Ein mann som har
vore på tinget er sjølvsagt like godt
skikka til å sitja i eit slikt styre som
andre.
SN

80 år
Tidligere overingeniør Harald B.
Steensgaard fyller 80 år 5. juli. Han
ble etter å være uteksaminert som
bygningsingeniør ved NTH i 1917 ansatt i Vassdragsvesenet hvor han arbeidet til 1932. Han var i over 10 år
vesentlig beskjeftiget med utbyggingen av Nore kraftverk og kraftoverføringslinjene derfra med arbeidssted
avvekslende ved hovedkontoret
og
ved anlegget. På grunn av de dårlige

vedr. organisasjonen

av

Rapport avgitt
28.3.1973
Rapport avgitt
21.5.1973
Rapport avgitt
18.5.1973
Rapport avgitt
30.5.1973
Rapport avgitt
14.4.1974
Rapport avgitt
19.10.1973
Rapport avgitt
25.10.1974
Gruppen oppløst
erstattet av
NVE pr.gr. 4

avansementsforholdene
innen Vassdragsvesenet fant han å måtte søke
seg ut av etaten og var i årene 1932
—47 ansatt som avdelingssjef hos Direktøren for Tobakksbeskatningen. I
1947 kom han tilbake til Vassdragsvesenet — i daværende Kraftverksavdelingen — med arbeidsfelt kraftledninger. I 1952 ble han så tilsatt som
overingeniør ved Vassdragsavdelingen, hvor hans arbeidsområde var behandling av vannforsynings- og kloakksaker. Etter oppnådd pensjonsalder var Steensgaard i 5 år engasjert
som teknisk hjelp ved avdelingen og
bidro med sin lange erfaring sterkt til
løsningen av de mange oppgaver som
etter hvert falt på Vann- og avløpskontoret i den omfattende utbygging
i disse år. Fra 1970 har han velfortjent kunnet nyte sitt otium -etter 38
års tjeneste i Vassdragsvesenet. Vi
gratulerer en behagelig og avholdt
kollega med 80 års dagen og ønsker
ham alt godt i årene fremover.
Age Hjelm-Hansen

Fra samarbeidsutvalget
for drift av
østlandsoverforingene
Møte 6. mai 1975
Mathisen spurte om det foreligger noe
nytt om utnyttelsen av tomteområdet ved
Hamang transformatorstasjon.
Haugli Nielsen opplyste at området
er regulert av kommunen. De har planlagt en del blokker på området, en av
disse var tenkt plassert på NVE's eiendom. NVE har hatt saken til uttalelse,
men har ikke protestert mot planene,
men påberoper seg retten til selv å bygge
på egen eiendom. Dette ble tatt til følge.
Mathisen la frem et skriv om byggingen av maskinistboligene
på Hamang.
Det var et notat fra kraftverksavdelingen
til administrasjonen datert den 7. august
1974. Av dette gikk det frem at eneboligene den gang de ble bygget var tenkt
nyttet til maskinistboliger
for Hamang
transformatorstasjon.

Kraftledningsavdelingen
Forhistorie, oppgaver,
organisasjon
Kraftledningsavdelingen
er den
yngste av Statskraftverkenes 6 avdelinger. Den trådte i funksjon pr. 1/11975. Den er identisk med det tidligere Fjernledningskontoret. Dette ble
opprettet i 1948.
Ved omorganiseringen i 1960 ble
Fjernledningskontoret
lagt til Bygningsavdelingen i Statskraftverkene,
hvor kontoret har vært plassert til utgangen av 1974. De oppgaver og det
interne
organisasjonsmønster
som
Fjernledningskontoret
har hatt gjennom årene er i det store og hele det
samme som Kraftledningsavdelingen
nå har.
Kraftledningsavdelingens
oppgaver
er å:
forestå planlegging og prosjektering av kraftledninger og understasjoner.
kontrahere permanent materiell og
kontrollere leveransene (ikke elektroteknisk materiell).
samordne bygnings- og elektroteknisk porsjektering og kontrahering.
utarbeide overslag og arbeidsprogram for kraftledninger og understasjoner.
utføre bygging av kraftledninger
og understasjoner i egen regi.
foreta kontroll med kraftledninger
og understasjoner utført ved entreprenør (inklusive avtaler/kontrakter).
forberede/behandle
skj ønns- og
eiendomssaker for kraftledninger
og understasjoner.

stasjoner, kontorleder o.ing.
Røste.
Prosjektering av transformatorkoplingsstasjoner.

SKA, anleggskontoret, kontorleder
o.ing. S. Oftedal.
Sentral ledelse og styring av avdelingens anleggsvirksomhet. Økonomi (regnskap, budsjett).
SKG, kontoret for generalplaner
og eiendomserverv,
kontorleder
o.ing. J. Andersen.
Utredning for traser og for plassering av transformatorstasjoner.
Eiendomserverv. Skogsaker.
SKL, prosjekteringskontoret
for
ledninger, kontorleder o.ing. K.
Schjetne.
Prosjektering av kraftledninger.
SKS, prosjekteringskontoret
for

G.
og

Litt om omfanget av
virksomheten
For tiden har avdelingen 40 stillinger ved Oslokontoret. Ved anleggsvirksomheten er det totalt 55 funksjonærer og ca. 370 andre ansatte (arbeidere, kokker, vaskehjelp).
Omfanget av virksomheten kan
også illustreres ved å angi at det beregnede pengebehov for 1975 er på
380 mill. kr. (av totalt for Statskraftverkene 863 mill. kr.). Etter å ha
ligget på 100-140
mill. kr. i årlig
pengeforbruk en rekke år frem til
1972, er beløpet steget til de 380 mill.
kr. for 1975 og til et antatt beløp på
ca. 580 mill, kr. for 1976 (av totalt
for Statskraftverkene ca. 1400 mill.
kr.). Av de nevnte beløp er det vanligvis 40-50 % som gjelder elektroteknisk utstyr til transformatorstasjoner
o. 1. Denne delen er det Elektroavdelingen som er ansvarlig for.
Diagrammet viser det antall kilometer kraftledning som er bygget
hvert år fra 1948.

Mer detaljert om arbeidsoppgaverog -ordninger
En nærmere redegjørelse for avdelingens arbeid og oppbygging følger
nedenfor.
SKA har til oppgave å lede og
styre avdelingens anleggsvirksomhet,
Bygging 132-380

Kraftledningsavdelingen er fra starten organisert med 4 kontorer.

Av fagsjef Rolf R. Johnsen
enten den nå foregår i egen regi eller
med entreprenører. Kontoret har ansvaret for avdelingens økonomi, det
vil si regnskap, budsjett, overslag o. 1.
Innkjøp av anleggsutstyr samt lønnsog arbeidsvilkår for anleggspersonell
er også av de mer betydningsfulle
oppgaver.
Ved anleggsvirksomheten har det
etter hvert dannet seg et mønster for
den organisasjonsmessige oppbygging.
Kartet viser at vi for tiden har 4 anleggssentre.
Bjerkvik-kontoret tar seg av anlegg
fra Troms i nord til Skjomen i sør, og
Melhus-kontoret fra Mo i Rana i nord
til Grytten i sør. Hvorledes mellomliggende anlegg (Skjomen—Mo
i
Rana) skal ledes i sin tid har vi ikke
tatt stilling til. En mulighet er å utvide kontorenes område i sydlig, henholdsvis nordlig retning.
Anleggskontoret i Hokksund leder
arbeidene på Østlandet fra Lillehammer i nord til Halden og Porsgrunn
i sør, samt vestover til og med Telemark og Buskerud. Det tar videre
hånd om anlegg i Sognefjord og Eidfjord-området.
Anleggskontoret i Lillesand, som
inntil 1972 hadde stasjon på Forus
ved Stavanger, leder arbeidene fra
Porsgrunn i øst til Rogaland i vest,
fra kysten i sør og nordover til en
grense som i sin tid vil dannes av
kraftledningene fra Ulla-Førre mot
Østlandet.
De områder som etter dette ikke er
dekket inn under et anleggssenter er
kystdistriktene fra Stavanger nordover
til Bergen og Ålesund, de sentrale
deler av Jotunheimen og Dovre, samt
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SKA
Fra venste: I. Dalåmo, M. Hagen, L. Kvarekvaal, S. Oftedal.

\
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Fra venstre: S. Syversen, J. Andersen, K. Stabell, E. Haugen,
A. W. Kristiansen, T. Haukeli, A. Slungård, H. øye.

SKL

5K5

Fra venstre: A. Underdal, P. Røiri, S. E. Hagen, K. Røåberg, K. Schjetne,
0. Moen, A. I. Stensvik, M. Røkkum, 0. Villa.

Fra venstre: B. D. Evensen, R. Muggerud, R. G. Knutsen, G. Røste,
T. Bevreng, H. N. Paus, 0. V. Holmestad.
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Finnmark. Når og om det blir anlegg
her, vil vi vurdere i hvilken form (entreprise eller egenregi) anleggsarbeidene skal drives i disse distrikter og
på hvilken måte de skal ledes. Det har
gjennom årene vært benyttet entreprenører såvel til hele prosjekter som til
deler av dem.
har en nokså
Anleggskontorene
ensartet oppbygging. De ledes av hver
sin overingeniør. Han har vanligvis
under seg en avdelingsingeniør, en
en stikningsformaterialforvalter,
mann, noe kontorpersonell, samt en
rekke oppsynsmenn. Ved enkelte kontorer er det en forstlig utdannet og en
elektro-teknisk utdannet funksjonær.
videre finnes det ved kontorene endel
lagerpersonell samt verkstedpersonell.
De nevnte anleggssentre er/vil bli
presentert i Fossekallen ved at redaktøren besøker anleggene og lager reportasj e.
SKG har til hovedoppgaver å foreta
generalutforme
traseutredninger,
planutkast for kraftledninger og transformatorstasjoner, sørge for vedtaksprosessen, ha kontakt med grunneiere,
samt legge til rette for og følge opp
skjønn. Ta seg av alt som har med

skog. Anleggsskader samt en rekke
andre mindre oppgaver.
I dagens situasjon er arbeidet med
utredning for og utarbeidelse av traseforslag for kraftledninger og plasseringsforslag for transformatorstasjoner meget ressurskrevende og vanskelig. Det legger beslag på størstedelen
av kontorets stab. Det benyttes konsulenthjelp til en viss utstrekning.
SKL har til hovedoppgave å foreta
stikning av kraftledninger, prosjektere
kraftledninger, beregne, dimensjonere
og tegne master, samt fundamenter,
bestille og kontrollere permanent materiell.
Endel av de rutinemessige, til dels
omfattende beregninger er allerede
lagt over på EDB. Flere rutiner vil
også bli søkt lagt over på EDB. Det
benyttes til sine tider konsulenter på
hele prosjekter eller på deler av dem.
SKS har til hovedoppgaver å planlegge, beregne, dimensjonere og tegne
elementer på
de bygningstekniske
og koplingsstasjoner,
transformatorbestille og kontrollere permanent materiell (ikke elektroteknisk). Det benyttes også her en del konsulenter.

oppgaver
Kraftledningsavdelingens
og arbeidsfelt er, på samme måte som
noen andre avdelinger, sterkt i søkelyset i dag. Dette setter sitt preg på
arbeidet innen avdelingen. Et grundig
forarbeid, alternative løsninger, tilleggsutredninger, omfattende saksbehandling i vedtaksfasen, kort tid på
prosjektering og anleggsarbeid er ikke
lenger ting som hender av og til. Det
er blitt en regel ved hvert nytt prosjekt. Det stiller meget store krav til
årvåkenhet, effektiv innsats og utholdenhet av avdelingens funksjonærer,
såvel ved Oslo-kontoret som ved anleggene. Det har vært en inspirasjon
i arbeidet å få plass som avdeling i
Statskraftverkenes organisasjon. Jeg
er imidlertid redd for at tungroddheten og det derav følgende voldsomme arbeidspresset etter hvert vil sette
spor etter seg på forskjellige måter.
Staben ved Oslo-kontoret har en
stamme av erfarne funksjonærer.
Noen av dem som er tilsatt i de senere år ser ut til å slå seg til ro ved
avdelingen, men det har også vært en
betydelig gjennomtrekk i disse årene.
Når Oslo-kontoret omtales, kan det
ikke unngås å nevne de to kontorfullmektigene, fru Marie Nordby og fru
Svanhild Tungvåg. De har begge fulgt
Fjernledningskontoret helt fra først i
1950-årene, da vi hadde kontorer på
Smestad. De sitter nå på avdelingens
forværelse. De er tidligere presentert
ved kontorsjef Mengshoels orientering
om sin avdeling.
Staben av funksjonærer ved anleggene har også en stamme av meget
erfarne folk, med en passe blanding
av yngre og eldre krefter. Det har
vært relativt lite gjennomtrekk av
funksjonærer.
Når det gjelder selve tyngden i anleggsarbeidet, de timelønte, så har vi
her en stab av meget erfarne folk, såvel til bygging av kraftledninger som
transformatorstasjoner. Det er en forholdsvis jevn aldersfordeling i denne
staben. Dersom rekruttering av nye
folk her kan gå like bra som i de forløpne år, tror jeg vi kan regne med
fortsatt å få utført våre byggverk med
den presisjon og kvalitet som har særpreget arbeidet hittil.
Vi skal til slutt heller ikke glemme
den store stab av flinke kokker som
steller hus og mat i våre mange brakker, fra Lakselv i nord til Lillesand i
sør.

Hva nå?
Langtidsbudsjett, LTP-rapporter og
andre kilder indikerer en voldsom arFOSSEKALLEN
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Ny fagsjef
Statskraftverkenes Kraftledningsavdeling
ledelse tar mye tid og at det er et eget
felt som de færreste har lært noe om i
forbindelse med den opprinnelige utdannelsen.
Man står egentlig overfor et valg.
Enten kan man tviholde på teknikk
og ta ledelse som det faller seg. Dette
er fristende for den som liker teknikk.
Man kan også ta ledelsefunksjonen
så alvorlig at man kommer nesten helt
bort fra teknikken.
Som i så mye annet er vel den gylne
middelvei mest riktig. Jeg vil gjerne gi
uttrykk for tilfredshet med at man
innen NVE har fått øynene opp for
den betydning lederutvikling har. Man
har lenge hatt folk på Solstrand-kurs
(Administrativt Forskningsfonds administrasjonskurs). Jeg var selv så heldig å få delta der i 1968. Man har
Du kjenner soleis godt til avdelinga også hatt folk på tilsvarende, kortere
kurs. Statskraftverkene startet siste år
og fagområdet?
opp
med intern lederutvikling. De
Jeg burde det. Jeg har jo vært innandre
direktoratene følger nå etter.
om, og også praktisert, de fleste felter
beidsmengde for Kraftledningsavde- på fagområdet vårt. Det skjer imid- Jeg synes dette er en meget hyggelig
lingen i de nærmeste 10-15 år. Det lertid så mye nytt etter hvert at man og riktig utvikling.
På ditt spørsmål: mindre interesse
antydes 2-3 dobling av pengebehov har vanskelig for å følge med i alle
og antall sysselsatte ved anleggene i endringene. Dessuten glir man gradvis for teknikk — vil jeg si nei, men det
forhold til den siste 5-års periode. over på mer administrativt arbeid og må gis nødvendig interesse og tid også
Selv om man må regne med en demp- mister noe av kontakten med det tek- til ledelse. Jeg forsøker å finne en baning av disse anslag, er det helt tyde- niske. Dette er imidlertid en naturlig lanse mellom disse to ting.
Trur du det er heldig å være så
lig at vi får et annet aktivitetsnivå utvikling for svært mange sivilingeniølenge i ein og same etat?
enn det vi har hatt i de senere år.
rer.
Både ja og nei. Jeg tror det kan
Hvorledes skal vi så forberede oss
Etaten har man jo også lært å kjenvære
heldig for etaten at det er endel
på å mestre det som kommer? Ved ne gjennom de mange år. Det beste
Oslo-kontoret ser det ut til at oppret- kjennskap har jeg imidlertid fått gjen- som holder en kontinuitet. Det kan
telse av nye stillinger foreløpig er satt nom det LTP arbeidet som har vært også være heldig for endel mennesker
en stopper for. Effektivisering, rasjo- drevet de siste år, og som jeg har fått som kanskje er mer tilfreds ved lite
omskiftning at de blir lenge i samme
nalisering og overføring av endel ar- anledning til å delta i.
beid til anleggene synes å være brukJeg vil gjerne benytte anledningen etat. På den andre siden ville det
bare veier å gå.
til å gi uttrykk for at selve prosessen være uheldig for en etat om alle
Når det gjelder anleggsarbeidene, med LTP-arbeide etter min mening skulle gi seg til. Det trengs stadig tilser det kanskje ikke så lyst ut. Til- har vært meget verdifullt både for førsel av nye, unge krefter. Heldigvis
gangen på arbeidere synes meget etaten og for de som har deltatt. Der- finnes det mange mennesker som er
knapp i dag. Skal denne situasjonen som også de konkrete resultater av innstilt på omskiftninger, og derved
fortsette, ser det ut til at vi ikke vil LTP-arbeidet kan ha positive effekter får man muligens en tilfredsstillende
klare å gjennomføre de oppdrag vi for etaten, tror jeg de hundrevis av balanse mellom «gjengangerne» og de
blir pålagt. Det kan da bli tale om timer som er nedlagt på LTP er vel nye.
gif Tt?ilslutt det uunngåelege — er du
enda mer bruk av entreprenører enn i anvendt tid.
de forløpne år.
Du snakker mye om administrasjon
Ja, kona heter Bjørg og er også fra
Jeg regner med at det vil bli stillet og LTP, mindre om teknikk. Skal det
stadig større krav til oss, særlig når tolkast slik at dine interesser går min- Kristiansand. Datteren heter Inger
det gjelder rasjonell bruk av ressurser. dre i retning av det di opprinnelege (20) og sønnen heter Øyvind (15).
Dette vil gjelde bruk av grunn til utdanning ga deg?
Som nettopp nevnt er det en nokså
kraftledningsgater såvel som optimal
utnyttelse av materialer. Det er inter- naturlig utvikling at mange av oss
essante oppgaver. Det er mitt ønske at etter hvert får mer administrative Ulike synsmåtar
Jaso, du sit her for bigami, sa fengvi får arbeide under slike forhold at oppgaver. Man får flere og flere medoppgavene kan bli løst på en gjen- arbeidere som skal ledes etter hvert selspresten til den nye fangen. — Ja,
det var ei trist historie.
nomtenkt måte med et rasjonelt og som man avanserer fra en begynnerÅ nei då, svara fangen, — eg tykte
stilling.
Man
finner
nokså fort ut at det var svært hyggeleg.
effektivt opplegg.
Vi viser til orientering om den nyoppretta Kraftledningsavdeling annan stad i dette nummer. Som fagsjef
for den nye avdelinga er tilsett Rolf
R. Johnsen. Han er fødd 2/3-23 i Farsund, vaks opp i Kristiansand, artium
1942, handelsgymnasets studentlinje
1944, NTH Bygningslinjen 1950.
Kva var so første arbeidsplassen
din?
Jeg begynte i september 1950 i den
etat som jeg siden har fulgt i tykt og
tynt. Jeg var først et par år ved Fjernledningskontoret i Oslo, dernest tre år
ved kontorets anlegg på Røssåga for
så å bli knyttet til Oslo-kontoret igjen
fra 1956 med plassering på Smestad.
I 1961 ble jeg tilsatt som kontorleder
ved Fjernledningskontoret. I 1964
flyttet vi alle fra Smestad ned hit til
Middelthunsgt. 29.
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Fra anleggene

Av fagsjef Per Tønder Smith

Redaktøren har bedt meg si litt om
det som for tiden foregår ved kraftanleggene. Jeg tar dem for meg i den
rekkefølge arbeidet i marken ble satt
i gang og starter altså med

franskmennene har vært svært villige gene er i dag ca. 130 ansatte. Ved
til å dele sin viten med oss, men for- utgangen av neste år går altså anlegholdene er meget forskjellige, og dette get over i historien.
arbeidet ved Folgefonn blir i høy grad
et pionerarbeide.
Kort fortalt er der gått frem på føl- Grytten-anlegget
gende måte: Fra tunnel under bretun- ble vel først riktig kjent hos det store
gen er der foretatt sonderboringer for publikum under Mardølaaksjonen, der
å finne breløpets form og dermed demonstranter mot utbygging til
løpet for det vann som breen avgir. Romsdal, men for utbygging til EikesDeretter drives inntakssjakt(er) opp dal gjorde felles sak med dem som
til dette (disse) løp, hvorved vannet protesterte mot utbygging i det hele
fanges inn og føres til tunnelsystemet. tatt. Dette anlegget nærmer seg nå liDette høres jo besnærende enkelt ut, keledes slutten, og kraftstasjonens ene
men er ikke problemfritt: Vannet fø- aggregat på 140 MW kom i regulær
rer med seg inn i tunnelen svære drift i mars i år. Pumpestasjonene
stein- og grusmasser som er en følge Mardal og Monge er under montering
av breens virksomhet. Vi er temmelig og ventes satt i drift i midten av juni.
sikre på at disse masser er så betyde- Dette er rene pumpestasjoner hvis
lige at der må foretas en utlastning en oppgave det er å løfte vann inn i tungang i året, og problemet ligger altså nelsystemet.
bl. a. i å konstruere et inntak som
Nedslagsfeltet ligger på kote 1000
slipper vannet inn i tunnelen, men og høyere, og adkomsten til fjellet har
holder stein- og grusmasser igjen i et også her komplisert arbeidene sterkt,
kammer. At det er en hustrig og ikke særlig i vinterhalvåret p.g.a. hyppig
farefri jobb å drive sprengnings- og uvær og rasfare. Som eksempel på tilstøpearbeider oppunder breisen er gjengeligheten nevnes arbeidsstedet
innlysende.
Monge, hvis eneste adkomst er en
Vi satset på å få dette inntaket i meget luftig taubane med største
provisorisk drift denne sommer for spenn på 1300 m og med høydeforderved å vinne erfaring og lettere skjell 830 m.
kunne bestemme hvordan den endeKraftstasjonen ved foten av Romslige løsning burde se ut. Ved sterk dalshorn ligger kloss i riksvegen. Fra
innsats fra anlegget lykkedes dette, stasjonen fører en stålforet trykksjakt
riktignok bare såvidt, men vannet og videre en trykktunnel opp til innstrømmer nå ned i tunnelen gjennom taks- og reguleringsområdet. Vi var
2 sjakter. Det blir mektig spennende forberedt på problemer med den 930
å se hvordan utviklingen blir somme- m lange sjakten, både p.g.a. lengden
ren igjennom.
og p.g.a. antatt fjelltrykk i RomsdalsBemanningen ved Folgefonn-anleg- hornmassivet, men av og til er man
heldig, og sjaktdrivingen gikk meget
greit, for øvrig med en elektrisk drevet Alimak-heis.
Etter å ha gjort nytte for seg i stasjonen ledes vannet gjennom tunnel
og kanal ut i Rauma på ca. kote 10.
Avløpet må krysse jernbanefyllingen,
og dette er gjort ved såkalt rørtrykking: Et betongrør med diameter ca.
2,5 m ble ved hjelp av hydrauliske
presser trykket gjennom fyllingen, og
man slapp på denne måte unna langt
mer omstendelige byggeabeider.
I dag er der i alt ansatt ca. 240
personer ved Grytten. Anlegget regnes avsluttet i løpet av neste år.

Folgefonn-anleggene
Vi ligger her i sluttfasen med arbeidet, idet både kraftstasjonen i
Austrepollen med sine 2 maskiner,
hver på 125 MW, samt vårt første
pumpekraftverk, Jukla, forlengst er
kommet på nettet. Sistnevnte stasjon
har som oppgave å virke som pumpestasjon om sommeren og som vanlig
kraftstasjon om vinteren og derved
foredle sommerkraft til vinterkraft.
En formidabel oppgave nærmer seg
sluttføringen. Byggingen av Folgefonn-anleggene har budt på mange og
store problemer, ikke minst p.g.a. det
særdeles krevende terrenget, som har
gjort det nødvendig med et vegnett
som turistmessig vil rangere meget
høyt, og som distriktet også på andre
måter vil ha glede av.
Vi regner med at Folgefonn-anleggene blir fullstendig avsluttet i løpet
av neste år. Foruten endel mindre arbeider pluss den endelige finpussen
står imidlertid den kanskje mest spennende og vanskelige jobben igjen:
Inntaket under Bondhusbreen. Vi skal
her fange opp vannet fra bresmeltingen ,under selve bretungen. Dette er
en første-gangs-affære her i landet, og
det er lite å hente av erfaringer annet
steds fra. Riktignok har man i Frankrike innlatt seg på noe liknende, og
,

Skjomen-anleggene

Bondhusbreen.

er det tredje av våre anleggsadministrasjoner som har passert toppen av
sin beskjeftigelseskurve.Arbeidet startet her i 1969, og i 1973 ble første
FOSSEKALLEN
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maskin (100 MW) satt i drift i kraftstasjonen i Lappvika, og maskin nr. 2
kom ca. et år senere. Det er plass til
ytterligere ett aggregat i denne stasjonen, men det er ikke tatt bestemmelse om anskaffelse av dette ennå.
Utbyggingen omfatter også en mindre
kraftstasjon oppe i fjellet, denne er
under arbeid og ventes satt i drift høsten 1976.
Også for Skjomen-anleggene startet
oppgaven med den sentrale tilrigging
bestående av verksted, lager, kontor
osv. på Elvegard, dessuten med en
omfattende veg-bygging inn til reguleringsområdene i Nord- og Sørdalen
med fjelloverganger oppe i 1000 m
høyde og med vintervanskeligheter
godt svarende til høyden over havet
og til den nordlige beliggenhet. Veinettet har åpnet adgang til en fantas=
tisk fjellverden, som nå er blitt langt
lettere tilgjengelig enn tidligere. Foreløpig synes tilgjengeligheten til tider
å være for stor, det har hendt mer
enn en gang at turister, tross kjøreforbud har lagt i vei i bil innover fjellet,
helt utilstrekkelig utrustet, flere ganger med småbarn med seg. Plutselig
har det blåst opp, bilen har satt seg
fast i snedrivene, og anlegget har hatt
et svare bry (og store utgifter) med å
bringe de tankeløse i sikkerhet.
Hovedoppgaven ved Skjomen-anleggene, som ved Folgefonn og Grytten, har vært tunnelarbeider. Det bør
nevnes at vi ved Skjomen i 1972 drev
vel 22 km tunnel, mens totalen for
Statskraftverkene dette året var 52
km.
Antall ansatte ved Skjomen er i dag
ca. 475. Tallet vil gå betraktelig ned
i 1976 og Skjomen-anleggene går mot
avslutningen i 1977.

fra de 2 vannsystemer som Eidfjord
Nord utnytter, nemlig fra Sysen-siden
og fra Nord-vidda, og føres via sjakEtter mye om og men fikk Stats- tene til kraftstasjonen. Stedet var mekraftverkene tillatelse til igangsetting get utilgjengelig med sin beliggenhet
i 1973. På forhånd hadde vi da plan- ca. 600 m over Simafjorden. Her liglagt — i samarbeid med Ullensvang ger et enslig bruk, hvis eneste adkommune — servicesenter med lager-, komst var en meget primitiv sti i fjellverksted- og kontorbygning, videre siden. Da det fra dette stedet skal
boligområde, vannforsyning, kloakk- utføres omfattende tunnel-, betonganlegg osv. Disse planleggingsarbeider og montasjearbeider, var det meget
var ført så langt at oppgavene kunne om å gjøre å komme hurtig i gang,
settes ut på entreprise i det øyeblikk og anleggsarbeidene ble startet opp
tillatelsen forelå. Samtidig startet vi ved hjelp av en taubane med bæreopp veiarbeider til de viktigste ar- evne 3 tonn. Men siden dette stedet
beidssteder og begynte på det som se- også vil være et meget viktig punkt i
nere blir Sima kraftstasjon, og vi var det ferdige kraftverk, ble det holdt
dermed i gang med vårt til da største for nødvendig å bygge veg opp, tross
engasjement.
det vanskelige terrenget. Vegen ble
Jeg nevner noen av de viktigste ar- ferdig sist høst, har en lengde på ca.
beidsstedene ved Eidfjord-utbyggin- 6 km, hvorav en tunnel på 2,5 km.
gen:
Det er svært dårlig plass her oppe,
Kraftstasjonen innerst i Simafjor- bLa. fordi det ved plassering av brakden får et utsprengt volum på ca. ker og øvrige installasjoner stadig må
100 000 m3. Den får en installasjon tas hensyn til at her er fare for ras.
på 4 aggregater, 2 stk. å 250 MW +
Videre ønsker man ikke å ødelegge
2 stk. å 310 MW, tilsammen 1120 mer av området enn høyst nødvendig,
MW. I tillegg innretter vi oss slik at og bruket skal fortsatt være intakt. De
det senere er mulig å utvide stasjonen store tunnelmasser, ca. 700 000 faste
med ytterligere 2 x 310 MW ved å rrl 3 som skal ut av fjellet her skaper
hekte på en ny sjakt og stasjon. Pr. også store problemer. Alle disse fori dag er man i dette området i ferd hold gjorde at vi fant å måtte lage en
med å strosse ut maskinsalen etter terrengmodell for å få fram den beste
at hvelvet er sprengt og sikret. Arbei- løsningen. I øyeblikket pågår driving
det med undervannstunnel og trykk- av tverrslaget og adkomster.
sjakter er likeledes i gang. Sjaktene —
Ved Sysenvatn får vi også et av de
to stykker — får en lengde på ca. store arbeidsstedene: Damarbeidene .
850 m opp til fordelingsbassenget på med steinbruddsdrift, morene- og
Kjeåsen. Sjaktene blir pansret, og grustak og de nødvendige tunnelarbeisamlet stålvekt for pansring, konuser der for omløp og overløp samt overog varegrinder vil beløpe seg til ca. føringstunneler. I alt får vi her ut ca.
7000 tonn.
200 000 faste m3 tunnelmasser som
Kjeåsen blir likeledes et meget vik- selvfølgelig blir brukt i dammen. En
tig arbeidssted. Her ankommer vannet detalj, men en viktig sådan, blir her
tatt vare på, nemlig den pålagte vannslippingen til Vøringsfossen, som i
sommertiden skal sikres en minimumsvannføring på 12 m3 pr. sekund.
Sprengningsarbeidene ved Eidfjord
Nord vil i alt omfatte ca. 54 km tunneler med varierende tverrsnitt. Overslaget lyder på 1350 mill. 1974-kroner.
Eidfjord skal ha sin første maskin
i gang høsten 1979. Vi er i rute, og pr.
i dag er beskjeftiget ca. 375 arbeidere
og funksjonærer ved anlegget. Tallet
vil stige de følgende år og ventes å nå
en topp i 1978. Sysselsettingskurven
blir p.g.a. damarbeidene meget urolig,
altså med store sesongvariasjoner.

Eidfjord-anleggene
(Eidfjord-Nord)

Ulla-Førre-anleggene
Mot Simadalen.
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er vårt hittil absolutt største engasjement. Overslaget lyder på 2900 mill.
kroner, og vi får en installasjon på i
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alt 2000 MW, fordelt på 3 kraftstasjoner: Hylen 2 x 80, Kvilldal 4 x 300
og Saurdal 4 x 160 MW. Sistnevnte er
TEGNFORKLARINW
en pumpekraftstasjon, og 3 av dens
aggregater virker også som pumper og
løfter vannet opp i kjempemagasinet
Blåsjø på 1000 meters-nivået, et flerårsm agasin hvis energiinnhold
vil
svare til ca. 17 % av landets samlede
magasinenergi. For å holde dette vannet «på plass» må der bygges en rekke
dammer med betraktelige dimensjoner: Fyllingsdammene Storevatn, Oddatjørn og Førreskar med damvolum
h.h.v. ca. 9,0, 5,0 og 1,3 mill. m3,
dessuten en betongdam ved Førrejuv
på ca. 75 000 m3. Disse tallene sier
kanskje ikke så mye, men jeg nevner
at vi regner med en besparelse på
minst 60 mill, kr. hvis vi ved Storevatn dam tør satse på frontaltetning
av betong, i stedet for den vanlige
sentrale tetningskjerne av morenemasser.
I samarbeid med de lokale myndigheter hadde vi også her utarbeidet
planer for servicesenter og boligområde, vann- og kloakkanlegg osv., og
tanken var å få en slags «flying start»
på samme måte som i Eidfjord. Det
ble imidlertid reist protest mot det
valgte sted for servicesentret fra jordbrukshold, og dette forsinket oss bortimot et halvt år. Arbeidet med dette
senter er imidlertid nå godt i gang.
Det bør også nevnes at Statskraftverkene har engasj ert seg ganske
sterkt på vegsektoren i distriktet. Allerede før utbyggingstillatelsen var
klar, ble der, med Stortingets samtykke, inngått avtale om bygging av
veg mellom Suldal og Vadla, som en
del av vårt anleggsvegnett. Vadla ble
dermed «landfast», idet stedet tidligere ikke hadde vegutløsing.
Det er videre mellom Statskraftverkene og Vegvesenet enighet om en
forskuttering fra vår side som vil føre
til at Suldalsveien blir ferdig flere år
tidligere enn de ordinære bevilgninger
ville ha gjort mulig, noe som også vil
føre med seg fordeler for Ulla-Førreanleggene. Vi nevner videre at utbyggingen vil gi Bråtveitgrenda vegforbindelse til Nesflaten. I reguleringsbestemmelsene er vi dessuten pålagt å
bidra med 6 mill, kr. til vegen Vadla
—Indre Eiane, samt forskuttere 12
mill, kr. til vegen Hylsfjord—Sauda.
Det vil være kjent at Statskraftverkenes budsj ett for 1975 ble beskåret
med 55 mill, kroner, samtidig som
reguleringsbestemmelsene
påla oss
ved anleggsarbeidets start å betale
hver av kommunene Suldal og Hjelmeland 10 mill. kroner i næringsfond.
Denne
budsjettreduksjon
sammen

(4)1 ps,

'D/05 46,

co

Ulla-Førreverkene

Vertikalsnitt

4
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med midlene til næringsfond førte til
nedsettelse av anleggsvirksomheten,
med den følge at Hylen kraftstasjon
måtte utsettes et år. Selv om vi nå får
en tilleggsbevilgning, er så mye av
arbeidsåret allerede gått at vi ikke
greier å følge de oppsatte planer for
1975 fullt ut.
Den største aktiviteten ved UllaFørre foregår i dag på anleggssenteret, videre ved vegbygging til reguleringsområdet
samt stasjonsområdet
for Kvilldal.
Hylen kraftstasjon skal komme i
drift høsten 1981, mens Kvilldals første maskin etter planene skal på nettet
tidlig i 1982.
Bemanningen ved Ulla-Førre er i
dag ca. 70 arbeidere og funksjonærer
og viser at vi fortsatt bare ligger i
startgropa. Sysselsettingen vil gå sterkt
opp i de kommende år, og ventes å
nå et maksimum i årene 1980-84
med totalt ca. 700 beskjeftiget ved
anlegget, oppbyggingen for sommersesongen ikke medregnet. Foruten
våre egne folk sysselsetter de engasjerte entreprenører
i dag ca. 85
mann.

Leirdola
Utbyggingstillatelsen ble meddelt i
1974. Det er et etter våre forhold lite
anlegg, overslaget lyder på 205 mill.
kroner. Hovedplanen for anlegget er
som vanlig utarbeidet i Statskraftverkene ved bygningsavdelingens generalplankontor. Detaljplanene utarbeides imidlertid i dette tilfelle i sin helhet av konsulent, likesom samtlige
bygningstekniske arbeider er satt ut
på entreprise. Jobben gikk til firmaet
H. Eeg-Henriksen, som var laveste
anbyder. Statskraftverkene benytter
seg ved sine anlegg av en god del
entrepriser, men det er første gang
vi setter bort et helt anlegg. Grunnen
til vår bruk av entreprenører er i
hovedsak to: Dels trenger vi de impulser entreprenørdriften
kan tilføre
oss, dessuten har vi i dag så mange
jern i ilden at vi, med de særdeles begrensede muligheter vi har til å bygge
ut vår egen organisasjon i tilstrekkelig
grad, ikke kan overkomme alt.
Når vi til slutt nevner at vi til høsten venter å starte opp 2 nye anlegg
— Oksla kraftverk i Tyssedal, som vil
bli håndtert som en avdeling av Eidfjord, og Kjela kraftverk, det siste av
Tokke-anleggene — er det vel klart at
vi i øyeblikket har hendene fulle, selv
om 3 av våre anlegg går mot nedbygging. Med de planer som allerede
foreligger og som omfatter Veig, Alta
og Jotunheimen/Breheimen, og de som
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Smånytt fra Statskraftverkene
Opphering

og kursvirksomhet.

Transportleder Peder Skog har høsten
1974
gjennomgått
Transportskolens
trinn 3.
På opplæringsseksjonens
kurs «Innføring i EDB» i tiden 27. januar-7.
februar deltok ingeniør Karl Fr. Norberg,
SK.
Ingeniør Arne Johan Steinsvik, SK,
var deltaker på Fortran-kurset
som ble
avholdt på Kjeller i tiden 20. januar7. februar.
Til EDB-kurser ved Kjeller-institusjonene i tiden 10. februar til 20. februar
deltok følgende: Avd.ing. A. Haukom
og avd.ing. 0. Svalastog, begge fra SP.
NIF-kurs om Stikking og beregning av
høyspentlinjer
med tremaster på Lillehammer i tiden 27.-31. januar hadde 1
deltaker fra S, ingeniør Bård Tonstad,
SK.
Konsulent Kai Nilsen, SAK, har deltatt i Fellesoplæringens kurs i EDB og
systemering i tiden 17.-21.
februar og
19.-30. mai.
På kurs i optimeringsmetoder for drift
og planlegging av elkraftsystem arrangert
av Kungl. tekniska högskolan i Stockholm i januar deltok overingeniør A.
Syvertsen, SPV.
Grunnkurs i databehandling avholdt i
tiden 13.-17.
januar hadde 1 deltaker,
konsulent Tove Fladeby, SO.
Avd.ing. K. Heskestad, Overf.anl., Lillesand, deltok på NIF's kurs om byggekontrakter og entrepriserett på Fagernes
3. og 4. februar.
Følgende deltok på NIF's kurs i Høyspennings effektbrytere på Fagernes 9.—
12. febr.: Overing. T. Haugli Nielsen,
SDS, overing. K. Eidet, SDS, overing. A.
Salvesen, SEA, overing. K. Ræstad, SEA,
overing. H. Aanestad, SEA, og avd.ing.
J. A. Øvestad, SDR.
På opplæringsseksjonens
kurs «Informasjon om EDB for administrative ledere» avholdt på Lillehamer 3.-7. mars
deltok kontorsjef T. Mengshoel og konsulent 0. A. Schjetne, SA.
Overing. R. Thomessen og førstesekretær P. Langkås deltok den 30. januar i
Industrikonsulent
A/S' konferanse
om
produktivitetsstyring.
Deltaker på NIF's kurs Energi og motorfordeling
i Skien 6.-7.
mars varovering. H. Steinsund, SDS.
Ingeniør 0. J. Ommundsen deltok på
videobrukerkurs arrangert av ASEA A/S
i tiden 3.-6. februar.
På NIF's kurs i Byggeledelse avholdt
på Fagernes 17.-19. mars deltok ing. Ø.
Hagelund og avd.ing. 0. Abildgaard,
SBA.

Oppsynsmann Roald Rygnestad, Jondal, har gjennomgått kurset «Utsetting
på byggeplassen» ved Statens teknologiske institutt i tiden 22.-24.
april.
Maskinm.ass. Roal Pettersen, Auraverkene har deltatt i NEKF's kurs i Skjemateknikk 16.-22. februar.
På NIF's kurs i «Planlegging og drift
av kommunale renseanlegg» på Fagernes
i tiden 24.-28.
februar deltok avd.ing.
R. Bjordal, SBG.
Ing. Terje Moene har deltatt i kurs i
Stockholm i tiden 14.-18.
april arrangert av Statens institutt för företagsutveckling (SIFU). Emne:
«Störningsbekämpning i elektroniska system».
På Norges jordskiftedommer- og landmålersambands
landskonferanse
i Bø i
Telemark 11.-12.
mars deltok førstesekr. E. Ettre, SBS.
Overing. Kaare Hage, avd.ing. Yngvar
Sorge og avdelingsingeniørene 0. Jonstad
og K. Solnørdal deltok på NIF's kurs i
Nødstrømforsyning
på Gol 16.-18.
mars.
Til kurset «Planlegging og drift av lager» som ble arrangert av Hartmark &
Co. i Oslo 5.-7. mars deltok materialforvalter Leif Madsen, Nore-verkene.
På seminaret «Miljø på arbeidsplassen
avholdt i Narvik 5.-7. mars deltok maskinmesterne Sagen og Sivertsen, Innsetverkene.
Følgende deltok på Vern og Velferd,
Fylkesvernmøte i Narvik 5. mars: Montasjelederne Rotvik og Andersen samt
elektromaskinist Jørgensen, alle fra Innset-verkene.
Ingeniørene K. Klingen og S. Thingnæs deltok i kurset «Elektroniske reMskydd» i Stockholm 19.-21. mars.
Oppsynsmann Johan 0. Sande, Auraverkene,
har gjennomgått
STI-kurset
«Byggskader på trehus» i tiden 13.-14.
mars.
På NEKF's vernearbeiderkurs
avholdt
på studiesentret Arabygdi i tiden 20.—
26. april deltok maskinmesterne Bjarne
Berge og Oskar Hansen, Vestlands-verkene.
Deltakere på NIF's kurs «Prosjektering av transformatorstasjoner»
i Lillehammer 27.-30.
april var ingeniørene
R. Nylund, SDS, A. Strandem og A.
Christensen, SEA.
Til kurset i Vernearbeid for el.verk
deltok følgende: Maskinm. H. Barstad,
maskinist 0. Heimdal fra Tokke-verkene,
montørformann
0. Bjønnes, Vestlandsverkene, montasjeleder
Ole Wellerhus,
Nore-verkene,
samt fagarbeiderne
G.
Hovde, K. Antonsen, 0. Kaugerud, P.
Giklengen og ledningsform. T. Nøkleby.
S. 0. Andersen.

er under utarbeidelse og som gjelder
Vefsna, Svartisen/Saltfjell, Kobbelv og
Hellemofjord,
skulle vi kunne se
fremtiden nokså trygt i møte når det
gjelder beskjeftigelse, selv om våre
planer ikke blir vedtatt i det omfang
vi har foreslått. Det tør kanskje være
forhastet å si at vannkraftperioden er
forbi.

Han som sluttar
Generaldirektør Hveding reiser til
Kuvait til hausten. Han har lova redaktØren at vi skal få høyre frå han
seinare korleis han har det på den nye
arbeidsplassen.
S. N .

HolmgangenNVE - Vattenfallfortsetter
Av Asbjørn Landsnes — Foto: Tore Dyrdahl
I helgen 23.-25.
mai ble den 5.
idrettsutvekslingen
med våre svenske
idrettsvenner og kolleger i Vattenfall avviklet, denne gang i Stockholm.
Denne uformelle kontakt mellom kolleger i de to nordiske land er nå kommet
i fastere former, og planer ligger klare
for nye utvekslinger der vi skal møte
Vattenfall to ganger pr. år, i sommer- og
vinteridretter vekselvis i Oslo og Stockholm. Neste møte med svenskene skal
derfor foregå i Oslo vinterstid, og da i
idrettsgrenene volleyball damer og herrer, bordtennis, ski og skyting, så det er
bare å begynne å trene. Hensikten eller
formålet med disse utvekslingene er ikke
bare å konkurrere på idrettsbanen og slå
svenskene, men også å skape et bedre
idrettsmiljø og å fremme kameratskap
både i og mellom idrettslagene i Vattenfall og NVE. Dette å skape bedre kontakt mellom Vattenfall og NVE så å si
på «grasrotnivå» og helt uformelt må vel
sies å være et så prisverdig tiltak at det
fortjener bedre økonomisk støtte enn
disse utvekslingene egentlig får (lik null)
fra NVE's side.
Nå dro altså 40 nordmenn og kvinner
i buss over til Stockholm. En skulle
kanskje tro at 50-60 mil kontinuerlig i
en buss kan bli dødsens kjedelig, men
med NVE's aktive og humørfylte passasjerer og en sjåfør som glimtet til med
historier fra Hallingdal, gikk turen bortover uten at noen fikk tid til å kjede seg.
Imidlertid syntes reiseleder at det ble litt
vel mange stopp underveis på øde veistrekninger der storparten av passasjerene forsvant bak busk og kratt i stor
hast, hva årsaken til denne trafikken
var skal være usagt.
I Stockholm var styret for Vattenfall
IF med formann Gustav Andersson i
spissen møtt fram for å ønske velkommen. Under hele oppholdet var våre
svenske verter utrolig hjelpsomme, sørget for et prikkfritt gjennomført program idrettslig og hjalp til med å oppfylle våre ønsker enten det gjaldt sukker
eller Gröna Lund.
Lørdagens idrettslige aktiviteter fikk
værgudenes velsignelse i form av lettskyet, pent vær, og fotball- og friidrettsfolket dro til Sollentuna Idrettsplass litt
nord for Stockholm, som kunne fremby

Vattenfalls damelag.

Det norske damelaget.

Norsk oppløp ved Dag Roti.

Vel, dette var målet

vårt.
FOSSEKALLEN

tartandekke for friidrettsløperne. Orienteringsløperne ble fraktet i privatbiler til
terreng syd for Stockholm.

Herrefotball
Forhåpningene til vårt fotballag var
på forhånd skrudd høyt, og reserve-oppmann Hagelund støttet godt opp under
våre forventninger. I fjor vant vi som
kjent en strålende seier på 3-0, riktignok på hjemmebane, men «aligavel».
Etter en første omgang med nokså
jevnt spill der NVE tok ledelsen med
1-0 ved Aril Thommesen, snudde spillet seg til de grader at vi tapte 6-1.
Vattenf all stilte tydeligvis med kondisjonssterke karer som tross godt norsk
lagspill, slo oss ned i støvlene. Vattenfall var, best, og vi bøyer oss for det,
men lover å komme sterkere igjen neste
år.

Damefotball
Damefotball i NVE er kanskje ukjent
for de fleste, og mange kamper har de
nok ikke bak seg i år, men «oppkvinnen» Lisbeth Smeby trommet sammen et
lag som det skulle vise seg kunne yte
svenskene motstand. Begge lagene kjempet godt, men det som nordmennene
(kvinnene) hadde i god kondisjon, tok de
blå/gule igjen i fin ballteknikk. De svenske damene fikk nettkjenning 3 ganger,
mens vi, ved Marit Fossdal, fikk plassert en velrettet og fortjent ball i Vattenfalls nett, altså resultat Vattenfall—NVE
3-1.

Bjørg Fornces i clinch med svensk motspiller.

Friidrett
Friidrett har vært et smertens barn hos
oss. Av en eller annen grunn har andre
idrettsgrener stukket av med nesten alle
de beste kandidatene. Resultatet er at få
i NVE støtter aktivt opp under friidrettsgruppa. For idrettsutvekslingen gjorde
det seg det utslag at vi sendte kun 2
rene friidrettsfolk, resten ble tatt fra fotballaget. Enkelte som f. eks. Eivind Torsethaugen fikk en hard dag med både
1500 m, 5000 m og fotball, og uten hans
innsats hadde resultatlista vært enda mer
svenskpreget enn den allerede er:

Berit fra VIF, og Inger fra NVE med konsentrert spill.

100 m:

Jan Erikson, VIF
Dag Roti, NVE
Lennart Lindeström, VIF
Øivind Lie, NVE
4. Torbjörn Granström, VIF
6. Arne Stensvik, NVE

12.0
12.1
12.1
12.3
12.3
12.4

1500 m:

Jan Ake Petterson, VIF
Torbjörn Boström, VIF
Eivind Torsethaugen, NVE
Kenneth Averstad, VIF
Svein Kroken, NVE
Arild Thommesen, NVE

4.15.3
4.20.5
4.21.5
4.23.7
4.45.0
4.54.0

5000 m:

Karl Erik Person, VIF
Kolbjørn Fløystad, NVE
Eivind Torsethaugen, NVE
Svante Kyrö, VIF
Nils Martin Arh, VIF
Arne Stensvik, NVE
(skolisseproblemer)

18

FOSSEKALLEN

16.15.9
16.53.8
17.37.2
17.54.9
17.55.0
22.32.0

Eivind i mål på 1500.

Jan Ake Petterson, VIF, i mål på
1500 m.

Klasse

42-50

år

Arvid Røv, Tokke
Asbjørn Knudsen, Nore
Karl Nilsen, Nore
John Bakkalia, Tokke
Arthur Berg, Nore
Arne Kaaseth, Nore
Oddvar Ueland, Kontoret
John E. Knudsen, Nore
Helge Marthinsen, Smestad
Klasse

over 50 år

Oddvar Sætrang, Flesaker
Nils Horn, Linjeområde 2
Hans Kristiansen, Nore
Kåre Akselsen, Tokke
Hans Groven, Nore
Finn Tønsberg, Smestad
Middeltid
B-klasse
Det svenske

orienteringslaget

får s:n velfortiente

Lengde:

Torbjörn Granström, VIF
6.04
Lennart Lindström, VIF
5.70
Øivind Lie, NVE
5.67
Dag Roti, NVE
5.53
Lars Gunnar Jönsson, VIF
5.38
Aril Thommesen, NVE
5.02
Poengmessig ga det 54.5-33.5 i svensk
favør.

Orientering
Mens storparten av NVE's idrettsutøvere oppholdt seg på Sollentuna Idrettsplats, var våre 8 orienteringsentusiaster
samlet til dyst ved Agesta med garderobe
i en nedlagt kjernekraftstasjon.
Terrenget var flatt med mange små
koller, til dels tett krattskog, og vi så
foran oss problematisk orientering. Gamle ringrever i orientering som Tøndevold
kom med gode råd: Ikke mist hodet, da
får en problemer. Gå forsiktig ut.
Vi konkurrerte i 2 klasser med lang
(7,5 km) og kort (5 km) løype, og med
4 mann fra hvert land i hver klasse. Av
disse 4 skal 3 mann telle i lag-konkurransen.
Når sant skal sies var orienteringen
relativt lett og ble av Oddvar Andreassen betegnet som terrengløp. Til tross for
dette greide noen av oss å bomme så
ettertrykkelig at vi havnet helt i feil ende
av resultatlistene. Evert Andersson, svenskenes 0-oppmann sørget for et prikkfritt arrangement.
Lang

løype

(7,5 km):

Henrik Fimmerstad, VIF
Gunnar Eriksson, VIF
Erik Lindberg, VIF
Oddvar Andreassen, NVE
Per Spæren, NVE
6, Ingemar Wretman, VIF
Asbjørn Landsnes, NVE
Tormod Syrtveit, NVE
Kort

løype

51.51
51.54
1.07.05
1.07.52
1.09.09
1.11.35
1.33.45
1.35.45

pokal.

ikke noen demper på den etterfølgende
kameratfest på Flamingo Hotell i Solna.
Premieutdeling og vandrepokal-overrekking ble foretatt, og etter en bedre middag hvor Evert Andersson ledet allsangen og sørget for den rette stemningen,
slapp en trio til med dansemusikk som
varte ut i de små timer. Ingen skal kunne
komme og si at vi ikke vant festen.
Sverigeturen ble avviklet uten uhell
eller problemer, alle var fornøyde, og vi
ser fram til neste års utvekslinger og,
ønsker Vattenfall IF velkommen til vinteren.

Østlandsverkenes
skirenn 1975
Nore var arrangør for østlandsmesterskapet som ble avviklet på skistadion i
Vikangrend, under svært fine forhold.
Værgudene viste seg fra den beste side,
og mange bleke kontoransikter fikk sin
første gyllenbrune påskefarge.
I løpet var det snaut 60 deltakere, men
ved den festlige tilstelning som festkomiteen hadde laget i stand var der langt
bort imot 100. Resultatlistene forteller
for seg, men på festen var det ingen som
manglet kondisjon.
Det bør nevnes at Finn Tønsberg
(Smestad) og Hans Groven (Nore) begge
har deltatt over 20 ganger i dette mesterskap.
Arvid Røv (Tokke) var i år vinner av
Generaldir.premie.
I år var det Nore og Tokke som var
de som hadde de beste lag og forsynte
seg grådig av vandrepokalene.
Hele arrangementet var mønsterverdig
lagt opp, og vi fra Nore ønsker Smestad
lykke til med neste års arrangement.
J. K.

(5,0 km):

Arne Palm, VIF
48.35
Knut Rønniksen, NVE
49.15
Gunnar Forsström, VIF
49.16
Erik Tøndevold, NVE
50.08
Erik Kielland, NVE
50.46
Evert Andersson, VIF
51.05
Torsten Fritjofsson, VIF
54.18
Sven Ammerud, NVE
56.43
Poengmessig ga dette: Vattenfall 319.46,
NVE 380.55.

A-klasser
Klasse under

Selv om Vattenfall vant det meste, for
ikke å si alt, på idrettssiden, så la det

Klasse

35 år

Knut Solvang, Mår
Age Larsen, Linjeområde 2
Per H. Grinde, Nore
Reidar Nylund, Kontoret
Knut Gislerud, Hakavik
Harald Folserås, Linjeomr. 2
Trygve Lilleland, Mår
Dagfinn Haslund, Tokke
35-42

35.41
37.52
38.19
39.28
40.23
41.23
41.54
45.09

år

1.Bjarne Trulsen, Nore

35.20

39.20
40.41
41.28
41.36
42.06
42.22
46.01
47.02
47.41
36.18
38.46
41.40
41.52
43.30
51.47

35.51

Torild Andersen, Kontoret
Lars Skogen, Nore
Inger Tangen, Linjeområde 2
Kari Larsen, Linjeområde 2
Tone Lilleland, Mår
Odd Sandvik, Linjeområde 2
Wencke Sandvik, Linjeomr. 2
Kirsten Marthinsen, Smestad
Lars Våer, Mår
9. Gjertrud Hagen, Nore
Margit Røv, Tokke
Magnar Grinde, Flesaker
Ole Solheimjordet, Nore
Paul Tangen, Linjeområde 2
Gunhild Berg, Nore
Trygve Svendsrud, Nore
Harald Gråterud, Kontoret
Gerd Grinde, Nore
Edith Knudsen, Nore
Olaf Rudi, Nore
Torgrim Bjørtuft, Mår
Gunvar Sagen, Kontoret
Alfhild Ueland, Kontoret
Engebret Aasen, Linjeomr. 2
Torstein Hagen, Nore
Valborg Knudsen, Nore
Bjørn Andersen, Kontoret
27. Else Hagen, Tokke

36.00
36.04
36.05
36.33
34.38
34.12
33.58
37.59
38.10
33.32
38.14
33.21
32.59
38.50
32.50
32.31
39.14
31.58
31.26
30.59
30.48
30.45
29.17
28.39
28.12
26.55
24.37
47.04

NEKF's pokal til beste tid uansett
klasse: Bjarne Trulsen, Nore 35.20, 1.
gang.
Ingeniørenes pokal til beste 2-manns
lag over 42 år. Skal vinnes 3 ganger.
Tokke v/ Arvid Røv og John Bakkalia
80.56, 3. gang.
NEKF's pokal til beste 2-manns lag
under 42 år. Skal vinnes 3 ganger. Nore
v/ Bj. Trulsen og Per H. Grinde 73.39,
3. gang.
Brødr. Berntsens pokal til beste 3manns lag uansett klasse. Skal vinnes 3
ganger. Nore v/ Bj. Trulsen, P. H. Grinde og Asbj. Knudsen 114.20, 2. gang.
Maskinmesterforeningens pokal til løper nærmest middeltid: Hans Groven,
Nore 43.30, 1. gang.
Norelektro-pokalen til det 2-manns
lag som ligger nærmest middeltiden i Bklassen: Linjeområde 2 v/ Inger Tangen
og Kari Larsen, 1. gang.
Innsatspremier:
For 5 år: Knut Gislerud, Hakavik
Oddvar Ueland, Kontoret
For 10 år: Helge Marthinsen, Smestad
Hans Kristiansen, Nore
For 15 år: John E. Knudsen, Nore
Oddvar Sætrang, Flesaker
Generaldirektørens premie ble i år satt
opp i klasse 42-50 år og ble vunnet av
Arvid Røv, Tokke.
FOSSEKALLEN

Ranaverkenes årlige skirenn

Jenter

14 år

1. Aina Leirbekkhei
Gutter

15 år

Frode Valla
Kjell Ervik
Gutter

Løypelengde
Gutter 9 år

Gutter

Damer

35-42

år

Eldbjørg Bjerknesli
Tordis Johnsen
Liv Fjelldal
3. Reidun Valla
Damer

25.54
28.12
29.37
37.54

1. Helga Mathisen

35.35

Jenter

Jenter

22.45
23.49
24.10
27.09

23.30

13 år

Sonja Nygård
Margareta Karlsson

Jenter

Gutter

27.34
31.05

Knut Liland
Øystein Tverrå
Frank Martinsen
Herrer

35-42

42-50

1. Hans Aksel Fjelldal

år.

47.37
48.08
52.06
65.05

år

Odd Fjelldal
Age Irgens
Trygve Bjerknesli
Knut Lyngstad
Magnor Johnsen
Bjørn Sveum
Herrer

14 år

40.21
44.00
53.09

Kåre Angermo
Age Valla
Audun Neraas
John Nygård
Herrer

Gutter

10 km.

42.02
46.19
4729
4.48
55.21
56.03

over 50 år

50.40
1.Sigurd
Hysjulien
Generaldirektørens
premie til Knut Liland som har dagens beste tid 40.21.
Eliterenn.
Løypelengde
Damer 25-35
år

1. Torunn Neraas
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5 km.

25.29

Fra løypa.

18.38

5.25

7 år

3.11
3.18

8 år

3.00

Barnerenn
Jenter 3 år 200 m

1. Kari Angermo
2. Marianne Strand
Gutter

Eliterenn.
Løypelengde
Herrer 25-35
år

3.23

7 år

Nils Tore Bjerknesli
Knut Angermo
Gutter

4.13

6 år

1. Ronald Angermo

12 år

1. Berit Irgens

1. Hilde Strand
Gutter

14.05
16.27

500 meter.

1. Anne Rita Karlsson

Løypelengde
5 km.
Gutter 12 år

Ståle Johnsen
Tore Lian
Arne Rode Neraas
Ingebjørn Nygård

Løypelengde
Jenter 6 år

1. Jan Egil Valla

over 50 år

12.55
15.07
23.40

11 år

Oddvar Lind
Kjell Monsen

«Vassfarrennet» ved Ranaverkene ble
avviklet søndag 13. april. Værgudene
viste seg fra den beste siden. Dagen
opprant med strålende solskinn og gode
føreforhold.
Før startskuddet gikk kl. 11.00 lå forholdene vel til rett med godt preparerte
løyper, musikk ved start og innkomst, og
det var anledning til å få kjøpt forfriskninger på hytta i Sauvassåga.
Det var kjempestor deltagelse med
hele 80 startende. Spenningen nådde klimaks under eliterennet om hvem som
dro avgårde med generaldirektørens premie. Denne bragd stod Knut Liland for
med dagens bste tid på 40.21. Det bør
også nevnes at 36 deltagere greide fordringene til skimerket.
Umiddelbart etter rennet var det premieutdeling. Alle deltagere fikk premie,
og stemningen var på topp.
Kort sagt ble det et vellykket arrangement.

14.30

10 år

Benoni Neraas
Ørnulf Irgens
Terje Nygård
i Sauvassåga.

17.47
18.07
19.08

10 år

1. Astrid Fjelldal

Hytta

25.09

2,5 km.

Ørjan Strand
Frank Martinsen
Rune Roghell

Gutter

18.42

16 år

1. Lillian Johnsen

Jenter

21.25
23.52

16 år

1. Stig Bjerknesli
Jenter

27.42

4.43
8.25

3 år 200 m

1. Fred Liland
2. John Viggo Nygård

2.50
4.55

Besøk fra Colombia
mai hadde
I ukene 28. april-3.
Elektrisitetsavdelingen besøk av ingeniør Hector Hernandez. Hernandez
har en stilling i sitt hjemland som
svarer ganske mye til hva Køber arbeider med hos oss. Den første dagen
han var på besøk, hadde hele avdelingen en samtale med ham over en
kaffetår i et av møterommene. Det er
ikke sikkert at Hernandez syntes at
vår kaffe var særlig god. Colombia er
nemlig en meget stor produsent av
kaffe som reprsenterer mer enn 50 %
av landets eksportverdi. De produse-

Jenter 4 år 200 m
1. Cecilie Sveum

5.05

Gutter 4 år 200 m
Kjell Irgens
Leif Arild Lind

3.15
4.35

Jenter 5 år 200 m
1. Eirin Tverrå

2.12

Gutter 5 år 200 m
1. Ståle Lian

2.22

Turrenn 5 km.
Knut Lyngstad
Rune Karlson
Halvor Lian
Asta Liland
Jorun Monsen
Kåre Angermo
Inger Sveum
Knut Liland
Ingebjørg Bugge
Ellen Dahl
Trygve Bjerknesli
Grete Monsen
Normann Mathisen
Aina Leirbekkhei
Solbj. Lian
Vigdis Martinsen
Inger Strand
Asbjørn Monsen
Birger Sørensen
Annbjørn Leirbekkhei
Elbjørg Bjerknesli
Øystein Tverrå
Lillian Johnsen
Liv Fjelldal
Randi Angermo
Solbj. Tverrå
Torun Nerås
Sigurd Hysulien
Stig Bjerknesli
Mangor Johnsen
Hans Fjelldal
Inger Berit Sørensen
Kjell Ervik
Frank Martinsen
Arna Karlson
Tordis Johnsen
Gjert Strand
Frode Valla
Marian Børli
Allis Lind
Gerda Nygård
Helga Mathisen
Gerd Øren
Age Valla

rer noe av verdens beste kaffe. Variasjoner i kaffeprisen på verdens-markedet betyr mye for Colombia, hvis
f. eks. kaffeprisen synker med en cent
pr. pund på New York børsen innebærer det en nedgang på 7,5 mill. dollar i årlig inntekt for landet. Dette betyr ca. 50 cent for hvert individ, og
det igjen betyr ganske mye når pr.
capita-inntekten ikke er høyere enn
ca. 250 dollar i året.
Men vi skulle ikke snakke om
kaffe. Derimot var vi interessert i elektrisitetsforsyningen i Colombia. Hernandez beskrev landets ressurser. De
har olje på grensen mot Equador og
på grensen mot Venezuela. Uheldigvis
ligger størsteparten av oljekildene innenfor nabolandenes territorier. Colombia har noe kull, men vesentlig
har de vannkraft. Vannkraft har de
mye av fordi det regner mye i landet.
på sine steder er det 13 meter pr.
år. Når dertil kommer at det er et
gående
fjelland med flere nord-syd
fjellrekker gjennom landet, kan en
forstå at det er store muligheter for
utnyttelse av vannkraft der. Landet
er nå til 95 % forsynt med vannkraft.
Hittil er bygget ut ca. 2000 MW.
Økonomisk utbyggbare ressurser går
opp i kanskje rundt 20 000 MW. Laner ikke helt
dets vannkraftpotensial
nøyaktig registrert. En del av vannkraften ligger i de østre deler av landet på skråningen ned mot Amazonbassenget og Orinocoelvens nedslagsdistrikter. I disse distrikter er det
imidlertid svært lite folk bosatt og da
avstandene over til de tettere befolkede distriktene mellom fjellene er
forholdsvis lange, er det vesentlig
i fjelldistriktene
vannkraftkildene
østenfor som interesserer.
Colombia er ca. 1,1 millioner kvadratkilometer i størrelse, dvs. på størrelse med hele Skandinavia. I dette
landet bor det ca. 23,5 millioner mennesker, dvs, omtrent like mange som
i Skandinavia. De største byene er
elektrifisert, og det er et samkjøringssystem mellom de største kraftforsyningssystemene i landet. Videre samplanlegges. En
kjøringsforbindelser
hel rekke mindre byer og tettsteder
er uten elektrisitet. Utbyggingstakten
ligger i dag på 11-12 % pr. år, og
en skal merke seg at dette i stor
grad er utbygging for forsyning av
nye områder, i mindre grad økning i
det etablerte system. I planleggingen
av utbyggingen av dette systemet spiller Hernandez en sentral rolle. Han

arbeider med hvordan kraftproduksjonen bør settes sammen og hvordan
systemet skal syes sammen. Hans selskap ISA er sammensatt av 3 interkommunale selskaper foruten et statlig selskap som arbeider med utbygdistribusjonssystemene
av
gingen
rundt omkring i landet.
Kraftkildene i Columbia er tydeligvis økonomisk gunstige og gir muligheter for en økonomisk energiforsyning i fremtiden. Fallhøydene er til
dels store. Han nevnte et prosjekt som
de arbeidet med hvor de ønsket å
bygge ut for en fallhøyde på 2000 meter. Dette er langt over verdens-rekorden, og prosjektet lar seg neppe
gjennomføre i ett fall. Hernandez
nevnte prosjekter i fleng på størrelsesorden 500-1300 MW.
Hernandez er særlig interessert i å
bli kjent med hvordan vi i Norge
har utviklet metodikk for vurdering
av produksjonselementer som tilskudd
til hovedsystemet. Det er mulig at de
metoder vi anvender vil passe bra for
Colombia. Vi er glade hvis vår sympatiske gjest kunne finne noe av interesse fra vårt arbeidsfelt som han
kan ta med seg tilbake til sitt hjemland.
Asbjørn Vinjar

Professoren: - Kva ville du gjera om
to nyfødde born vart ombytte?
Kandidaten: - Er det heilt sikkert at
dei vart ombytte?
- Ja, sjølvsagt.
- Då ville eg sjølvsagt byta dei om

att.
Rettskriving - det er noko for menneske som ikkje har råd til å halda privatsekretær.
Alle vil gjerne leva lenge, men ingen
vil verta gamal.
FOSSEKALLEN
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Lave kraftpriser

sløsing eller velstand?

Av konsulent Magnus Myrtveit og overingeniør Kjell Køber
Fagsjef Wessels artikkel om kraftkostnader og kraftpriser i Fossekallen
nr. 2 1975 gir grunn til kommentarer.
I artikkelen blir det innledningsvis
hevdet at grensekostnadsprinsippet innebærer for lave kraftpriser. Videre at
dette fører til sløsepreget forbruk og
feil dimensjonering av produksjonsapparatet for elektrisitet, idet bare
den billige del av vannkraften i hver
enkelt kraftkilde blir økonomisk nyttbar. Det heter også at lignende forhold gjør seg gjeldende for kraftledninger og at elektrisitet fra vannkraft
verdsettes til omtrent det halve av hva
tilsvarende energi ville koste om den
ble framstilt i varmekraftanlegg.
På bakgrunn av at en uten grensekostnadsprinsippet ikke vil ha rasjonelle kriterier for hvordan omfanget
og sammensetningen av produksjonsapparatet for elektrisitet skal fastsettes
er det grunn til å belyse noen av de
problemer Wessel har omtalt. Særlig
er det grunn til å fremheve at det er
grensekostnaden og ikke elektrisitetsprisen som er bestemmende for ressursutnyttelsesgraden.
Som kjent nyttes grensekostnadsprinsippet som rettesnor ved dimensjoneringen av kraftproduksjonsapparatet. Dette innebærer imidlertid ikke
at alternativkostnaden for varmekraft
blir utelatt fra vurderingen. For et
isolert anlegg vil varmekraftens kostnad ennå ligge høyere enn grenseelektrisitetsprodukfor
kostnaden
sjonsapparatet totalt, fordi samspillet
mellom varmekraft og vannkraft fører
til en reduksjon av grensekostnaden.
Det beror således på en misforståelse når Wessel mener at planleggerne
ikke ser på alternativkostnaden når
vannkraft skal dimensjoneres og det
er heller ikke riktig at kostnadsvurderingen er forskjellig for varmekraft
og vannkraft. Ved kostnadsvurderingen tas det også hensyn til mulighetene for import av elektrisitet. Etter
dette burde det være klart at det
ved kosttnadsvurderingen tas hensyn
til varmekraften som alternativ til
vannkraft.
Det er heller ikke slik at fastleggingen av utbyggingsomfanget for de
enkelte anlegg og dermed for totalsystemet, slik Wessel kan forstås, blir
bestemt av «lave kraftpriser». Omfanget og dermed ressursutnyttelsesgraden blir bestemt av grensekostnaden
det tas
for det produksjonskvantum
sikte på.
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Ved prissetting etter grensekostnadspirnsippet vil forbrukerne innrette sitt forbruk etter den faktiske
kostnad for det marginale kvantum
som må skaffes.
I fall lave priser tolkes som priser
som er lavere enn grensekostnaden
for vedkommende produksjonsmengde, har Wessel rett i at kraftsalget
med de nåværende priser blir større
enn det en ville få ut fra ressursallokeringshensyn alene. Det ekstra kvantum som selges blir imidlertid produsert til lavest mulig kostnad, selv om
prisen som oppnås ikke gir full kostnadsdekning. Den manglende kostnadsdekning kan ses på som en overføring av inntekt fra produsent til
forb ruker.
Størrelsesordenen av det kvantum
det her dreier seg om vil avhenge av
priselastisiteten for elektrisitet. Kjennskapet til denne er dårlig, og det er
derfor vanskelig å si noe nærmere
om dette kvantumet.
I denne forbindelse er det grunn til
å peke på at priser som avviker fra
grensekostnaden, men som bidrar til
oppfylling av myndighetenes prispolitiske målsetting må ansees som mer
«riktige» enn priser lik grensekostnaden. Dette henger sammen med at
det er våre politikere, representert
ved myndighetene, som har det avgjørene ord om hva som skal betegnes
som velstandsutvikling.
Det må være helt klart at ønsket
om en lavprispolitikk for elektrisitet
hittil har hatt sterk tilslutning hos
våre politikere, bl.a. av sosialpolitiske,
distriktspolitiske og industripolitiske
årsaker. Om en faglig og politisk
kan være uenig i den politikk som føres er det ulogisk å gjøre planleggerne
ansvarlig for den.
Under overskriften samfunnsøkonomisk selvplageri hevdes det at de
lave kraftpriser og det raskt stigende
velreduserer
elektrisitetsforbruk
standsutviklingen. Før vi kommenterer fremstillingen om dette kan det
være nyttig med et kort historisk tilb akeblikk.
Før oljefunnene i Nordsjøen ble
Norges vannkraft betegnet som «vår
vidunderlige vannkraft», den ble omtalt som et av våre viktigste naturgitte
fortrinn, den var valutaskapende og
skulle skape fremgang, lys og trivsel
i ethvert hjem. Det var således ganske
naturlig at Stortinget, når spørsmålet
om utbyggingstempo ble diskutert, ga

uttrykk for at «En bør komme på
forskott med kraftutbyggingen». Med
dette mentes at en burde til enhver
tid ha så rikelig tilgang på energi at
nye industribedrifter eller andre forbrukere som meldte seg umiddelbart
skulle få sitt elektrisitetsbehov dekket.
Etter hvert ble så elektrisiteten ført
fram til så å si hvert eneste norske
hjem, og med stor innsats vokste det
fram nye samfunn knyttet til virksomheter hvor vannkraften var en av de
viktigste produksjonsfaktorer. Det velstandsnivå vi etter hvert kom opp på,
svekket interessen for det mer matnyttige og behovene for rekreasjon, friluftsliv og kulturell aktivitet ble tillagt større vekt. For mange som hadde fått dekket sine behov for mat og
klær, lys og varme meldte spørsmålet
om verdien av naturopplevelser seg
med større styrke. Den «rikmannsholdning» til ressursanvendelsesproblemene som etter hvert meldte seg,
ble betydelig forsterket etter at det ble
klart at oljefunnene i Nordsjøen radikalt har endret landets ressursmessige
situasjon. Det forhold at en samtidig
med påvisningen av nyttbare oljefunn
i Nordsjøen har fått en enorm prisstigning på energibærere på verdensmarkedet har så med ett fullstendig
endret vilkårene for norsk energipolitikk.
De omstillingsproblemer som her
reiser seg, gir imidlertid ikke grunnlag
for å betegne det som hittil er gjort
som økonomisk selvplageri. De gir
heller ikke noe realistisk grunnlag for
å ta del i den dessverre utbredte klagesang om at det blir for lite til overs
for dekning av alle gode formål som
kan regnes opp.
For vannkraften er forholdet at de
investeringer som hittil er foretatt er
blitt mer rentable og at omfanget av
våre gjenstående nyttbare ressurser
(om en bare ser på anvendelse til
kraftproduksjon) har øket som følge
av energiprisøkningen.
Selv om en etter hvert får store
valuta-inntekter fra oljeeksport og alternativkostnaden for elektrisitet som
i dag leveres til vår kraftkrevende industri har økt meget sterkt, bør en
også når det er tale om velstandsutvikling ta hensyn til dem som har sine
levevilkår knyttet til denne industrien.
Det er vel fortsatt enighet om at priser og leveringsvilkår i de kontrakter
som er inngått skal holdes selv om

politiske hendinger kan påvirke energiprisene.
Det er politiske spørsmål hvorvidt
overskuddet (grunnrenten) ved kraftproduksjonen skal bli beholdt hos
avgis til staten,
kraftprodusentene,
eller overføres til elektrisitetsforbrukerne gjennom priser som er lavere
enn grensekostnadene. Med prisstoppen for elektrisitet forrige år i friskt
minne må det være klart at sammenog
hengen mellom elektrisitetspris
velstandsutvikling kan oppfattes anderledes enn det Wessel gir uttrykk
for.
Den lavprispolitikk som føres skyldes således ikke faglig uklarhet, men
politiske hensyn til prisens betydning
for velstandsutviklingen.
Til slutt noen mer personlige refleksjoer fra vår side om energisituasjonen:
Det synes å være grunn til å peke
på at det sterke engasjementet når det
gjelder økonomisering med elektrisitet
bør overføres til energisektoren for
øvrig. Vannkraften er tross alt en fornybar ressurs og den økonomiske belastning det er å holde i drift det som
allerede er utbygget skulle ikke gjøre
det nødvendig å snøre inn energilivremmen.
Den ensidige interessen for elektrisitetsproduksj on og elektrisitetsforbruk har ført debatten om økonomisk
vekst og vekst i energiforbruk inn på
et sidesepor. Her diskuteres, for det
meste uten tanke på endring i holdning og adferd, tåkede problemstillinger om 0-vekst og balanse. Ressursene
i Nordsjøen, som er blitt vår viktigste
omtales nærmest som
vekstfaktor,
midler til avdemping av skadevirkninger i vannkraftsektoren.
Det som hittil synes oppnådd er et
velferdstap hos befolkningen p.g.a.
den skyldfølelse for sløsing, miljøskader og manglende solidaritet med utviklingsland og kommende slekter
som brer seg. I tillegg har en ved
kravet om «en ny vekstpolitikk» fått
vendt oppmerksomheten bort fra det
ansvar som påligger det enkelte frie
menneske for de disposisjoner som
foretas. Ikke noe er til hinder for at
folk kan spare på energi og andre ressurser og øke sine ytelser til U-land,
selv om dette etter hvert vil få følger
i landet.
for produksjonsstrukturen
De som virkelig mener at en «ny
vekstpolitikk» er nødvendig, kan inngå langtidsavtaler om ytelser til f. eks.
Kirkens Nødhjelp.
Ellers vil vel mange øke sitt nåværende forbruk samtidig med at de
søker å avlaste sin samvittighet ved å

stemme på et parti som har en formulering om 0-vekst på sitt program.
Det som nå er sannsynlig er at vi
som følge av visse pressgruppefremstøt og sektortankegang demper tempoet i kraftutbyggingen samtidig med
at vi ved anvendelsen av olje-inntektene får realisert en vekst i vårt faktiske energiforbruk (herunder medregnet energiinnholdet i importerte
varer og tjenester) som er sterkere
enn noen gang i vår historie. Det uttak av ikke fornybare ressurser til vårt
bruk av den manglende solidaritet
med de sultende i verden som dette
vil medføre vil hos noen gi reell grunn
til skyldfølelse.

Kr. Wuttudal

ler-utvalgets innstilling lar seg vanskelig
møter,
gjøre i hovedsamarbeidsutvalgets
men Moe trakk fram hovedpunktene.
NVE's organisasjon er ikke egentlig noe
velegnet mønster, hverken når det gjelder
representasjon fra de ansatte på styreEtaplanet eller i samarbeidsutvalgene.
tens hovedstyre er egentlig et rådgivende
og repreorgan for Generaldirektøren,
sentasjon her vil da ikke gi den medbestemmelse som var tilsiktet. Det er jo
imidlertid en mulighet for at etatens organisasjon vil bli endret i løpet av den
nærmeste fremtid, og det vil da være naturlig å ta stilling til hvilke praktiske
tlitak som må gjøres for å kunne gi den
merinnflytelse som forutsettes i innstillingen fra Holler-utvalget. En må imidlertid også her ta den reservasjon at
det som foreligger er en innstilling, og
det er først i det øyeblikk det foreligger
endelige bestemmelser at en får resultatet, og det blir da først den rent praktiske tilrettelegging av tiltakene kan ta
i
til. Også samarbeidsutvalgsordningen
NVE er såvidt spesiell at tilpassing til
forslaget vil by på vansker før en omorganisering er gjennomført.

Blandkorn
Anatomi
Gjennom menneskekroppen går det ei
stong som me kallar ryggsøyla. På den
eine enden sit hovudet, og på den andre
sit me.

Framsteg
Sonen din er vorten retteleg flink til
å spela på fele, sa musikklæraren til ei
1110r.

Fødselsdato 17/9-1906. Begynte på
Aura 8/3-1950 som bilmekaniker.
1963 reparatør Solli-åsen Svorika. 1/11968 mek, verksted på Harang som
bulldozerreparatør. 4/1-71 på Gryttenanlegget som reparatør og tungtransportkjører. Sluttet 18/9-74.

Fra møte i hovedsamarbeidsutvalget
ved anlegg 19. mars
Holler-utvalgets innstilling. Orientering
vl direktør Torolf Moe
T. Moe sa i sin orientering at dette
var en betydningsfull sak for samarbeidsutvalgene og for de enkelte grener av
Statens virksomheter. Det er satt frist til
1. mai 1975 for å komme med sine
merknader til innstillingen.
En fullstendig gjennomgåelse av Hol-

Det var godt å høyra, svara mora.
— Eg trudde kanhenda at det berre var
me som hadde byrja å verta vane med
det.

Trekk i snora
Ei dame var ute og lufta hunden sin
som gjorde ein høgst turvande ting borte
ved eit tre. Som den fine dama ho var,
snudde ho ryggen til og venta, medan ho
heldt hunden i bandet.
Ein visargut som sykla forbi ropa:
No kan du godt trekkja i snora,
frue!

Flink herre
— Eg kan barbera meg utan å ta sigaretten ut av munnen.
— Det er vel ikkje noko, eg kan klyppa neglene utan å ta av meg sokkane.

Huff !
— Kva er det som har ei mengd bein,
grøne augo og gul rygg med kvite striper?
— Nei, det veit eg ikkje — kva er det?
Anar ikkje, men det sit på ryggen
din.
FOSSEKALLEN
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Smånyttfra Eldirektoratet

om 400/230 V-systemet på teknisk landsmøte i Skien mars -75.
Overingeniør Egil Røed foreleste om
Driftsforskrifter
for høyspenningsanlegg
på Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbunds kurssenter på Arabygdi april -75.
Fagsjef Alf Johansen, foredrag om
Kg1. resolusjon om krav til faglig utdannelse for elektrofagfolk ved Elektroinstallatørforbundets
generalforsamling
i
Kristiansand april -75.
Overingeniør Karsten Warloe, overingeniør Egil Røed og overingeniør Kjell
Amundsen, foredrag om lover og bestemmelser, saksbehandling på NIF-kurs
om kraftledninger
— status og utviklingstendenser, på Fagernes mai -75.

Konsulent Stein Christiansen deltok i
tariffkonferanse
i UNIPEDE's
regi i
Madrid 21.-23.
april -75 og med teknisk ekskursjon 24.-26.
april.
Kontorassistent
Marta Nergaard
og
konsulent Harald Breivik deltok i Norsk
Arkivråds
grunnkurs
på Lillehammer
12.-15. mai -75.
På kurset «Kraftledninger.
Status og
utviklingstendenser»
som ble holdt på
Fagernes 20.-23.
mai -75 deltok overing. Tor Næss, avd.ing. Tore Stensrød,
avd.ing. Sverre Øvrevik og avd.ing.
Trond Carlsen.
Overingeniør Kjell Amundsen, arbeidsmøte i CIGRE, Paris mai -75, arbeidsgruppe 32-02, systemplanlegging.

Deltakere på kurs
Avd.ing. Per Danielsen og adv.ing.
Tore Stensrød deltok i kurset «Drift av
kraftforsyningsanlegg, Personsikkerhet og
ansvar», i Trondheim 6.-8. januar -75.
Avd.ing. Steinar Grongstad deltok i
kurset «Stikking og beregning av høyspentlinjer med tremaster» i Lillehammer 27.-31. januar -75.
På NEVF/NEF's tekniske landsmøte i
Skien 6.-7.
mars -75 deltok overing.
Egil Røed, avd.ing. Per Danielsen og
ingeniør Bjørnar Brattbakk.
Avd.ing. Geir Bull-Njaa deltok i seminar som Skipselektroteknisk
forening
arrangerte i Sandefjord 5.-7. mars -75.
Avd.ing. Trond Carlsen deltok i et
EXEC 8-kurs som Computas arrangerte
i Oslo 10.-14. mars -75.
Konsulent Magnus Myrtveit deltok i
en konferanse om «Utnyttelse av spillvarme for oppvarming» som NIF arrangerte på Fagernes 20.-23.
april -75.
Overingeniør Ivar Glende, arbeidsmøte
i CIGRE, London april -75, arbeidsgruppe 32-04, systemplanlegging.

Forelesere fra E
Fagsjef Alf Johansen og overingeniør
Egil Røed, foredrag om Driftsforskrifter
for høyspenningsanlegg
og arbeid under
spenning (AUS) ved kursdager på NTH
januar -75.
Overingeniør Ingvar Steine, foredrag

Feriehyttene NVE
Frå 1. juni 1975 skal tinging
av opphald på feriehyttene gå
til fr. Margit Hjelseng, tlf. 589,
rom 570.
S. 0. Andersen er slutta i etaten, og han skal ha takk for det

arbeid han har hatt med hyttene. Det er mykje vellete å
høyre for det arbeidet han har
hatt med dette. Når ein sit i
Oslo og hyttene ligg langt borte
er det ikkje alltid like lett å
styre med slikt.
Red.

NVE's PERSONALE
Endringer i mars og april 1975
Nytilsatte:
Bakken, Erling
Ekroll, Arnfinn
Fjeldavli, Kolbjørn
Fossum, Even
Hesla, Asle
Hove, Reidun
Håland, Harald
Jenssen, Torleif
Kjelling, Reidar A.
Kristoffersen, Terje
Lian, Odd
Mosgren, Unni
Møller, Per J.
Nilsen, Per Einar
Roald, Nils
Tangen, Oddbjørn
Thomsen, Per G.
Tjugen, Knut J.
Øyre, Johannes
Aardalen, Kjell

Maskinmester
Montørformann
Elmaskinist
Driftsarbeider
Avd.ing. II
Ktr.ass.
Avd.ing. II
Driftsbestyrer
Ingeniør
Konsulent II
Opps.mann I
Ktr.ass.
Konsulent I
Avd.ing. II
Sekretær I
Ledn.formann
Avd.ing. II
Avd.ing. II
Elmaskinist
Maskinm.ass.

Vågåmo trafost.
Rana-verkene
Rana-verkene
Rana-verkene
SRS
AA
Skjomen-anl.
Glomfjord kr.verk
EEM
Ulla-Førre-anl.
SK-Melhus
SK-Lillesand
SAB
ESS
ESF
Innset-verkene
ESO
SBP
Vestlands-verkene
Tokke-verkene

Avansement og opprykk:
Andreassen, Gunnar S.
Huseby, Arne
Johansen, Odd E.
Jørgensen, Harald
Lauvbakk, Jorid

Konsulent II
Konsulent II
Montasjeleder
Overing. II
Ktr.fullm. I

AJ
AJ
Smestad traf ost.
SEG
Rana-verkene

Avansement og opprykk:
Meringdal, Per
Nilsen, Birger
Renå, Arne
Skaatøy, Norvald
Solvang, Ellen
Teigset, Arnold

Overmg. I
Kontorsjef
Ledn.fomann
Avd.ing. I
Maskinbokholder
Overing. I

SEG
AAØ
Aura-verkene
ET 4
Skjomen-anl.
SPV

Fratredelse med pensj on:
Andresen, Fritz Erik
Konsulent I
SA
Bergsli, Albert
Fagarbeider
Innset-verkene
Krogh, Rolf
Maskinm. i særkl. Innset-verkene
Fratredelse, annen:
Ambjørnrud, Sven 0.
Andersen, Odd Kåre
Fevik, Ivar
Grindvik, Borghild J.
Haukland, Petter
Hotvedt, Olav
Lie, Øyvind
Magdal, Anne-Mette
Rydningen, Hans E.
Røsås, Knut H.
Strand, Gullik
Søbstad, Terje
Aas, Reidar

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

Overing. I
Betjent
Ingeniør
Ktr.ass.
Opps.mann II
Avd.ing. I
Ingeniør
Ktr.ass.
Maskinm.ass.
Ingeniør
Ingeniør
Ingeniør
Ingeniør

SPV
AA
VU
SAH
Grytten-anl.
SBM
EEE
SA
Vestlands-verkene
SKA
SBP
SO
SBG

