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V ed begynnelsen til et nytt år er
det naturlig at vi kaster et blikk tilbake og reflekterer over de viktigste
hendinger innenfor NVE's interesseområder i året som gikk.
1975 var et travelt arbeidsår med
stor aktivitet og innsats ved alle våre
avdelinger. Vi får en stadig mer følbar økning i arbeidsvolumet i saker
som gjelder utredning, planlegging og
approbasjoner som følge av krav til
alternative løsninger, krav til supplerende utredninger og den utvidede adgang til å klage avgjørelser. Dette er
en situasjon vi må avfinne oss Ined
selv om vi må gjøre vårt til å holde
disse tilleggsarbeider innenfor en rimelig grense. Driften av våre anlegg
gikk programmessig uten spesielle
overraskelser. Kraftdekningen var tilfredsstillende samtidig som et uvanlig
godt vannår kombinert med redusert
forbruk i industrien som følge av konjunkturproblemer
gjorde det mulig
med stor krafteksport til Sverige — til
fordel for begge land.
Stortinget skapte gjennom sin behandling av Energimeldingen klarhet
i en del av våre problemer mens
andre, bl. a. vår holdning til fremtidig valg av varmekraft, ble stående
ubesvart. En vesentlig ting ble klarlagt: Det skal ikke bevisst etableres
en knapphetssituasjon på energi. Ingen vil stanse hjul. Det var bred enighet i Stortinget om at vår energipolitikk må bygge på en balansert avveining av hensynet til en fornuftig
ressursforvaltning og en sikring av
arbeidsplasser, vår konkurranseevne
og en rimelig økonomisk vekst.

1976 vil bli et nytt travelt arbeidsår som kan bringe betydningsfulle avgjørelser for vår etat. I løpet av februar vil hovedstyret behandle reviderte prognoser for landets kraftbehov
fram til 1985 og en kraftbalanse for
det samme tidsrom. Samtidig behandler hovestyret sak om gassbasert kraftverk i Karmøyområdet og spørsmålet
om gasskraftverk
på plattform
i
Nordsjøen. Noe senere følger en utredning om oljebasert kraftverk i Østlandsområdet. Senere utover året ligger det store saker og venter som perler på en snor.
Et spørsmål som vil interessere de
ansatte, nemlig om en bredere representasjon i etatens hovedstyre, ventes
avklaret i 1976. En melding bygget
på Holler-utvalgets innstilling ventes
da tatt opp til drøfting i Stortinget.
Ellers vil etatens langtidsplanarbeide
bli ført videre og vil bli lagt fram for
hovedstyret etter hvert som deler av
arbeidet blir ferdigbehandlet i LTPkomiteen.
I 1976 vil vi forhåpentligvis få fremlagt innstillingen fra det utvalg som
skal utrede behovet for energiøkonomisk forskning her i landet og som
skal vurdere behovet for et energiøkonomisk institutt. Som kjent er det
ikke oppnevnt noe nytt energiråd som
kan være myndighetenes rådgivende
organ når det gjelder den fremtidige
totale energipolitikk. I påvente av en
avklaring blir for tiden spørsmål med
tilknytning til energiutvikling og energisammensetning bearbeidet av Elektrisitetsdirektoratet, uten at direktoratet har den personelldekning som er

Administrasjonsdirektoratet

Organisasjonsspørsmål og langtidsplanlegging
I 1975 har NVE's organisasjonsform vært et sentralt arbeidsemne for
Saken
Administrasjonsdirektoratet.
har vært utførlig omtalt i forrige
nummer av Fossekallen, og en nevner
har
bare nå at Industridepartementet
sendt ut hovedstyrets uttalelse av oktober 1975 til «høring» hos fylkene,
elektrisitetsforsyningens organer m.fl.
Det er grunn til å tro at det i 1976 vil
kunne bli en avklaring av organisasj onsforholdene.
Langtidsplanleggingsarbeidet iNVE
resulterte i en rapport ved inngangen
til 1975 fra LTP-komiteen. I løpet av
året er det arbeidet videre i en del
prosjektgrupper under komiteen med
spesielle problemer. Skiftet i generaldirektørstillingen medførte et opphold
i den sentrale aktivitet på LTP-området, men arbeidet vil nå bli ført videre. Rapporter fra de nedsatte prosjektgrupper ventes i løpet av året for
vurdering i LTP-komiteen. Også i de
enkelte direktorater er rapporter fra
spesielle prosjektgrupper fremlagt for
vurdering og gjennomføring av tiltak.
Det er imidlertid i mange forhold slik
sammenheng mellom de foreslåtte tiltak og NVE's organisasjonsforhold at
det byr på problemer å ta standpunkt
til gjennomføring før organisasjonsspørsmålet er avklaret.

nødvendig for å løse et slikt ekstra
oppdrag. Sterke rasjonelle grunner taler imidlertid for at energi- og elektrisitetsspørsmål burde behandles under
ett, og at det derfor kan være naturlig
å la Elektrisitetsdirektoratet få en slik
utvidet funksjon.
1976 blir et spennende år som vil
stille oss overfor nye utfordringer og
kreve helhjertet innsats. Blant annet
er det i dette året vi skal gi oss i kast
med den krevende oppgave å knytte
et nytt vennskapsbånd med Danmark
ved å legge verdens hittil største kabel
i sjø mellom våre to land.
Jeg ønsker vel møtt til samarbeide
i 1976 med håp om at vi også i år
skal makte å oppfylle de store krav
som stilles til oss.
Godt nytt år til alle i etaten!
Sigmund Larsen

Av Torolf Moe

Utflytting fra Oslo av hovedkontoret: sjett 1975) og 1 392 mill. kr. (budEt av de spørsmål som har vært
i forbindelse
prosjektgruppeutredet
med LTP-arbeidet er spørsmålet om
utflytting fra Oslo av hovedkontoret
eller deler av virksomheten her. Utredningen ble gjort etter anm odning
som arbeider
fra Grande-utvalget
for stamed utflyttingsspørsmålene
i Oslo-området
tens virksomheter
generelt. Utvalgets innstilling når det
gjelder NVE og en del andre større
etater ventes avgitt i 1976.

Personalforhold
Arbeidet på personalsiden har i
1975 vært preget av oppbygging av
ved Eidfjordanleggsvirksomheten
anleggene og Ulla-Førre-anleggene og
av reduksjonen i sysselsettingen ved
og Grytten-anFolgefonn-anleggene
leggene. Det er fortsatt vansker med
å få dekket enkelte funksjoner ved
anleggene.
Ved driften av statskraftverkene er
det relativt liten øking i staben, men
det er ganske stor mobilitet innen
rekkene i form av overflytting etter
søknad til nye stillinger. Også ved
hovedkontoret og de andre administrasj onssteder er antall stillinger omtrent uforandret, mens avgangen er
liten. Tilgangen på søkere er her jevnt
over tilfredsstillende.
Etatens arbeidsmengde er økende
og arbeidsforholdene er med årene
blitt vanskeligere på grunn av det beskjedne antall nye stillinger som tillates opprettet. Prioriteringen av de
felter som må tilgodeses blir streng,
og det blir nødvendig å se på muligheter for nye rasjonaliseringstiltak og
for å skjære ned på virksomheten på
områder som ikke er av høy viktighetsgrad.

Administrasjon,økonomi
Budsjettene for 1975 viste høyere
tall enn 1974 og denne utvikling synes
å ville fortsette. Men stigningen er
reelt sett ikke stor, når en unntar infor statskraftvesteringsbudsjettene
verkene. Summene for investeringspostene for disse tre år, 685 mill. kr.
(regnskap 1974), 933 mill. kr. (bud-

sjettforslag 1976) bærer bud om sterk
aktivitetsøkning, men tallene må leses
med «deflaterende» briller; prisstigningstakten er omkring 15-20 % årlig
på dette området.
Kontorlokaleforholdene ved hovedkontoret er blitt trangere med årene,
men begrensingen i opprettelsen av
nye stillinger i Oslo-området og den
omstendighet at Varmekraftavdelingen ikke har ekspandert så sterkt som
en tidligere regnet med, har gjort at
vi uten særlige provisorier kan greie
oss frem til våren 1976 da driftssentralen i Samkjøringens bygg på Smestad er klar, og overflytning av personalet fra Middelthungsgate kan finne sted.
Juridiske saker
På dette felt er arbeid i gang med
en del lovendringerssaker vedr. konsesj onsavgifter, konsesjonskraft m.v.
NVE har også merket virkningene
av de nye lovregler om ekspropriasjonserstatning. De saker som nå står
for Høyesterett og som gjelder grunnlovmessighet en av bestemmelsene,
gjelder ikke NVE's saker, men vi har
tilsvarende spørsmål oppe i en rekke
skjønn. Et særskilt spørsmål i tilknytning til bestemmelsene og som i sterk
grad interesserer NVE er spørsmålet
om erstatningsutmålingen for fallretter. Høyesterettssakene vil muligens gi
rettledning om dette, selv om fallretter ikke er emne for de saker som nå
er fremme. For øvrig er det en jevn
virksomhet med skjønn for kraftanlegg og ledninger. En har ennå ikke
grunnlag for sammenlikning mellom
med
den tidligere skjønnsordning
overskjønnsadgang og den nye der
denne adgang er fjernet. Arbeidet
er blitt
med skjønnsforberedelsene
meget omfattende og tidkrevende,
men det var jo en tydelig utvikling i
denne retning allerede under den tidligere ordning.

EDB arbeid
-

Et internt utvalg i NVE har i sommer avgitt en rapport om datamaskinanvendelser og -behov i etaten. Utvalget har funnet at NVE på kort
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Elektrisitetsdirektoratet
Det har etter hvert blitt praksis at
det fra de enkelte direktorater innen
NVE ved hvert årsskifte blir gitt en
kortfattet redegjørelse for det som har
foregått i det forløpne år. Hensikten
med dette har vært å gi kollegene
såvel
innen elektrisitetsforsyningen,
innenfor som utenfor etaten, en orientering om de oppgaver man steller
med, samtidig som det har vært en
anledning til å takke medarbeiderne
for deres innsats og ønske dem alt
godt i tiden fremover, såvel i deres
gjerning på arbeidsstedet som privat.
Redegjørelsen har som regel vært inntatt i Fossekallens julenummer, men
i år må to av direktoratene av plasshensyn komme med sine betraktninger i det første nummer i 1976. En
del endringer i forhold til tidligere
orienteringer har derfor vært nødvendige, uten at det etterfølgende dog må
ses på som «mini-årsmelding» fra
Elektrisitetsdirektoratet.
Med bakgrunn i Stortingets behandling våren 1975 av St.meld. nr. 100
(1973-74), den nye energimeldingen,
må det vel kunne sies at etaten og
direktoratet har fått klarhet i en del
spørsmål som man stilte seg for ett år
som primær
siden. Kjerneenergien
energikilde synes som kjent ikke aktuell før videre utredninger vedrørende sikkerheten i samband med eventuell utnyttelse av denne energikilde
er nærmere utredet. Et standpunkt fra
Stortingets side for eller imot utbygging av kjernekraftverk også i Norge

sikt stort sett har dekning for datamaskinbehovene og at det i de par
nærmeste årene ikke er grunn til anskaffelse av et større data-anlegg. Det
foreslås oppnevnt et permanent rådgivende EDB-utvalg for planlegging
innenfor arbeidsog koordinering
feltet.

Samarbeidsutvalg
Innenfor samarbeidsutvalgene i etaten har virksomheten i året som gikk
vært preget av arbeidsmiljøspørsmålene og av de nye forslag om ansattes
medbestemmelse i statens virksomheter. På begge disse felter ventes det
i løpet av året vedtak om nye lover og
administrative bestemmelser av vesentlig betydning for alle arbeidsplasser i NVE. Det må ventes at disse
saker fortsatt vil oppta utvalgene
sterkt i gjennomføringsfasen.
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kan derfor ikke forventes før tidligst
i 1978. Dette forutsetter imidlertid at
nødvendige utredninger foreligger i
god tid før nevnte tidspunkt, og en
komite — eventuelt supplert med
som skal vurdere
arbeidsgrupper
disse sikkerhetsspørmål er ennå ikke
oppnevnt av regjeringen. Eventuelt
kjernekraftverk vil etter dette først
kunne få betydning for dekning av
tidligst i
landets elektrisitetsbehov
1987.
For dekning av landets elektrisitetsbehov i årene fremover har Stortinget
prioritert fortsatt vannkraftutbygging,
dog med naturvernmessige forbehold.
Det har samtidig ønsket konsesjonsmessig behandling av landbasert gasskraftverk, samt vurdering av eventuelt
varmekraftverk basert på olje. Gasskraftverk lokalisert på plattform og
kraftutveksling med våre naboland synes også å representere alternativer
som det kan reises spørsmål om i denne sammenheng.
Utredninger i samband med nevnte
har
kraftdekningsmåter
alternative
vært under bearbeidelse i 1975. Behandling av spørsmål med tilknytning
til utarbeidede alternative gasskraftprosjekter på land har også funnet
sted såvel innen NVE som i andre
etater sentralt og dessuten i de distrikter som eventuelt kunne bli berørt av
slik utbygging. Sistnevnte sak vil bli
behandlet av NVEs hovdstyre i løpet
av februar, og denne vil sammen med
vurdering av oljekraftverk bli overfor visendt Industridepartementet
dere behandling. Fra Stortingets side
er det forutsatt behandling av disse
saker våren 1976.
Med basis i senere oppgaver vedrørende tilgjengelige gassforekomster
og den kostnadsutvikling som har
funnet sted synes eventuelt landbasert
gasskraftverk enda ugunstigere teknisk/økonomisk sett enn tidligere antatt. Hvorvidt Stortingets behandling
av nevnte saker vil gi oss avklaring
når det gjelder valget av eventuelle
er det
alternative varmekraftverk,
imidlertid vanskelig å uttale seg om
nå. Tidspunktet for når det er nødvendig å supplere vårt vannkraftdominerte produksjonssystem med andre
kraftgenereringsformer kan her få stor
betydning.
I samband med vurderingen av sistnevnte spørsmål er nye prognoser for
under utredkraftbehovsutviklingen
ning samtidig som mulig utbyggingsResulterende
revurderes.
program

Av Gunnar Vatten
kraftbalanse utarbeides på grunnlag
av disse utredninger og vil indikere
det sannsynlige tidspunkt for introduksjon av eventuelt varmekraftverk.
Selv om det nevnte materiale ennå
ikke er ferdig bearbeidet, kan det
imidlertid alt nå med bakgrunn i de
erfaringer som er høstet i den senere
for
tid, sies at forbruksutviklingen
elektrisitet sannsynligvis vil bli langt
lavere enn anntatt i NVEs prognoser
utarbeidet våren 1974 og fremlagt i
forbindelse med St.meld. nr. 100. Når
det gjelder den alminnelige forsyning,
skyldes den lavere forbruksutvikling
bl. a. at prisfordelen for elektrisitet er
blitt vesentlig redusert siden våren
1974. Det synes fortsatt å være en
viss økonomisk motivering for overgang fra olje til elektrisitet bl. a. i boligoppvarmingen, men den er som
nevnt mindre enn tidligere, og som
det er redegjort for senere, har dårligere konjunkturer for industrien bevirket nedgang i dennes forbruk.
Med bakgrunn i den registrerte lavere vekst i elektrisitetsforbruket har
det fra enkelte hold vært reist kritikk
mot «prognosemakerne» i NVE. Det
sies at prognosene utarbeides i den
hensikt å oppnå et unødig høyt utbyggingsprogram som igjen er medvirkende til økning av behovene. Stor
krafttilgang skal virke som insitament
til større kraftforbruk.
Riktignok nyttes prognosene som
underlag ved vurderinger av hva man
på kraftutbyggingssiden og nettsiden
må være forberedt på å kunne dekke,
men selve utbyggingstakten tilpasses i
størst mulig utstrekning etterspørselsutviklingen for den alminnelige forsyning og tildelingen av kraft til kraftkrevende industri. Prognosene revideres også med mellomrom etter hvert
som nye signaler vedrørende vekst,
prisforhold etc. mottas. Det pågår
likeledes arbeider i samband med videre utvikling av prognosemetodikken
samtidig som grunnlaget for prognosene søkes styrket.
Utredningene i samband med utarbeidelser av prognoser, kraftdekningsplaner, alternative kraftgenereringsprosjekter etc. har i året som er gått
representerten stor arbeidsbelastning
for flere faggrupper innen NVE, herunder også innen Elektrisitetsdirektoratet. Innpassing av nye elementer i
systemet med sikte på å få et rasjonelt
system, samordning av produksjonsapparatet og høyning av standarden
på overførings- og fordelingsnett, re-

presenterer oppgaver innen direktoratets arbeidsfelt som også er arbeidskrevende og til dels kompliserte. Ikke
minst har klargjøringen av nye prosjekter rent konsesjonsmessig etter
hvert blitt en omfattende arbeidsoppgave. Slik klargjøring og finansieringen av de nye tiltak er imidlertid gitt
høy prioritet.
I samband med planleggingen av
den videre utbygging innen elektrisitetsforsyningen er det fra direktoratets side tatt initiativ til økt kontakt
mellom regionale og sentrale planleggingsinstanser. Bygningslovens nye
bestemmelser om fylkesplanlegging
pålegger da også fylkeskommunale og
statlige organer å samarbeide med
fylkenes planmyndigheter om utarbeidelse av fylkesplan. For å etablere
slikt samarbeid ble det siste år gjort
henvendelse til fylkesmennene med
anmodning om å få utpekt kontakter
på fylkesplanet når det gjelder spørsmål i forbindelse med prognoser, utbyggingen av kraftsystemet o. 1. Det
er herunder lagt vekt på å sikre at elforsyningen i distriktene blir tatt med
på råd sammen med fylkenes planleggingsorganer. For å videreutvikle
dette samarbeid vil det i 1976, i samsvar med uttrykt ønske fra elforsyningens side, bli tatt initiativ til konferanse med representanter fra forskjellige deler av landet hvor dette spørsmål vil bli drøftet.
En rasjonell elektrisitetsforsyning
krever imidlertid også at den organisatoriske struktur til enhver tid er tilpasset de oppgaver som elektrisitetsforsyningen står overfor. Det vil være
vel kjent at det i flere år har vært
arbeidet med å få dannet større og
mere bærekraftige enheter innen sektoren. Dette arbeide har vært utført i
samsvar med de instrukser som har
vært gitt fra overordnede organer. Rainnen
sjonelle organisasjonsforhold
elektrisitetsforsyningen var et av de
primære siktemål i St.meld. nr. 100.
En av hovedinnstillingene fra NVE til
i året 1975
Industridepartementet
gjaldt da også elektrisitetsforsyningens organisasjon. En annen, som i
grunnen kan ses i tilknytning til organisasjonsinnstillingen, gjaldt distriki
tenes eventuelle medeiendomsrett
statens gjenværende vannkraftkilder.
Foran nevnte oppgaver representerer bare et lite knippe av de mange
oppgaver som direktoratet har hatt å
stelle med i året som gikk og som
fortsatt vil kreve innsats i tiden fremover. Andre oppgaver, eksempelvis
innen tilsynsvirksomheten kunne også
vært omtalt her, men disse vil i likhet
med andre bli skissert under korte

resymé over arbeidsoppgavene
de enkelte avdelinger.

innen

Kraftutbyggingen i 1975
Kraftdekning 1975176
Effektinstallasjon i det norske kraftproduksjonssystemet var ved årsskiftet 1975/76 kommet opp i ca. 16 600
MW, eller om lag 530 MW høyere
enn ved forrige årsskifte. Installasjonsøkningen var riktignok på linje
med den realisert i første halvdel av
60-årene, men betydelig lavere enn i
senere år (eks. ca. 900 MW i 1974 og
1000 MW i 1973). Økningen i 1975
var således kun på 3,3 % mot gjennomsnittlig 4,2 % i de fem årene
Antallet av nye produk1970-74.
sjonsanlegg som kom i drift siste år
var også lavere enn i foregående år,
men av de større nyanlegg kan her
nevnes:
Aurland I, 2. aggregat
Grytten, 1. aggregat
Fagerli, 1. og 2. aggregat
Bjelland, 2. aggregat
Funnefoss
Kongsvinger
Døvikfoss

243.MW
140
50
28
20
19
15

Med bakgrunn i det relativt lave
antall nye produksjonsanlegg som ble
satt i drift siste år, ble også økningen
i kraftsystemets produksjonsevne basert på innenlandske kilder lavt, nemlig ca. 1,8 TWh. På grunn av økt samkjøringsgevinst med Sverige, ca. 1,5
TWh, som har sammenheng med den
inngåtte sperrekraftavtale, økte imidlertid systemets totale fastkraftproduksjonsevne med ca. 3,3 TWh, eller
noenlunde på linje med økningen i
tidligere år. Systemets totale produksjonsevne var ved årsskiftet beregnet
til ca. 76 TWh.
Kraftdekningen var også i 1975
meget god over hele landet. Vi må vel
kunne si at det forløpne år kraftdekningsmessig sett var et overskuddsår
av de sjeldne, noe som den store
krafteksporten til Sverige bl. a. gir et
klart uttrykk for. Kombinasjonen av
gode tilsigsforhold, unormalt høye
temperaturer og dårlige konjunkturer
for industrien representerer vel de vesentlige faktorer som lå til grunn for
dette kraftoverskudd. Store snømengder i fjellet siste vinter med jevn avsmelting og derved moderat vårflom
var bl. a. medvirkende til at kraftverkenes totalproduksjon i 1975 kom opp
i ca. 77,5 TWh, eller ca. 1,1 % høyere
enn i 1974 som produksjonsmessig
sett også var et gunstig år. Det innenlandske bruttoforbruk steg på den annen side kun med 1,1 %, mot gjen-

nomsnittlig ca. 4,5 % i de siste fem
år.
Den lave forbruksøkning i 1975 må
dels ses i sammenheng med de dårlige konjunkturforhold som industrien
arbeidet under, dels som et resultat av
gunstige klimatiske forhold. For industrien totalt, eksklusive bergverk og
oljeutvinning, viste produksjonsindeksen for perioden januar—november
en nedgang på 2,2 % i forhold til
samme periode i 1974. Produksjonsindeksen for treforedlingsindustrien
viste en nedgang på hele 12,4 % i
samme tidsrom, mens •‘Tiet gjennomsnitt for kraftkrevende industri i de
første 11 måneder av 1975 viste en
produksjonsnedgang på 7,7 % sammenliknet med de samme måneder i
1974. For sistnevnte industrigren har
produksjonsindeksene stort sett vært
fallende utover året 1975. Dette gjenspeiles også av industrigrenens kraftforbruk som på årsbasis viste en nedgang på 4 % mens forbruksnedgangen i 4. kvartal var på hele 8,2 % sett
i forhold til 4. kvartal 1974. Da kraftkrevende industris elektrisitetsforbruk
som kjent representerer en stor andel
av det totale elektrisitetsforbruk, vil en
forbruksnedgang som den nevnte virke sterkt inn på det registrerte totale
bruttoforbruk.
Når det gjelder den alminnelige
forsyning ble det ifølge foreløpige
oppgaver registrert en vekst i 1975
på ca. 4 %. Denne er lavere enn den
gjennomsnittlige vekst på ca. 5,2 %
registrert i senere år. Sett på bakgrunn av det reduserte forbruk innen
den del av industrien som statistisk
sett medtas under betegnelsen alminnelig forsyning (m. a. o. eksklusive
kraftkrevende industri etc.), må likeinnen denne
vel forbruksøkningen
sektor også i foregående år kunne sies
å ha vært relativt sterk. Bevaring av
høy sysselsetting og gode inntektsforhold for den enkelte sammen med
mellom
endrede konkurranseforhold
elektrisitet og andre energibærere har
nok i vesentlig grad bidratt til dette.
Som foran nevnt var krafteksporten
til Sverige, som en følge av de gode
kraftdekningsforhold, også i 1975 medette
get betydelig. Nettoeksporten
året kom opp i ca. 5,6 TWII eller noe
over tidligere «rekordår» 1974 (5,5
TWh). Eksporten kunne imidlertid
vært noe større om ikke enkelte forhold i vårt hovedsystem hadde medført begrensninger i overføringskapasiteten. Kabelbrudd i Oslofjorden og
nødvendig flytting av transformator
fra Hasle til Sylling var bl. a. medvirkende til dette. Flyttingen av nevnte transformator ble imidlertid avslutFOSSEKALLEN
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tet i midten av oktober, og fra det
tidspunkt ble linjen Sylling—Hasle
satt under 380 kV spenning. Ved dette ble kapasiteten på samkjøringsforbindelsen med Sverige over Hasle
øket.
Av nye tilskudd til hovednettet kan
for øvrig nevnes:
275 kV-linjen Aurland—Fardal
220 kV-linjen Røssåga—Ajaure (ombygging)
132 kV-1injen Bardufoss—Mestervik
132 kV-linj en Bardufoss—Finnfj ordbotn
132 kV-linjen Bardufoss—Straumsmo
Nevnte tiltak har bedret forholdene
innen hovedsystemet, men store oppgaver står fortsatt foran oss for å oppnå samkjørings- og utvekslingsmuligheter som kan sies å være fullt ut tilfredsstillende under alle forhold. Et
blikk på langtidsbudsjettet for Direkviser
toratet for Statskraftverkene
imidlertid at det i årene fremover vil
bli satset sterkt på disse kapitalkrevende oppgaver. Kabelforbindelsen til
Danmark er ett av de nye tiltak som
søkes gjennomført, og en vellykket
gjennomføring av dette prosjekt vil
allerede fra sommeern 1976 bedre
forholdene i betydelig grad.
Forsyningssituasjonen inneværende
vinter syntes ikke å skulle bli vesentlig
dårligere enn siste år. Magasinbeholdningen pr. 28. desember 1975 var således, landet sett under ett, på hele
81 %. Over store deler av landet er
det også i den senere tid falt betydelige snømengder. På kort sikt er det
derfor grunn til fortsatt å regne med
kraftoverskudd i landet.
Elektrisitetsavdelingen
Avdelingen var utover vinteren og
våren 1975 engasjert i å ajourføre
for St.meld. nr.
underlagsmateriale
100 om energiforsyningen. En del av
dette materiale er senere samlet i brosjyrene: «Kraftutbygging i Norge» og
«Prognoser for elektrisitetsforbruket
og dekningsmuligheter 1975-1990».
For å ajourføre prognosematerialet
ble det senere tatt initiativ til å få utarbeidet nye fylkesprognoser i samarbeid med elforsyningen i fylkene.
Dette arbeidet har pågått parallelt
med en revisjon av landsprognosene.
Foreløpig er det statistiske grunnlag
for landsprognosene bedre enn tilsvarende grunnlag i fylkene, men dette
forhold vil etter hvert endre seg, idet
både energistatistikken og elektrisitetsstatistikken nå er oppdelt på fylkesbasis. Arbeidet med revisjonen av
nevnte prognoser ventes avsluttet i
januar 1976, og vil som tidligere
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nevnt bli fremlagt for Hovedstyret i
februar.
I forbindelse med prognosearbeidet
er en del av selve beregningsarbeidet
overført til EDB-programmer der dette har vært ansett hensiktsmessig. Det
arbeides dessuten som nevnt tidligere
med å videreutvikle prognosemetodikken. I 1975 tok også avdelingen initiativet til, sammen med institusjoner
utenfor NVE, å få i gang tre nye
som alle har
samarbeidsprosjekter
som formål b1. a. å styrke grunnlaget
for prognosene:
et prosjekt som utføres ved Statistisk Sentralbyrå med formål å
analysere sammenhengen mellom
energiforbruk og produksjonsvolum/aktivitetsnivå i de forskjellige
næringssektorer.
et prosjekt som utføres ved EFI
og som har som målsetting å klarmellom
sammenhengen
gjøre
energiforbruket og klimaforhold,
som eksempelvis temperatur, vind
etc.
et prosjekt som utføres i samarbeid med andre institusjoner og
konsulent og som tar sikte på å
lage en dynamisk modell for sammenhengen mellom energipriser
o. 1. og fordelingen av energiforbruket på de respektive energibærere innen romoppvarmingssektoren.
I tillegg til ovennevnte prosjekter
er også arbeidet med å opprette et
på
informasjonssystem
tidsmessig
EDB igangsatt, men dette arbeidet
har på grunn av personellsituasjonen
ved ansvarlig kontor gått noe tregere
enn planlagt. Kontoret har imidlertid
nå fått besatt de ledige stillinger, og
arbeidet på dette felt vil derfor bli
opptrappet i 1976.
En ny oversikt over krafttilgangen
frem til 1985 ble utarbeidet i september 1975. Oversikten var basert på
tilgjengelige opplysninger om hvert
prosjekt, og den nyttes som hjelpemiddel ved langtidsp1anleggingen. I
samband med utarbeidelse av nye
prognoser vil oversikten bli oppdatert
til januar 1976.
har
En rekke vannkraftprosjekter
også blitt nærmere vurdert i årets løp,
og en del av disse som Bingfoss, Hønefoss, Follum, Steinsland, Djupdal,
Aurland (endring) og Lassajavre er
også blitt konsesjonsmessig klarlagt. I
tillegg har avdelingen avgitt uttalelser
i saken om gasskraftverk i Karmøyregionen og har vurdert spørsmål med
tilknytning til eventuell etablering av
oljekraftverk i Østlandsområdet samt

eventuelle utvidelser av forbindelsene
til Danmark og Sverige for styrking
av kraftutvekslingen med disse land.
Det har også i 1975 vært arbeidet
mye med de store nettsakene:
Nett fra Eidfjord/Aurland mot Osloområdet.
Nett fra Ulla/Førre og eventuelt gasskraftverk til Østlandet.
Dublering av forbindelsen Trøndelag
—Helgeland.
ved eventuell
Mulig nettutforming
kraftutbygging i Svartisområdet.
Utbygging av et 380 kV nett i NordNorge — både nordover og sørover
fra Skjomen.
Lokalnettet ved Oslo, Bergen og Stavanger har vært gjenstand for drøftelser og delutredninger ved avdelingen. For øvrig har utformingen
av hovedfordelingsnettet i de fleste
fylker vært drøftet mellom berørte
eIektrisitetsverk og Elektrisitetsavdelingen.
Nettalternativer for forskjellige mulige plasseringssteder for oljekraftverk
ved Oslofjorden er også utredet. Beregninger er utført for 1 og 2 aggregater, hvert på ca. 600 MW, plassert
på de ulike steder. Konsekvensen for
nettet av større stasjoner på tidlig
tidspunkt er også søkt klarlagt.
Arbeidet med effektdekningsberegninger innen Nordel har ført til en
Nordel-anbefaling vedrørende kvalitetsnivå og beregningsmetodikk. Det
forutsettes at tilførselsmuligheter fra
naboland skal tas i betraktning når
egen effektreserve fastsettes.
Et utviklingsprosjekt om kartlegging av driftssikkerhet i nett er bortsatt til EFI/NTH. Analyseopplegget
skal gi underlag for bedømmelse av et
planlagt netts driftssikkerhet når det
tas hensyn til feil i produksjonssystem
og overføringssystem. Spesielt skal en
kunne utforske den økonomiske konsekvensen av å oppfylle valgte dimensjoneringskriterier.
I tillegg til foran skisserte oppgaver
har avdelingen vært engasjert i vurdering og koordinering av etatens uttalelser i forbindelse med de nye fylkesplaner innen elsektoren, likesom
den har vært ansvarlig for arbeidet
med NVEs uttalelser om innstilling
fra utvalget «Om tiltak for energiøkonomisering». Tjenestemennene har
foruten å være engasjert i foredragsvirksomhet i forbindelse med informasjon til elektrisitetsforsyningen, også deltatt i kurs for det meste arrangert av Norske Sivilingeniørers Forening og Norsk Elektroteknisk Forening og omfattende emner som berører avdelingens virksomhet. De har

også i rimelig grad deltatt i internasjonale komiteer og konferanser, eksempelvis innen CIGRE og ECE.
Konsesjons- og tilsynsavdelingen
En rekke saker om godkjenning av
spesielle høy- og lavspenningsapparater og -materiell, installasjonsmetoder
m. v. er behandlet i samarbeid med
innenoverfor
elektrisitetstilsynet
landsk og utenlandsk industri. Det har
vært drevet betydelig virksomhet av
rådgivende og informativ art i forbindelse med industriens utvikling og
markedsføring av nye elektrotekniske
produkter. Betydningen av en mest
mulig ensartet behandling av forskrifts- og standardiseringsspørsmål er
klart fremholdt i denne sammenheng.
Saker i forbindelse med fagutdanning, autorisasjon og tekniske skoler
er stadig sentrale oppgaver for avdelingen. Det er herunder et nært samarbeid med foreninger og forbund
som har faginteresser i slike saker,
som ofte har en sterk menneskelig
side. Det er derfor viktig å ha et tidsmessig og dekkende forskriftsverk på
dette felt. Dette har resultert i at Inetter forslag fra
dustridepartementet
avdelingen, den 19.9.1975 la frem tilråding i statsråd samme dag om følgende: «Nye forskrifter om faglig ut«Nye
danning for elektrofagfolk».
forskrifter om autorisasjon av elektroinstallatører m. v.». Disse forskrifter
ble bifalt. Samtidig ble bestemt at den
avgjørelsesmyndighet som hittil har
på
Industridepartementet
tilligget
ovennevnte saksområde nå er overført
til NVE.
Også siste året har det beklageligvis
forekommet ulykker og branner forårsaket av elektrisitet, selv om antallet
ikke synes å ligge over gjennomsnittet
for de senere år.
Avdelingen har holdt en rekke møter i Forskriftskomiteens tekniske utvalg i forbindelse med utarbiedelse av
forslag til endringer av og tilføyelser
til Forskrifter for elektriske anlegg.
Forslagene ble lagt frem i plenum i
i september måForskriftskomiteen
ned. Avdelingen har arbeidet intenst
med disse forslagene, som er meget
omfattende, for å sikre en best mulig
ajourføring av forskriftsverket.
Når det gjelder saker vedrørende
elektriske anlegg om bord i skip, sjøredskaper og flyttbare oljeboreplattformer har for så vidt antall saker
vært omtrent som tidligere. Sakene
har imidlertid i stor utstrekning vært
mer omfattende og tidkrevende bl. a.
på grunn av at sakene også har hatt
tilknytning til andre institusjoner.
Som følge av at det her i landet ligger

mange skip i opplag har det kommet
en rekke henvendelser bl. a. i forbindelse med strømforsyning til disse
skip.
For elektriske anlegg om bord i
flyttbare boreplattformer som anvendes til boring etter petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk
sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk
statshøyhet er det nå fastsatt forskrifter.
For elektriske anlegg om bord i
skip vil de nye forskrifter komme i
nær fremtid. De nye skipsforskrifter
vil bli et selvstendig forskriftsverk
som er løsrevet fra de øvrige Forskrifter for elektriske anlegg.
For elektriske anlegg i norskregistrerte flyttbare boreplattformer er det
tatt skritt for å få opprettet Særlig tilsyn ved klassifikasjonsselskapene Det
norske Veritas og American Bureau
of Shipping, slik at disse institusjoner
blir delegert myndighet til å utføre
offentlige tilsyn på vegne av NVE om
bord i flyttbare plattformer som har
klasse i vedkommende selskap.
Elektrisitetstilsynet har foruten besiktigelse av anlegg om bord i skip i
hjemlige farvann hatt de årlige besiktigelser av cruiseskip i internasjonal
fart, spesielt på USA. Den største delen av disse cruiseskip er fortsatt i fart
i Det Karibiske hav.
Antallet av konsesjonssaker og ekshar også i 1975
propriasjonssaker
vært omtrent som i de foregående
år. I middel dreier det seg siden 1966
om ca. 200 konsesjonssaker og 25
ekspropriasjonstillatelser pr. år.
Siden forrige beretning i Fossekallen er bl.a. konsedert en rekke mindre
eller mellomstore kraftverk. Herunder
kan bl. a. nevnes: Roppa, Sarpsfoss,
Hjortland
Djupdal,
Svandalsflona,
(pumpeverk), Hønefoss, Amela, Leirdøla, Duge (pumpekraftverk), Lassajavre og Follum.
Av større kraftledningssøknader
som er behandlet kan bl. a. nevnes
380
275 kV Ana--Sira—Egersund,
kV Uste—Nore, 132 kV Skjomen—
Kobbvatn og 132 kV Raufoss—
Kongsengen. Det er avholdt en rekke
møter og befaringer i forbindelse med
disse og andre kraftledningssøknader.
av gass«Konsesjons»behandling
fyrt varmekraftverk i Karmøy eller
Tysvær kommune ble iverksatt siste
året etter at Industridepartementet ba
NVE om dette i midten av juli. I den
anledning er bl. a. avholdt orienteringsmøter og befaringer. Disse fikk
et relativt stort antall deltakere p. g. a.
den store bredde behandlingen er gitt.
De nye standardvilkår for konsesjo-

ner i medhold av elektrisitetsloven ble
i
godkjent av Industridepartementet
august og trådte i kraft 1. november
1975. Samtidig ble gjennomført forandringer i saksbehandlingen, bl. a.
hva angår ekspedisjonsrutinene ved
innhenting av uttalelser. Det er fastsatt ny spenningsgrense for konsesjonspliktige anlegg slik at det nå bare
kreves konsesjon for anlegg med spenning over 1000 V vekselstrøm eller
1500 V likestrøm. Retningslinjer for
konsesjons- og ekspropriasjonssøknader er også utgitt. Meddelelse nr. 1/75
fra NVE om disse endringer er utsendt gjennom abonnementsordningen
for Forskrifter for elektriske anlegg.
Dessuten er elektrisitetsverker, fylker
og kommuner tilskrevet ved rundskriv
og tilstilet en mappe hvor meddelelse,
rundskriv og retningslinjer som nevnt
ovenfor er samlet. Med dette er et
langvarig og tidkrevende arbeid ført
frem til en avslutning. Det gjenstår
nå å «kjøre inn» det som er nytt, og
gjøre konsesjonsbehandlingen så smidig og lite tidskrevende som det er
praktisk mulig når hensyn skal tas til
de forskjellige interesser og syn på
ressursanvendelsene.
har i de
Konsesjonsbehandlingen
siste årene i en del tilfelle vist at det
er behov for bedre samordning melog Eleklom Vassdragsdirektoratets
konsesjonsbetrisitets direktoratets
Fylkes- og kommunale
handling.
myndigheter har stilt seg lite forstående til at saker vedrørende et kraftverk har kommet til uttalelse fra
forskjellig hold i NVE til forskjellige
tider. Selv om slikt ikke alltid kan
unngås, kan i noen tilfelle henvendelsene koordineres, og berørte direktorater ser for tiden på et felles opplegg for å bedre dette forhold.
I forbindelse med at konsesjonsgrensen på leie av elektrisk kraft til
eget bruk ble nedsatt fra 1000 til 500
kW i 1971 har det også i 1975 vært en
rekke saker til behandling. Søknadene
om kraftleie gjelder i det vesentlige
kraft til industrien, og av de ca. 100
søknadene som ble behandlet siste år,
ble vel 70 saker som gjaldt kraftleie
inntil 10 000 kW avgjort av NVE,
mens det ble avgitt uttalelse til Indui 12 saker hvor
stridepartementet
kraftmengden var mer enn 10 000
kW. Det er for tiden i alt ca. 470
kraftleiekonsesjoner som har pålegg
om en årlig avgift til staten. Avgiftens
størrelse er i det alt vesentlige fastsatt
til kr. 1,50 pr. kW av den kraft som
gjennomsnittlig nyttes utenom spillkraft til dampfremstilling. I 1975 har
det vært ført kontroll med innbetalt
avgift for 1974 på tilsammen ca. 4,2
FOSSEKALLEN
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mill. kroner, hvorav ca. 680 000 kroner til kommuner.
Av nye konsesjonskraftsaker under
behandling i 1975 kan nevnes søknad
av 6.3.75 fra Røros kommune om
krafttildeling i forbindelse med konsesjon av 13.5.21 på statsregulering
av Aursunden i Glommavassdraget.
Videre er under behandling henvendelse av 22.5.75 fra Nissedal kommune om konsesjonskraft fra Berlifoss og Tjønnefoss kraftverker tilhørende Aust-Agder kraftverk. En del
eldre saker vedrørende konsesjonskraft er heller ikke endelig klarlagt.
Hvilke kommuner, primærkommuner
eller fylkeskommuner, som skal få del
i kraften, og hvor stor del hver enkelt
skal få, beror på konsesjonsmyndighetenes frie skjønn. Ved tildeling til
primærkommuner blir som hovedregel kraften delt med ca. halvparten
hver til magasinkommunene og fallkommunene, mens en mindre del går
til kraftverkskommunene.
Spørsmål
om tildeling av kraft til fylkeskommuner er imidlertid kommet i forgrunnen i den senere tid. Av organisasjonsmessige grunner synes en kanalisering av konsesjonskraft gjennom
fylkeskommunene
kombinert
ved
økonomisk kompensasjon til primærkommunene å være et interessant alternativ. Klarlegging av spørsmål med
tilknytning til konsesjonskraft, eventuelle endringer av gjeldende konsesjonslover, synes å måtte bli høyt
prioriterte oppgaver i 1976. I den forbindelse kan nevnes at hovedforhandling i ankesak om forståelsen av vassdragsreguleringslovens uttrykk «vanlig pris» i forbindelse med tildeling av
konsesjonskraft
fra Sira-Kvina av
Eidsivating lagmannsrett er berammet
til 29.3.76.
Konsesjons- og tilsynsavdelingen
har også i 1975 nedlagt en betydelig
arbeidsinnsats i samband med informasjonsvirksomheten. Dette er skjedd
både ved møter med Elektrisitetstilsynets tilsynsmenn og saksbehandlere
og ved deltakelse i en rekke møter,
kurser og konferanser såvel i inn- som
utland.
De aller fleste innen avdelingen har
representert NVE i forskjellige tekniske komiteer, utvalg o. L Videre kan
nevnes at flere innen avdelingen har
vært engasjert som foredragsholdere,
innledere m. v. ved faglige kurs, konferanser o. 1. for elforsyning og industri.
Avdelingens informasjonsblad «Paragrafen» er også i 1975 kommet ut
med 2 nummer, og det er fortsatt stor
oppslutning om bladet fra elektrisitetsbransjen. ET's årsberetning er og-
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så omfattet med stor interesse. Den
hadde siste år et opplag pål8 000 eksemplarer og inngikk i NEVFs abonnementsordning.
Organisasjons- og stØnadsavdelingen
Avdelingen har ved årsskiftet 1975/
76 for første gang på lang tid fått den
organisatoriske oppbygging og den
bemanning som det har vært siktet
mot. Kontorsjef Ibenholt overtok på
dette tidspunkt kontorlederstillingen
ved Finansierings- og økonomikontoret (ESF), og dette kontor har derved
fått den form og den bemanning som
synes nødvendig for dekning åv kontorets gjøremål.
Arbeidet innen avdelingen har som
tidligere i det vesentlige vært knyttet
til saksområder som organisasjon, finansiering, økonomi, prissetting o. 1.
Et hyggelig trekk i denne forbindelse
er at det i året som gikk er blitt registrert en økende strøm av henvendelser fra elektrisitetssektoren med tilknytning til forskjellige spørsmål innen nevnte arbeidsfelt. Denne utvikling indikerer voksende tillit til avdelingen og etaten og økt forståelse for
det arbeid som utføres.
Virksomheten på det organisasjonsmessige felt har som kjent som mål å
forenkle organisasjonsmønsteret med
sikte på å oppnå en rasjonell og samfunnsmessig videreutvikling av hele
elektrisitetsforsyningen, sett på bakgrunn av de oppgaver denne har hatt
og står overfor. Koodinering av produksjonsapparatet, lik kraftpris bl. a.
ved organisering av detaljforsyningen
i større enheter, er del-målsettinger
for arbeidet med rasjonaliseringen av
elektrisitetsforsyningen.
Organisasjonsarbeidet har i 1975 i
det vesentlige vært knyttet til følgende
saksforhold:
Hovedstyrets innstilling i brev av
20.5.1975 om elektrisitetsforsyningens organisasjon i Norge.
Rasjonalisering av elektrisitetsforsyningen innen fordelingssektoren
med sikte på gruppering av mindre elektrisitetsverk til større enheter.
Eventuell medeiendomsrett
for
distriktene ved utbygging av statens gjenværende vannkraft.
Hovedstyrets innstilling om elektrisitetsforsyningens organisasjon har i
1975 vært ute på remis-behandling. I
samband med denne behandling har
avdelingen etter anmodning deltatt i
en rekke orienteringsmøter i distriktene og herunder angitt bakgrunnen
for Hovedstyrets syn på disse spørs-

mål. Møtene ble holdt i regi av Norske Kommuners Sentralforbund og
Norske Elektrisitetsverkers Forening.
I løpet av året 1975 er 14 elektrisitetsverk innen fordelingssektoren
sammensluttet eller gått inn i andre
elverksenheter slik at det pr. 31.12.
1975 var i alt 316 elverksenheter med
ansvar for detaljforsyning. For øvrig
ble de i 1975 opprettet ett engrosverk
mens to enheter ble oppløst, slik at
det ved årets slutt var 76 engrosforsyningsenheter eller kraftselskaper i landet. Videre var det 87 industriverk
(større industritiltak,
kraftkrevende
industri som delvis dekket sitt behov
ved egenprodusert kraft) og 34 små
gårds- og grendeverk, slik at det ved
årets slutt ble regnet å være tilsammen 513 enheter innen elektrisitetssektoren.
Organisasjonsarbeidet i distriktene
har i 1975 gått ut på å medvirke til
dannelse av komiteer med representanter fra distriktene for vurdering av
behov og muligheter for organisasjonsendringer innen fordelings- og
engrossektoren. Avdelingen har i denne forbindelse gitt teknisk/økonomisk
og juridisk bistand under utredningsarbeidet og senere under myndighetenes behandling av de enkelte saker. I
enkelttilfeller har det også vært ytet
sekretærhjelp til redaksjon og skrivning av de enkelte utredninger, men
dog i regi av den enkelte organisasjonskomite.
Organisasjonsutredningen
omfatter
et vidt og detaljert saksområde. Arbeidet med å føre organisasjonssakene
frem til vedtak av de bestemmende
myndigheter tar også relativt lang tid,
og det legges derfor i stigende grad
vekt på at det kan gis representanter
for de myndigheter som vil bli berørt
nødvendig informasjon i takt med
fremdriften av organisasjonsarbeidet.
Dette arbeidet innbefatter således også en omfattende informasjonsvirksomhet innen de distrikter hvor elektrisitetsforsyningens organisasjon vurderes.
Etter foreliggende oppgaver er nå
22 komiteer engasjert i organisasjonsarbeidet rundt om i landet. Avdelingen deltar med konsultativ eller sekretærteknisk bistand i 10 av dem.
Spørsmålet om distriktenes medeiendomsrett i statens gjenværende
vannkraft ble opprinnelig reist av
Hordaland fylke i forbindelse med
planene for regulering og utbygging
av Eidfjordverkene. Senere er samme
spørsmål reist av andre fylker når det
gjelder statseide vannkraftkilder innen
vedkommende fylker. En innstilling
fra Hovedstyret i denne sak ble avgitt

allerede 19.3.73. Senere har denne
vært til remisbehandling i distriktene,
og med bakgrunn i innkomne uttalelser ble ny innstilling fra Hovedstyret
oversendt Industridepartementet
med
brev av 23.6.75. Saken har etter dette
vært ute til ny behandling i fylkene,
og den ventes fremlagt for Stortinget
våren 1976.
Investeringene innen elektrisitetsforsyningen har øket betydelig i de
senere år og denne økning ventes å
fortsette i årene fremover. Dette har
ikke sammenheng med volummessig
vekst, snarere med den store kostnadsstigning som har funnet sted og
den stigning som ventes å finne sted
også i tiden fremover. Kostnadsstigningen skyldes høyere lønnsnivå, stigende materialpriser, arbeidstidsforkortelse, dyrere anlegg m. m. Utbyggingsvolumet som i vesentlig grad vil
fremkomme som et resultat av kraftbalanseoppstillingene har på produksjonssiden vist nedgang i de senere år,
mens det har vært registrert økning
på overførings- og fordelingssiden.
Finansieringen av nødvendig utbygging utenom statens egen aktivitet har
skjedd ved lån i inn- og utland, ved
statsstønad og ved egenkapital. Finansieringen koordineres i dag i store
trekk gjennom NVE, idet det fra etatens side fremmes begrunnede forslag
til fordelingen av midlene på de enkelte tiltak. Den sentrale stilling som
etat, dirktorat og avdeling ved dette
har fått når det gjelder finansieringen
av tiltak innen elektrisitetssektoren
pålegger samtidig de samme instanser
et stort ansvar. Opprettholdelse av tillit i andre behandlende organer krever samvittighetsfull behandling basert på omfattende kjennskap til de
økonomiske forhold innen elektrisitetsforsyningen.
Utenlandsopplåningen
til elektrisitetsforsyningen kom i 1975 opp i ca.
440 mill, kroner, mens opptak av lån
på det innenlandske partialobligasjonsmarked kom opp i 657 mill. kroner. Rammen for sistnevnte lån var
opprinnelig fastsatt til 700 mill, kroner, men p. g. a. forsinkelsen i konsesjonsbehandlingen av enkelte prosjekter ble senere 43 mill. kroner overført
til andre sektorer. En vesentlig del av
nevnte lån ble nyttet til finansiering
av kraftproduksjonsanlegg,
men det
ble i 1975 nyttet mere til finansiering
av overførings- og hovedfordelingsanlegg enn tidligere. Kommunlbankens
rammebeløp for elektrisitetssektoren
var i 1975 på 150 mill, kroner og ble i
samråd med direktoratet fordelt med
ca. 35 mill, kroner til kraftverk og ca.
115 mill, kroner til ledningsnett.

Det legges ned et stort arbeid i behandlingen av lånesaker og i oppgaven med å prioritere innenfor de gitte
rammer. I denne forbindelse kommer
vurdering av egenfinansiering og prisnivå sterkt inn i bildet. Arbeidet med
priser og tariffer har da også vært
økende i de senere år. I samband hermed ytes det en utstrakt service overfor verkene i den hensikt å oppnå forenkling og harmonisering av tariffene.
Det var også i 1975 prisstopp på elektrisk kraft fra 1. september og ut året.
Denne synes ikke alene å ha hatt så
stor innvirkning på elektrisitetsverkenes økonomi, men sett sammen med
de mange andre prisstopper som har
vært iverksatt for elektrisitet siden
1969, har den vært medvirkende til en
svekkelse av verkenes ellers så svake
egenfinansieringsevne.

Den økonomiske situasjon innen
elektrisitetsforsyningen er ellers meget
variabel i de forskjellige strøk av landet. Innen flere områder, spesielt i
grisgrendte strøk, er de økonomiske
forhold slik at det har vært nødvendig
å yte vesentlige statstilskott til nye tiltak for å opprettholde en tilfredsstillende elektrisitetsforsyning med forsvarlig prissetting. For 1975 bevilget
Stortinget i alt 45 mill, kroner i kontanter til fremme av elektrisitetsforsyningen i uforsynte og dårlig forsynte
områder. Hertil ble tilsagnsfullmakter
øket med 5 milL kroner, og sammen
med et mindre unyttet beløp fra 1974,
kunne det gis tilsagn om vel 50 mill.
kroner i 1975.
Disse midler ble etter innstilling
fra Hovedstyret fordelt som følger:

Til ombygging og forsterking av fordelingsanlegg
Overførings- og samkjøringslinjer
Strømløse bosteder m m
Nettplanlegging
Driftsstønad til dieselaggregat m m

ca. 21,81 mill. kr.
» 26,48 » »
»
0,92 » »
»
0,43 » »
»
0,38 » »
50,02 mill, kr.

I tillegg hertil ble rente- og avdragsfrie lån av statsstønadsmidler på
tilsammen vel 30 mill, kroner avskrevet.
En vesentlig del av statsstønadsmidlene har som det ses også i 1975 blitt
nyttet til ombygging og forsterking av
ledningsnett, og ikke i liten grad i
forbindelse med sammenslutninger av
elektrisitetsverk. Likevel nyttes fortsatt en del midler til å skaffe kraft til
uforsynte. Det er nå ca. 380 husstander med ca. 850 personer som ikke
har strøm fra vannkraftverk. Av disse
har 110 husstander med vel 300 personer strøm fra dieselverk, mens 300
husstander med knapt 600 personer er
uten noen form for elektrisitetsforsyning. Innkjøp av nye dieselaggregater
og fornyelse av gamle aggregater for
forsyning av størst mulig del av nevnte personer vil sammen med anskaffelser av reservemateriell og transportable nødstrømsaggregater
være
ledd i avdelingens arbeidsoppgaver i
tiden fremover.
Etableringen av fellessetre og fellesbeiteanlegg i landbruket er en virksomhet som har vært økende i de siste
årene, og det er blitt gitt statsstønad
til strømforsyning av en del slike anlegg som er avhengig av å kunne
bruke melkemaskiner og kjøleanlegg.
Det har også en tid vært pågang om
statsstønad for forsyning av flyttsamenes sommerboliger hvor det først og

fremst trengs elektrisitet til dypfrysere
og kjøleskap. Det antas at en del søknader om statsstønad til slike tiltak
bør fremmes i 1976.
Fortsatt vil imidlertid statens medvirkning til ombygging og forsterking
av eldre fordelingsnett for bibeholdelse av forsvarlig elektrisitetsforsyning og rimelig prisnivå også i de grisgrendte strøk av landet og i samband
med organisasjonstiltak danne hovedtyngden av avdelingens arbeid på
dette felt. Foreliggende søknader om
statsstønad var ved årsskiftet på i alt
239 mill. kroner.
I samband med vurderinger av søknader om finansieringsmidler, godkjenning av tariffer etc. er det viktig
å ha god oversikt over den økonomiske situasjon innen elektrisitetsforsyningen. Påbegynt arbeid med nytt
regnskapsprogram for elektrisitetsverkenes regnskaper ble sluttført i 1975,
og dette program vil være til betydelig
støtte ved vurdering av verkenes økonomi.
Slutning

Av det som foran er framført framgår at arbidsmengden innen direktoratet har vært stor også i 1975; Den
synes å øke år for år uten at det skjer
tilsvarende personellmessig styrking.
Det synes enkelte ganger å være liten
overensstemmelse mellom de krav
som stilles til planleggins- og utredFOSSEKALLEN
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Kabelfartøyet
CISSkagerrak
Kabelfartøyet
Skagerrak,
som
skal brukes til utlegging av sjøkabelen mellom Norge og Danmark, ble
døpt av fru Magda Aalefjær i Vågs-

Etter utleggingen skal skipet ligge i
reparasjonsberedskap i tilfelle feil på
kablene. Skipet har nødvendig utrustning for reparasjon av bl. a. danske-

bygd ved Kristiansand 29. januar.
Spesialskipet, som er byggenummer 1
ved Einar Øgrey A/S Mek. Verksted
i Vågsbygd, er på 10 000 tonn dødvekt. Byggekostnadene for skipet er
på 53 mill. kroner. NVE-Statskraftverkene skal betale ca. 75 % mens det
danske ELSAM dekker de resterende
ca. 25 %. Statskraftverkene skal stå
som eier av fartøyet og ha ansvaret
for drift og vedlikehold, men driftsutgifter og -inntekter skal fordeles
mellom Statskraftverkene og ELSAM
i forholdet 2 : 1.
Skipet er utstyrt med en svingskive
som kan romme 130 000 meter kabel
i hel lengde og med en vekt på 6000
tonn. Svingskivens størrelse ble bestemt ut fra bl. a. skipets stabilitet og
kabelens bøyeradius, og skivediameteren er 29 meter. Dette avgjorde i sin
tur skipets bredde som ble 33 meter
og nødvendig lengde på 85 meter.
Skipet er et kombinert utleggingsog reparasjonsfartøy som primært er
bygget for å legge ut Skagerrakkablene — på det dypeste ned til ca. 550
meter. Den første kabelen legges til
sommeren, nr. 2 følger til neste år.

nes del av Konti-Skan-forbindelsen
mellom Danmark og Sverige, og det
vil også kunne nyttes til tilfeldige oppdrag for andre.
Ved en eventuell kabelreparasjon
på stort dyp som i ugunstige tilfelle
kan ta et par måneder, vil det bli arbeidet i 3 skift. Skipet har derfor
mannskapslugarer for 38 mann.

— Det har aldri noe sted i verden
vært lagt en så lang kabel på et så
stort dyp som den vi skal legge fra
Norge til Danmark. For å klare dette,
måtte vi få bygd et kabelskip som er
det første i sitt slag i verden. Og byggingen av dette skipet satte vi bort til
et verft som aldri hadde bygget noe
skip før og som ikke engang hadde
dokk, sa generaldirektør Sigmund
Larsen i sin tale under Einar Øgrey
A/S Mek. Verksteds festmiddag på
Hotell Caledonien etter dåpen. Generaldirektøren berømmet verkstedet for
et fremragende utført arbeid.
— Jeg har aldri sett maken til den
rapporten mine folk leverte meg. Den
var nærmest holdt i lyriske vendinger.
Men jeg har nå fått rapporten bekreftet ved selvsyn, sa Larsen.
Einar Øgrey kom i sin tale inn på
ningsaktiviteten og de ressurser som den forunderlige måte kontrakten var
er disponible. Herunder kan også nev- blitt inngått på. Ingeniør Sverre Hornnes at direktoratets ansatte på mange nes ved Øgreys verktsed og en megler
områder i den senere tid har fått ut- i Bergen «drev nærmest og tusket bak
videt arbeidsfeltet. Eksempelvis kan min rygg til jeg en dag ble underrettet
nevnes at elektrisitetsforsyningsspørs- om at NVE ville ha oss til å bygge et
mål i stigende grad har måttet vurde- kabelskip», sa Øgrey. «At NVE torde,
res i sammenheng med generelle ener- det begriper jeg ikke. Ikke hadde vi
gispørsmål. Dette har krevet økt en- bedding, ikke hadde vi dokk. Vi hadgasjement i vurderingen av spørsmål de bare fjell. NVE-karene var ikke
med tilknytning til landets totale ener- redde, men det var vi, sa Øgrey. Han
giforsyning. Direktoratet er da også i overrakte et vakkert gullsmykke —
1975 blitt engasjert i en rekke utvalg
kjede og medaljong — til skipets
og arbeidsgrupper som vurderer ener«gudmor» fru Aalefjær.
gispørsmål.
Det har vært hardt kjør for de anDet står respekt av det arbeid som
satte ved verkstedet under byggepede ansatte innen direktoratet har ytet
rioden. De har hengt i både sent og
i 1975, og for den innsats- og samartidlig, men de klarte å holde levebeidsvilje som har vært vist på alle
ringsfristen. Under middagen rettet
plan. Fra mange hold, også utenfor
ingeniør Hornnes en takk til alle som
etaten, har det vært gitt uttrykk for
hadde vært med i arbeidet med dette
anerkjennelse, og dette er noe som er første skipsbyggenummeret, og da i
med til å styrke tilliten. Takk til alle særlig grad til verkstedets egne arbeifor denne innsats og de beste ønsker dere som ved sin klubbformann, Leif
til hver enkelt om fremgang og lykke Ulriksen, ble overrakt en sjekk på
i året 1976.
50 000 kroner.
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Generaldirektør Larsen overrakte
en sjekk på 5000 kroner til velferdsformål for arbeiderne ved verkstedet.
Adm. direktør Fredrik Thoresen
ved Standard Telefon og Kabelfabrik
A/S
som skal levere den 130 km
lange kabelen, overrakte en skipsklokke til «gudfaren», kraftverksdirektør
Sigurd Aalefjær, med beskjed om at
han måtte få den montert om bord.
Ingeniør Brikt Friis fra samme firma
ga kapteinen på «Skagerrak», Jørgen•
Kløvning, tre av Evert Taubes visebøker — for allsang om bord.
Fra skipets «gudmor», Magda Aalefjær, mottok kapteinen en gjestebok
til skipet. Hun ga ham også et sjøkart
hvor det aalefjærske feriested var avmerket
6 nautiske mil sørøst for
øgreys verksted — slik at skipsmannskapet kunne komme innom og få
kaffe og vafler til sommeren.
Direktør Thorvald Jensen fra det
danske Elsam hilste fra denne institusjonen.
Mange har stusset over at Skagerrak skrives med dobbelt r. Aviser har
brukt denne stavemåten på skipsnavnet, mens de i omtalen av kabelen og
prosjektet har benyttet en r. Men offentlige myndigheter har for mer enn
fem år siden slått fast at Skagerrak
skal skrives med dobbelt r.

Næringsfiske
sportsfiske
Vedlagt sender eg utklipp frå Norges
Vassdragsvesens blad «Fossekallenn for
okt. 1975. Eg blei forskrekka då eg las
dette. Er det verkeleg foreningar og lag
tilslutta N.J.F.F. som har så liten forståelse for andre folk eller grupper sitt
levevis?
Dette er så alvorleg at eg synest forbundsstyret burde få sikkerhet for at det
er sant og så drøfte det. Hvis det som
her er fortalt er sant, så trur eg det er til
uboteleg skade for N.J.F.F. hvis forbundet ikkje søker med alle midler å hindre
slik framferd.
Eg ser det som N.J.F.F. si oppgåve å
søke å vinne forståelse for sportsfiske og
-jakt, men ikkje slik at det fortrenger nceringsmessig jakt og fiske. Dette er ikkje
drøfta i fylkeslaget så det får stande for
min personlege meining. Men eg vonar
å koma tilbake til det når det er drøfta
rundt i lokallaga.
Med helsing
øvre Telemark Fylkeslag av N.J.F.F.
Halvor Midtveit.

Nytt
bibliotek-tilbud
Biblioteket i NVE fungerer hovedsakelig i dag som fagbibliotek
for de ansatte i NVE som er knyttet til hovedkontoret i Oslo. Dette
betyr at relativt få har tilgang til
all den informasjon som hver dag
kommer inn til biblioteket. Dette
forholdet ønsker og prøver vi å
rette på.
Etter at vi i løpet av våren og
sommeren 1975 hadde endret sirkulasjonsrutinen for tidsskriftene,
og utarbeidet en ajourført liste
tidsskriftabonneløpende
over
ment, fant vi at tiden var inne til
å tilby flere av NVE's ansatte tilgang til tidsskriftmassen.
Vi tilbyr nå ansatte utenfor
Oslo kopier av innholdsfortegnelse
i de tidsskrifter de ønsker å følge
med i. Utfra innholdsfortegnelsen
kan det bestilles kopier av de artikler en ønsker å lese. Tidsskrifi
tene ligger i hovedbiblioteket
14 dager før sirkulasjon, og hvis
til
kommer
artikkelbestillingene
oss i løpet av disse 14 dagene,
skulle alt være klart for en rask
ekspedering.
I første omgang ble tilbudet
sendt til kraftverkene, og kraftledanleggs-sentra,
ningsavdelingens
distriktskonElektrisitetstilsynets
tor i Bergen, Kristiansand, Trondheim og Harstad, og Forbygningsi Førde,
kontorer
avdelingens
Trondheim og Narvik. Dette ble
gjort fordi vi gjerne ville undersøke behovet for og omfanget av
en slik tjeneste. Det viste seg å
være et populært tiltak, og vi finner det derfor riktig nå å utvide
tilbudet til å gjelde alle ansatte
utenfor Oslo.
Vi oppfordrer hermed alle som
ønsker å være med på ordningen
(som ikke tidligere har vært i kontakt med oss) å melde fra om
dette. Vi sender tidsskriftfortegnelse til alle som ønsker det, og
dere sender oss en liste over
hvilke tidsskrifter dere ønsker innholdsfortegnelsen fra. Vi kan kontaktes hver dag mellom kl. 8.00 og
15.45 pr. telefon (02) 46 98 00,
linje 123, eller pr. brev.
Bibliotekarene.

Høyrt i huset
No må S og V ta seg saman, A har
to gonger, det
vore i Dusteforbundet
same har E. Dei to største direktorata
kan ikkje lure seg unna på den måten.

Luciaopptog

•••\

Uhell under
injeksjon
Det siste året har vi hatt to skader i
forbindelse med injeksjonsarbeid. I begge
og vedtilfeller røk injeksjonsslangen,
kommende fikk øyenskader av injeksjonsmassen. Man må alltid være oppmerksom på at slangen slites innvendig
av mørtelen, og etter en tids bruk kan
brudd oppstå, selv med lavt injeksjonstrykk.
Det ble diskutert muligheten med å
innføre en rutinekontroll med alt utstyr
etter at dette har vært brukt en viss tid,
f. eks. etter antall sekker sement som var
gått gjennom slangene.
Vernelederen vil diskutere dette videre,
og vil innen neste møte ha klart et forslag til løsning av problemet.

Effektivisering av
samarbeidsutv.møtene

Mandag den 15. desember kl. 0810
skulle det være et av de vanlige informaDa fagsjonsmøtene i V-direktoratet
sjefer og kontorledere kom til møtet i
grålysningen ble de møtt av Lucia og
hennes terner.
Selv ble jeg overrasket av det stemningsfylte opptoget som foregikk i en
mørklagt korridor i 3. etg., men heldigvis
hadde jeg kameraet med meg og fikk
tatt et bilde.
I bakgrunnen ser vi Gudal, HjelmHansen og Sperstad, mens Lucia og hennes følge er sammensatt av barn fra familiene Østrem og Hertzberg.
V-direktoratets sjefer startet dette mandagsmøte med gløgg, kaffe og en forsmak på julebaksten. Skal dette bli en
tradisjon?
11. Svedahl.

Juletref est
Som vanleg var det i år to juletre7. og 8. jafestar ved hovudkontoret,
nuar.
Graatrud ynskte folk velkomne, Oppegård skuleorkester spela og ei av jentene
las juleevangeliet. Han som leia festen
hadde julenissedrakt heile tida som i fjor.
Det var fem ringar kring treet med smått
og stort.
Etter gangen kring treet var det ein
kvar huslyd fekk eit
spyrjekonkurranse,
skjema å fylle ut og seinare fekk vi vete
kven som hadde vunne. Gunders spela
og fortalde historier.
Det var brus og bollar til borna og
kaffi og kringle til dei vaksne. Seinare
var det teiknefilmar, og til slutt kom nissane med pakkar som vanleg.
SN

R. Johnsen var av den oppfatning at
ledelsens informasjoner til samarbeidsutvalgene er bra. Derimot er medvirkningen fra de ansatte nokså beskjeden, og
en bør derfor forsøke å finne fram til
tiltak eller avtale om opplegg, slik at en
kan få alle interesserte parter aktivt med
i arbeidet.
Dale Haugen gjorde oppmerksom på
at det er mye som hender ute på våre
arbeidsplasser, og som bare blir kjent
innenfor en snever krets. Spørsmål er
burde
derfor om ikke tillitsmennene
medvirke sterkere til å samle opp og føre
sakene fram til behandling i samarbeidsutvalget, og eventuelt også for sentral bePå
handling i hovedsamarbeidsutvalget.
denne måten ville en til enhver tid få
fram til alle interesserte parter et riktig
bilde av virksomheten, noe som burde
medvirke til å øke interessen for sami alle grener
arbeidsutvalgsvirksomheten
av virksomheten og på alle plan.
Øveraas var også enig i at en må forså efsøke å gjøre samarbeidsutvalgene
fektive som mulig, og dette oppnår en
ikke ved å lete etter syndebukker, men
ved at alle arbeider aktivt for å få en
virksomhet som er effektiv og hensiktsmessig. De lokale samarbeidsutvalg har
jo muligheter for å behandle alle relevante spørsmål for virksomheten.
Langmo var også av den mening at
tingene kan gjøres bedre, og vi må forsøke å aktivisere flere selvom det er meget vanskelig. For den som har vært på
anlegg i mange, mange år, sa Langmo,
er det ikke Ijelt lett å tenke seg at en
skal få alle til å arbeide aktivt for et
bedre fellesskap. Men om en legger til
grunn for arbeidet den erfaring en har
fra tidligere anlegg, skulle det være mulig å bli spart for en del feil, og på det
vis etter hvert komme fremover mot et
optimalt resultat.
Det ble deretter enstemmig vedtatt at
skal foren i hovedsamarbeidsutvalget
søke å pålegge enkelte medlemmer å ta
opp saker de måtte være opptatt av, og
fordomsfritt presentere dette i utvalget,
uten hensyn til personlig prestisje.
Frå møte i hovedsamarbeidsutvalet
ved anlegg i S.
FOSSEKALLEN
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Slamavleiring
Noen resultaterfra Brek
Tekst: H. C. Olsen og G. Østr

i vann med bresom skal kunne vise årlig avsetning
Bunnprøver
Vi laget en «borerigg» på en
tilsig må tas med spesialutrustning.
stem— en «Kullenberg
flåte, og tok prøvene med et spesialbor
— som trykkes ned i bunnen av tunge blylodd.
pel-prøvetaker»

LOVATN,

Norway

/;?ogrenning
greng
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60
•F

,

35

Nesdal
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Skm
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flat bunn. Dette tyder på
er relativt dypt, 138 m, men har en forbausende
Lovatnet
A—G
helt siden istiden. Bokstavene
— antakeiig
en lang sedimentasjonsperiode
ble tatt. Det store raset fra Ramnef jell i 1936 —
der bunnprøvene
viser stedene
mistet livet — gikk like t. v. for gården Nesdal.
da 74 mennesker
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Brekontoret har nylig utført en undersøkelse av Lovatn på oppdrag av
Statskraftverkenes bygningsavdeling.
Hensikten med undersøkelsen var å
finne lagdelte (varvige) sedimenter på
bunnen.
Det har nemlig vist seg at bre-slam
som tilføres om sommeren synker og
legger seg som et ganske jevnt lag på
bunnen av vann som ligger i brevassdrag. De største avsetninger finner vi
i de vann som ligger nærmest breen.
På grunn av at ulike mineraler synker
ulike fort, vil det bli en anrikning av
bl. a. glimmerkorn i den delen av årsavsetningen som avleires utover høsten. Da glimmerkornene er mørkere
enn kvarts (som det ofte er mye av),
vil vi hver høst få et litt mørkere sjikt
og dette gjør det mulig å måle tykkelsen av hvert «varv» (= ett års avsetning). De enkelte varytykkelser skulle
så danne grunnlaget for en beregning
av den årlige finmassetilførsel til Lovatn. En slik undersøkelse er tidligere
utført i Bondhusvatn med stort hell.
I Lovatn ble det som ventet funnet
varvige sedimenter, og skillet mellom

i Lovatnet
ets undersøkelser
Foto: H. Svedahl

de enkelte årslag var relativt tydelig.
Funnet av disse årslagene tillater oss
å foreta beregninger av nåværende
slamtilførsel til Lovatn og de gjør det
også mulig å påvise maksimale slamavleiringer, enten disse skyldes storflommer eller utrasninger, noe som
ofte har forekommet i Loen.

Utsnitt
av prøve B tatt på 85 m dybde
i Lovatn
og ca.
60 cm nede i bunnen.
Pilen peker mot toppen av prøven.
Prøvestedet
ligger ca. 500 m vest for Breng gård. Til venstre
i bildet sees normale
«årsvarv», ca. 3-4
mm tykke. Midt på
bildet sees en 5-6
cm tykk avsetning.
Først ble det avsatt
middels
grov sand, deretter
finere sand og til slutt et lag
organisk
materiale
bestående
av små trepinner,
mose o. 1.
Sand kan ikke ha blitt ført så langt ut i vannet fra Bødalselva eller Kjenndalselva
og derfor må dette være erosjonsmateriale fra en storflom
i Brengdalselva,
eller det kan stamme fra et større snø-, jord- eller steinskred
fra en av f jellsidene. Slike lag virker selvsagt forstyrrende
når vi skal beregne den normale sedimentasjonen
i vannet.

Utsnitt av prøve E tatt fra bunnen av Lovatn på 89 m dybde,
og ca. 35 cm nede i bunnen. Vi ser tydelig lyse og mørke lag
av breslam som består vesentlig
av fin silt. De tykke,
lyse
lagene er avsatt i sommersesongen
med stor vannføring
og
stor slamtransport
inn i vannet,
mens de tynnere,
mørke
lagene er avsatt vesentlig utover høsten med liten vannføring
og liten slamføring.
Den mørke fargen på vinterlaget
skyldes
langsom
bunnfelling
(sedimentasjon)
av bl. a. mineralet
biotittglimmer.
Dette mineralet
har en flat kornform
og vil derfor først bunnfelle
under rolige strømforhold.
øverst
i bildet sees årsavsetninger
på ca. 3 mm. Vi kaller
hvert av disse for et «varv». Nederst
i bildet sees varytykkelser opptil 9-10
mm. Vi ser her et finsandlag
midt i
sommerlaget,
og dette skyldes sannsynligvis
en større flom.
Slike lag kaller vi «pseudovarv»,
og de oppstår p.g.a. variasjoner i vann- og slamføring
i løpet av sommeren.
Ofte er
disse pseudovarv
umulig
å skille ut fra vanlige årsvarv, og
dette er et stort problem
ved tolking av prøvene.
FOSSEKALLEN

Foruten de to store breelvene
Kjenndalselva og Bødalselva har 16
andre elver og større bekker sitt innløp i vannet. Åtte av disse har breer
i nedslagsfeltet, hvorav minst tre
sannsynligvis har hatt en betydelig
finmassetransport i flomperioder.
Det ble i alt tatt opp 10 vertikale
borekjerner med lengder fra 130 cm
til 170 cm på utvalgte steder i vannet.
Se kartet. Prøvene ble tatt opp fra en
flåte med liknende utrustning som ble
brukt i Bondhusvatn i 1974. Dybdekartet viser at vannet er delt i to basseng på henholdsvis ca. 130 m og ca.
90 m dybde. 8 av de 10 prøvene ble
tatt i det ytterste bassenget; sedimentasjonen foregår vesentlig langsommere der p.g.a. større avstand fra Bødalselva og Kjenndalselva, varvene
blir derfor tynnere, og man kommer
lengre tilbake i tiden uten å behøve
å gå dypt ned i bunnen.
Før vi har analysert prøvene grundig kan vi ikke angi noe helt pålitelig
tall for den totale årlige sedimentasjon
i Lovatn. Bl. a. må prøvene sees i
sammenheng med vannstandsobservasjoner både fra Lovatn og nærliggende vassdrag, samt nedbørsdata fra
nærliggende stasjoner. Etter en meget
grov gjennomgåelse av 7 av prøvene
synes det imidlertid å være gode muligheter for at en slik undersøkelse
kan gi brukbare resultater.
Når en ser bort fra den forholdsvis
steile skråningen mellom de to bassengene, er selve bunnen av vannet forholdsvis flat, noe som tyder på at avsetningen har foregått over lang tid.
Sideskråningene er som nevnt forholdsvis steile så utrasinger kan tenkes å forekomme. Kjerneprøvene viser også tydelig at slike ras har forekommet, se blant illustrasjonene. Prøvene F, A og E hadde som ventet den
best utviklede varvighet. Deretter avtok varvigheten innover vannet, og i
prøve C og D i det indre basseng var
det nesten ingen varv å se, bortsett fra
de siste 15-20 år. Grunnen kan være
at det store skredet fra Ramnefjellet i
1936 har rotet opp bunnen ganske
kraftig.
For to av prøvenes vedkommende,
A og E, er det foretatt en grov telling
av antall varv ned til ca. 50 cm, hvilket tilsvarer ca. 150 år eller tilbake til
ca. 1825. Se fotografi. (Disse prøvene
går antakelig totalt 4-500 år tilbake
i tiden). En beregning utført på varvene i ovennevnte del av prøvene A
og E viser at i dette området er det
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Lovatnet har et nedslagsfelt på 218 km2,
hvorav hele 78 km2 eller 35,8 % er breDette betyr at relativt store
dekket.
mengder slam tilføres vatnet, og størstedelen avsetter seg på bunnen.

avsatt noe over 3,3 mm pr. år. Tar en
bort varv som skyldes skred, blir den
årlige middelavleiringen redusert til
ca. 2,8 mm pr. år. Det vil derfor gå
lang tid før Lovatnet er igjenfylt av
slam, selv om NVE's plan om utbygging av Breheimen nok vil tilføre mye
mer slam enn det som avleires i dag.
Store mengder organisk materiale i
noen av prøvene skyldes ras eller snøskred som kanskje har gått utover islagt vann med påfølgende sedimentasjon neste vår. Om disse tykke avsetningene virkelig skyldes skred, setninger eller kjempestore flommer, er et
av de problemer som må klarlegges
når prøvene i nær framtid blir grundigere analysert.

Om juridiskspråk
Av sorenskriver Jens Haugland
At eit fleirtal av juristar nyttar ei rettskriving som ligg femti—seksti år tilbake
tida er ein ting. Verre er det at denne
yrkesgruppa har ei sers unorsk og unaturleg språkføring. Juristane er då også
sterkt representert i Norsk Dusteforbund.
Etter eit referat i ei avis har dommar
Anders Melteig i Oslo byrett klart å lage
ei setning på over tre hundre ord. Han
er etter denne prestasjonen blitt formann
i dommargruppa i Norsk Dusteforbund,
står det i Dagbladet.
Eg har også nyleg sett eit tiltalevedtak
der ei setning var på bort imot ei maskinskreven side. Tiltalevedtak i straffesaker er ofte skrevne på ein slik måte at
det for ikkje-juristar høres ut som nyheter på samisk.
Også her på Sørlandet fins det juristar
som i høg grad vil vere kvalifiserte til
medlemskap i det celebre forbundet som
eg har nemnt ovafor.
Og ved Universitetet i Oslo har vi
som
ennå eit par gamle professorar
elskar språket frå Morgenstierne og Hagerup.
Juristane har ein serleg interesse for
gamaldagse danske, plattyske eller latinske ord. I det juridiske språket heiter det
ikkje skade men beskadigelse, ikkje arbeid men beskjeftigelse, ikkje rett men
berettigelse, ikkje tillysing men berammelse, ikkje vern men beskyttelse, ikkje
men beskyttelsesforanstaltvernetiltak
ning, ikkje årsmelding•men årsberetning,
ikkje opning men inkaminasjon, ikkje å
ta noe, men bemektigelse av noe, osv.
osv. Også dei faste uttrykka at «retten
er satt» og «retten hevet» er strengt tatt
meiningslause. Ei eldre dame skreiv til
oss om vi verkeleg hadde heve (kasta)
saka hennar. «Rettsmøtet er opna» og
«rettsmøtet slutt» er uttrykk som folk
kan forstå.
Juristane har også ein serleg interesse
for samansette verb. Ein advokat skreiv

nyleg til retten at «bankboken vil bli
medtatt i retten». Eg spurde om bankboka ville bli sterkt medtatt. Ein annan
advokat skreiv til meg at ein part «ikke
var medtatt». Ja, det var endå godt.
Juristane sender ikkje dokument, dei
oversender. Dei holder ikkje ein frist, nei
dei overholder fristen. Eg veit ikkje om
ein kan snakke om å underholde ein
frist. «Fremsendelse» av dokument er
også vanleg. Og juristar skriv ikkje namnet, nei dei «tegner» det.
Også språksansen sviktar reint generelt. Ein advokat skreiv nyleg til meg
at han ville kome tilbake til «vitneoppførselen» seinare. Det var truleg vitnelista han tenkte på, ikkje oppførselen til
vitna. Ein annan advokat spurde under
ei skjønsteneste oppe i dalen ein bonde
om han hadde «ytterligere anførsler».
Ordet anførsel er det truleg bare juristar
som nyttar, og ein vanleg mann veit ikkje
om han sit inne med «anførsler» som
han bør diske opp med i retten. Advokaten sa vidare at han hadde «foretatt
anstillelseav undersøkelser i sakens anledning». Så tungvint kan bare ein jurist
få sagt at han har undersøkt saka.
Det er omlag femten år sia eg sende
eit internt rundskriv i Justisdepartemenskrive eit
tet, og bad embetsmennene
enklare norsk. Det er nok ennå langt
fram. Eg nemner som døme eit av dei
har
siste rundskriv som departementet
sendt ut, der ein bed om «at embetet
fremsender en spesifisert oppstilling av
utstyrsbehov med angivelse av antall av
hvert utstyr». Så tungvint kan ein altså
få stilt det enkele spørsmål kva embetsmannen treng av utstyr.
Det ville også vere på tide med ei forenkling og fornorsking av heile skjemaverket i norsk rettsteneste. Dette har eg
gjort framlegg om, men ikkje fått svar.
Frå Dagbladet.

Informasjonsmøtet
Samarbeidsutvala har pålegg om å
halde eit informasjonsmøte for året.
For dei tilsette i sentraladministrasjonen vart det halde slikt møte i kantina
torsdag 4. desember.
Direktør Moe, som var formann i
utvalet i 1975, opna møtet og ynskte
folk velkomne på ein humoristisk måte. «I henhold til avtale skal vi holde
minimum ett slikt møte i året. Dette
møtet blfr holdt så sent på året at noen
flere nok ikke kommer på tale, men
minimum er dekket. Vi har beregnet
å holde på i to timer.» Om lag so fall
orda, nøkternt og utan hykling over
kor viktig og gjevande samarbeidsutvalsordninga er, og takk for det.
Redaktøren har før klaga på at generaldirektøren kjem først og skumar
fløyta av det som skal seiast og so
kjem dei andre innleiarane etter og
seier: «Som generaldirektøren alt har
sagt,» eller «som generaldirektøren
har vore inne på.» Denne gongen
hadde og Gd første innlegget, men vi
slapp å høyre desse setningane no.
Han snakka om arbeidssituasjonen
vår og kom mellom anna inn på kor
lang tid det krevst å ta ei avgjerd no
når so mange skal vere med i den
prosessen. Det er so mange som skal
høyrast, men desse vanskane er slike
som vi må venje oss til å leve med.
Some slag saker rekna han med at
det ville bli ein stor auke i, han nemnde då serleg forbyggingssaker. Der
har distriktstilskotet no falle bort, og
ein kan rekne med at det då vert mange fleire som bed om å få slikt arbeid
gjort.
Ingen bad om ordet etter Gd si utgreiding, og direktør Vatten slapp til
med ein gong. Som emne hadde han
organiseringa av elektrisitetsforsyninga i landet. Han viste med plansjar og
tal ved hjelp av ljosbilete korleis vi
etter kvart har fått færre og større
einingar som tek seg av dette. Målet
er visstnok å kome ned på landsplanet når det gjeld produksjon og fylkestilan når det gjeld fordeling av
krafta. Nett no er det dette som er
den einaste rette læra.
Moe fortalde so om korleis hovudstyret i eit samrøystes vedtak ville at
etaten skulle vere oppbygd i tida
framover. For dei som har lese innstillingane om desse to emna var det
ikkje noko nytt sjølvsagt. Etter hovudstyret si innstilling skulle det ikkje
vere store brigde frå det som er no.
Eit undatak var det. Det er når det
gjeld sjølve Hovudstyret. Dette har

før vore eit rådgjevande organ, no
skal det bli eit verkeleg styre. Dette
må til for at dei tilsette skal få noko
å seie. (Her må ein merke seg at tilsette i dette tilfelle gjeld dei underordna. Det verkelege er at generaldirektøren og er tilsett, og når han har
hatt den makta før som no vert overførd til styret, so får sjølvsagt dei tilsette mindre å seie enn før, for dei
vert i mindretal i styret etter framlegget, Gd og to til mot dei fem stortingsvalde. Red, sine tanker.) Når det
galdt representasjonen frå dei tilsette,
so skulle den verte som i andre slike
etatar, sa Moe. Etter hovudstyret sitt
framlegg skal Generaldirektøren vere
formann i styret, som han har vore.
Dei tre direktørane hadde bruka ein
time på innlegga sine, kort og greidt.
So vart ordet gjeve fritt. (Og vi slapp
heldigvis å høyre «som generaldirektøren har sagt».)
Strømmentykte det var lite som var
kome fram av det LTP-gruppene hadde arbeidt med.
Tøndevold sa han ville ta opp sin
kjepphest om å samle all planlegging
i etaten på ein stad.
Generaldirektørensvara at det var
fleire spørsmål ein måtte vente med å
ta avgjerd om til ein såg korleis Stor-

Duken var ikkje heilt kvit då Vatten
bruka Ijosbilete under foredraget sitt.

tinget ville at NVE skulle organiserast.
Tveit meinte at det av og til var
problem i samarbeidet med departementet. Han undra seg på om det var
ordna på beste måte kven som skulle
gjere kva.
Moe og Aalefjær let vel at det som
regel er godt samarbeid, men stundom
kan det vere vanskeleg sjølvsagt.
Spångbergville vete kva NVE
å oppnå med nyordning av elektrisitetsforsyninga.
Vatten svara at vi veit lite før vi får
vete om Stortinget gjev klårsignal for
arbeidet vidare.
Nybø fekk so ordet til utgreidinga
om det nye lønsregulativet. Han kom
først med historikk om dei lønskomitear og utgreidingar som har vore om
lønspolitikken i staten etter krigen. Til
slutt s han so noko om korleis det
nye systemet kjem til å verke.
Strømmen, formann i NIF, og
Spångberg, formann i NITO, gjekk
hardt ut mot somme ting i det nye
regulativet. Etter deira syn var det
mange i NVE som ville kome ut med
dårlegare resultat no enn det dei hadde etter det gamle regulativet. Dei
kom og med kritikk mot administrasjonen som dei meinte hadde vore for
lite pågåande. Det var vel meininga at
staten skulle bli meir konkurransedyktig når det galdt å få tak i folk, og
då måtte dette resultatet iallfall for
NVE vere nedslåande.
Moe og Nybø svara på kritikken og
sa at de var lite dei hadde fått vore
med i det som lønskomiteen hadde
gjort. Dei opplyste at dei lågaste stillingane er betre lønte i staten enn i
det private, men det er motsett med
høgare stillingar. Litt von var det og
å få rette på somt, for alt var ikkje
fastlagt ennå.
Eventuelt stod so att.
Moe fortalde då først at det som
kan brukast til velferdsfØremål har
vorte auka frå første januar 1976. Før
var det 15 kroner, no 60, altso firdubla.
Tveit var redd at det vart vanskeleg
med rekruttering på avdelingsingeniørplanet no etter kvart. Han ville
vete om det kunne gjerast noko for å
skaffe hus til nytilsette.
Moe og Nybø meinte at det nok
var visse vanskar, men ikkje verre i
NVE enn i andre etatar. Det kom nok
heller ikkje til å bli verre enn det
hadde vore når det galdt rekruttering.

HusspØrsmålet var vanskeleg.
FOSSEKALLEN
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Kraftleidningsavdelinga
(før Fjernleidningskontoret)
hadde møte og kurs for oppsynsmenn
i Middelthunsgt. dagane 6., 7. og 8.
januar. Det var eit stort program dei
skulle gjennom so dagane var tettakka. Ein av dei eldre sa siste dagen
at han greidde ikkje å få med seg
meir. Foredragslista såg slik ut:

Onsdag 7. januar.
Kl. 08.00.
Omvisning i «Huset» i Middelthunsgate 29 for dem som ønsker det.
Kl. 09.00.
Samtale med representanter fra AAO
(Bjørnsrud, Røsok) vedrørende praktiske
spørsmål i forbindelse med timelister,
kjøreregninger, fraværsrapporter etc.
Kl. 09.45.
Arbidsfysiologi. Resultater av undersøkelse vedrørende mastemontering.
v professor Kåre Rodahl. Spørsmål —
samtale.
Kl. 10.45.
Kraftledninger, anleggsarbeid og landskap. v overarkitekt V. 0. Hillestad.
Spørsmål
samtale.
Kl. 12.45.
Arbeid på annen manns grunn. Hensyn, plikter og rettigheter. v/ overingeniør
J. Andersen m. fl. fra SKG. Spørsmål —
samtale.
Kl. 14.15—ca. 15.45.
Tekniske problemer i forbindelse med
anleggsdriften.
Redskaper. Vedlikehold
av anleggsmateriell.
Hvilke anleggsmaskiner bør vi satse på? Hvordan skal
disse utstyres? v/ avd.ing. T. Bahr. Spørsmål — samtale.
Ca. kl. 17.00.
Internt møte for oppsynsmenn.

Tirsdag 6. januar.
K1.09.00.
Frammøte i Undervisningsrommet.
1.
etasje. Presentasjon. Praktisk orientering.
Kl. 09.15.
Åpning og orientering om SK's organisasjon og fremtidige virksomhet. v/ fagsjef Rolf R. Johnsen. Spørsmål — samtale.
Kl. 10.00.
Anleggenes økonomi.
Oversikt over
oppnådde resultater. Utviklingstendenser.
v/ overingeniør Sverre Oftedal. Spørsmål
— samtale.
Kl. 10.45.
Rapport fra vernelederen. v/ overingeniør Lakselv.
KI. 11.10.
Hovedoppgaver
fremover.
v/ kraftverksdirektør Sig. Aalefjær.
Kl. 12.30.
Mastekonstruksjoner
og fundamenter.
v/ overingeniør Wist og ing. S. E. Hagen.
Spørsmål — samtale.
Kl. 13.30.
Presentasjon
av SKS' medarbeider.
Elementbygging. Kortfilm. Innstrekkstativer og fundamenter.
v/ overingeniør
Muggerud m. fl, Spørsmål — samtale.
Kl. 14.30. Pause,
Kl. 14.45.
Telesamband,
internt og administrativt. Isolering ved store spenninger. Større kabelanlegg.
v/ overingeniør
Arne
Berg m. fl. Spørsmål — samtale.
Kl. 15.45.
Kontrakter
entreprise. Byggeledelse.
v overingeniør L. Kvarekvål. Spørsmål
— samtale.
Kl. 17.15—ca. 21.30.
Sammenkomst i kantinen med enkel
servering.

Torsdag 8. januar.
Kl. 08.30.
Kurs i lederutvikling. Opplegg v/ Hartmark & Co. IRAS. Pkt. 1. Godt vett satt
i system. v/ Guderud. Pkt. 2. En situasjon spilles. v/ 4 oppsynsmenn. Pkt. 3.
Våre rammebetingelser.
v/ Guderud —
Arntsen. Pkt. 4. Hva vil vi ønske —
enda bedre — fra anleggsledere. v/Guderud. Gruppearbeid.
Kl. 12.30.
Litt orientering og samtale om den
nye loven om arbeidsmiljø. v/ Guderud.
Avklaring og oppsummering. v/ Guderud
— Arntsen — Oftedal.
Kl. 14.00,
Annleggs- og brakkeoverenskomsten.
Beordringer. Personalsaker
generelt. v/

Strømmen meinte at på rekrutteringsplanet var det ille, det kom ikkje
til å bli lett i tida framover.
Spångberg tok for seg problema
som kunne kome ved utflytting og det
som vert kalla livslang læring.
Nesdal sa han ville gjere som Tøndevold og ta opp att kritikken sin av
at Generaldirektøren
skal vere formann i Hovudstyret. Når det er meininga på dette område å ha ei spesiell
ordning i etaten so burde ein ikkje

følje mønsteret til andre etatar når
de galdt representasjonen til dei andre
tilsette heller, men finne på noko ekstra der og. Eit par spørsmål om samarbeidsutvala nemnde Nesdal i same
slengen. Moe viste til at slikt fekk han
ta opp gjennom representanten i sin
organisasjon.
Det kom ikkje noko spørsmål frå
leiinga kva dei underordna meinte om
noke problem. Ikkje eingong korleis
dei meinte desse 60 kronene til vel-
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personalsjef Nybø og Akselsen. Spørsmål — samtale.
Kl. 15.00.
Oppsummering. v/ overingeniør Oftedal. Avslutning. v/ fagsjef Johnsen.

Det var fleire av desse foredraga
redaktøren gjerne kunne tenkt seg og
høyrt, men tida strekk ikkje til, diverre. En kveld samlast møtedeltakarane ein frå kvart av kontora i avdelinga, og der fekk red. vere med. På
slike tilstellingar vert det tid å prate
med folk. Kraftleidningsavdelinga har
4 anleggssentra rundt i landet. Ffå
Bjerkvik var der 5 mann, Melhus 6,
Hokksund 11 og frå Lillesand 7 på
kurset.
Etter at kurset var ferdig, spurde
eg nokre av desse kva som hadde vore
mest interessant. Det kom sjølvsagt
fram mest nytt frå dei to utanfor etaten som hadde førelesingar, vart det
svara. Men det var endeleg interessant nok det folk frå avdelinga stod
for og. Det som då var serleg gjevande var spørsmåla og ordskiftet etter
kvart foredrag. Dei to utanfor etaten
var det av Rodahl om arbeidsfysiologi. Der var verkeleg mykje nytt å
høyre, vart det sagt. I kurset om opplæring til å bli gode leiarar kom det
og fram mykje som var sers interessant.
Dette var det første av slike møte
som har vore haldne sidan det vart
Kraftleidningsavdeling, før var denne
avdelinga eit kontor, Fjernledningskontoret, og høyrde til Bygningsavdelinga. Det er no heile seks år sidan
forrige møte, og det er for lenge seier
dei som styrer med det.

SN

ferda skulle nyttast. Dette måtte høvt
godt å gjere kjent framfor eit slikt
møte og so høyre kva menigmann
hadde å seie om det.
Dette om bruken av dei 60 kronene
er slikt som redaktøren har tenkt på
seinare.
Etter to timar var møtet slutt.
Skulestilane slutta som oftast med
at alle tykte det hadde vore ein gud
kveld, men eg trur ikkje ein kan skrive det her.
S. N.

Fossekallenbesøker Ulla-Førre anleggene
Av Knut Svendheim
I Fossekallen nr. 3 for 1972 gjorde
overing. E. Tøndevold ved SBP rede
for det som på dette tidspunkt var
planer for utbygging av Ulla-Førrevassdragene. Det har rent mye vann i
havet siden, og her i bladet har det
denne tiden vært nokså stille omkring
dette vårt hittil største kraftutbyggingsprosjekt. Når Fossekallen nå tar
opp tråden igjen, kan det vel derfor
først være på sin plass kort å rekapitulere hva som har skjedd siden da
og også gi en liten oversikt over denne gigantutbyggingens omfang.

Selve saksgangen
Som nevnt i Tøndevolds redegjørelse ble søknad om regulerings- og utbyggingstillatelse innsendt i desember
1971. Etter behandling i hovedstyret,
regjering og
Industridepartementet,
Industrikomite, kom saken opp i Stortinget i møte den 13.6.74. Det ble her
vedtatt at utbyggingen skulle skje etter
det såkalte Suldals-alternativet med
en del endringer. De viktigste av
disse var at Gautevatn ble spart fra å
bli innlemmet i Blåsjø, at Tøtlandsåna og Melandsåna (Funningslandsområdet) ble unntatt fra utbygging
samt at Mostølvatn skal bygges ut
etter det såkalte takrenne-alternativet.
Endelig tillatelse til regulering og
utbygging ble så gitt ved kg1. res. av
13.9.1974.

Utbyggingensomfang
Utbyggingen omfatter en rekke
vassdrag, i «heia» mellom Indre Ryfylke i vest og Setesdal i øst, hvorav
de tre viktigste er Ulladalsåna, Førreåna og Suldalslågen. Tre kommuner,

Suldal og Hjelmeland i Rogaland og
Bykle i Aust-Agder blir berørt av utbyggingen.
Det skal bygges tre kraftstasjoner
— Saurdal, Kvilldal og Hylen, alle
beliggende i Suldal kommune. Saurdal kraftverk skal ha inntak i utbyggingens hovedmagasin, Blåsjø på 1000
m-nivået og utløp på 600 m-nivået.
Med Sandsavatn som hovedmagasin
har Kvilldal her sitt inntak. Utløpet
herifra går til Suldalsvatnet på kote
68 som så er inntak for Hylen kraftverk med utløp i Hylsfjorden.
P.g.a. dårlige magasineringsmuligheter på 600 m-nivået vil Saurdal
kraftverk bli utstyrt med pumpeturbiner slik at vatnet om sommeren
kan pumpes opp i Blåsjø og lagres
der til vinterkraft. To mindre pumper,
Hjorteland og Stølsdal skal pumpe
vann opp til 600 m-nivået fra lavereliggende vassdrag.
Ulla-Førre-anleggene er stort i alt
og også størst i mangt. Den nevnte
Blåsjø vil f. eks, både volummessig og
energimessig bli landets største kraftverksmagasin og vil i areal (82,2 km2)
faktisk være en av våre aller største
innsjøer når den er oppfylt.
Storvassdammen i Blåsjø vil når
den en gang står ferdig, bli Norges
største fyllingsdam.
Flere av tippene ved anlegget vil og
bli store. I Saurdalstippen skal det
f. eks. plasseres nesten 3 mill. m3 løst
lagret sprengstein mens tippen i Kvilldal skal gi rom for over 1,5 mill m».
Til sammenligning her kan nevnes at
den velkjente Trillhustippen i Hallingdal som virker enorm nok, «bare»
rommer vel 1 mill. m3 sprengstein.

Administrasjonog boligbyggingm. v.
for Ulla-FørreAdministrasjonen
anleggene med kontor, hovedverksted
og -lager er lagt til Garaneset på Sand
i Suldal kommune. Like ved Garaneset — i Klypa på andre siden av
Lågen — er funksjonærmessa ført
opp.
Sand, et idyllisk strandsted med
innbyggere, er også admini6-700
strasjonssted i kommunen. Anlegget
skal her etter planen føre opp nærmere 50 permanente boliger i to nye
boligfelt, Maleniusåsen og Preståsen.
Bortiomt 20 av disse er nå ferdigbygget og innflyttet. På Eide ved Sand
skal det senere også settes opp en god
del midlertidige boliger for anleggstiden.
Også i Suldalsosen, det nest største tettstedet i kommunen — som ligger knappe to mil oppe i dalen — skal
det bygges en rekke permanente boliger. Fire — i et lite felt kalt Hagane
— er allerede ferdigbygget og innflyttet mens det største feltet, Kariåsen,
hvor anlegget alene skal føre opp 10
driftsboliger og 20 andre permanente
boliger, for tiden er under opparbeid else.
Både når det gjelder kontorbygget,
hovedverkstedet og de permanente
boligene er det inngått en avtale mellom Suldal kommune og Statskraftverkene om at kommunen skal overta
dette når anlegget trappes ned.
I de øvrige utbyggingskommunene
kommer en til å merke lite til anlegget når det gjelder boliger og den
slags. På Vadla i Hjelmeland kommune, et lite tettsted på nordsiden av
Jøsenfjorden, skal det imidlertid nå
legges ut et boligfelt på 10 tomter,
og anlegget skal i første omgang føre
opp tre hus her.

Brakkeleirer

med
Garaneset
messa i Klypa.

kontorbygg,

hovedverksted

og -lager.

I bakgrunnen

t. v. funksjonær-

Brakkeleirene for Kvilldal og Saurdal kraftverker er etablert, og disse er
under stadig utbygging. Leiren for
førstnevnte arbeidssted er lagt nede i
selve Kvilldalsbygda mens brakkene i
Saurdal er plassert et stykke nord for
tippområdet med utsikt ned mot Suldalsvatnet.
Statskraftverkene har søkt om tillatelse til å plassere brakkeleiren for
Hylen kraftverk på et areal like øst
for Kolbeinstveit mellom R.v. 46 og
Suldalsvatnet. Myndighetene har ennå
ikke ferdigbehandlet denne søknaden.
Etter hvert som utbyggingen skriFOSSEKALLEN
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der fram, vil det bli etablert en rekke
nye brakkeleirerinnover i «heia».
Anleggsledelsen
Det er mange oppgaver som skal
samordnesog utallige trådersom skal
trekkes i for å få en utbygging av
Ulla-Førre-anleggenesstørrelse til å
gå sin gang så effektivt og knirkefritt
som mulig. Den som er satt til å administrere det hele er anleggsleder
Jacob
Først litt om deg selv Kielland.Hva
har du stelt med før du kom hit til
Ulla-Førre-anleggene?
Med årene har det blitt litt av
hvert. Fra kai- og industribygg,via
brobyggingtil vannkraftverk.
Den teknisk mest krevende oppgaven var nok broen i Tromsø, den tøffeste oljeraffineriet på Mongstad,
mens den mest interessante og for
meg selv mest givende, uten tvil de 7
årene med vannkraftutbyggingi Røldal-Suldal.
Så du er ny i NVE's tjeneste?
Ja, jeg er nok det. Og det var nok
først og fremst interessen for vannkraft som gjorde utslaget da bestemmelsen om skifte av arbeidsgiverkom
på tale. Medvirkende var nok også
ønsket om å komme tilbake til et distrikt der jeg var kjent, og hvor jeg
visste at både min kone og jeg selv
ville finne oss til rette nok en gang.
Så over til utbyggingen.Hva representerer Ulla-Førre-anleggenei tørre
tall?
Når de en gang står ferdig mellom
1987 og 1990, vil de ha en installert
effekt på 2.000 MW og vil i et normalt vannårkunneprodusereca. 5-6
milliarderkWh.
For å illustreredette siste tallet kan
det kanskje nevnes at skulle en tilsvarende energimengde produseres ved
hjelp av et oljefyrt varmekraftverk,
ville dette ha forbrukt ca. 700 000
tonn olje pr. år.
Men, som du skjønner, er de ennå
langt frem til alle turbinenesurrerog
går. 12-14 år vil det ta, og underveis
vil mannskapsstyrkennok komme opp
i over 1500 med smått og stort. Og
mange penger vil det koste. 3,6 milliarder kroner lyder vårt nylig reviderte overslagpå.
I Tøndevolds redegjørelsefra 1972
ble det regnet med en anleggstid på
7 år. Dette ble den gang karakterisert
som en lang byggetid. Du antydernå
at utbyggingsperiodentotalt vil bli
mer enn 15 år. Hva er bakgrunnen
for denne forlengelsen?
Til dette vil jeg først få bemerke
at når man karakterisereren anleggstid på 7 år som en lang byggetid, må
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Brakkeleiren

i Saurdal.

P.Å-k
Brakkeleiren

i Kvilldal.

dette være ut fra sammenligningmed
oppgaverav mindre omfang.
I vårt tilfelle skal 3 vassdragbygges
ut under ett, noe som åpenbart vil
ta lenger tid enn det å bygge ut 1
vassdrag. Eller deler av ett vassdrag,
hvilket har vært det mest alminnelige
i norsk vannkraftutbygging.
Skulle Ulla-Førre bygges ut på 7
år, hvilket nok ville ha vært mulig,
måtte mer eller mindre samtlige anleggsdeler angripessamtidig.
Dette ville bl. a. bety mannskapskonsentrasjonerpå rundt 3000 mann
og årlige uttellinger som ville beslaglegge mer enn halvparten av Statskraftverkenesbudsjett.
Jeg kjenner ikke den fullstendige
bakgrunnfor beslutningenom å forlenge anleggstiden, men kan tenke
meg at den først og fremst henger
sammen med ønsket om en jevnere
beskjeftigelse,hvilket først og fremst
kommer distriktet her til gode. Dernest vil jeg tro at det har hatt sin betydning at forbruketav elektriskenergi ikke har steget like raskt som før.
Det vil med andre ord ikke være bruk
for så store kraftmengderså tidlig.
Så vidt jeg har forståtthar Arbeidsmandsforbundet fremmet krav om
sløyfing av nattskift. Dersom dette
kravet går igjennom,vil dette da kun-

ne forlenge anleggstiden ytterligere?
Jeg vil nok tro at sløyfing av nattskift vil føre til at byggetrinnI, hvilket betyr Hylen kraftverk og de 2
første aggregateri Kvilldal kraftverk,
vil komme inn noe senere enn planlagt.
Ved byggetrinn II, derimot, burde
man få så pass lang tid til å forberede
seg, at man ved å sette på større
mannskapsstyrkerskulle kunne holde
de fastsatte sluttdatoer.
Hvordan har — rent generelt —
samarbeidet med kommunene vært?
Man må uten forbehold si at det
stort sett har gått meget bra hittil.
De 2 kommunenesom først og fremst
blir berørtav vår virksomhet,Hjelmeland og Suldal, har begge gått inn for
utbyggingenog ser her sin mulighettil
å styrke sitt heller svake næringsliv.
Hittil har det meste av aktiviteten
foregått i Suldal kommune.Dette har
stilt store krav til kommunen både
når det gjelder utbygging av skolevesen, på helsesektoren og når det
gjelder fremføring av veger, kraft,
vatn og kloakk til byggefelter m. v.
Har kommunen maktet disse oppgavene eller har anlegget lagt altfor
store byrder på kommunen?
Dette spørsmålet må nok besvares
både med ja og nei.

Ja, når det gjelder skole- og helsevesen. Nei, når det gjelder vei, vann
og kloakk til byggefelt.
Dagens samfunn krever en så omstendelig saksbehandling at det tar
urimelig lang tid å få klarsignal for en
byggesak. Og kommunene har ikke
fra starten av det apparat som skal til
for å komme på forskudd i denne
sammenheng.
Rogaland har vært og vil vel fortsatt være sterkt beskjeftiget innen
oljesektoren. Frykter du at dette på
litt sikt kan skape problemer for bemanningen ved Ulla-Førre-anleggene?
Jeg ser nok ikke bort fra denne
mulighet.
Under enhver omstendighet er det
åpenbart at lønns- og kostnadsnivået
i Stavanger-området er vesentlig høyere enn f. eks. i Bergens-regionen.
Dette betyr igjen at man må betale
mer for å få arbeidskraft eller maskiner fra dette området enn fra
andre.
Skulle arbeidssituasjonen på landsbasis bedre seg, slik at vi blir mer avhengig av Stavangerområdet, er det
nok fare for at det blir kamp om
ledige hender.

Leder for arbeidene ute i «felten»
er overingeniør Hallvard Holen.
Så vidt jeg vet, Holen, så har du relativt mange års anleggspraksis innen
Statskraftverkene bak deg før du tok
til her ved Ulla -Førre -anleggene.
Hvor kom du fra?
Har drevet i «gamet» fra 1956. Begynte på Innset før jeg kom til Tokke,
der jeg var i 12 år. Etter en gjesteopptreden i Ringhals kom jeg hit til
Ulla -Førre sommeren
-72 som første
mann.
Hvilke arbeider er pr. i dag utført
ved anlegget?
Arbeidet har hittil i stor utstrekning
vært konsentrert om tilrigging og hjelpeanlegg, spesielt veger, anlegg for
kraftforsyning (ledninger og trafostasjoner) og bygging av boliger, kontorbygg, verksted osv. En stor del av
virksomheten ligger langt utenfor allfarvei, og det har derfor vært satset
sterkt på å nå fram til reguleringsområdet med veg og kraft. Ved siden av
dette er arbeidsstedene ved Kvilldal
kraftverk og Saurdal kraftverk startet opp, og i Kvilldal er vi nå bl. a. i
gang i kraftstasjonshvelvet.
Kommende sesong vil det etter det
jeg forstår skje en ganske omfattende
opptrapping av anleggsdriften. Hva
går «sommerens» arbeidsprogram ut
på?

Internt byggemøte ved Ulla-Førre-anleggene. Fra v. og rundt bordet: Haglund (byggekontrollør), Deilkås (elektroavd.), Kristoffersen (økonomileder), Kielland (anleggsleder), Meland (avd.leder Kvilldal), Gundersen (elektroleder), Skorve (rasjonalis.),
Aarhus (materialforvalter),
Holen (leder for utevirksomheten),
Lund (avd.leder
Hylen), V estad (avd.leder Saurdal), fibø (verneleder).

Det blir fortsatt opptrapping i Saurdal og Kvilldal. Dessuten skal arbeidene for Hylen kraftverk og ved Flottene arbeidssted starte opp. Ledningsog vegbyggingen innover mot Blåsjø vil gå for fullt, og planen går ut
på å nå Øvre Moen så tidlig til høsten
at arbeidet med vegtunnel opp til
Oddatjørn kan komme i gang før vinteren. Vi har hittil i betydelig grad
brukt entreprenører, og det vesentligste av veg- og kraftledningsbyggingen
er utført av slike. Arbeidene ved Flottene og Øvre Moen er også forutsatt
utført i entreprise.
Ulla-Førre-anleggene er kjent som
landets hittil største kraftutbyggingsprosjekt. Byr en utbygging som dette
på spesielle tekniske problemer
eller
er de spørsmål som dukker opp stort
sett velkjente fra før om enn da kanskje i andre målestokker?
Vi må vel kunne si det er de store
dimensjoner som er det spesielle for
Ulla-Førre, men i tillegg er det en
god del spesielle utførelser der vi har
liten erfaring å bygge på. Her kan
nevnes at det vil bli brukt trykktunneler med meget stort tverrsnitt (140
m2) med over 500 m vanntrykk, bruk

Kontorbygget

av luftpute som svingekammer og
sannsynligvis frontal betongplate på
Storvassdammen. Turbinene ved Saurdal skal kunne kjøres som pumper om
sommeren, og utførelsen av disse
store pumpeturbinene vil by på tekniske problemer, men dette blir det
først og fremst maskinfolkene som
må løse.
For øvrig vil nok byggingen av
Blåsjødammene by på den største utfordringen. Foruten de meget store
dimensjoner vil lang massetransport,
til dels vanskelig topografi, kort sesong og mye nedbør by på særlige
problemer. En sak for seg ved dambyggingen, blir å skaffe kvalifisert
personell. Det må bare til disse arbeidene

skaffes

til veie 600-700

mann

som bare kan utnyttes effektivt i ca.
4 måneder i året.
Hvor mange er beskjeftiget ved anlegget i dag?
Ca. 250 mann i egen regi. Dessuten
er en rekke underentreprenører engasjert for forskjellige oppgaver.

Suldal kommune
Det står ikke til å nekte at det har
stått en ikke så liten strid omkring

på Gardaneset.
FOSSEKALLEN

Ulla-Førre-utbygginga
innen Suldal
kommune. Noen av de viktigste stikkord i denne forbindelse har vel vært
stagnasjon, tilbakegang og utflytting
på den ene siden og Dyraheio, Lågen
og Gardaneset på den andre siden.
Hvordan ser så kommuneledelsen
på utbyggingen i dag nå når en står
midt oppe i det hele? Har den stort
sett vært til fordel for Suldal eller må
det blandes litt malurt i begeret? Vi
har avlagt den nye ordføreren i bygda, Kåre Vågane, en liten visitt og utesket hans syn på dette og andre
spørsmål.
Først, Vågane, kva for positive ting
har utbygginga etter ditt syn først og
fremst ført til?
I dei seinste åra før det vart bestemt at Ulla-Førre-vassdraga
skulle
byggjast ut, gjekk folketalet i kommunen stendig attende. Ja — om det
ikkje hadde skjedd ei utbygging no,
fryktar eg at det hadde blitt eit ras
med utflytting for det var svært mange som berre gjekk og venta på denne
avgjerdsla. No har me fått snudd denne utviklinga — folketalet er på veg
opp att — og eg tykkjer at det og har
kome inn ein mykje større optimisme
blant folk flest enn før.
Einskilde røyster har hevda at den
store tilflyttinga som følgjer med utbygginga vil øydeleggja den bygdekulturen ein i dag har i Suldal. Korleis ser du på dette?
Eg trur ikkje at ein skal vera altfor
redd for dette — etter mi røynsle hittil fylgjer det no mest positivt med dei
som flytter til kommunen.
Tykkjer du at utbygginga har lagt
for store byrder på kommunen?
Ja, utan tvil. Problemet er at alt
skal skje over så kort tid. Klargjeringa av dei store byggefelta på Sand
og i Suldalsosen med framføring av
vegar, vatn og kloakk har saman med
bygging av ny barne- og ungdomsskule på Eide på Sand og påbygging
av Vinjar barne- og ungdomsskule i
Suldalsosen og utbygginga innan helsestellet m. m., vorte ei altfor stor
økonomisk byrde for kommunen.
Berre skulen på Eide vil koma på 15
mill, kr. og påbygginga på Vinjar —
som forresten alt no ser ut til å verta
for snau — er kostnadsrekna til 2,8
mill. kr. Det kommunale budsjettet er
i år på om lag 54 mill. kr. — noko
som normalt skal svare til eit folketal
på 12-15 000, medan folketalet i Suldal ikkje er større enn om lag 4000.
Er kommunen nøgd med den støtta
staten har gjeve?
Nei, vi er ikkje det. Så stor velvilje
som kommunen har synt når det
gjeld denne utbygginga, tykkjer vi at
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Verkstedsområdet

i Saurdal.

staten kunne hjelpt oss meir. Vi -er
redde for at vi alt i år vil koma i ei
stor likviditetskrise, og verre vert det
frametter. Først i 1980-81 kjem dei
første konsesjonsinntektene, og det er
langt fram dit. Det er og svært uheldig reint kommunalt at så og seia all
aktivitet no må konsentrerast om Suldals-dalføret. Andre og svært presserande oppgaver i andre deler av kommunen må skytast ut i tida. Til dømes
er det fleire byggefelt omkring som
skulle vore klargjorde, men som me
korkje har økonomisk evne eller teknisk kapasitet til å gå laus på enno.
Var kommunen altfor «snill» under
konsesjonshandsaminga?
Eg tykkjer ikkje det er rett å lasta
nokon i dag for det som har skjedd.
Vi som var med og tok avgjerdslene
den gong handla heile tida under eit
stort press. Vi såg utbygginga som ei
redning for kommunen og vi tykte det
hasta med å koma i gang. Men skal
ein først vera etterpåklok så kunne
det nok — utfrå den røynsle ein har
i dag — vore stilt større krav.
Tykkjer du at konsesjonsavgiftene
er høge nok?
Kanskje høge nok i dag, men med
den store inflasjonen ein har så burde
dei vore indeksregulerte.
Korleis har samarbeidet med leiinga ved Ulla-Førre-anlegga vore?
No er no eg relativt ny i stillinga
som ordfØrar. Men det inntrykket eg
sit med er at det har vore eit svært
godt samarbeid. Og det vonar eg at
det fortsatt må bli.

Førre-anleggene. Han er samtidig formann i Ulla-Førre Arbeidsmannsforening, avd. 24 av N.A.F. og hovedverneombud ved anlegget.
Dale Haugen startet anleggslivet på
Mår (Norsk Hydro) i 1947. Fra 1949
til 55 var han på Aura-anlegget, fra
55 til 69 på Tokke og fra 69 til 74 i
Skjomen. Fra høsten 1974 har han
så vært ansatt her på Ulla-Førre-anleggene.
Dale Haugen har kontor i Kvilldal og
har nå fått avsatt 2/3 av arbeidstiden
til tillitsmannsarbeidet. Vi har besøkt
ham der og spurte først om hans syn
rent generelt på arbeids- og innkvarteringsforholdene ved dette anlegget
sammenlignet med andre anlegg.
Etter Dale Haugens syn har det
normalt alltid vært og vil vel fortsatt
komme til å oppstå visse vanskeligheter i startfasen av et anlegg. Han har
ikke inntrykk av at Ulla-Førre skiller
seg spesielt ut i så henseende
hverken i positiv eller negativ retning. Det
er mange — både gamle og nye i
tralten — som skal tilpasses og innarbeides før det hele fungerer tilfredsstillende. Man kan nok av og til i
starten gripes av litt motløshet. For
alltid må en ved et nytt anlegg begynne så å si fra bunnen av. Og så arbeider en seg gradvis oppover. Først når

Arbeidsforhold,innkvarteringog
trivsel
Hvordan har så anleggsfolket funnet seg til rette på Ulla-Førre-anlegget. Vi har intervjuet et par representanter for disse for å høre deres mening om arbeidsforhold, boforhold,
fritidstilbud o. a.
Olav Dale Haugen er valgt hovedtillitsmann for arbeiderne ved Ulla-

Dale Haugen foran en av brakkene
Kvilldal.
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anleggstiden nærmer seg slutten er det
kanskje at toppen nås — for da er
folkene innarbeidet og samkjørt, trivselsmessige savn er innfridd, og det
hele glir lett.
Et spesielt problem her ved UllaFørre har vært innføringen av det nye
messesystemet. Før hang messa og
soveseksjonen sammen slik at man
spiste, hadde oppholdsrom og sov i
samme seksjon, nå er messene skilt
ut, hvilket har vært noe uvant. Bl. a.
kan en ikke som før rusle ut på kjøkkenet og ta seg en kopp kaffe utenom
spisetidene.
Når det gjelder det rent arbeidsmessige, så er det etter Dale Haugens
oppfatning en kardinalfeil som svært
ofte går igjen på anleggene. Det er at
en så snart vegforbindelse og strømforsyning er etablert fram til en arbeidsplass, på død og liv straks må
kjøre i gang med selve anleggsarbeidene, selv om kanskje både servicefunksjonene og innkvarteringen langt
fra er tilfredsstillende ordnet. Dette
går ut over både arbeidsinnsats og effektivitet og dermed blir driftsresultatene dårlige. Noe som igjen skaper
motløshet og dårlig arbeidsmoral som
det kan ta år å bli kvitt. Det har alltid
vist seg at det er en klar sammenheng
mellom trivsel, arbeidsytelse, sykefravær og gjennomtrekk ved et anlegg.
Etter Dale Haugens syn vil en derfor nær sagt alltid stå seg på å samle
alle krefter for å legge de arbeidsmessige og trivselsmessige forhold best
mulig til rette før selve tunneldrivingen eller damfyllingen o. 1. startes.
Spesielt når det gjelder det rent sikkerhetsmessige er Dale Haugen litt
redd for virksomheten med underentreprenører. Selve ansvarsforholdet er
klart nok — Statskraftverkene har
som hovedentreprenør ansvaret for at
også underentreprenørene følger gjeldende arbeidsreglement og sikkerhetsforskrifter. Men det er ikke alltid like
lett å holde den kontakt med disse
arbeiderne som med ens egne. Skal en
ha den fulle oversikt og kontroll med
disse, betinger dette derfor ekstra påpasselighet fra dem som skal påse at
spillets regler blir fulgt. •
Så vidt jeg forstår har anleggsarbeiderne i de seneste årene fått innfridd en rekke viktige trivselsmessige
krav, f. eks. er det bl. a. bestemt at
arbeiderne nå skal bo på enmannsrom
og at oppholdsrommet skal være utstyrt med farge-TV. Hvilke ønskemål
står så øverst på listen i dag?
Uten tvil er det å få et større oppholdsrom i brakkene vårt mest sentrale ønskemål nå. Men vi hadde også
gjerne sett at lomperommet og badet
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Hagane boligfelt i Suldalsosen.

Maleniusåsen

I bakgrunnen

boligfelt på Sand.

Kariåsen,

fremtidig

boligfelt

ble gjort noe romsligere.
Men det er også andre tiltak som
vi mener kunne bedre trivselen. F.eks.
skulle vi ønske at det blir lagt tepper
eller et annet støydempende belegg i
midtgangen i soveseksjonene. Fargevalget i mange brakker kunne også
uten tvil vært litt friskere.
Et forhold som vi i det siste har
blitt mer og mer opptatt av er å gjøre
det triveligere rundt brakkene. Ønskelige tiltak i den forbindelse er f. eks.
opparbeidelse av skikkelige plener,
planting av prydbusker og blomster
m. v.
Hva med velferdstiltak?
Både og — særlig er det vanskelig
i startfasen. En burde hatt en mann

i Suldalsosen.

I forgrunnen

Preståsen.

på selve anlegget som tok seg av
dette. Husspørsmålet er en av de senrale ting her. Svært mange tilreisende
anleggsarbeidere ville gjerne tatt familien sin med dersom de bare hadde
hatt et sted å bo. Dette er en av de
store oppgavene vi må arbeide med i
tiden fremover.
Fungerer samarbeidsutvalgene godt
nok?
Nei, etter min og mange med meg
sin oppfatning fungerer ikke samarbeidsutvalgene på lokalplanet godt
nok. Dette er og et problem vi må
løse.
Hvordan er det, føler du at dere
som anleggsarbeidere er velkommen
i kommunen?

Preståsen boligfelt på Sand.

Akkurat i startfasen av en utbygging er det svært vanlig at bygdefolket
ser med litt skepsis på «anleggsbusen». Slik er det nok her og. For
enkelte har nok det at de personlig er
imot utbyggingen en viss innvirkning
her. For andre spiller vel det ikke helt
gode rykte anleggsbusen fra gammelt
av er belemret med også inn til en
viss grad. Men vi regner nå med at
dette retter seg etter hvert når en her
— som ved andre anlegg — oppdager
at vi tross alt er vanlige arbeidsfolk
alle sammen. Vi synes allerede at vi
merker en positiv utvikling i så måte.
Jonas Sømme er knyttet til anleggskontoret på Sand der han steller med
eiendoms- og skjønnsaker. Familien
bor der i nybyggerfeltet Maleniusåsen
med praktfull utsikt over tettstedet og
fjorden. Vi har slått av en liten prat
med fru Dagny Sømme som er hjemmeværende husmor, for å høre hennes
mening om anleggslivet sånn rent generelt og for å få vite hvordan hun
og familien har funnet seg til rette på
sitt nye hjemsted.
Hvor kommer dere fra?
Vi kommer fra Tokke-anlegget.
Der bodde vi på Dalen fra midten av
56 til oktober 73, og det var jo lang
tid. Vi likte oss svært godt i Telemark
og har mange gode minner fra tiden
der.
Og før Tokke var det?
Da vi giftet oss i begynnelsen av
48, var Jonas, mannen min, ansatt
ved Mår Kraftanlegg på Dale ved
Rjukan. Der ble vi til slutten av 49.
Jeg husker godt da Jonas fikk svar fra
NVE om at han var ansatt og kunne
velge om han ville være i Sunndalsøra eller Korgen (Aura eller Røssåga).
Ingen av oss kjente noe til disse stedene, så vi studerte kartet og valgte
det stedet hvor der var mest grønnfarge, og slik kom vi til Korgen. Det
valget har vi aldri angret, selv om der
var både kaldt og barskt, og vi var
der altså til 56.
Har du følt denne omflakkende tilværelsen dere har ført som en belastning?

Det er klart at et slikt «nomadeliv»
har sine for- og bak-deler som jeg
pleier å si. Det er f. eks. vanskelig å
satse på å bygge hus til våre gamle
dager. Men det er vel barna det går
mest utover. De blir kanskje litt rotløse. Vi har alltid bodd langt fra resten av familien, så de har hatt vanskelig for å skjelne mellom de forskjellige tanter og onkler fordi det har
gått så lang tid mellom hver gang de
har sett dem. Da de var små, lurte de
ofte på hvorfor vi var fra så mange
forskjellige steder. En annen ting når
en bor på mindre steder er at barna
må reise hjemmefra etter 9-årig skole.
Dette er en økonomisk belastning når
en har mange barn. På den annen
side har vi lært forskjellige deler av
landet å kjenne og har fått venner
rundt om som vi aldri glemmer.
Hvordan har dere funnet dere til
rette her i bygda da?
Barnene syntes nok det var leit å
dra fra de gamle vennene sine og å
bytte skoler, men omstillingen gikk
forholdsvis smertefritt. Selv har jeg
likt meg her fra første dag. Folk er
blide og hjelpsomme, vi har fått nye
venner og truffet igjen gamle fra Tokke, bor i et rommelig og koselig hus
med utsikt til sjøen. Jonas har en liten
hageflekk å grave i, kort sagt, vi synes
vi har vært heldige.
Som kjent har det vært en del her i
kommunen som har vært imot denne
utbyggingen. Har dere tross alt følt
at dere som anleggsfolk har vært velkomne her på Sand?
Ja, vi har følt oss velkomne og har
inntrykk av at folk flest setter pris på
at det er blitt mer virksomhet på
stedet.
Er fritidstilbudene gode?
Ja, her er nok å velge i. For barna
er her pike- og guttespeider, skolekorps, barnekor, tensing-kor og ungdomsklubb. Idrettslaget har mange
forskjellige trenings- og trimtilbud for
barn og voksne. Så har vi kommunal
musikk-skole, hvor barna kan lære å
spille piano, orgel, gitar og fiolin. Her
er flere lag og foreninger og sangkor

Ordf. Kåre Vågane i Suldal.

som alle er glade for nye medlemmer.
Utover dette er det flere kurs i gang.
I vinter er det f. eks. engelsk og norsk
for 9-årig skole, engelsk og fransk
for gymnas (brevskole og støtteundervisning), handelsskole, maskinskriving.
En halv times kjøretur herfra er det
fint skiterreng, der er fint å traske
sommer og høst for dem som liker
det. Har en båt, er det fisk å få i fjorden, og har du råd og tid, kan du
fiske i elven. Vi andre morer oss med
å se laksen hoppe i fossen.
Skulle jeg klage på noe, måtte det
bli været, men det nytter jo lite. Det
er bare å glede seg over solen og nyte
den når den viser seg, og ellers, la det
regne!
Når jeg har anledning til det, vil
jeg gjerne få lov til å sende en hjertelig hilsen til alle våre venner rundt
om fra hele familien. Hvilket Fossekallen med glede formidler videre.
Hjelmeland

og Bykle

kommuner

Det vil gå enda et år før det kommer i gang noen anleggsvirksomhet av betydning i Hjelmeland kommune. Og en må enda noen år fram
i tiden før Bykle kommune blir berørt
av Ulla-Førre-utbyggingen. Vi har av
denne grunn naturlig nok måttet begrense dette vårt første besøk ved anlegget til Suldal kommune og forholdene der. De andre to utbyggingskommunene er det tanken å komme

tilbake til senere.
FOSSEKALLEN
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Vesuv
Dei tilstellingane som samlar flest folk
i huset her i Middelthunsgate er førjulstilstellingane. Statsetatene har no fått til
rådvelde kr. 60 pr. person til velferdsarbeid. Pengane skal brukast slik at dei
«kan kome alt personell til gode», pkt. 3
Rundskriv av 16.10.75. Redaktøren av
Fossekallen er alltid ein hjelpsam mann,
og han kom med framlegg til Samarbeidsutvalet i siste møte om at halvparten av desse kr. 60 skulle gå til desse tilstellingane. (Direktorata skulle dele dei
ut). Etter det som er opplyst underhand
fann ikkje Samarbeidsutvalet å kunne gå
med på dette sidan det ikkje stod nokon
organisasjon bak. Redaktøren har no sett
seg i spissen for å få til ein slik organisasjon. Det plar vere om lag 20 slike tilstellingar, tre i kvart av direktorata A,
E og V og so 10 i S. Frammøteprosenten
plar vere mellom 95 og 100 so det syner
seg at dette er slikt som samlar. Styret i

denne organisasjonen skal vere ein person frå kvar komité, og Redaktøren reknar med å bli vald til sekretær og gled
seg til å få møte på det møtet i Samarbeidsutvalet der dei siste kr. 12 000 av
kr. 42 000 står sperra til dette føremålet.
Namnet på den nye organisasjonen
blir: «Vassdragsvesenets
sentraladministrasjons
Førejulstilstellingskomiters
sammenslutning for innsending av ansøkninger om støtte fra Samarbeidsutvalgets
utdeling av velferdsmidler».
Når dette
laget er skipa, skal det melde seg inn i
ein landsomfemnande
organisasjon med
same føremål.
Namnet blir avkorta til VESUV. S.N.

Navnet på vårt vesen
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen og NVE-Statskraftverkene
er navn

som virker tunge og uhåndterlige både i
skrift og tale, og når hertil kommer at
der anvendes i teknisk forstand direkte
feilaktige begreper i ordsammensetningen, vil jeg slå til lyd for at man overveier en navnejustering med sikte på et
mere dekkende og kanskje også «strømlinjet» navn.
Når man i NVE snakker om «kraft» i
en eller annen sammenheng, f. eks. statskraft, så mener man ikke kraft i ordets
egentlige og tekniske betydning. Man mener noe helt annet, nemlig: energi.
Jeg tror tiden nettopp nu, i innledningsfasen til den nye epoke i Norge,
oljealderen, er inne til å kaste det feilanvendte ordet «kraft» overbord, og ta
i bruk det internasjonalt forståelige og
korrekte ordet «energi» i stedet.
Jeg tillater meg å foreslå som nytt
navn på vårt Vesen:
Norges Energiverker. NEV
som en felles erstatning for både Norges
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen og NVE
- Statskraftverkene.
Man bruker altså de samme forkortningsbokstaver,
men bytter om de to
siste, slik at man altså skriver NEV istedetfor nuværende NVE.
De underliggende divisjoner eller direktorater kunne da få benevnelsen:
NEV - Vannenergi NEV - Atomenergi
NEV - Olje-Gassenergi
Med hilsen
Erling Dahl

NVE's PERSONALE
Endringer i november og desember 1976
Nytilsette:
Amundsen, Odd
Antonsen, Marit S.
Fagerås, Gunnar
Gran, Nilsen Randi
Graff, Gerda
Johansen, Wenche
Ljådal, Kjell
Magdal, Anne-Mette
Mikkelsgård, Reidun
Nygård, Steinar
Råmundal, Tore
Volden, Jostein

Førstesekretær
Kontorass.
Tegner II
Kontorass.
Bud
Kontorass.
Ingeniør
Kontorass.
Kontorass.
Tekniker
Kontorfullm.
Ingeniør

Avansement og opprykk:
Aklestad, Elisa
Fladhagen, Per A.
Fløystad, Kolbjørn
Gravås, Torbjørn
Haugerud, Reidar
Helgesen, I3jørn R.
Jørånstad, Oddvar
Robstad, Egil
Seljord, Olav
Senstad, Eva
Stensrød, Tore

Førstesekretær
AJ
Ingeniør I
VHO
Tekniker
VHO
Konsulent II
SAB
Ingeniør II
SBS
Ingeniør II
EE
Maskinmesterass.Vågåmo
Overingeniør
SBV
Førstesekretær
SAT
Kontorfullm. I SA
Avd.ingeniør I EKK

Avansement og opprykk:
Svea, Per
Syverinsen, Ola
Wiesener, Robert
øfsdahl, Randi

SKA
ET 4
SB
AAA
SA
SA
SDT
SA
SA
Bjerkvik
AE
SEA

Ingeniør II
Avd.ingeniør
Sekretær II
Kontorfullm.

I
I

Fratredelse med pensjon:
Andersen, Sverre
Fagarbeider
Hirsch, Anna Bugge
Fullm. i særkl.

trafo

Trykk:

Haakon

Arnesen

SEA
SEV
AE
EA
Ledn.omr.
SAH

Fratredelse, annen:
Brekko, Per
Bråthen, Lise
Dalstrøm, Finn J.
Dalåmo, Ivar
Hansson, Sverre
Larsen, Einar
Nicolaisen, Odd
Nilsen, Ottar B.
Rise, Tove E.
Roald, Nils
Solvang, Trond
Steinnes, Kristi-Hau

Ingeniør
EEP
Kontorass.
SA
Ingeniør
SKA
Ingeniør
SKA
Bud
AAA
Bud
AAA
Overingeniør II Ulla/Førre
Førstesekretær
JA
Kontorass.
VF
Førstesekretær
ESF
Oppsynsm.
Eidfjord
Kontorass.
ET 4

Død:
øyre,

Elektromaskinist

NS,

Johannes

Oslo

3

Vestlandsverkene

