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Sigurd Nesdal har funnet å måtte
si opp sin stilling som redaktør for
«Fossekallen». Det kom overrasken-

de. Hans engasjement og store inter-

esse for bladet bar ikke bud om at et

skifte var nær.

Sigurd Nesdal ble tilsatt som re-

daktør av «Fossekallen», foreløbig for

1 år, i hovedstyremøte den 28. august

1958. Et år senere, den 27. mai 1959,

ba hovedstyret ham fortsette i stillin-
gen inntil videre. Dette «inntil videre»

varte altså i 181/2 år. I disse årene har

Nesdal hatt ansvaret for ca. 90 numre

av bladet. Det er en imponerende inn-

sats når arbeidet var et bierverv som

i hovedsak skulle gjøres utenfor kon-
tortiden, og bidragsytere neppe sto i

kø for å levere stoff.

Nesdal har lagt ned meget av seg

selv i «Fossekallen» og har i stil og

innhold preget bladet. Med beskjedne

økonomiske ressurser har han skapt et
bedriftsblad som har medvirket til

samhørighet innen etaten og som har

fått mange interesserte lesere også

utenfor NVE. Han har lagt spesiell
vekt på at bladet skal være et forum 


for fri og trygg meningsutveksling om

forhold innen etaten det er ønskelig
eller aktuelt å debattere. Selv har

Nesdal mangen en gang tatt pennen

fatt og sagt sin hjertens mening om

spørsmål som opptar ham.

I «Fossekallen»s første nummer,

nr. 1 1954, er sitert Welhavens dikt
«En sang-fugl». Diktet er en hyllest

til fossekallen, og Welhaven sier bl.a.:

«Men mangen en Gang, til Takke

for triller og blide Kvad,

faar Fuglen over sin Nakke

et isnende, umildt Styrtebad.»

Sigurd Nesdal har nok av og til lidt

fossekallens skjebne, også fordi det

ikke alltid var glade triller og blide

kvad som fløt fra hans kampglade

penn. Og mon tro om han ikke som

fossekallen trivdes best i skumsprøyt

og brott?

På etatens vegne takker jeg Sigurd

Nesdal for aktivt og interessert ar-

beide som redaktør for «Fossekallen»

gjennom 181/2 år.

Sigmund Larsen



Eventuell omlegging og utvidet bruk av Fossekallen
Spørsmålet om omlegging og utvi-

delse av Fossekallens virksomhet med
sikte på bedring av den interne og
eksterne informasjon i NVE har vært
reist flere ganger, men har hittil ikke
latt seg realisere etter ønske grunnet
manglende budsjettmessig dekning.

Utviklingen i den senere tid har
medført behov for en styrking av in-
formasjonstjenesten, og saken har i
realiteten aktualisert seg i stigende
grad. Da spørsmålet om endring av
bladets ledelse meldte seg, fant NVE
det naturlig å ta saken til fornyet vur-
dering. I brev av 10. desember 1976
ble tjenestemannsorganisasjonene og
bladstyret underrettet om at NVE
fortsatt var interessert i en omlegging
og nå så seg i stand til å foreta en
omprioritering som skulle gi budsjett-
messig og stillingsmessig dekning for
en økt innsats på informasjonsområ-
det. Samtidig ble representanter fra
organisasjonene og medlemmer av
bladstyret innbudt til et møte for å
utdype synspunkter om bladets frem-
tidige oppgaver og organisasjonsmes-
sige stilling m. v.

I nevnte møte den 17. desember
ble det redegjort nærmere for ledel-
sens intensjoner og premisser knyttet
til et tilbud, bl. a. om:

økt budsjettmessig dekning
redaktør i heldagsstilling
åpen holdning til eventuelt ønske
om fri stilling for redaktøren, og
OM

endring av bladstyrets/redaksjons-
komiteens sammensetning ved ut-
videt representasjon fra admini-
strasjonen — dog slik at de ansat-
tes representanter fortsatt vil ut-
gjøre flertallet.

For å klarlegge visse sider ved sa-
ken ble det besluttet å nedsette et hur-
tigarbeidende firemannsutvalg sam-
mensatt av representanter fra de 3 ho-
vedsammenslutningene og fra admini-
strasjonen. I brev av 4. januar 1977
ble disse etter forslag oppnevnt som
medlemmer av utvalget:

Kontorsjef Anfinn Sunde, formann
Overingeniør Erik Tøndevold
Konsulent Rolf Røsok
Konsulent Torgeir Høverstad
Ut fra bestemte forutsetninger ble

utvalget gitt følgende mandat:

a. Vurdere hvilke krav som bør stil-
les til Fossekallen dersom bladet
skal bidra til å dekke behovet for
intern og ekstern informasjon og
samtidig løse nåværende formål.
Drøft herunder eventuelle be-

grensninger, bladets form og inn-
hold, utgivelseshyppighet osv.
Frem i tilfelle forslag til endring
av bladets målsetting og retnings-
linjer for utgivelsen.

Drøft spørsmålet om hensiktsmes-
sig organisasjons- og styringsform
for bladet, bl. a. om styring av in-
formasjonsgangen, redaktørens
plass og status i organisasjonen,
bladstyre eller redaksjonskomite
med sammensetning og gjøremål,
samt om eventuelle kontaktmenn.

Vurder behovet for og utarbeid i
tilfelle forslag til endring av «In-
struks for utgivelse av meddelel-
sesblad for NVE» fastsatt av ho-
vedstyret i møte 9. juni 1954 med
endring av § 1 8. februar 1967.

Vurder behovet for midler under
ulike alternativer eller ved trinnvis
gjennomføring av omleggingen.

Som det er kjent allerede sluttet

Sigurd Nesdal som redaktør av «Fos-

sekallen» den 1. februar 1977 etter

181/2 års sammenhengende arbeid

rhed bladet. Bladstyret anmodet ham

om å fortsette som redaktør i en over-

gangstid inntil den nye ordningen ble

satt i verk, men dette har han avslått.
Nesdal har på mange måter satt

sterkt preg på bladet i den tid han
har vært redaktør. Han har vært en
stridens mann. Stridsøksa har han all-

tid sørget for å ha innenfor rekke-

vidde. Med sin store kontaktflate har

han holdt seg godt orientert om saker

og ting både inne og ute. Saker som

har opptatt ham sterkt og som for
ham har virket svært urimelige i for-

holdet arbeidsgiver/ansatte, har han

tatt opp med stor styrke. En sjanse

til å «refse» administrasjonen har han

sjelden latt gå fra seg. Han har kort
sagt vært en fargerik person både i

skrift og tale, noe som bladstyret har

hatt anledning til å følge med i på

nært hold. Imidlertid har det ikke all-

Det er satt relativt kort frist for ut-
valgets innstilling. Dette av hensyn til
innpassing av eventuelle bevilgnings-
fremlegg i budsjettforslaget for 1978.
NVE tar ellers sikte på å fremlegge
innstillingen for bladstyret og der-
igjennom også organisasjonene til ut-
talelse før saken realitetsbehandles
med sikte på hovedstyrebeslutning.

Inntil forholdet omkring bladet er
klarlagt og tiltak iverksatt, vil det
være behov for en overgangsordning.
I denne perioden og som en midler-
tidig løsning har NVE etter forslag
fra bladstyret engasjert overingeniør
Erling Diesen som fungerende redak-
tør for Fossekallen. Dette engasje-
ment er gitt virkning fra 10. januar
1977 og antas å vare i 6-7 måneder.

Administrasjonsdirektoratet
i januar 1977.

T. Moe.

tid vært så greit å være redaktør hel-

ler. Det har iblant skortet en del på

variert stoff kanskje og et kritisk inn-

stilt bladstyre har han måttet lære seg

til å leve med. Han har fått tykk hud

etter hvert, og dette har nok vært hel-

dig for ham.

Selv om Nesdal nå har trukket seg

tilbake som redaktør, vil vi håpe at

han heretter blir en flittig bidragsyter

til «Fossekallen». Vi takker ham for

vel utført jobb som redaktør gjennom

181/2 år.

Som det er gjort rede for annet

sted i dette nr. vil det måtte bli en

ny ordning for «Fossekallen» kan-

skje allerede fra tidlig på høsten

1977. Vi ser fram til en snarlig inn-

stilling fra det utvalg som er nedsatt

for å utrede dette spørsmål.

Som midlertidig redaktør er tilsatt
overingeniør Erling Diesen. Vi tror

vi har vært heldige i dette valg og

håper på et like godt samarbeid med

ham i tiden framover.
Bladstyret.

Bladstyret takker Nesdal
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Fossekallen personlig
Sigurd Nesdal gjorde det før jul

klart overfor bladstyret at han ville
trekke seg som redaktør for «Fosse-
kallen». Dermed var den andre over-
raskende oppsigelse som har rystet
etaten de siste par år et faktum!

Både Generaldirektøren og Blad-
styret takker deg her i bladet for inn-
satsen gjennom alle de 18 årene, N es-
dal.

Kan du fortelle leserne om hvordan
det gikk til at du ble redaktør i sin
tid?

Det er ei lang historie. Fyrste gon-
gen stillinga vart utlyst i 1954, var vi
fem søkjarar. Kontorsjef Flack blei
tilsatt.

Andre gongen var det tre søkjarar,
og overingeniør Jerstad fekk jobben.

Tredje gongen redaktørstillinga vart
utlyst, søkte eg ikkje. Dei to søkjara-
ne, avdelingsingeniørane Goyer og
Ranes tok jobben ilag.

Fjerde gongen var eg søkjar åleine.
Då var det Seim viste til Kristian
Schjelderup som hadde vore einaste
søkjar til Røst sognekall, men ikkje
fått kallet av di han ikkje var rett-
truande. Seim rekna med at eg ikkje
var rettruande, eg heller! Det gjekk
nok hardt for seg den gongen, men
redaktør Holten var ei god støtte, og
eg vart redaktør for Fossekallen»,
enda eg korkje hadde realskule eller
artium.

Hvilken bakgrunn hadde du da
egentlig for å være redaktør?

Eg hadde alt vore redaktør for eit
lite blad. Og så vert det sagt at ein
bladmann bør ha vore innom mange
yrke. Og det hadde eg: Gardsarbeid,
fiske, lært meg til stuert, køyrt turis-
tar med hest og kjerre, vore anleggs-
arbeidar før eg tok til på teknisk
skule, mest 30 år gamal.

Er det noe du minnes med spesiell
glede fra din tid som redaktør?

Det er serleg ein mann frå blad-
styret, Fritz-Erik Andresen. Han er
død no. I ein av stridane omkring bla-
det var han meg til god hjelp. Då eg
fylte 50 år nett på den tida, skreiv
han eit dikt til meg. Eit par av versa
lyder så:

Tenk han skriver hva han mener
og ikke bare det som høye herrer

tj ener.

Dog har det aldri vært han skikk
å øve negativ kritikk.

Har det vært mange reaksjoner på
at det har vært så mye nynorsk i bla-
det?

Nei, dei fleste har vore positive, og
mykje har det no ikkje vore på ny-
norsk, kanskje ein firepart av bladet i
gjennomsnitt.

Hardaste åtaket som eg har hatt om
nynorsk var forresten noko eg skreiv
i bladet før eg vart redaktør. Eg fekk
i oppdrag å skrive om Elektrisitetsav-
delinga og skreiv m. a.: «Denne avde-
linga merkjer seg ut med å prøve å
fylgje lova om målbruk i statstene-
sta». Det vart ein svær oppstuss om
dette og hard kritikk av redaktøren
som tok inn slikt. Det vart klaga til
generaldirektør Vogt, som svara: «Det
er kanskje sant, og da får vi finne oss
i det». Han var ikkje hårsår han, nei.

Du er liksom ikke den helt typiske
vassdragsingeniør, Nesdal. Mange av
oss ser mer på deg som inkarnasjonen
av en tradisjonell vestlending: Mål-
mann, fråhaldsmann, en slags venstre-
mann, stridbar i skrift og tale. — Det
er vel bare et noe mer personlig for-
hold til Skriften som mangler for at
bildet hadde vært komplett. Tvertimot
har du utmerket deg med en ganske
ukristelig grammofonplate, delvis
kjørt i nattradio etter at mindreårige
forutsettes å sove de uskyldiges søvn!

Hva har du å si til ditt forsvar?
Eg vil svara med eitt av versa mine:

Når vi samla skal ha gaman
ja vi skal le og gle oss saman.
Vi skal ikkje le  åt  vår sidemann,
men le og gle oss  ilag  med han.

Eg ser det slik vi må vere vare
med dei vi vanlegvis kallar rare.
Det er leidt for dei å bli hengde ut
og dei har nok før av sorg og sut.

Folk spelar fyllikar på revyar
i småe bygder og store byar.
Det svir å sjå slikt for son og bror,
men kanskje mest for ei stakars

mor.

Det er leidt når hand eller fot seg
krøkjer

og det gjer vondt når med slikt ein
spøkjer.

Vi ler åt lyte forutan tankar,
kor vondt det er når ein har

skavankar.

Dei viser fram ein som vitet vantar,
slik ser du tidt og, på mange

kantar.
Når dine næraste har det slik
det kjennest som å gå over lik.

Det er ikkje grupper eg her skil ut,
det gjeld for gjente so vel som gut.
Eg trøystar meg til det Eliot sa:
«Mer harmlaus moro kan ingen

ha.»

Vi skal ikkje lage moro med dei
som har vanskar nok før.

Er det ellers noe du gjerne vil gi
uttrykk for nå på fallrepet?

Når eg no sluttar som redaktør
etter so mange år, er det mange eg
gjerne vil takke. Alle dei som har
har svara ja når dei har blitt bedde
om å skrive i bladet. Ute på anlegg
og drift har eg hatt so altfor lite høve
til å kome. Redaktørjobben har trass
alt vore ein bistilling. Likevel har det
blitt nokre turar, og sidan eg sjølv
var anleggsarbeidar i yngre år har
slike turar vore ein ekstra spiss på til-
veret. Takk for mottaking når eg
kom. Og takk for blomar og gåve.

Ditt arbeid i E-direktoratet med
statsstønad til elforsyning i mørke
områder har brakt deg vidt omkring,
og du kjenner vel flere landsmenn
enn de fleste av oss.

Finnes det egentlig noe utvær, noen
fjordbunn eller noen fjellbygd du ikke
har besøkt?

Det er mange plassar eg ikkje har
vore, men eg kjenner dei frå kartet og
veit i alle fall om dei fleste huslyder
som ikkje har straum frå vasskraft-
verk. Det er forresten ikkje so mange
att, ikring 245 huslydar med 470 men-
neskje i heile landet. I 1949 var det
450 000 utan straum.

Hvordan har du nå tenkt å dispo-
nere den tid og de krefter som blir
frigjort ved at du slutter som redak-
tør?

Eg har mange oppdrag, så eg veit
ikkje heilt sikkert. Men eg held på å
skrive om bygdedansane i Nordfjord
og skal og skrive om ein ukjend måte
å bygge båtar på frå Trysil.

Eg har i mange år hatt i tankane å
skrive historia om alle elektrisitets-
verka her i landet, spesielt om dei
små, som no er borte mest alle. Det
var dei som la grunnen til det vi har
i dag.

Die.
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Vestlands-verkene 10 år Av driftsbestyrer Vidar Bern

Vestlands-verkenes nye administrasjonsbygg. Til høyre glimt av kommende sentralverksted og linjelager. Foto: Pleym.

Sommeren 1976 fylte Vestlands-
verkene 10 år og gikk inn i tenårene.
Barn kaller noen denne perioden,
ungdom kaller andre den, og det må
de gjøre som de vil med, men vi ser
det slik at det er i denne perioden at
mennesket viser evne til pågangsmot,
evne til nytenkning og tendenser til å
ta sjansen. Dette trenges, for de neste
10 år vil tilføre oss en ansvarsutvid-
else som krever at personellet viser
disse evner. 10 år er egentlig ikke noe
jubileum av format, men vi vil gjerne
få lov å gi et lite tilbakeblikk.

Sommeren 1966 etablerte vi vår
«midlertidige» administrasjon i Sauda
etter at ledelsen hadde bestemt at de
nye 275 kV-linjer og understasjoner
vest for Langfjella trengte en lokal
administrasjon. Statskraftverkene had-
de vandret vestover for første gang, i
ukjent grenseland og lette etter et
krypinn til kontorplass for to ingeniø-
rer og en kontordame. Det øvrige
driftspersonale talte 8 personer, litt av
en «storbedrift».

Jeg minnes med et smil Aalefjærs
bemerkning den gang vi skulle gi om-
rådet navn. Han sa at vi var Vest-
lands-verkene uten verk.

Senere skulle dette gi oss hodeverk,
for alle nyanlegg har barnesykdom-
mer og når våre linjer og transforma-
torstasjoner hovedsakelig knyttet føl-
som storindustri til stamlinjenettet, så
hadde vi mange vonde timer ved store
linjehavarier, mens aluminiumsverke-
ne nærmet seg grensen av innfrysning.
Dette er nå glemt, det vi husker er de
muntre episoder av det hele. For ek-
sempel en gang da det røynet som
verst, måtte jeg som minst kvalifisert
ledningsmontør gå og trekke kjelke
med montasjeutstyr, mens en av ka-




rene i masten sa at det var hyggelig
å se driftsbestyreren i arbeid. Etter
litt avskalling er fremdeles grunnkjer-
nen av disse første karene i arbeid hos
oss og det synes jeg er et godt eksem-
pel på at Statskraftverkene er en god
arbeidsplass, tross alle motforestillin-
ger.

Ja, barneårene gikk fort, nye linjer
kom til, nye transformatorstasjoner
vokste opp, vi vandret nordover mot
Bergen og sørover mot Lista, men
stadig uten verk. Vi kan skryte av at
vi til og med ble politisk brennstoff,
da det ble vedtatt at vi skulle etablere
oss i Bergen sammen med Samkjørin-
gen, mens den lokale ordfører kjem-
pet helt frem til Storting og Statsråd
for å beholde våre arbeidsplasser i
bygda.

Følelsen av å være betydningsfull
gledet oss så lenge det varte. Heldig-
vis løste saken seg slik at ingen tapte
ansikt og da er jo alt vel og bra, ikke
minst når vi i dag ser tilbake og finner
ut at Statskraftverkenes omgjøring av
vedtaket var riktig. Det skal store
menn til for å gjøre om en beslutning
uten prestisje, og det tror jeg at vi har
i ledelsen.

Så fikk vi da våre første verk,
Mauranger og Jukla ved Folgefonna.
Dem fikk vi sent, men voldsomt, for
maken til verk eller uverk er vel ikke
bygget. Derfor vil jeg si at vi føler oss
som en mor med ti barn når hun ble
spurt om hvem hun var mest glad i.
Hun svarte: «Den som trenger meg
mest», og vi er sannelig blitt glad i
Mauranger og Jukla, for der har vi
samlet alle problemer en driftsmann
kan ønske seg. Trass i at kraftverkene
strømmer på i Eidfjord og Ulla-Førre,
så vil nok Mauranger og Jukla alltid
kreve sin plass.

Ja, vi feiret et 10-årsjubileum med
innflytting i et pent og nøkternt ad-
ministrasjonsbygg i Sauda, med loka-
liteter for en større område/gruppe-
sentral, hvorfra vi i 1978 ved hjelp av
datamaskiner skal fjernstyre, overvåke
og kontrollere hele hovednettet på
Sør-Vestlandet.

Vi håper bildet viser hvor fint vi
har det, men det virkelig fine ligger
ikke i det nye administrasjonsbygget,
men i menneskemateriellet, alle an-
satte ved Vestlands-verkene som for-
valter disse 650 mill, kroner som til
i dag er nedlagt i driftsferdige an-
legg. Men dette er småpenger mot de
neste 10 årene.

Vi er i dag 50 ansatte, om 10 år ca.
det dobbelte. Med Eidfjord og Ulla-
Førre i drift blir nedlagt kapital man-
ge milliarder, som skal forvaltes til
beste for det samfunnet vi pusler
rundt i.

Ja, man kan gjøre seg mange tan-
ker ved en slik anledning, og vi i
distriktet føler oss av og til litt en-
somme når byråkratene i Oslo ikke
klarer å informere oss bedre om eta-
tens disposisjoner enn at vi må lese
i avisene eller blir fortalt av utenfor-
stående i distriktet. Men dette er vel
en stor etats evige hodepine, så vi har
funnet ut det beste er å gjøre så godt
en evner lokalt og rapportere sin si-
tuasjon til sentralt hold og glemme
resten.

Til slutt vil jeg berømme den lands-
delen vi bor i, den er som skapt for
naturelskere og kraftutbyggere. Jeg
ser at det å bevare og bygge går ut-
merket hånd i hånd og gir oss følelsen
av å leve høyt over sneversynte be-
traktninger om naturvern som kom-
mer frem i pressen fra tid til annen.
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Aktuelle problemer ved driften
Under siste fellesmøte for samar-

beidsutvalgene, som fant sted i Bru-
munddal i slutten av november i fjor,
holdt bl.a. driftsjef Thor Vold-
haug en innledning som vakte stor
interesse og en del debatt.

Vi gjengir en del av de tanker
Voldhaug kom med:

Hvorledes skal vi på sentralt hold
få løst våre oppgaver, eller løst dem
så godt som vi burde, samtidig som
arbeidsbyrde og ansvar stadig øker,
mens personalressursene forblir til-
nærmet konstant, spurte Voldhaug
innledningsvis.

Jeg er nokså sikker på at spørs-
målet er like aktuelt for mange andre
her.

Når arbeidsbyrden blir for stor,
roper en gjerne etter flere folk. I en
periode med foreskrevet 0-vekst i
Oslo nytter det lite å rope. Det er jo
heller ikke alltid  der  hunden ligger
begravet. Det er like meget et spørs-
mål om riktig utnyttelse av de talenter
og den arbeidskraft som finnes i or-
ganisasj onen.

Det er kanskje mer fruktbart å stille
spørsmålet på en annen måte: Hva er
det som hindrer oss i å løse våre opp-
gaver? Det er i hvert fall ett svar som
melder seg med én gang:

Vi er opptatt av eller belastet med
saker og ting som vi burde kunne
være fritatt for og som stjeler tid og
krefter som skulle brukes på de egent-
lige oppgaver.

Han nevnte to konkrete eksempler
på dette, ett ekstrent forhold og ett
internt.

Forholdet til Samkjøringen
Det første eksemplet gjelder vårt

forhold til Samkjøringen. Den er jo
godt synlig i landskapet. Vår produk-
sjon er ikke så dominerende. Derimot
har vi hånd om det aller meste av
hovednettet. Men våre kraftverker har
en størrelse og plassering i hovednett
og de har reguleringsegenskaper som
gjør at de har en langt større betyd-
ning for den daglige drift av hoved-
systemet enn hva selve produksjons-
andelen skulle tilsi. Samkjøringens
oppgave er vesentlig av koordinerende
art. Samkjøringen, som er en forening
uten ansvar, skal forestå utveksling av
tilfeldig kraft mellom verkene. Den
skal administrere det økonomiske
oppgjør for kraftoverføring i sentral-
nettet. Samkjøringen har tradisjonelt
også vært delegert en viss teknisk
overvåking av frekvens, spenning, 


produksjon og lastfordeling ved hjelp
av sine lastsentraler og etter fore-
skrevne retningslinjer og grensever-
dier gitt av verkene. Dette gjelder og-
så statens anlegg. Staten er som kjent
også medlem av Samkjøringen.

P.g.a. Statens dominans har det lett
for å oppstå prolemer i grensesjiktet
mellom Staten og de øvrige verk, og
konstellasjonen har kanskje lett for å
bli denne: Staten mot de øvrige verk
med Samkjøringen på sin side. Stort
sett har det jo gått bra, med vilje til
samarbeid og litt smidighet fra begge
sider. Men det har kostet en del i tid
og innsats gjennom årene. To ting har
nå etter hvert forstørret dette proble-
met. Oppbyggingen av driftsentralsy-
stemet og striden om eksport/import
av kraft. Statskraftverkene og Sam-
kjøringen er blitt enig om å gå sam-
men om driftsentralbygg der forhol-
dene ligger til rette, f. eks. i Oslo,
Trondheim og Narvik for lettere å
kunne samarbeide om den daglige
driftskontroll av hovedsystemet. Stats-
kraftverkene har ment og også gitt ut-
trykk for at når våre driftssentraler på
gruppe-, område- og landsnivå er etab-
lert, vil vi ta hånd om den totale
driftskontroll av våre egne anlegg, og-
så de oppgaver vi hittil har delegert
Samkjørigens lastsentraler. Samkjørin-
gens ledelse har på sin side betydelige
ambisjoner når det gjelder sin rolle i
driftskontrollen av hovedsystemet,
samtidig som de føler sin tidligere po-
sisjon truet ved Statskraftverkenes
disposisjoner.

De fleste har knapt noen anelse om
hvor mye tid og krefter som er gått
med i endeløse diskusjoner internt og
med Samkjøringen med sikte på en
avklaring og enighet om konkret ar-
beidsfordeling.

I tillegg kommer så striden om eks-
port og import av kraft til og fra våre
naboland, hvor NVE-Statskraftver-
kene klart er tillagt ansvar og myndig-
het, men hvor nå de øvrige verk med
sterk støtte fra Samkjøringens ledelse
er gått til aksjon for å få overført
eksport- og importhandteringen til
Samkjøringen. Begrunnelsen er som
kjent de ganske store mengder tilfel-
dig kraft som Staten de siste år har
kjøpt billig innenlands og solgt med
stor fortjeneste utenlands, en fortje-
neste som verkene mener urettmessig
er kommet på Statens hånd, den skul-
le vært på deres. Denne striden har
kostet Produksjonsavdelingen og vår
toppledelse svært mye av tid og kref-
ter.

Vi ville ha unngått alt dette hvis
vi hadde hatt én organisasjon som•
kunne stått ansvarlig for driften av
hele det norske system. Alternativet
A/S Norgeskraft som i sin tid ble lan-
sert av Aalefjær, er en slik ansvarlig
organisasjon som forutsettes å ta opp
i seg både Statskraftverkene, de større
produksjonsverkene og Samkjøringen.
Alternativet er med i de organisa-
sjonsutredninger som skal behandles i
departement og storting.

Behandlingen av personalsakene
Så et internt eksempel på unødig

virksomhet som det burde være enkelt
å eliminere, rutinen for behandling av
en tilsetting av driftspersonale ved
verkene.

I dag er rutinen følgende:
AP lyser ut de ledige stillingene og

sender de innkomne søknader til ved-
kommende driftsadministrasjon til ut-
talelse. Derfra går saken til SD, gjer-
ne via AP. Fra SD går saken med
uttalelse tilbake til AP, som forbere-
der den for Hovedstyret.

Jeg har ikke statistikk, men jeg tror
jeg trygt kan si at i minst 9 av 10 til-
felle følges innstillingen fra det lokale
plan. Saken er da forsåvidt gått glatt
igjennom. Sjansen for at den likevel
skal bli hengende i ett eller flere ledd
på veien oppover er meget stor. Vår
erfaring viser i hvert fall at en såkalt
glatt sak alltid bruker uforholdsmessig
lang tid på veien opp til klarering for
hovedstyrebehandling hvis man ikke
spesielt følger den opp. Jeg nevner
forsinkende faktorer som postgang,
møter, reiser, fravær for saksbehand-
lerne. De enkelte ledd må også prøve
å vurdere saken, og det kan lett opp-
stå tvil og diskusjon på veien, uten at
dette resulterer i noen endring. I til-
legg kommer så ventetid til neste ho-
vedstyremøte. Hvis saken kunne vært
avgjort endelig på det lokale plan,
kunne dette tidsspille og de uheldige
konsekvenser av dette vært unngått.
Og resultatet for tilsettingen hadde
blitt like godt eller riktig, dvs. i 9 av
10 tilfelle.

Hva så med det 10. tilfelle hvor av-
gjørelsen i hovedstyret avviker fra den
lokale innstilling? Da skyldes avviket
som regel innsigelse fra personalre-
presentanten. Men en slik innsigelse
kunne like gjerne komme fram på det
lokale plan og med samme tyngde. Og
hvis det da ikke var mulig å bli enig
lokalt, så fikk man la denne 10. sak
bli avgjort på et høyere plan. Min
konklusjon på dette må bli: Tilsetting
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Naturvernkontoret blir avdelingav lokalt driftspersonale bør behand-
les og avgjøres lokalt med appellmu-
lighet til høyere instans.

Gevinst:
Ca. 6 personer sparer tid og kref-
ter til andre viktige oppgaver.
Det blir balanse mellom myndig-
het og ansvar på det lokale plan,
der begge deler bør være.
Unødig tidsforsinkelse for saksbe-
handlingen ville forsvinne og der-
med også irritasjon og kritikk og
andre konkrete uheldige følger av
en slik forsinkelse. Jeg tenker da
på kua som dør mens gresset gror,
eller søkeren som forsvant under
sakens vandring til Hovedstyret.

Jeg kan ikke se noen tap ved en
slik ordning.

Den ensartede behandling og hen-
synet til prinsipper kan sikres tilstrek-
kelig gjennom retningslinjer og den
norm som praksis skaper.

Har vi råd til å la være å satse på
en slik forenkling, selv om den umid-
delbart skulle støte mot visse forma-
liteter?

Hensikten med disse to eksempler
var konkret å vise hvorledes vi kan
ødsle med tid og krefter på unødige
ting. Det finnes sikkert mange fler og
også bedre eksempler innen vår etat.
Det det står på er om vi er villige til
å gripe fatt i dem og fremfor alt
gjøre noe med dem.

Sveriges
kraftforsyning

I 1976 sørget vannkraften for ca.
63 % av Sveriges kraftforsyning, kjer-
nekraften for ca. 18 %, oljekraften
for ca. 17 % og netto import for ca.
2 %.

Bruttoforbruket i Sverige i 1976
var 86,2 TWh.

Til sammenligning brukte vi 75,2
TWh brutto her i landet og ekspor-
terte 6,8.

Om å planlegge
Hensikten med å planlegge er ikke å

binde våre handlinger lengst mulig inn
i framtiden.

Vår framtidige handlingsfrihet blir der-
imot begrenset om vi ikke planlegger —
den begrenses av tidsnød og av en til-
feldig utvikling.

Formålet med planlegging er å bevare
maksimal handlingsfrihet lengst mulig.

Naturvernkontoret i Vassdragsdi-
rektoratet er nå omorganisert til Na-
tur- og landskapsavdeling, og Knut
Ove Hillestad har avansert fra kon-
torleder til fagsjef.

Du ga i Fossekallens julenummer
en oversikt over VN's arbeidsområ-
der, Hillestad, så vi skal ikke gjenta
noe om det her.

Kan du heller fortelle oss litt om
den utvikling som er skjedd på din
sektor siden du begynte her i novem-
ber 1963?

Jeg begynte alene. Parallelt med
meg ble Thorleif Hoff tilsatt. Han
skulle arbeide med grunndammer —
eller terskler som vi nå foretrekker å
kalle det. Hoff ble etter en tid etter-
fulgt av Einnr Kummeneje. Da også
han sluttet, ble arbeidet med tersk-
lene tillagt VN. Vi har siden samar-
beidet med Forbygningsavdelingen
om disse prosjektene, idet VF har tatt
seg av den rent tekniske siden og vi
det øvrige. Ellers er vi i dag i alt 10
medarbeidere ved VN. 4 av disse hol-
der til utenfor Oslo, i Ulla-Førre,
Eidfjord, Trondheim og Narvik, som
VN's forlengede arm.

NVE går jo ofte for å være en
teknokratetat. Hvordan er den faglige
sammensetningen i VN?

Vi er tre landskapsarkitekter, en
forstkandidat, en limnolog — altså en
som steller med biologiske og kje-
misk-fysiske forhold i ferskvann —
en som er utdannet på naturvernlinja
ved en av distriktshøyskolene, en
skogtekniker med spesialutdanning i
utmarkslære og endelig en bygnings-
ingeniør. Vår kontordame skal dess-
verre slutte nå. Etter mange års verdi-
full innsats her, går hun nå over i
ekteskapet.

Ellers tar vi sikte på å knytte til oss
en medarbeider med landbruksutdan-
nelse og en kvartærgeolog — det er
en som steller med løsavleiringer.

Hjemme i bokhylla har jeg ei bok
som heter «Trivsel i hagen», med de-
dikasjon fra forfatteren. Er du stadig
like engasjert i hagespørsmål?

Ja, jeg er nå formann i Norsk Ha-
geselskap, som er en organisasjon
med 50 000 medlemmer, hageeiere,
balkongkasseeiere og andre som liker
å se at det vokser og gror rundt seg.
Norsk Hageselskap har nå 20 ansatte,

Knut Ove Hillestad.

et årsbudsjett på ca. 5 millioner kro-
ner, det gir ut tidsskriftet Norsk Ha-
getidende en gang i måneden og gir
også ut en god del bøker. Vårt nyeste
lokallag er forresten stiftet i Sand i
Ryfylke, senteret for Ulla-Førre-an-
leggene.

1 en samtale Fossekallen hadde
med deg rett etter at du var begynt
her i 1963 fortalte du at kona di var
fra Aurskog og at dere hadde to barn,
ei jente på 10 og en gutt på 7. Jeg får
følge opp en av bladets sikreste jour-
nalistiske tradisioner og spørre hvor-
dan familiesituasionen er i dag?

Kona er stadig fra Aurskog. Vi har
nå tre barn, idet en gutt som nå er 12,
ikke kom med i forrige intervju. For
øvrig har vi  nesten  to barnebarn.

Det første oppdrag du fikk her i
1963 var å se på en steintipp ved Mår
kraftverk, Si meg, hvordan har det
egentlig gått med den steintippen?

Den ligger der ennå. Den har min-
ket noe med årene og til våren har
Tinn kommune lovet å foreta en ter-
rengmessig behandling av den. Ukla-
re ansvarsforhold mellom flere impli-
serte parter har medført at denne
saken har trukket i langdrag. Noe
slikt ville være utenkelig ved et an-
legg i dag.

Die.
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Alternativ energiproduksjonAv overingeniør Olav Melby

Overingeniør Olav Mellby.

Denne artikkel bygger på rapporten
«Okonventionell energiproduktion» av
juni 1976, utarbeidet av Nordels plan-
leggingsutvalg.

Med alternativ eller ukonvensjonell
energiproduksjon forstås her utnyt-
telse av energislag som kan danne al-
ternativer til den nåværende form for
dekning av det moderne samfunns
store energibehov. Foruten sol, vind,
bølger og tidevann samt geotermisk
energi, som man vanligvis tenker på
som alternative energislag, tas også
med fusjonsenergi som en form for
kjernefysisk energi som ikke er basert
på den begrensede ressurs uran.

Nordel-rapporten behandler også
mulighetene for en større anvendelse
av visse alternativebrenselslag: torv
og avfall, samt utnyttelse i vesentlig
større skala av kull på en miljømessig
akseptabel måte. Videre er forme-
ringsreaktoren (breederreaktoren) be-
handlet som et alternativ til de i dag
aktuelle kjernekraftreaktorer, på
grunn av dens betydelig bedre utnyt-
telse av kjernebrenslet. Til slutt er
omtaltvarmepumpen.

Bakgrunnen
Siden oljekrisen høsten 1973 har

det i Norden, som i verden for øvrig,
foregått en energipolitisk debatt med
stor deltagelse av massemedia og av
det brede publikum.

Et viktig resultat av denne debatt
vil forhåpentlig bli erkjennelsen av at
oljen er en begrenset ressurs, som i
verdensøkonomien bør reserveres for 


andre formål enn å brennes opp i sta-
sjonære anlegg for varme- og elektri-
sitetsproduksj on.

Men det viktigste spørsmål i dag,
hva som rent konkret skal gjøres de
nærmeste år, er likevel enkelt sagt:
om økningen i energiforbruket skal
dekkes ved utbygging av kjernekraft i
større eller mindre grad, i stedet for
ved øket forbrenning av olje.

Men det er ikke bare et spørsmål
om kjernekraft og/eller nullvekst. Det
er også tale om bedre energihushold-
ning, alternative brensler (først og
fremst sterkere utnyttelse av kull) og
satsing på nye, i dag ikke konvensjo-
nelle energislag (sol-, vind- og geoter-
misk energi etc.). I debatten har kan-
skje forventningene til disse «nye»
energislag vært stilt for høyt, og det er
utvilsomt på sin plass med en avkla-
ring av hva det dreier seg om teknisk
og økonomisk.

Solenergi
Solen er den primære energikilde

for alle energiformer som utnyttes i
dag, bortsett fra kjerne-energi, jord-
varme og tidevann. Fossile brennstof-
fer, torv og ved er lagret solenergi.
Vannkraften er solenergi. Det er solen
som driver vannets kretsløp i naturen.

Solen kan betraktes som en uuttøm-
melig energikilde, den totale mengde
solenergi som stadig tilføres jorden er
meget stor i forhold til menneskehe-
tens energibehov. Jorden er i strå-
lingsbalanse med solen og verdens-
rommet, den stråler ut igjen omtrent
like meget som den tar imot. Bare en
liten del av den solenergi som tilføres
jorden ville være tilstrekkelig til å
dekke verdens energibehov.

Direkte utnyttelse av solenergien er
ennå på utvklingsstadiet. Enklest ut-
nyttes solenergien for direkte oppvar-
ming av hus. Alle har vel erfaring for
at solstrålingen, særlig gjennom vin-
dusflater, bidrar til husoppvarmingen.
Forsøk med ytterligere solenergiutnyt-
telse for oppvarming har pågått gan-
ske lenge. Dette gjelder også i de nor-
diske land hvor forsøkshus er oppført
eller er på prosjektstadiet. I de nor-
diske land vil behovet for varmelag-
ring fra dag til natt og fra solrike til
solfattige perioder være stort. Det må
i alle fall også regnes med fyringsre-
serve for kalde og solfattige perioder.

Betydelig større vanskelighetsgrad
og kostnadsnivå gjelder for utnyttelse
av solenergien til elproduksjon, f.eks. 


via solceller. Problemene i solcelle-
forskningen er spesielt de lave virk-
ningsgrader — bare ca. 5-25 %. En
annen mulighet for elproduksjon fra
solenergi er dampkraftverk med solen
som varmekilde ved å konsentrere
solstrålingen ved speil eller linser.

Utnyttelse av solenergi for elpro-
duksion må antas først og fremst å
kunne komme på tale i sydlige og sol-
rike områder. I de nordiske land sy-
nes utnyttelsen av solenergien til di-
rekte husoppvarming å være det som
først vil bli aktuelt, bl.a. på bakgrunn
av at så stor del av det totale energi-
forbruk (ca. 40 %) går til husopp-
varming.

Vindenergi
Vindmøllene har vært brukt i flere

hundre år som en hensiktsmessig lo-
kal kraftkilde på slettelandet, på sam-
me måte som vannhjulet i strøk hvor
det fantes lokale vannfall. De kunne
imidlertid ikke konkurrere med mo-
derne varmekraftmotorer og spesielt
ikke med energi fra et utviklet el-
kraftnett, og de gamle vindmøller er
alle nedlagt (eller har fått museums-
status).

Enkelte forsøksanlegg for elproduk-
sjon har vært bygget i nyere tid, til
dels i ganske store enheter, opp til
2 MW. Spesielt vedlikeholdsomkost-
ningene har vist seg å bli store.

Forekomster av større vindhastig-
heter over lengre tid er av stor betyd-
ning for utnyttelse til vindkraftverk,
slike forhold har man i Norden spe-
sielt i de vestlige kyst- og fjellstrøk.
Optimal størrelse på et vindkraftverk
anses å ligge i området 200-2000
kW, og rotordiameter for disse vil bli
mellom 20 og 75 m. Arsproduksjonen
fra et 2000 kW aggregat er beregnet
til ca. 4 GWh ved gunstig kystplas-
sering.

Vindkraftutbygging i større skala
vil kreve gode lagringsmuligheter for
energi for å kunne sikre elforsyningen
i perioder med for lave (eller for
høye) vindhastigheter. Vannkraftlan-
dene innen Norden bør ha gode mu-
ligheter for dette i sine kraftverksma-
gasiner.

Ut fra et miljøsynspunkt kan kon-
stateres at vindkraftutbygging i større
skala vil medføre anlegg som blir gan-
ske dominerende i landskapet. Like-
ledes vil ledningssystemet for å samle
kraften fra de enkelte «vindmøller»
medføre betydelige inngrep, og det
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kan bli tale om avsperringsområder
av hensyn til almenhetens sikkerhet.
Videre må det regnes med støy fra
propellene.

Utvikling av vindkraften er tatt opp
også i Norden. I Sverige er det satset
10 MSkr på et prosjekt, inkl, prøve-
anlegg som skal være klart i 1977. I
Danmark er bevilget 14 MDkr for en
3-års periode.

BØlge- og tidevannsenergi
Havbølgene inneholder store energi-

mengder, for Nordatlanteren med 60
kW pr. meter bølgefront i årsgjen-
nomsnitt er beregnet ca. 500 MWhim
bølgefront og år. For Østersjøen og
Bottenviken gjelder høyst 1/10 av
disse verdier.

Det er fremlagt mange slags pro-
sjekter for utnyttelse av bølgeener-
gien, men intet anlegg i større skala
er hittil kommet til utførelse. Hittil
utførte bølgekraftverk er alle små,
f.eks. for kraftforsyning til bøyer av
forskjellig slag.

Det er i Norden spesielt på Norges
vestkyst man finner det store poten-
sia1 for bølgeenergi, og innen Nordel
er det derfor Norge som spesielt vil
interessere seg for bølgeenergi. Norges
Teknisk-Naturvitenskapelige Forsk-
ningsråd og Kværner Brug A/S har
nylig bevilget midler for en prosjekt-
studie og et pilotprosjekt. Mulighetene
for å få etablert bølgekraften som
energikilde av noen betydning i 1980-
årene bedømmes imidlertid som små.
Ut fra et miljøsynspunkt skulle bølge-
kraften være interessant.

Tidevannet som energikilde er først
og fremst aktuelt på steder hvor for-
skjellen mellom flo og fjære er stor,
opp til 10-15 meter, og hvor de
lokale forhold ligger til rette for ut-
nyttelse av tidevannsforskjellen i et
kraftverk. Det største eksisterende ti-
devannskraftverk er anlagt ved mun-
ningen av elven Rance på den franske
Atlanterhavskyst. Kraftverket, som
utnytter en nivådifferens på 8 m, er
på 240 MW og har vært i drift siden
1966.

Miljømessig betyr utbygging av
større tidevannskraftverk at man leg-
ger beslag på store kystarealer, noe
om krever innpassing i totalplanen for
kystområdene.

Med de små tidevannsforskjeller i
Norden er utnyttelsen av tidevannet
sannsynligvis mindre interessant her.

Geotermisk energi
Den varme som finnes i jordens

indre, ligger til rette for utnyttelse
noen få steder på jorden, ved de så-
kalte jordvarmefelt. Disse finnes i 


områder med geologisk unge forma-
sjoner, oftest vulkanske områder.
Temperaturgradienten (temperaturøk-
ningen pr. km) er f.eks. i de islandske
jordvarmefelt 100-200°C/km, mens
den i geologisk eldre områder som
regel er ca. 30°C/km, i de nordiske
land ofte enda lavere.

Jordvarme kan anvendes dels direk-
te for oppvarmingsformål, dels til pro-
duksjon av el-energi. Til oppvarming
utnyttes vanligvis vann ved ca. 90°C,
mens man for elproduksjon i et var-
mekraftverk ønsker høyere temperatu-
rer, vanligvis 250-300°C.
I områder med jordvarmefelt, som på
Island, kan ventes en rask ekspansjon
i utnyttelsen av den geotermiske enear-
gi, både til oppvarming og til elpro-
duksjon. Den er i slike områder en
billig energiform, og energien kan ut-
nyttes gjennom etablert teknikk.

Eventuell utnyttelse av geotermisk
energi i de øvrige nordiske land skulle
kunne baseres på såkalt «hot dry
rock» teknikk. Denne innebærer at
man gjennom naturlige sprekker eller
kunstige borehull pumper ned vann til
nødvendig dyp hvor det oppvarmes
av varme bergmasser til f. eks. 90°C,
og så pumpes ut igjen og anvendes
for oppvarmingsformål. Teknikk og
kostnader for dette er ennå ikke klar-
lagt.

Fusjonsenergi
I stedet for ved spalting av tunge

atomkjerner kan kjerneenergi også
frigjøres ved forening (fusjon) av lette
atomkjerner, f. eks. hydrogenets. Den
reaksjon som foregår ved slik fusjon,
tilsvarer det som foregår i stjernenes
indre og som opprettholder deres
enorme energiutstråling. En teknisk
utnyttelse av slik fusjon ville stille
nesten ubegrensede energimengder til
rådighet for menneskeheten. Energi-
ressursene vil heller ikke være bundet
til bestemte geografiske områder.

Det drives et omfattende forsk-
ningsarbeid over hele verden for å
løse fusjonsenergiens forskjellige pro-
blemer i et usedvanlig åpent interna-
sjonalt samarbeid. Hvis man kommer
fram til en praktisk brukbar løsning
for anvendelse av fusjonsenergien, vil
dette innebære muligheter for en lang-
siktig løsning av verdens energipro-
blem.

Utviklingen av fusjonsteknikken
kommer til å bli meget kostbar og
kreve lang tid. Tross store innsatser er
det ikke sannsynlig at fusjonsenergien
kan få noen praktisk betydning før
en tid ut i neste århundre.

Fusjonsreaktorens miljø- og sikker-
hetsproblemer er til en viss grad for-




skjellig fra de nå brukte fisjonsreakto-
rers. Den teknologiske utvikling av
fusjonsreaktoren er imidlertid ennå på
et så tidlig stadium at man ikke fullt
ut kan ha oversikt over hvilke risiko-
momenter teknikken kan innebære.

Alternative brensler
Kull er en energireserve av et helt

annet potensial enn olje, idet verdens
kjente kullforekomster antas å være
ca. 50 ganger forekomstene av olje.
Kull har tradisjonelt, før vår nåværen-
de «oljealder», vært det viktigste ener-
giråstoff, men svarer i dag globalt
bare for ca. 30 % av energiforsynin-
gen. En overgang til kull igjen er der-
for en nærliggende og fullt mulig ut-
vei til å gjennomføre en radikal ned-
skjæring av oljeforbruket. Det vil
imidlertid kreve nye tekniske anlegg
i kraftverkenes og andre varmefor-
brukeres fyringsanlegg.

En storstilt omlegging til kullfyring
i dag ville støte på mange problemer,
dels miljøproblemer, dels kapasitets-
problemer ved kullbrytingen, som og-
så er belastet med en stor ulykkes-
risiko. Det kreves derfor nye tekniske
løsninger både for effektiv og miljø-
vennlig kullbryting og for forbren-
ningsteknikken. Løsningen vil muli-
gens i stor utstrekning bli utvikling av
forgassingsanlegg for kull, eventuelt
konvertering til flytende brensel.

I forhold til de muligheter som lig-
ger i økt bruk av kull, blir andre al-
ternative brensler, som torv og avfall,
globalt sett bare av mindre betydning.
Tory som brensel anvendes allerede i
dag i de områder hvor de største torv-
forekomstene er, vesentlig i Sovjet og
Finland, og antas der å få øket an-
vendelse.

Avfall som brensel betyr en naturlig
utvikling i retning av bedre utnyttelse
av alle ressurser, men blir da bare et
alternativ til annen utnyttelse av disse
ressurser, og vil i energisammenheng
bare utgjøre små kvanta. Det dreier
seg om avfall fra skogbruket, halm og
gjødsel fra jordbruket og brennbart
innhold i renholdssøppel, vesentlig
papir.

Formeringsreaktoren (breeder-

reaktoren)
De kjernekraftverk som bygges i

dag utnytter kjernebrenslet dårlig,
idet de bare utnytter det spaltbare
uran 235 og i tillegg får noe pluto-
nium (Pu-239) som også er spaltbart.
Uran forekommer i naturen vesentlig
(99,3 %) som det ikke spaltbare uran
238. Dette kan imidlertid i den såkalte
formeringsreaktoren (engelsk: bree-
der) i større grad omdannes til Pu-
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239. Av ikke spaltbart U-238 produ-
serer breederreaktoen flere spaltbare
atomkjerner (Pu-239) enn den forbru-
ker.

På lengre sikt anses en bedre ut-
nyttelse av verdens begrensede uran-
forekomster nødvendig ut fra et res-
surssynspunkt.

Det foregår et omfattende forsk-
ningsarbeid over hele verden, vesent-
lig hos de store industriland. Proble-
mene er store, men anses ikke uover-
kommelige. De mest lovende resul-
tater er hittil oppnådd i Frankrike. De
fleste eksperter synes enige om at
breederreaktoren ikke kommer til å
bli konkurransedyktig før henimot år-
hundreskiftet.

Utviklingskostnadene for breeder-
reaktoren kommer til å bli store. Like-
ledes bedømmes anleggskostnadene og
kostnadene for brenselprosessene å bli
høyere enn for lettvannsreaktoren.
Derimot blir urankostnaden meget
liten og anriking unødvendig, så de
totale brenselomkostningene ventes å
bli betydelig lavere enn for dagens
kjernekraft.

Varmepumpen
Varmepumpen er ingen alternativ

energiform, men den kan ved tilførsel
av en viss energimengde omdanne
lavtemperaturenergi fra f. eks luft,
vann, jord til varmeenergi ved høyere 


temperaturnivå. Den kan altså hente
termisk energi fra kaldere omgivelser,
mens det ved utnyttelsen av geoter-
misk energi ellers er tale om å hente
den fra høyere temperaturnivå, fra
jordvarmefelt eller fra jordens indre.

Varmepumpen er bygd etter samme
prinsipp som kjøleskapet, men nyttig-
gjør varmeavgivningen, mens kjøle-
skapet nyttiggjør varmeopptakingen.
Installasjon av varmepumper stiller
seg fordelaktig når det foreligger et
kombinert avkjølings- og oppvar-
mingsbehov. Ved f.eks. sykehus, vare-
hus og kontorbygg hvor det blir be-
sluttet installasjon av kjøling, er det
nærliggende å tenke på å utføre an-
legget for drift som varmepumpe i
oppvarmingssesongen. Også i boliger
kan varmepumper komme på tale,
kanskje helst i større boligkomplekser.

Service og vedlikehold er minusfak-
torer når det gjelder varmepumpens
økonomi, sammen med at anleggs-
kostnaden er relativt høy og det som
regel kreves installasjon for tilleggs-
varme i vinterens kaldeste måneder
(og som reserve).

Forskning og utvikling
Ukonvensjonell energiproduksjon

for å minske avhengigheten av de
ikke fornybare energiressurser krever
en kraftig satsing på forskning og ut-
vikling. For visse energislag kreves 


store forskningsinnsatser, mens det for
andre gjelder at de nå kjente metoder
må utvikles for å kunne nyttes i stor
skala.

Etter sin karakter passer visse pro-
sjekter for ukonvensjonell energipro-
duksjon best for nasjonal eller felles
internasjonal forskningsinnsats, f. eks.
utvikling av breederreaktoren og fu-
sj onsforskning. Andre objekter som
vindkraft og varmepumper kan ligge
til rette for lokal forsknings- og utvik-
lingsinnsats.

Det må ansees som en viktig opp-
gave for Nordel å fremme utnyttelse
av de spesielle muligheter i de enkelte
Nordel-land. For eksempel har Island
særlige forutsetninger for tradisjonell
geotermisk energiutnyttelse, Finland
for bruk av torv som brensel, og Nor-
ge for bølgeenergi. Danmark og Sve-
rige ligger lengst fremme når det gjel-
der vindenergi og varmepumper. Sve-
rige er også kommet lengst i utnyttel-
sen av kjerneenergien.

Til slutt bør det sies at forutsetnin-
gene for utnyttelsen av de alternative
energislag er slik at de i høyden kan
gi marginale bidrag til energiforsynin-
gen på 1990-tallet. Selv for å oppnå
dette relativt beskjedne resultat kreves
en betydelig innsats i forskning og ut-
vikling.

Tokke-anlegget inn i norsk litteraturhistorie
Halldis Moren Vesaas kom i fjor

høst med ei ny bok, «Båten om
dagen. Minne frå eit samliv 1946—
1970». Her forteller hun mangt om
livet på gården Midtbø ved Vinjevatn,
der familien bodde.

Tokke-anlegget førte til store for-
andringer i Vinje på 50-tallet. Hun
forteller om tilflyttende mennesker
med dialekter fra alle kanter av lan-
det, om NVE og lokale krefter som
sammen reiste et moderne samfunns-
hus på Amot — og om Vinjevatn,
som blei for kaldt å bade i!

Vi tillater oss å sitere et avsnitt fra
boka, som forteller mye om hvordan
hun og mannen Tarjei så på anleggs-
virksomheten:

«Hittil hadde det vesle gardsbruket
på Midtbø vore i full drift. No tok
Stor-Olav og Gunne til å dra på åra.
Dei sa opp bruket og flytte frå Midt-
bø, hadde skaffa seg sin eigen heim.
Ein annan familie flytte inn i brukar-
stoga etter dei, men berre for eit par
år. Då hadde dei bg bygt seg sin elgen 


heim, og tidene hadde forandra seg
mykje. Den store Tokke-utbygginga
var i full gang, og hadde ført til at det
vart nok av godt betalt arbeid å få, og
til ny velstand. Færre og færre vart
avhengige av å drive dei små tung-
vinte gardane her. Bruk etter bruk
kom ut av drift, Midtbø mellom dei.
Uthusa vart ståande tomme, husdyra
vart borte, åkrane grodde til. Graset
fekk skyte opp og visne ned, år etter
år. Vi syntest det var alt anna enn
triveleg å sjå  på,  vi hadde i oss frå
barndommen at dyrka jord er kostbar
og bør haldast i hevd. Men inga råd
med det. Alt må gå sin gang, og alt
blir ein vane.

I grunnen sørgde vi ikkje så mykje
over tidsskiftet. Tarjei hørte ikkje med
til dei som sang klagesangar over det
som følgde med Tokke-utbygginga:
Han såg tvertimot med sympati på
det — først og fremst fordi det slitet
han kjende så godt frå sin eigen opp-
vekst og ungdom snart vart ein saga
blot, og fordi folk no kunne skaffa 


seg betre husvære og alle slags mo-
derne hjelpemidlar som gjorde dag-
leglivet lettare. Dertil var utbygginga i
seg sjølv eit eventyr som det var spen-
nande og fengslande å følgje med i ;
og dei skuggesidene vi no ser ved all
kraftutbygging, visste folk flest lite
om enno.»

Eidfjord-
ledningen

Tras&n for ledningen over Hard-
angervidda fra Eidfjord til Dagali ble
fastkit i Statsråd fredag 4. februar
1977. I neste nummer av Fossekallen
vil fagsjef Rolf Johnsen, SK, fortelle
om det langvarige og møysommelige
planleggingsarbeidet som gikk forut
for dette vedtaket.
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Kostnadsutvikling for vasskraftanlegg I Fossekallen nr. 2, april måned
1976, står det en kort beskrivelse om
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hvordan rapport SO-4176 om kost-
nadsutvikling for vasskraftanlegg er
blitt til, om hvordan den blir ajour-
ført m. m.

Rapporten er til utlån hos under-
tegnede i SO. 1. omslagsside er tryk-
ket i et større antall for dem som
ønsker å beholde den.

Den er, som vanlig, sendt til våre
registrerte brukere.

Utviklingen fra 1970 til og med
tredje kvartal 1976 gjengis her.

SO takker igjen sine partnere, avde-
linger og kontorer, for et godt sam-

78 arbeid.
Karle Lindseth.

Hvad laver en
chef ?

Alle ved, at en chef praktisk taget intet
har at bestille udover:

at bestemme, hvad der skal gøres,

at bede nogen om at gøre det,

at høre på indvendinger om at det
ikke behøver at blive gjort, at det
lige så godt kan gøres af en anden,
at det kan gøres på en helt anden
måde,

at kontrollere at det bliver gjort,

at opdage, at det ikke er blevet gjort,

at spørge hvorfor,

at høre på undskydninger fra den,
som skulle have gjort det,

at kontrollere igen at det er blevet
gjort, og konstatere at det er gjort
forkert,

at påpege hvordan det burde være
gjort,

at nå til den erkendelse, at det nok
må blive ved at være som det er,

at spekulere på om det ikke ville
være bedst at afskedige en medarbej-
der, som ikke riktig kan forklare sig,

at reflektere over at manden sand-
synligvis har kone og mange børn
at forsørge, og at efterfølgeren sik-
kert bliver ligesådan eller måske
værre,

at tænke over, hvor meget enklere og
bedre al ting ville have været, dersom
man selv havde gjort det lige så gerne
først som sidst. I så fald kunne man
have gjort det rigtig på byve minutter,
mens det nu tager tyve minutter at
finde ud af, hvorfor det har taget en
anden tre uger at gøre det forkert.
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Papua New Guinea Eyolf Dahl, ESO

Kort visitt i Norad's tjeneste
Etter avtale mellom NORAD og

NVE deltok jeg i nov.-des. 76 som
teknisk sakkyndig for NORAD på en
14-dagers delegasjonsreise til Papua i
New Guinea (PNG).

Bakgrunnen for NORAD's initiativ
var en anmodning fra Industridepar-
tementet om å forestå norsk hjelp til
elforsyningen i PNG innen en ramme
på 3,7 mill. kroner. Delegasjonen
med deltagere fra NORAD, Norcon-
sult og NVE skulle i samarbeid med
myndighetene fra PNG utarbeide om-
fanget og vilkårene for 2 oppdrag:

En 10-årsplan for utvikling av el-
forsyningen i landets provinser
med mini-vannkraftstasjoner (200
1000 kW).
Forhåndsundersøkelser og pro-
sjektering av et vannkraftanlegg
(6 MW) inklusive kontraktspesifi-
kasjoner for materiell.

Oppdraget ble gjennomført og nød-
vendige dokumenter ble utarbeidet
som grunnlag for avtale mellom PGN
og Norge. Arbeidet forutsettes utført
av Norconsult i løpet av 1977 og 78.

Det korte forhåndsvarsel før av-
reise, den lange reisen til PNG, det
ukjente klimatiske, landskapsmessige
og sosiale miljø en her fikk kontakt
med, de travle 15 arbeidsdager med
25 arbeidsmøter og 2 dagers rundreise
var alt en intens og uforglemmelig
opplevelse.

Reisen gikk med fly tur-retur Oslo
—København—Bangkok—Manilla--
Port Moresby i Papuabukta med 1
dags opphold i Manilla hver vei for
konferanse om de to oppdragene med
Asian Development Bank (Utviklings-
banken for Asia).

PGN består av den sydøstlige delen
av øya New Guinea og en del øyer
sydøst for denne. Landet ligger nord
og øst for Australia. Det har 2,7 mil-
lioner innbyggere, er 500 000 km2
stort, er republikk og ble en selvsten-
dig stat i 1976.

Den sydøstlige del av New Guinea
består av et lavere kyststrøk og et
indre høyereliggende fjellandskap.
Ca. 50 % av befolkningen bor i de
lavere kyststrøk på fastlandet og på
øyene rundt. Den øvrige halvdel av
befolkningen bor i det indre høyere-
liggende fjellandskap med topper
opptil 5000 meter. Klimaet er tropisk
og særlig fuktig i det lavere kyststrøk
og på øyene med dagtemperaturer 30
—35°C.

90 % av befolkningen bor på lands-

Minivannkraftverk.

bygda, i små landsbymiljøer med ca.
50-200 innbyggere, hvor nærings-
veien er et tradisjonelt jordbruk eller
fiske for eget behov.

Plantasjeproduksjon av kakao, kaf-
fe, kokos, kopra og tømmedrift samt
småindustri foregår i tilknytning til
noe større tettsteder eller byer. Det
drives også gruvedrift (kobber) og
kystfiske (tunafisk) for eksport.

Landet er meget kupert, ofte med
stor tropisk skogvegetasjon. Lands-
byer, tettsteder og byer er derfor ofte
uten veiforbindelse og er da henvist
til sjø- eller lufttransport. Det er 8
større kystbyer med en befolkning på
10-50 000 innbyggere. Det er bygget
ca. 500 flystriper for lokal luftfart til
tettsteder i utkantstrøk.

Som følge av vanskelig adkomst
bor deler av befolkningen i landsbyer
uten kontakt med omverdenen, ofte i
ukjente områder og i samfunn som
ikke hører vår tid til. Denne befolk-
ningsstrukturen kan også være årsak
til at det er i bruk hele 700 forskjel-
lige språk i landet.

Landet har store vannkraftressurser
og mineralforekomster.,

Landet søker økonomisk og teknisk
bistand til bl. a. utbygging av sitt sjø-
fiske, sjøtransport, vannforsyning av
byer og tettsteder og til elektrisitets-
forsyningen.

Sentraladministrasjonen i Port Mo-
resby bærer preg av sterk australsk
innflytelse fra tiden før 1976, da
PNG var et protektorat under Austra-
lia. Det er ennå mange australere an-
satt i administrasjonen. Dertil yter
Australia stor økonomisk støtte til
PNG, ca. 40 % av nasjonalbudsjettet.

Landets vannkraftsressurser er hit-
til lite utbygget, da de fleste prosjek-
ter er for store for den eksisterende
belastning.

PNG Electricity Commission (EL-
COM) ivaretar størstedelen av elfor-
syningen i landet. Elverket er statseid
og er en selvstendig økonomisk enhet.
Elverket leverer kraft til alminnelig
forsyning og til industri i byene og i
større tettsteder med utviklet nærings-
liv og pengeøkonomi. Kraftsystemet
er ikke sammenhengende, men opp-
delt for forsyning av mindre adskilte
områder. De største forsyningsområ-
dene er Port Moresby med omland
(maks. last 30 MW) som forsynes fra
3 vannkraftstasjoner, og det sentrale
høyland (maks. last 19 MW) som for-
synes fra en vannkraftstasjon og en
del dieselstasjoner. De øvrige mindre
tettsteder forsynes fra dieselstasjoner
med maskinkapasitet fra 150-3000
kVA.

ELCOM regner å møte en belast-
ningsøkning på ca. 9 % pr. år i de
neste 10-20 år med økning av vann-
kraftproduksjonen og installasjon av
gassturbiner, samt ved bygging av en
220 kV samkjøringslinje mellom de
to største forsyningsområdene. Samlet
kostnad for dette utbyggingsprogram
vil tilsvare ca. 1200 mill, norske kr.

ELCOM har ens tariff i alle sine
forsyningsområder. Gjennomsnittlig
kraftpris pr. abonnent var i 1975 37
øre pr. kWh.

Statseide dieselkraftstasjoner forsy-
ner i alt 140 små lokalområder med
lite industri ,og tradisjonelt livsmøns-
ter. Kraften er forutsatt solgt til abon-
nentene på vanlige vilkår. Etter våre
opplysninger var innkrevningen så
mangelfull at de fleste abonnenter i
praksis får sin kraft gratis. Disse for-
syningsområder er vanligvis helt iso-
lert fra hverandre.

Større industribedrifter i avsideslig-
gende områder som produserer kraft
til eget bruk, leverer også vanligvis
noe kraft til lokalforsyning. Den stør-
ste industribedriften har en diesel-
kraftstasjon med ytelse 135 MW.Mulig byggested.

12 FOSSEKALLEN



Pelehus i jungelen.

Dagene gikk med travel møtevirk-
somhet og rolige kveldsstunder i et
godt hotellmiljø. Vi hadde vårt mor-
genbad i havet utenfor hotellet, med
palmestrender og koralløyer. I kort-
bukse, lett skjorte og med klimaan-
legg på kontorene og i hotellet merket
vi lite til den fuktige varmen rundt
oss. To dagers rundtur med fly i lav
kontaktflyvning over byggesteder for
kraftanlegg og landsbyer som mulige
abonnenter, sirkling rundt aktive vul-
kankrater i 2000 meters høyde og
mellomlanding på avisdesliggende fly-
striper i tett jungel eller nær små fjell-
landsbyer i 1500 meters høyde gav et 


godt inntrykk av elforysningens opp-
gaver i dette ukjente miljø.

På våre 2-3 timers lange fotturer
fra «parkeringsplassen» for vårt fly ut
i terrenget fant vi at topografien ofte
kunne være lik vår egen.

Tett ugjennomtrengelig jungel med
40 meter høye trær, et plutselig spra-
kende blomsterflor — hibiscus, alle-
manda, franci pini, flamboyant, bou-
gainvilla — i drivshusaktig varme og
overnatting i pelehus med åpne vin-
duer ut mot en jungelnatt med de
merkeligste lyder var en stor opp-
levelse bare 25 timers flytur fra vår
egen frost og snø.

Stipendiater på studietur til NVE

Overing. Vittersø, SD, orienterer gjestene på Røykås. Foto: Tore Dyrdahl.

Myndighetene ønsker en sterkere
utbygging av næringslivet i de fjernt-
liggende, isolerte, mindre lokalsam-
funn. Kraft levert fra dieselkraftsta-
sjoner blir svært dyr som følge av den
høye brenselsprisen, ca. 16 øre pr.
kWh, og de vanskelige transportfor-
hold. Myndighetene har derfor igang-
satt undersøkelser av vassdrag som
egner seg for utbygging av mini-vann-
kraftstasjoner med kapasitet 25—
1000 kVA, gjennomstrømningsstasjo-
ner, for forsyhing av disse lokalom-
rådene.

Videre er det som følge av svikt i
dieselkraftproduksjonen i et byom-
råde nødvendig med hurtig utbygging
av et 6 MW vannkraftanlegg i nær-
heten.

Da ELCOMs økonomi allerede er
meget anstrengt p.g.a. fremtidige ut-
videlser av de større vannkraftstasjo-
ner og bygging av 220 kV nett, har
PNG anmodet Norge om teknisk og
økonomisk bistand som nevnt til ut-
redning av disse tiltak.

Delegasjonens arbeid med å fast-
sette en ramme for norsk assistanse
for disse prosjekter foregikk for det
meste ved PNG's regjeringsdeparte-
menter og i ELCOM's hc Tedkontor i
Port Moresby. Vi tilbrakte derfor det
meste av vår tid der. Arbeidet gikk ut
på å klarlegge hvor mye grunnlags-
data de norske ingeniører kunne reg-
ne med å få fra lokaladministrasjonen
— nedbør og elveavløpsmålinger,
geografi, topografi, geologi. Det var
også nødvendig å finne ut hvilke seis-
miske målinger som var foretatt i pro-
sjektområdene da j ordskj elvaktivite-
ten i disse strøk er stor. Spørsmålet
om i hvor stor grad myndighetene vil
kunne stille lokalt mannskap til dispo-
sisjon og i hvilken utstrekning lokal-
omkostninger i forbindelse med ut-
redningsarbeidet kan dekkes av de lo-
kale myndigheter, måtte også avklares
da dette har betydning for en effektiv
utførelse av arbeidet fra norsk side.

Mandag den 13. desember var en
riktig fin norsk vinterdag. Passe med
kuldegrader, en god del sne og prakt-
full vintersol fra en skyfri himmel.
Denne dagen fikk NVE besøk fra 7
meget fjerntliggende land. Vassdrags-
og Havnelaboratoriet i Trondheim
har, i samarbeid med NORAD, en
gruppe stipendiater fra Colombia,
Tanzania, Tyrkia, Sri Lanka, Paki-
stan, Indonesia og Thailand. Alle har
sivilingeniørutdannelse fra sine re-
spektive land, men tilbringer nå 10
måneder i Norge for å lære om og
dra nytte av våre erfaringer på vann-
kraftens område. Med dette for øye
har VHL lagt opp et program der
stipendiatene besøker institusjoner og
bedrifter som arbeider med planleg-
ging, bygging og drift av vannkraftan-
legg. Det anses som viktig at deltager-
ne får direkte kontakt med slike insti-
tusjoner, samtidig som det er av in-
teresse for de samme etater å være 


orientert om utenlandske vannkraftin-
geniører som oppholder seg i Norge
for å lære om kraftutbygging i norske
forhold. Således har også flere av
våre egne ingeniører vært oppe i
Trondheim og holdt forelesninger for
stipendiatene.

Besøket på NVE var lagt opp med
tanke på å presentere etaten og dens
plass i norsk elforsyning og forvalt-
ning. Videre fikk de en generell inn-
føring i teknisk og økonomisk plan-
legging, konsesjonsforhold, Vass-
dragsdirektoratets oppgaver samt
Statskraftverkenes oppbygning og ar-
beidsmetoder i Norge. Etter en kort
lunsj gikk turen til Røykås transfor-
matorstasjon, idet deltagerne hadde
uttrykt ønske om å få se et større an-
legg av denne typen i Oslo-området.
Fra VHL's side ble det gjort klart at
man derfra var meget interessert i å
gjenta opplegget til neste år med en
lignende gruppe. -tody-
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Samarbeidsutvalgene i NVE
Medlemmer og varamenn oppnevnt for perioden 1.1.1977 31.12.1978
HOVEDSAMARBEIDSUTVALGET
VED DRIFTEN AV STATSKRAFT-
VERKENE
Ledelsens representanter
Direktør Sigurd Aalefjær
Direktør Torolf Moe
Driftssjef Thor Voldhaug
Overingeniør Thor Haugli Nielsen
Overingeniør Ola Erdal

De ansattes representanter
Montasjeleder Gunnar Grimnes
Maskinm.ass. John Bottolfsen
Ledningsformann John Haaranes
Skiftleder Hans Kristiansen
Avdelingsingeniør Terje Mikkelsen

SAMARBEIDSUTVALGET VED
AURA-VERKENE
Ledelsens representanter
Driftsbestyrer Sven Ranes
Overingeniør Odd Myrvang
Maskinmester Kristen Braathen

De ansattes representanter
Maskinm.ass. Tor Ulvund
Maskinm.ass. Per Toven
Maskinist Johannes Furu

SAMARBEIDSUTVALGET VED
GLOMFJORD KRAFTVERK
Ledelsens representanter
Driftsbestyrer Thorleif B. Jenssen
Maskinmester Gunnar Kristiansen
Oppsynsmann Kåre A. Bang

De ansattes representanter
Maskinm.ass. John Bottolfsen
Maskinm.ass. Arne Jensen
Maskinist Egil Isaksen

SAMARBEIDSUTVALGET VED
INNSET-VERKENE
Ledelsens representanter
Driftsbestyrer Fridthjov Thingstad
Ledningsmester Even Hognes
Maskinmester Oddmund Rotvik

De ansattes representanter
Maskinist Per Erling Jensen
Maskinm.ass. Sigfred Røkeberg
Fagarbeider Bersvein Gulljord

SAMARBEIDSUTVALGET VED
RANA-VERKENE
Ledelsens representanter
Driftsbestyrer Arnulv Ervik
Overingeniør Kåre Jørgensen
Maskinmester John Nygård

De ansattes representanter
Maskinm.ass. Kjell A. Bursvik
Maskinm.ass. Bjarne Roghell
Maskinm.ass. Ronald Nybostad

SAMARBEIDSUTVALGET VED
VESTLANDS-VERKENE
Ledelsens representanter
Driftsbestyrer Vidar Bern
Avdelingsingeniør Ståle Lunde
Ledningsmester Steffen Kvarekvål

De ansattes representanter
Montasjeleder Audun Kvamme
Fagarbeider Jad Hauge
Fagarbeider Trygve Tveit

SAMARBEIDSUTVALGET VED
ØSTLANDSKRAFTVERKENE
Ledelsens representanter
Driftsbestyrer Daniel Tvedt 


Avd.ingeniør Karl W. Nilsen
Avd.ingeniør Håkon Sandvik
Maskinmester Sverre Guterud

De ansattes representanter
Maskinm.ass. Bjørn Bølviken
Fagarbeider Alf Karlson
Montasjeleder Trygve Lilleland
Ingeniør Asmund Verpe

SAMARBEIDSUTVALGET VED
ØSTLANDSOVERFØRINGENE
Ledelsens representanter
Overingeniør Thor Haugli Nielsen
Overingeniør Ola Erdal
Maskinmester Martin Braathen

De ansattes representanter
Ledningsformann Paul Tangen
Maskinm.ass. Ivar Sørensen
Maskinm.ass. Kristoffer Balto

HOVEDSAMARBEIDSUTVALGET
VED STATSKRAFTVERKENES
ANLEGG
Ledelsens representanter
Direktør Sigurd Aalefjær
Direktør Torolf Moe
Bygningssjef Per Tønder Smith
Sjefingeniør Tor Vinje
Fagsjef Rolf Johnsen

De ansattes representanter
Sekretær Harald Øveraas
Reparatør Olav Dale Haugen
Forr.fører Kåre Rasmussen
Oppsynsmann Magnulf Aanvik
Avd.ingeniør Jonas Sømme

SAMARBEIDSUTVALGET VED
EIDFJORD-ANLEGGENE
Ledelsens representant
Anleggsleder Olav Nummedal
Overingeniør Ola Brekke
Førstesekretær John Kvalvik

De ansattes representanter
Anleggsarb. Arne Romsdal
Anleggsarb. Harald Mandelid
Oppsynsmann Arvid Tonning

SAMARBEIDSUTVALGET VED
GRYTTEN-ANLEGGET
Ledelsens representanter
Anleggsleder Torleiv Høgestøl
Avd.ingeniør Anders L. Gjervan
Førstesekretær Ivar Skotvoll

De ansattes representanter
Anleggsarb. Leif Larsen
Overkokke Grethe Sjåvåg
Adm.sjonssekretær Trygve Talgø

SAMARBEIDSUTVALGET VED
SKJOMEN-ANLEGGENE
Ledelsens representanter
Anleggsleder Hans Knudsen
Avd.ingeniør Rolf Svartvatn
Førstesekretær Per Øxning

De ansattes representanter
Anleggsarb. Edvard Moen
Anleggsarb. Andreas Larsen
Oppsynsmann Kåre Sagerup

SAMARBEIDSUTVALGET VED
ULLA-FØRRE-ANLEGGENE
Ledelsens representanter
Anleggsleder Jacob d. R. Kielland
Overingeniør Hallvard Holen
Kontorsjef Gustav Eggum

De ansattes representanter
Reparatør Olav Dahle Haugen
Anleggsarb. John Skjevesland
Adm.sjonssekr. John Bersås

SAMARBEIDSUTVALGET VED
SK'S ANLEGGSSENTER BJERKVIK
Ledelsens representanter
Anleggsleder Oddvar Nygaard
Materialforvalter Ivar Svensli
Oppsynsmann Harald Bendiktsen

De ansattes representanter
Reparatør Oddmund Moholdt
Linemontør Sigmund Albriktsen
Oppsynsmann Arthur Tande

SAMARBEIDSUTVALGET VED
SK'S ANLEGGSSENTER HOKKSUND
Ledelsens representanter
Anleggsleder Ole Ryen
Avd.ingeniør Otto Fredriksen
Materialforvalter Torbjørn Larsen

De ansattes representanter
Maskinkjører Svein Sveinson
Mastemontør Odd Granlund
Oppsynsmann Kjell Oddstøl

SAMARBEIDSUTVALGET VED SK'S
ANLEGGSSENTER LILLESAND
Ledelsens representanter
Anleggsleder Ingebrigt Gausland
Materialforvalter Rolf Skjørestad
Avd.ingeniør Kåre W. Heskestad

De ansattes representanter
Verkstedarb. Odd Usken
Anleggsarb. Ingolf Oddland
Oppsynsmann Signar Aanvik

SAMARBEIDSUTVALGET VED
SK'S ANLEGGSSENTER MELHUS
Anleggsleder Per Laukøy
Overingeniør Jostein Glesåen
Oppsynsmann Hjørleiv Eldevik

De ansattes representanter
Mastemontør Harald Elverum
Verkstedarb. Atle Undlien
Oppsynsmann Jostein Mediå

SAMARBEIDSUTVALGET VED
FORBYGNINGSAVDELINGEN
Ledelsens representanter
Fagsjef Bård Andersen
Overingeniør Erik Bjørbek
Personalsjef Erik Nybø

De ansattes representanter
Anleggsarb. Odd Rusten
Anleggsarb. Harald J. Grande
Oppsynsmann Magnus Bjørknes

SAMARBEIDSUTVALGET VED
SENTRALADMINISTRASJONEN I
NVE
Ledelsens representanter
Direktør Torolf Moe
Direktør Gunnar Vatten
Direktør Hans Sperstad
Personalsjef Erik Nybø
Kontorsjef Torbjørn Mengshoel

De ansattes representanter
Overingeniør Arne Berg
Avdelingsingeniør Knut Rønniksen
Førstesekretær Arne Andreassen
Førstesekretær Odd Styrmo
Overingeniør Oddbjørn Dammerud
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ELI

Erling Johansen
Formannen i Norsk Elektriker- og

Kraftstasjonsforbund,  Erling Johan-
sen,  døde 29. desember etter lengre
tids sykdom.

Johansen var født i Arendal 17. de-
sember 1920. Han ble utdannet som
radiomontør. Allerede fra ung alder
var han aktiv i NEKF og i AUF. Un-
der krigen deltok han i motstandsar-
beidet, ble arrestert og sendt til kon-
sentrasjonsleir i Tyskland, der han
ble til frigjøringen i 1945. Fra 1945
var Johansen sentralsyremedlem i
AUF.

I  1946 ble han innvalgt i NEKF's
forbundsstyre, i 1953 ble han valgt til
sekretær, i 1958 til nestformann og i
1962 til formann. Han var medlem av
Arbeiderpartiets sentralstyre 1971-75,
og ved sin død var han medlem av
LO's sekretariat.

Vi i NVE kjente Erling Johansen
først og fremst som en dyktig og sak-
lig talsmann for forbundets medlem-
mer i forhandlinger om lønns- og ar-
beidsvikår. Han var videre opptatt av
å bedre medlemmenes opplæringsmu-
ligheter i en tid da teknikken gjen-
nomgikk stadige og hurtige forandrin-
ger.

Fra 1971 var Johansen et interes-
sert og aktivt medlem av Hovedsam-
arbeidsutvalget for driften av Stats-
kraftverkene, i flere perioder som
formann.

Her i etaten vil han bli savnet av
alle som lærte ham å kjenne.

Erling  Diesen.

Harald
B. Steensgaard

Tidligere overingeniør Harald  B.
Steensgaard avgikk ved døden 7. de-
sember f. å. 811/2 år gammel.

Etter eksamen fra bygningsinge-
niørlinjen ved NTH i 1917 fikk han
ansettelse i Vassdragsvesenet hvor han
arbeidet til 1932. Han var i denne
tiden vesentlig beskjeftiget med ut-
byggingen av Nore kraftverk og over-
føringslinjene derfra.  I  tiden 1932—
47 var han ansatt som avdelingssjef
hos Direktøren for Tobakksbeskatnin-
gen, men kom deretter tilbake til
Vassdragsvesenet. Etter i noen år å ha
arbeidet med kraftledninger, ble
Steensgaard i 1952 tilsatt som over-
ingeniør ved Vassdragsavdelingen,
hvor hans arbeidsområde var behand-
ling av vannforsynings- og kloakk-
saker. Ved oppnådd pensjonsalder ble
han i 5 år engasjert som teknisk hjelp
ved avdelingen og bidro med sin
lange erfaring sterkt til løsningen av
de mange oppgaver som etter hvert
falt på Vann- og avløpskontoret i dets
omfattende utbygging i disse årene.

Først i 1970 etter 38 års tjeneste i
Vassdragsvesenet, kunne Steensgaard
således begynne å nyte sitt velfor-
tjente otium. Steensgaard hadde man-
ge interesser utenom sitt fagområde,
men høyest satte han nok å kunne ta
nevene fatt med allslags gjøremål ved
sitt landsted i Helgeroa.

Steengaard var en omgjengelig og
avholdt kollega  i  etaten, og jeg lyser
fred over hans minne.

fige Hjelm-Hansen.

NEKF
Etter Erling Johansens død har for-

bundsstyret valgt nestformannen, Nils
H. Johannessen til ny formann for pe-
rioden fram til neste landsmøte i 1978
og sekretær Kåre Haga til ny nestfor-
mann.

Gunnar Grimnes, Hakavik kraft-
verk, er valgt til ny sekretær. Han
har for dette tidsrom permisjon fra
sin stilling som montasjeleder ved Ha-
kavik.

Elektrisitetsforsyningens
Informasjonstjeneste

Elforsyningens Informasj onstj ene-
ste har utarbeidet en opplysnings-
kampanje om elektrisitetens plass i
energiforsyningen.

Kampanjen er lagt opp som en
serie på 6 annonser der TV-kjendisen
Per øyvind  Heradstveit  intervjuer re-
presentanter for ulike grupper av el-
forbrukere.

Mange vil de siste par måneder ha
sett disse annonsene i sine lokalaviser,
innrykket av de stedlige elverk eller
av installatører.

Annonsene retter søkelyset mot det
forhold at elektrisitetsforbruket bare
er en del av det totale energiforbruk
og mot sammenhengen mellom videre
samfunnsmessig utbygging og energi-
forbruket.

Jordbrukets økte bruk av olje og
elektrisitet er spesielt behandlet i en
annonse.

Vannkraftens nedbørsavhengighet,
andre kraftverkstyper og samarbeidet
innen Norden er også omtalt.

Endelig inneholder et par av an-
nonsene tips om elsparing ved bruk
av termostater, og oppmerksomheten
rettes mot strømforbruket til alle de
elektriske artikler vi utstyrer hjem-
mene våre med.

Å informere om så kontroversielle
temaer som energiforbruk og kraft-
utbygging på en slik måte at alle kan
si seg tilfreds, lar seg vel i praksis
ikke lenger gjøre.

Den første kritiske reaksjon er kom-
met fra Norges Naturvernforbund,
som ser annonseserien som et forsøk
på å snu folkemeningen, som i stigen-
de grad er blitt skeptisk til økende
energiforbruk. Spesielt reagerer for-
bundet mot påpekingen av at flere bo-
liger og flere sykehusplasser krever
mer energi. Problemet bør stilles den
andre veien, mener Naturvernforbun-
det: I hvilken grad bidrar økt energi-
forbruk til at behovet for sykehus-
plasser øker?
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Trofaste NVE-tjenere blir pensjonister
En etter en forsvinner de, — disse

gamle som har vært med på flere av
Vassdragsvesenets anlegg under de tre
—fire siste decennier. Hvis en skulle
skrive om alt som disse trofaste tje-
nerne har opplevd gjennom et langt
«rallar-liv» inne i den norske fjellhei-
men, ville det utvilsomt fylle et helt
nummer av Fossekallen. Det er man-
ge, både store og små, — tekniske,
økonomiske og sosiale utviklingssteg
og fremskritt disse tjenere har fått
være med på. — De langt fleste går
ikke over i pensjonistenes rekker før
pensjonsalderen er oppnådd, men et
langt og hardt anleggsliv har ikke all-
tid gitt en skånsom og varsom be-
handling av disse trofaste arbeidsta-
kere. — Skavanker og lyter av for-
skjellig karakter melder seg hos man-
ge, og det kan derfor bli invalidepen-
sjon lenge før de når 65-årsalderen.

Ved Grytten-anlegget er det den
senere tid mange som med god sam-

Foran: Sigurd Olsen, Arnleif Eide. Bak: Kritoffer Bråten, Torleiv Høgestøl, John
Nyland. Anleggsleder Høgestøl er ikke pensjonist, men fikk overrakt «mls Grytten»
med «takk for stø kurs fra alle ombord»

,ts

Odd Bredesen, John Smiseth, Jens
Mortensen, Kristian Tørset, Edvin
Bronnes, Ole P. Røv, Endre Fossum,
Oskar Husvang, Bjarne Vårhus, Leif
Adolf Sæther, Torleif Kant, Johan
Nyland, Sigurd Olsen, Håkon Gerh.
Utigard. Ivar Botnan, Reidar Rykhus,
Gunnar Kårvand, Sigurd Evjen, Hal-
vor Vårhus, Inge Glærum, Ole Hal-
gunset, Ditlev Kvam, Kristian Aasen,
Knut Krogseth, Johan Sørensen, Arne
Nerås, Arnleif Eide, Kristoffer Brå-
ten, Borghild Balstad, Ingeborg Bers-
ås, Ella Aasløkk.

Gid de lenge, lenge leve må —
Isko.

Ella Aasløkk viser frem sin avskjedsgave
til fru Ragnhild Holen og fru Grete
Sjåvåg.

vittighet har forlatt sin arbeidsplass,
og de kan forhåpentligvis føle at de
gjennom et langt liv har vært med på
å gi sitt bidrag til utvinning av Stats-
kraftverkenes mange kWh.

Anlegget har nylig hatt et par fest-
lige arrangementer hvor 1Kre av
«pensjonistene» var til stede og mot-
tok sine velfortjente honnørgaver (i
henhold til Forbruker- og Administra-
sjonsdepartementG.S retningslinj er).

I løpet av vel ett år har følgende
arbeidstakere med 20-30 års tjeneste
sluttet og nyter nå pensjonstidens
otium:

Knut Krogseth, Johan Sørensen, Kristian
Aasen. Alle har over 30 års tjeneste i
NVE.

,(4
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Opplæring i verne- og miljøarbeid
i staten

Lova om arbeidarvern og arbeids-
miljø er verte sluttbehandla i Stor-
tinget denne vårsesjonen. Det lovver-
ket ein no får, vil stille langt større
krav enn tidlegare til både dei fysiske
og psykiske sidene av arbeidsmiljøet.
For å kunne gjennomføre intensjo-
nane bak lova, har ein komi fram til
at det trengst ei omfattande opplæ-
ring. Dette for at dei ansvarlege på
dei enkelte arbeidsplassene skal få
større innsyn i dei verne- og miljø-
problem som kan oppstå, og korleis
desse kan løysast eller unngåast.

I fjor haust vart det inngått ein
rammeavtale mellom staten ved For-
brukar- og administrasj onsdeparte-
mentet (FAD) på den eine sida og
organisasjonane på den andre. Av-
talen inneheld 6 punkt som vi her
kort skal referere frå:

Kven opplæringa omfattar.

Opplæringa skal omfatte alle som
har oppgåver innan verne- og miljø-
arbeidet, m.a. verneombod, arbeids-
leiarar, medlemer av samarbeidsutval
o. a. Opplæringa skal så langt råd er
gjennomførast ved den enkelte etat,
eventuelt i samarbeid med andre eta-
tar. Det skal vere ei innføring i ar-
beidsmiljøspørsmål, arbeidsmetodar i
miljøarbeid og lov om arbeidarvern
og arbeidsmiljø.

Opplæringsmateriell

Studiemateriellet som vert nytta
skal vere godkjent av partane. Det
skal take føre seg synspunkt og opp-
fatningar når det gjeld arbeidsmiljø-
spørsmål. Ved utarbeiding av studie-
materiell skal ein prøve å take omsyn
til dei ulike behov det måtte vere in-
nan dei ulike etatar og statlege bedrif-
ter. Staten skal betale studiemate-
riellet.

Styringsgruppe.

Styringsgruppa er samansett av like
mange representantar for staten sine
arbeidsgjevarinteresser og organisa-
sjonane. Denne gruppa skal m. a.

han ansvaret for utarbeiding av
studiemateriell
utvikle opplæringsprogram for læ-
rarar og studieleiarar, og ha an-
svaret for at det vert halde kurs
for desse.

Planlegginga og gjennomføringa av
opplæringa er lagt til Sentralrådet for 


samarbeidsutval i staten, Opplærings-



seksjonen/FAD i samarbeid med sam-



arbeidsutvala ved dei enkelte etatane.

Opplegg, planlegging og gjennom-
føring av opplæringa.

Opplæringa er tenkt gjennomført i
arbeidstida. Det vil vere samarbeids-
utvala, eventuelt i samarbeid med
opplæringsansvarlege innan etaten og
dei tilsette sin studietillitsmann som
skal utarbeide planar for den lokale
gjennomføringa av opplæringa.

Lønnskompensasjon.

Dersom opplæringa går føre seg i
arbeidstida, skal deltakarane ha full
løn. Vert opplæringa lagt til fritida,
skal det betalast etter reglane som
gjeld for deltaking i møte i samar-
beidsutval.

Avtalelengde.

Avtalen gjeld frå 1.10.1976 og inn-
til vidare med 3 månaders oppseiing.

Opplegget for gjennomføringa av
opplæringa har vorti drøfta i styrings-
gruppa og med representantar frå ei
rekkje statsetatar. Det ein har komi
fram til, er ei opplæring gjennomført
i 3 steg.

Steg I. Lærarkurs.

Fyrst skal det utdannast 80-100
lærarar ved statsetatar/bedrifter som
m.a. skal undervise på kurs for studie-
leiarar. Lærarane skal utdannast i
tidsromet februar—april i år. Vår etat
tek sikte på å få utdanna 4 lærarar.

Steg II. Studieleiarkurs.

Studieleiarane vil stå sentralt når
det gjeld opplegg og gjennomføring
av opplæringa innan den enkelte etat.
Kor mange studieleiarar vår etat
treng, er enno ikkje avklåra.

Steg III. Studiegrupper i etatane.

Opplæringa vil gå føre seg i studie-
grupper på 5-10 deltakarar kvar, og
bør knyttast til den enkelte arbeids-
plass. Innan vår etat er ein i gang
med å planlegge gjennomføringa av
opplæringa.

I store trekk vil vi kome til å fylgje
opplegget slik det er skissert ovanfor.

Olav Åkre.

Kursvirksomhet
i Forbygningsavd.

I dagene 18.-21. januar 1977 ble det
avholdt møte og kurs for Forbygnings-
avdelingens oppsynsmenn, 13 i alt, og
noen ingeniører, i NVE's bygg i Middel-
thunsgate.

Kurset skulle vært holdt i Orkanger i
juni 1976, men det måtte avlyses på
grunn av sykdom. Oppsynsmennene
kommer fra hele landet, de har en sen-
tral stilling som daglige ledere av de
mange forbyggings-, senkings- og flom-
skadetiltak som er under utførelse. Dess-
uten yter de verdifull service overfor
kommuner og privatpersoner i forbind-
else med tiltak i vassdrag. I mange di-
strikter er oppsynsmennene identisk med
«vassdragsvesenet». Det er derfor mas-
sevis av problemer som må tas opp på
disse kursene for at oppsynsmennene
skal bli best mulig kvalifisert for opp-
gavene.

På årets kurs var vi bl. a. innom føl-
gende emner:

Nytt om saksbehandling i VF, bevilg-
ningsordning, budsjettsituasjon, lang-
tidsplanlegging, stortingsmelding.

Løsmasseterskler, planlegging, utførelse.
«Terskelprosjektet». Tersklenes innvirk-

ning på biologiske forhold i regulerte
vassdrag.

Vegetasjon og landskap. Film om stein-
tipper.

Anleggsdetaljer, pumper, bruer, kulver-
ter.

Slides fra anleggsvirksomhet. Diskusjon.
Vassdragsloven, vassdragstiltak.
Interne saker vedr. anleggsdriften.
Overenskomsten for arbeidstakere ved

anleggsdriften.
Anleggsmaskiner, anskaffelse, dispone-

ring. Redskapslagre m. v.
Flomverk ved Kirkenær. Utførelse av

fylling, stikkrenner, pumpestasjon.
Ingeniørgeologi, steinfyllinger.
Sikringstiltak mot snøskred, steinsprang

m. v.
Orientering om Statens arbeirstilsyn. Lov

om arbeidsmiljø.
Forbyggingsarbeider i Mellom-Europa.

I tillegg til forelesere fra Forbygnings-
avdelingen hadde vi bistand fra Natur-
og landskapsavdelingen, Norges geotek-
niske institutt og Statens arbeidstilsyn.

Faglige kurs av denne type er svært
nyttige, ikke minst fordi vi gjennom dis-
kusjonene får utvekslet erfaringer om
forholdene i de forskjellige landsdeler.
Sammenkomstene fører også til bedre
personlig kontakt mellom oppsynsmen-
nene. Det er nå blitt bestemt at kursene
skal gjentas hvert annet år, og møteste-
dene vil bli fordelt utover landet. Neste
kurs, i 1978, blir antagelig i Nord - Norge.

Funksjonærene ved hovedkontoret satte
også pris på besøket fra distriktskonto-
rene, blant annet ble det ordnet med en
fellesmiddag i kantinen.

Bård Andersen.
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NVE's bedriftsidrettslags skigruppe

Slår en opp i bedriftsidrettslagets gam-
le papirer, oppdager ein snart at ski-
gruppa har vori ei av dei mest aktive
gruppene innan laget heilt sidan starten
i 1965. Og ikkje nok med det, resultat-
listene viser at det å gå på ski er ein
sport som ein ikkje blir for gammal
og som engasjerer alle kategorier.

Og i dei gamle papira er det mykje
artig lesnad. Lagets første NVE-renn
vart arrangert 12. februar 1965 i Sørke-
dalen, og heile 135 deltok. Rennets vin-
nere var den gongen (som i dag) dei no
så velkjente skinamn Per Røiri på SKL
og Olav Stokkebø på SBP på mannsida
og Randi Pytte Asvall på VHI på dame-
sida.

Utad har skigruppa i NVE vori kjent
og berykta i alle år, ikkje berre p.g.a.
styrken, men også av den store breidde
laget har hatt. Eit tydeleg tegn på dette
viser resultatene og påmeldingslistene til
departementsrennet på ski. Eit renn som
no dessverre er borte p.g.a. den store
oppslutningen og det krevende arrange-
mentet det etter kvart vart. Departe-
mentsrennet var eit renn for alle stats-
ansatte i Oslo-områdef. I dette rennet
har NVE stilt med mellom 50 og 80

Tirsdag 25. januar var dagen for årets
nest største begivenhet i NVE, Vass-
dragsmonolitten (det største er NVE-ren-
net 9. mars).

Dagen opprant med gråvær, lett yr,
smøreproblemer, klistervoks og oppiska
stemning blant heile 23 påmeldte lag.
Det vil si 69 kvinner og menn som trip-
pa rundt i korridorene og diskuterte lag-
oppstilling, taktikk og smøretips.

Blant dei påmeldte lag var det eit reint
damelag, eit mixed lag og 2 gjestende lag
ifra Samkjøringa.

Her var reine kontorlag, avdelingslag
og sammensatte lag fra mange avdelin-
ger. Det var tydeleg at i første rekke
gjaldt det å hevde kontorets ære.

Men så over til sjølve rennet. Nervøsi-

menn og kvinner, og i konkurransen om
pokalen for beste 4-mannslag har NVE
tatt pokalen både i 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74 og 75, altså 9 gonger av lagets
10 mulige. Det forteljer vel sitt tydelege
språk. Ser ein på dei andre resultatlis-
tene i lagets papirer er det stadig folk
frå NVE å sjå.

Dette var litt historikk om skigruppa,
og hvis det er nokon som vil vite meir
om gruppas medlemmer og resultater, er
bedriftsidrettslagets sekretær den rette.

Men no over til dagens situasjon og til
den skisesongen vi alt er langt inni. Snø-
forholda rundt Oslo har vært førsteklas-
ses i lang tid, og det gir seg utslag i at
interessen for ski i år har vært mykje
stor. Antall starter hittil i sesongen har
lagt på omkring det dobbelte i forhold
til fjorårssesongen, og det ser ut til at
laget skal få sin største sesong i sin hi-
storie. Av resultater hittil i sesongen kan
ein jo nemne at i første stafetten stilte
NVE opp med heile 4 lag, og plasserin-
gane blei nr. 5, 10, 19 og 22 som er
mykje sterkt blant 42 lag. I årets «Ak-
lungen rundt» stilte det opp 12 mann
ifrå etaten og hevda seg bra, best her
vart Torsethaugen som vant klasse 2,
ellers vart J. 0. Hagen og P. Røiri nr. 11
i sine respektive klasser.

Snøforholda i Frognerparken har vori
ganske bra i vinter så det har vorti ar-
rangert 2 treningsrenn med bra oppslut-
ning. Den 25. januar fant årets nest
største begivenheit stad, «Vassdragsmo-
nolitten».

Av terminlista for resten av sesongen
ser ein at så sant snøforholda tillater
det blir det arrangert treningsrenn kvar
tirsdag i «Parken».

Så den 9. mars kjem årets største be-
givenheit, årets NVE-renn, som i år blir
arrangert på Frognerseteren og med ski-
festen i kantina i Middelthunsgt. Seson-
gen for skigjengen i NVE er ikkje slutt
før ved Skarverennet ca. 1. mai.

Dette vart litt oppsummering rundt
skigruppa i NVE's bedriftsidrettslag, og
eg som oppmann vil anbefale gruppa og
dets aktivitet til alle, å gå på ski er etter
mi meining den beste måten å ta seg
fram i terrenget på, og å oppleve naturen
på, så vel møtt i skigjengen.

Eivind Torsethaugen.

teten var til å føle på da startklokka til
tidtakargjengen Bjørke, Pallesen Musti-
kay og Smeby tikka seg til start. Ein
liten tjuvstart vart det, men heile feltet
på 23 kom fint ut. Løypa var denne gon-
gen ei sløyfe på ca. 4 km som vart gått
ein gong. Etter første etappe hadde laget
fra SEA med Josefsen som startmann
tatt teten, men avstanden bakover var
liten. På plassene bak låg VHD med
Lundqvist, bare nokon få meter føre
SEU's Landsnes, så her såg det ut til å
bli eit rivande oppgjør. Da laga nærma
seg 2. veksling, steig spenningen betrak-
teleg blant dei få frammøtte tilskuarane.
Til veksling kom først VF's lag med Sol-
heim som hadde gått eit mykje sterkt
løp. Han gikk laget opp frå 13. plass.

På andreplass låg no laget til SBP med
Stokkebø, som hadde gått kolossalt og
avansert fra 10. plass. Den videre rekke-
følgen ved veksling var Samkjøringens 1.
lag og SKG I med VHB på 5. plass. Av-
standen fra 1. til 5. lag var ca. 1 min.
og 20 sek., så her kunne alt skje. Og det
gjorde det og. For på siste etappe gjekk
VHB's Arne Lium eit stort løp, passerte
alle konkurrentane og kom i mål 9 sek.
før neste lag. Han fekk dagens beste
etappetid. SKG I's ankermann Stabell
gikk så sitt lag inn til 2. plass, 12 sek.
før våre gjester frå Samkjøringen. VF's
Beheim kom inn som nr. 4, SD og SKL
følgde nærmest.

Så årets Vassdragsmonolitt vart ein
stor suksess med spenning til siste slutt.
Stemningen i parken var på topp, og
arrangementet tåler så absolutt benev-
nelsen årets nest største begivenhet.

Oppmannen.

Bruksanvisning
for iUdrepere

Egentlig er det jo lett å drepe en ide.
Men du føler kanskje trang til å variere
drapsteknikken? Kryss av her — kanskje
er det metoder du ikke har forsøkt!

111 Le hjertelig, som av en god spøk.
Replikk: «Du er en god skøyer du!»

LI Overhør den, klø deg for eksempel i
øret. Replikk: «Jeg tror det trekker
fra vinduet.»

I[]1 Pek på omkostningene.

Trekk inn andre, upopulære personer.
Replikk: «Hadde ikke X den samme
ideen her i våres da?»

Advar med at den strider mot gjel-
dende bestemmelser. Det er nok av
paragrafer. Det gjør seg med et sitat,
for eksempel: «Så vidt jeg vet, står
det i kapittel 4 paragraf 57 første av-
snitt, annet ledd, tredje setning oven-
fra.» Det er sjelden noen ide over-
lever dette.

Sett ideen inn i et historisk perspek-
tiv. Før du er kommet til 1814, er
ideen så å si død.

111 Gå rett på sak. Replikk: «Det er jo
ikke noe nytt». Alt krutt er oppfun-
net før, så du risikerer ingen ting.

Kikk diskret på klokken og antyd at
det snart er lunch. De er få ideer som
har livskraft nok til å jekke ut en
lunchpause.

[] Forandre ideen til ukjennelighet. Re-
plikk: «Det var en god ide, men
skulle vi ikke heller .», og så vi-
dere.

LI Foreslå at forslagsstilleren skal arbei-
de videre med saken. Denne metoden
er imidlertid ikke helt uten risiko,
det kan hende at saken kommer opp
igjen.

Hvis alt annet slår klikk, kan du opp-
nevne en komite, utnevne forslags-
stilleren til sekretær og be om at det
blir lagt fram utkast til et mandat for
komiteen. Dette regnes for helgarde-
ring.

Vassdragsmonolitten 1977 Cl
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Nummer to hos naboen

Lisbeth Smeby braser gfennom den svenske muren.

Mengshoel og Scheen gratulerer vattenfallarne med seieren.

pent også, Kjell vant iallfall på luftge-
vær. Mustikay derimot hadde ikke dagen
med seg. Da det var hans tur til å per-
forere skiva med luftgeværet, var luften
plutselig borte. Sånn kan det gå. Resten
av øvelsene foregikk inne i trenings-
hallen.

Har svenskene egen treningshall?
Om dem har. Svære greier, du

skulle ha sett den hallen vi brukte. Litt
for liten til damehåndballen var den jo,
Lisbeth brukte bare tre skritt over fra
mål til mål, men allikevel. Svenskene,
vet du, de har budsjett med stor B. Men
tilbake til håndballen, damene altså. Fire
av åtte hadde aldri spilt før, hvertfall
ikke sammen. Allikevel klarte dem å
holde svenskene til sju—åtte. Volleybal-
len derimot, den .

Volleyball, hva er det for no'
egentlig?

Tenk deg en seks-sju stykker på
hver sin side av et høyt tennisnett. Så
slår du ballen, bare med henda altså,
over til motstander'n og håper at han
ikke får den før den detter i gulvet. Det
er litt tynn forklaring altså, men du kan
jo snakke med Stefanovic for eksempel.
Han kan iallfall teorien sånn passelig.
De gikk ihvertfall grundig i baret mot
Vattenfall. Tre—null i herrer og no' sånt
som en—null i miks. Blandet lag, altså.
Til slutt hadde vi bordtennis. Og der, der
hadde vi jo med Petterson på laget.
Svensk, kan det med å trikse ping-pong.
Ellers gikk det ganske pent for dem
andre også. Både i dobbel og single. Blir
jo litt sånn som Tordenskjolds soldater,
vet du, stiller opp i en haug med øvelser,
og da blir du jo litt gåen sånn på slutten.

— Ikke dårlig, det får en si.
Selvfølgelig er det ikke dårlig. Det

er bra. «Slike folk, det vil gamle NVE
ha» og så videre. Men til slutt da om
kvelden, da inviterte Vattenfall på flåsk-
filet og greier og greier. Skikkelig mu-
sikk og forbrødring til klokka tre-fire
stykker utpå natten. Må'kke bli for sent,
vet du, hjemveien er atskillig lengre enn
bortoverveien og vel så det.

Det høres jo ganske ålreit ut. Bur-
de kanskje starte opp litt sånn trim, jeg
også.

Javisst, det er tingen. Også neste
gang, da kan du jo bli med selv.

-tody-

0, jul med din glede
Julen er en deilig tid. Og når julen er

ferdig, se da kommer alle juletrefestene.
Men metningspunktet hos den yngre gar-
de ligger jo som kjent meget høyt på
dette området, slik at antall fester og
tidsbestemmelse for disse er to urele-
vante faktorer.

Tradisjonen tro var NVE ute med sine
to juletrefestdager i andre uke av det nye
året. Og tradisjonen tro eller ikke, dette
var to meget fine juletrefester. Julenissen
og hans orkester var fine, tryllekunstne-
ren var morsom, veldig morsom, og po-
sene, ja de blir større og større for hvert
år. Dessuten kjørte man en tegnefilm så
god som bare amerikanerne kan lage. En
smule engstelse over den tegnede brutali-
tet som filmen viste, ble raskt kvalt hos
respektive foreldre da de unge struper
ropte på mere film. Det er nemlig mor-
somt å gå på juletrefest.

-tody-

Ja, så ble vi nummer to da.
— Nr. 2?
— Dessverre.
— Hvor?

Hvor! I Sverige selvfølgelig. Har du
ikke hørt at bedriftsidrettslaget har årlige
utvekslinger med Vattenf all. Svenskene
og vi besøker hverandre en gang hver
om året. Bytter litt på da, vet du. Vin-
teren her det ene året, og sommeren i
Sverige. Men denne gangen var det jo
vinter i Sverige.

— Men reisen da, tar dere fly eller ..?
Nei, er'ru gæern. Da ville jo turen

bort være over på en-to-tre. Bussreise er
tingen. Merker ikke alle de timene bare
en har skikkelig proviant. Stopper også
et par steder. Han Jonstad, reiseleder'n,
jeg tror han har vært innom samtlige vei-
kroer herfra og til Stockholm, altså. Vet
bestandig hvor det er lengst kø og sånn.

— Men konkurransene da, når og
hvor og hvordan?

— Vel, vi kommer jo da til hotellet i
Solna sånn utpå kvelden engang, og da
er det bare å kjøre litt rolig. Lade stille
og pent opp til lørdagen. Så, neste dag
ved åtte-tiden er det frokost og avreise i
rekkefølge. Ingen pardon, her skal alle
med. Fremme ved Vattenfall, du skulle
se de blokkene dem svenskene har, sånn
miniatyr Lambertseter, men altså frem-
me er det avgårde til forskjellige øvelser.
Skiløperne dreiv på borte i skauen like
ved og løp tre ganger rundt på en fire
kilometers bane. Isete og hardt var det
jo, så svenskene tok noe skikkelig igjen
for i fjor. Tennisgutta, Mengshoel og
Scheen, måtte ta T-banen for å klaske.
Spilte tett, fort og hardt og sikret andre-
plassen. Geværgjengen holdt til i kjel-
ler'n i en av blokkene. Gjorde ganske
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«Det var den gangen det - og itte nå»Endeleg
For første gang, for første gang,
det gir så mang en småting rang.

Ei storhending i NVE, det har ko-
me eit rundskriv (Personalinforma-
sjon) frå A på nynorsk.

Ei svale gjer ingen sommar, men
kanskje vert det heretter levt opp til
«Om målbruk i statstenesta». Der
står at styremaktene «aktivt skal gå
inn for å bruke likeså vel det ene
som det andre målet».

SN

Fra den forrige redaktøren har vi
overtatt dette innlegget. Og vi fore-
legger det for Olav Åkre i Personal-
avdelingen, for det var vel du, Åkre,
som hadde ført dette rundskrivet i
pennen?

Hvilke regler gielder for målbruken

i Staten?
Lat meg fyrst nemne noko som

kanskje ikkje alle er klår over. Ifylgje
«Lov om målbruk i statstenesta» av
1930 skal den som vert tilsett i stilling
der det krevst artium eller anna jamn-
god utdanning, har plikt til å nytte
både bokmål og nynorsk i skriftleg
arbeid som vedkjem tenesta. Når det
gjeld målbruken heiter det i kgl. res.
av 29.1.1932 at «Øvste styraren for
eit statskontor avgjer kva mål konto-
ret til vanleg skal nytte i tenesta si, så
langt han ikkje er bunden av lov eller
føresegner som vert gjevne i sam-
høve med lov.»

Har NVE noen regler om dette?

Så vidt eg veit er det ikkje ved
noko kontor innan etaten fastsett
foresegner om målbruken. Dersom
særskilde grunnar ikkje talar imot,
må det difor vere opp til den enkelte
å nytte den målforma som høver best
for vedkomande.

Men er det ikke visse begrensnin-

ger her?
Jo, det er det. For det fyrste skal

eit statskontor til vanleg svare på
brev frå enkeltpersonar i same mål-
form som denne har nytta. Eit brev
skriva på t. d. bokmål skal svarast på
bokmål. Det same gjeld sjølvsagt for
nynorsk.

For det andre, har ein kommune
eller eit fylke valt ei av dei to offi-
sielle målformene som administra-
sjonsmål, skal eit statskontor mest
mogeleg nytte denne målforma i si
brevveksling med vedkommande
kommune eller fylke. Har ein, kom-
mune sagt seg nøytral i målspørsmå-
let, står statskontoret fritt m.o.t. val
av målform.

Mangt har skjedd i løpet av de siste
10-år når det gjelder forholdene innen
NVE, og ikke minst når det gjelder
forholdet mellom NVE og omverde-
nen.

Noen av oppsettene i dette nr. av
«Fossekallen» illustrerer enkelte av
disse forandringene.

Forholdet mellom NVE og omver-
denen var enklere før — og noen sy-
nes det var en god tid. Andre ser om-
verdenens økte engasjement innen
etatens arbeidsområder som en riktig
utvikling.

Om forandringene innen etaten er
det kanskje mer enighet. De aller
fleste mener vel at det har gått fram-
over.

Eller hva?
Hvorom allting er, verden har for-

andret seg på godt og ondt.

hovedstyret
Ved behandlingen av tilsettings-

saker m. v. der det ikke kreves høyere
utdannelse møter for perioden 1. jan.
1977-31. des. 1978:

Konsulent Rolf Røsok. Varamann:
montasj eleder Jack Thorsvald.

Nyoppnevning av tjenestemannsre-
presentant ved behandling av tilset-
tingssaker m. v. der det kreves høyere
utdannelse er ennå ikke foretatt. Det-
te kommer vi tilbake til.

Blant «Fossekallen»s lesere rundt
om i landet finnes det mange som har
levd med i etatens virksomhet gjen-
nom mange år. — Hva de kunne ha
å fortelle om forholdene i «vesenet» i
de mer eller mindre gode, gamle da-
ger, vil ha stor interesse for hele
leserkretsen.

Vi oppfordrer derfor våre veteraner
til å gripe pennen fatt.

Vi utforder også yngre krefter, som
kjenner gamle NVE-folk i sine lokal-
miljøer, og som kan få dem på glid i
et intervju.

Send «Fossekallen» noen ord om
hvordan livet artet seg rundt om på de
forskjellige arbeidsplasser før i tida.
Ekstra fint ville det være om vi også
kunne få låne gamle fotografier til
bruk i bladet.

Red.

Tjenestemannsrepresentasjon i

Husstandar og personar utan straum
frå vasskraftverk Tabell pr. 1.10.1976




Dieselverk Uforsynte
Fylke Hus standar Personar HusstandarPersonar

østfold 	 o 0 5 6
Akershus 	 3 6 9 18
Hedmark 
 4 10 20 66
Oppland 	 8 17 8 12
Buskerud" 	 10 26 23 44
Vestf old 	 0 0 3 6
Telemark 	 4 21 25 37
Aust-Agder 	 1 4 15 23
Vest-Agder 	 1 2 24 41
Rogaland 	 7 13 11 21
Hordaland 	 0 0 7 10
Sogn og Fjordane 	 3 6 0 0
Møre og Romsdal 	 5 15 3 4
Sør-Trøndelag 	 6 19 6 12
Nord-Trøndelag 	 6 18 10 20
Nordland 	 25 76 34 69
Troms 	 6 11 1 3
Finnmark 	 27 98 31 76




116 342 244 468
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Verdens dyreste «elektriske ål»

• •:,;"

Haanes går fra borde

Denne overskriften presenterte en
«herværende middagsavis» over en
artikkel om Skagerrak-kabelen like
før utleggingen av kabel nr. 1 i juni
i fjor. Det er imidlertid ikke direkte
av den grunn at NVE vil delta på den
9. internasjonale fiskerimessen i Aal-
borg 20.-26. oktober i år.

NVE har nemlig gått sammen med
ELSAM og Kg1. Dansk Post & Tele-
grafvæsen om å lage en stand på ut-
stillingen, der man overfor Skagerrak-
fiskerne vil informere om sjøkabler
og hvilke skader og følger som ufor-
siktig bruk av trålerredskaper kan på-
føre disse. Forrige gang en slik messe
ble arrangert, det var i 1974, gikk
Vattenfall sammen med våre nåvæ-
rende partnere for å spre opplysning
om kabler i Kattegat.

Anleggsbestyrer ved Forbygnings-
avdelingens Nord-Norgeskontor, o.-
ing. Halfdan Haanes, gikk av med
pensjon 31. okt. 1976, etter en samlet
tjenestetid i staten på hele 43 år. Han
startet sin offentlige løpebane i Veg-
vesenet, først i Sør-Trøndelag og et-
terpå i Finnmark. Han opplevde de
problematiske krigsårene og vanske-
lighetene i forbindelse med gjenopp-
byggingen i Finnmark. Vi som har
reist en del med Haanes, er blitt sta-
dig mere imponert over hans hukom-
melse over detaljer om byggeår og
dimensjonering for alle de veger og

Utspillet fra kabeleiernes side ble
den gangen meget godt mottatt hos de
danske og svenske fiskeriorganisasjo-
nene, og fra dansk side ser man
meget positivt på at det nå gjentas
med Norge som tredje deltager.

Selve standen blir på 97 m2 og en
tredjedel er avsatt til en minikino, der
man ved hjelp av lyd, lys, elektronikk
og en stor mengde lysbilder skal ska-
pe et multivisjonsprogram. Innholdet
av dette vil gi tilskuerne et konsen-
trat at den informasjon man håper å
formidle gjennom standen, og skal
forhåpentligvis bli den impuls som
gjør at antall mulige trålerskader på
sjøkablene vil avta.

-tody-

bruer som han har stått for der oppe.
Haanes ble ansatt i Forbygnings-

avdelingen i jan. 1953, i et nyetablert
distriktskontor i Narvik. Det ble hans
jobb å bygge opp et arbeidsdyktig
kontor, som skulle ta seg av de mange
forbyggings-, senkings- og flomskade-
arbeider i Nordland, Troms og Finn-
mark. Her har Haanes lagt ned et
kjempearbeid. Han kunne forlate et
tidsmessig kontor i bevisstheten om at
han hadde lært opp en stab av dyktige
medarbeidere til å fortsette virksom-
heten.

Men Nord-Norgeskontoret er langt

mere enn et kontor i Narvik. Først
og fremst er det veldige avstander.
Det er bare Haanes selv som til fulle
kjenner alle de komplikasjoner og fy-
siske anstrengelser dette har betydd i
mange år, med dårlige kommunika-
sjoner på land og sjø og med proble-
matiske kost- og losjiforhold som
krevde nøysomhet og god tilpasnings-
evne. Anleggsforholdene var ikke
mindre kompliserte. Ekstraordinære
flomskader nødvendiggjorde impro-
visasjon, både med atkomst, arbeids-
hjelp og maskiner. Og samtidig skulle
kostnadene holdes på et minimum,
både av hensyn til kommunenes øko-
nomi og vassdragsbudsjettet. Haanes
klarte å ta seg av disse problemer til
alles tilfredshet. Han fikk også an-
vendt ekstraordinære sysselsettings-
midler til fornuftige prosjekter på
kort varsel. Det er dessuten Haanes's
fortjeneste at Nord-Norgeskontoret
har kunnet yte Statens naturskade-
fond verdifull bistand i de senere år.

På avslutningsdagen ble det holdt
en hyggelig sammenkomst i Narvik
med kontorpersonalet og oppsyns-
mennene, dessuten fagsjefen og den
nyutnevnte etterfølger etter Haanes,
o.ing. Einar Kummeneje. Det kom
mange varme og velmente takkeord
både fra administrasjonen og kolle-
gene. Og ikke minst må de ha varmet
de ordene vi hørte fra en eldre kone i
Finnmark: «Vi elsker han Haanes, for
han har reddet hele bygda  vår!»

Og så vil vi igjen få takke Haanes
for effektiv innsats og for godt kame-
ratskap, og vi ønsker ham til lykke
med fredeligere dager.

Bård Andersen.

Halfdan Haanes.
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Hele landets prognose 17.1.1977 30.1.1977
Ut fra ovennevnte forutsetninger har man på landsbasis kommet fram

til følgende:




Syd-Norge
t.o.m. Rana

Tilsig*)Tilsig*)

Nord-Norge
nord for Salten

Tilsig*)Tilsig*)
Alle tall i GWh = mill kWh 50 % 90 % 50 % 90 %
Magasin pr. 17.1.77 	 26 266 26 266 1 365 1 365
Tilsig 17.1-30.4.77 	 6 341 3 440 465 410
Restmagasin pr. 30.4.77 	 — 8 505 —7 889 —350 —350
Mottrykkskraft 	 45 45 0




Energitilgang 	 24 147 21 862 1 480 1 425
Fastkraftforbruk 	 —23 033 —23 033 —1 320 —1 320
Minimum elektrokjeler 
 —130 —130




Ugarantert industri 	 —246 — 38




Ugarantert Sverige 	 — 75 — 75




Balanse 17.1.-30.4.77
(+ er overskudd) 	 663 —1 414 160 105

Underskudd ved 90 % tilsigs-
alternativ kan dekkes slik:





Importrettigheter fra Sverige
og Danmark 	




+1 300




Blir det større forbruk enn
8 %, kan restmagasinene
ytterligere angripes med




ca. 400




*) 50 % tilsigsalternativ tilsvarer mediane forhold, d.v.s. like mange år er våtere
som tørrere.
90 % tilsigsalternativ tilsvarer bestemmede forhold, det vil si at bare 10 % av
årene er tørrere.

Statskraftverkenes prognose 17.1. 30.4.1977
Med samme tilsigsalternativ som f or den samlede prognose fortoner Stats-

kraftverkenes prognose seg slik:

Syd-Norge
t.o.m. Rana

TilsigTilsig

Nord-Norge
nord for Salten

Tilsig Tilsig
50 % 90 % 50 % 90 %
9 313 9 313 937 937

+1 089 +539 +66 +43
—3 695 —3 557 —230 —230

6 707 6 295 773 750
+370




—6 331 —640 —640

—405 —38 —38

—71 +95 +72

ca. 350




Alle tall i GWh = mill. kWh
Magasin pr. 17.1.77 	
Tilsig 17.1.-30.4.77 	
Restmagasin pr. 30.4.77 	
Energitilgang 	
Kontrakt-kjøp 	
Kontraktleveranser, inkl. uga-

rantert kraft til industri og
Sverige 	

Elektrokjeler 	
Tap + eget forbruk m. v. 	
Balanse 17.1-30.4.77

(+) er overskudd 	
Underskudd ved 90 tilsigs-



alternativ kan dekkes med
ytterligere nedtapping av
restmagasiner 	

+370

—6 331

—405

+341

Kraftsituasjonen
fram til våren
Av fagsjef Karl Nilsen, SP

De kortsiktige prognosene blir ruti-
nemessig beregnet hver måned fram
til førstkommende 1. mai. I perioder
med kraftknapphet lages dessuten nye
prognoser hver 14. dag. Siden oktober
1976 har såvel Produksjonsavdelingen
som Samkjøringen gått over til 14
dagers prognoser.

Den praksis som følges er at Sam-
kjøringen har ansvaret for de kortsik-
tige oversiktene på landsbasis og Pro-
duksjonsavdelingen for Statskraftver-
kenes balanse.

Av kurven, fig. 1, for tilsigene på
landsbasis sees en stor svikt i forhold
til normalen i august og september
1976. Videre sees at tilsiget forbedret
seg godt i oktober og november. I
desember derimot ble tilsigsvikten
igjen særlig følbar.

Magasinutviklingen på landsbasis
fremgår av fig. 2. Median fyllingsgrad
i prosent ble underskredet fra og med
november 1976.

Forbruk

Opprinnelig ble det av Samkjørin-
gen regnet med 5,8 % temperaturkor-
rigert forbrukstigning i forhold til
samme periode foregående år. Med
de observasjonene man har foretatt
fra høsten 1976 viste det seg at denne
verdi var for lav — og fra og med
1.1.1977 og fram til 30.4.1977 har
man økt antatt forbrukstigning til
8 %  på landsbasis (temperaturkorri-
gert). Temperaturkorreksjonen er satt
til 1,5-2,0 % pr. 1° Celsius.

Restmagasiner
Restmagasinene ved prognoseperio-

dens slutt 30.4.1977 er en viktig stør-
relse i denne forbindelse. De blir opp-
gitt av hvert enkelt kraftselskap ut
fra de forutsetninger selskapene selv
sitter med for å klare en eventuell
«sen vår». Noen av restmagasinene
kan være gitt på forhånd p.g.a. be-
grenset maskinkapasitet eller overfø-
ringsevne på nettet.

Importrettighetene forutsettes fore-
løbig ikke benyttet for å dekke Stats-
kraftverkenes behov.

Konklusjon
Statskraftverkenes balanse fram til

1.5.1977 er fortsatt tilfredsstillende.
Ugarantert kraftleveranse til indu-
strien ble dog avviklet fra 1.2.77.
Likeledes er det varslet om at ugaran-
tert kontraktkraft til Sverige kan bli
avbrudt.

Den totale landsbalansen er knapp.
Import fra Danmark ble avtalt fra ca. 


1.1.77 og import fra Sverige fra 20.1.-
77. Fra Sovjet til Finnmark har im-
porten pågått fra høsten 1976.

Importkraften går foreløbig i sin
helhet videre til andre norske kraft-
selskaper enn Statskraftverkene.

Importkraften koster ca. 12-15
øre/kWh for gjennomsnitt dansk og
svensk kraft.

For tiden importeres kraften slik:
Fra Sovjet over Boris Gleb ca.

20 000 kW, fra Sverige over de syd-
ligste grenseforbindelser tilsammen ca.
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fra Danmark i kulde- og tørrårsperio-
der som den i inneværende vinter.

Eksport og import av kraft forestås
av Statskraftverkene i nært samar-
beide til enhver tid med Samkjørin-
gen for å tilpasse utvekslingen til de
øvrige verkers behov.

Man må imidlertid være klar over
at de avtaler som man har med våre
naboland gir begrensede muligheter
— og at ikke enhver svikt i det nor-

2 ske vannkraftsystem kan avhjelpes.

Hertil kommer at kraftsituasjonen
også i Sverige inneværende vinter er
svært anstrengt med bare ca. 40 %
fylling av vannmagasinene i Nord-
Sverige. Sverige må således kjøre alt
det som landet rår over av olje- og
kjernekraftverk og bare håpe på at
det ikke opptrer maskinhavarier.
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Fig. 2.

200 000 kW og fra Danmark over
sjøkabelen Kristiansand—Jylland i
middel ca. 150 000 kW. Tilsammen
tilføres således landet i alt ca. 370 000
kW med relativt store variasjoner
over døgnet.

I Nord-Norge er det ingen import
fra Sverige på. grunn av en bryterfeil
på svensk side av grensen. Det er
uklart når feilen blir rettet.

Det kan allerede slås fast at sjø-
kabelen til Jylland har blitt en suk-
sess for både Danmark og oss ved at
vi kan tilføre danskene kraft i topp-
lastperioder og Norge mottar energi

Det hjelper lite å henvise til den
snøen som falt i fjor — og som var
årsaken til rekordeksporten til Sverige
i 75 % av året 1976. Alle norske
kraftselskaper hadde muligheten til å
kjøpe opp innenlandsk overskudd for
å sikre sine vinterbalanser før ekspor-
ten ble foretatt. Statskraftverkene for
sin del kjøpte opp det som man kunne
ta vare på i Statskraftverkenes maga-
siner — og ikke minst få kjørt ut
igjen før 1. mai 1977.

Selv om noen i dag likevel vil
hevde at man skulle ha holdt igjen på
eksporten i september 1976 (i august
kunne man neppe ha gjort det p.g.a.
overvann) må dette karakteriseres
som etterpåklokskap — og dessuten
måtte man i så fall ha gjennomført
en overstyring av kraftomsetningen
uten hensyn til den prissetting som
til enhver tid foregår og som er ved-
tatt av alle. Hverken Samkjøringens
styre eller Statskraftverkene fant
grunn til å redusere eller stoppe eks-
porten i september 1976 med den
gode magasinfylling som man da
hadde.

Det var i virkeligheten den vold-
somme forbrukstigning og tilsigsvik-
ten i desember 1976 som gjorde ut-
slaget. Bare i tilsig tapte man i alt ca.
1350 GWh i denne måneden alene i
forhold til normalt. Dette er mere
kraft enn det man kan få inn fra Sve-
rige og Danmark i månedene februar
—april 1977, dersom avtalene skal
benyttes maksimalt.

Den 30. september i fjor takket
Halvor Hagen ved Mår Kraftverk
formelt av etter en usedvanlig lang
tjeneste i etaten.

Han tok likevel i et tak like fram
til årsskiftet. Da hadde hans etterføl-
ger tiltrådt og var vel innsatt i ar-
beidet.

Hagen tilhører den gamle garde fra
Nore-anleggets dager. Han begynte
der i mai 1926 som sesongarbeider.
Han var på 30-tallet noen tid tilknyt-
tet veivesenet, men har ellers tjent
NVE all sin dag.

I 1946 fikk Hagen overflytning fra
Nore- til Mår-anlegget. Han var den
første tiden med på tunnelrensk, der-
på deltok han i turbinmontasjen. Et-
ter de to første aggregatene var kom-
met i gang i 1948, kom Hagen over
på driften. I alle årene siden har han
hatt ansvaret for orden og renhold i
stasj onen.

Det har gått gjetord langt utenfor
Mår kraftverks grenser om den høye
kvaliteten av Hagens arbeid. Det har
da også umiddelbart slått enhver be-
søkende hvor rent og ryddig det alltid
har vært ved Mår.

Vi takker Halvor Hagen for vel ut-
ført arbeid og ønsker ham mange
gode år framover sammen med sin
familie.

Erling Diesen.
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Kurser og
konferanser

Kursdagene ved NTH hadde et sterkt
innslag fra NVE. Spesielt gjaldt det kur-
set «Teknisk/økonomisk vurdering av
kraftutbyggingsprosjekter». Erik Tønde-
vold, SBG, Kjell Køber og Arne Otto
Fagerberg, EEE, og Jon Tveit, SDR, var
blant foreleserne. Av de ca. 100 kurs-
deltakerne kom 21 fra etaten.

Harald Saupstad, SE, har i februar
deltatt i innføringskurs i EDB for bru-
kere og tillitsmenn.

Knut Evensen, Ingebrigt Mellemsæter
og Ola Sæterøy fra Aura-verkene har
deltatt i NEVF's vernekurs i Sandefjord.

Eivind Kindingstad og Magnus Myr-
tveit, EEM, har deltatt i kurs på Geilo
om «Problemer og hjelpemidler i sektor-
planleggingen».

Arne T. Akselsen, AP, har deltatt i
kurs i personaladmmistrasjon på Nes-
byen.

Jorid Lauvbakk, Rana-verkene, har
deltatt i kurs om «Samarbeid, effektivi-
sering og service» på Fauske.

Til kurs om praktisk betong-teknologi
på Fagernes stilte Per Nærheim og Arild
Kvarstein, Ulla-Førre, Gunnar Skjeset og
Bergeton Jensen, Eidfjord, Stein Lakså,
Kjela, Kjell Opheim og Odd Arne Han-
sen, Leirdøla, og Anfinn Særvoll, Skjo-
men.

Ragnar Klemetsen, Rana-verkene, har
deltatt i kurs i buesveising i Oslo i
januar.

Oddvar Nygaard, Arild Andresen,
Kåre Bakkelund og R. Johnsen, alle fra
Kraftledningsavdelingen i Bjerkvik, har
deltatt i kurs i anleggsplanlegging i Bar-
dufoss.

I januar ble det holdt et internt kurs
i møteledelse og diskusjonsteknikk i Mid-
delthunsgt. 29. Det var 13 deltagere.

Tove Fladeby, SO, og Birger Nilsen,
AA, deltok i seminar om videreutvikling
av statens planleggings-, budsjett- og
regnskapssystemer på Ustaoset i januar.

NVE's personale
Endringer i oktober, november og desember 1976
Nytilsatte:
Adeler, Alf V.
Bjørnstad, Hans
Bråthen, Ella
Bu, Olaf J.
Eriksen, Ben
Finnerud, Kjell
Fjeld, John Raymond
Gjerde, Ingrid
Gravås, Johannes
Grindalen, Reidar
Gunleiksrud, Steinar
Hansen, Bjørnar
Hansen, Hans Jarle
Heggenes, Ase T. V.
Heiland, Odd Birger
Hove, Reidun
Jensen, Per
Kjøll, øivind
Knudsen, Aashild
Larsen, Anne S.
Larsen, Svein
Magnor, Ivar H.
Maroni, Carl Chr.
Martinsen, Gunnar
Martnes, Kjell
Nesset, Jens Petter
Nygård, Synnøve
Olsen, Erik
Rasmussen, Sigbjørn
Rønsberg, Kari
Saga, Arne
Schmelck, Alice
Seljord, John
Skjulestad, Ivar
Skogen, Hilde
Skaar, Olav M.
Smylingsås, Leif
Solhaug, Ole M.
Stafsnes, Terje
Steinen, Torgeir
Tvedt, Torgeir
Wendelbo, Herman

Avansement og opprykk:
Akselsen, Arne T.
Aure, Alvhild
Bakkebø, Roald
Bakken, Borghild
Bjerke, Arne
Baastad, Sigmund
Dammerud, Oddbjørn
Fagerås, Gunnar
Fjellheim, Johan
Flæte, Randi

Folkvard, Ragnar
Gjevik, Sigurd
Granlund, Tore
Gulbrandsen, Tore E.
Gullberg, Bjarne
Hagen, Svenn-Erik
Halle, Per
Handå, Frank
Haugan, Agnes
Heskestad, Kåre W.
Høberg, Ivar
Johansen, Bergit
Johnsen, Svein 0.
Lahaug, Einar
Lakselv, John
Løkkebø, Otto
Myrvang, Odd
Nordby, Marie
Orro, Randi
Rolf sen, Per Bang
Sandnes, Tore Olav
Schjetne, Odd A.
Skofteland, Egil
Slungård, Arne
Strømslid, Walter
Sveen, Sverre
Sæbø, Roar E.
Tilrem, Østen
Torbjørnsen, Torvald
Vikan, Tore
Wangensteen, Ivar
Wold, Knut
Ødegård, Enok

Fratredelse med pension:
Lillevold, Asbjørn
Olsen, Else
Sande, John 0.
Smørgrav, Torleif

Fratredelse, annen:
Eggen, Per Kr.
Gomo, Tore
Indreeide, Arne
Kahn, Ellen
Knudsen, Erik
Kveine, Liv
Lillebråten, Anders
Mørch, Svein C.
Nyborg, Arne
Roghell, Jacob
Skorve, Johan
Thon, Terje
Øien, Solveig Pleym

Førstekonsulent
Maskinm.ass.
Ktr.fullm.
Førstekonsulent
Førstesekretær
Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Ktr.fullm.
Overing.
Ingeniør
Ktr.fullm.
Ktr.fullm.
Overing.
Overing.
Overing.
Overing.
1.-sekr.fullm.
1.-sekr.fullm.
Overing.
Avd.ing.
Førstekonsulent
Førstehydrolog
Tekniker
Avd.ing.
Konsulent
Overing.
Førstehydrolog
Betjentformann
Avd.ing.
Overing.
Førstehydrolog
Overing.

Maskinm.ass
Ktr.ass.
Opps.mann
Fagarbeider

Avd.ing.
Ingeniør
Avd.ing.
Ktr.ass.
Ingeniør
Ktr.ass.
Opps.mannsass.
Ingeniør
Maskinm.ass.
Ingeniør
Avd.ing.
Avd.ing.
Ktr. ass.

Avd.ing. VVK
Ktr.ass. AAØ
Spesia1arbeider Mår kraftverk
Ingeniør Eidfjord-anl.
Montasjeleder Innset-verkene
Avd.ing. SVS
Ingeniør Eidfjord-anl.
Ingeniør SKL
Avd.ing. SBM
Elmaskinist Mår kraftverk
Elmaskinist Mår kraftverk
Maskinm.ass. Innset-verkene
Avd.ing. EEP
Ktr.ass. Kjela-anlegget
Ledn.formann Omr. 5
Ktr.ass. EA
Ingeniør SEL
Avd.ing. SBS
Ktr.ass. VFT
Ktr.fullm. AE
Avd.ing. SEL
Konsulent AAØ
Overing. VV
Adm.sekretær AP
Ingeniør Innset-verkene
Ingeniør SEK
Ktr.ass. AE
Ingeniør Rana-verkene
Ingeniør Eidfjord-anl.
Tegneass. ESO
Spesialarbeider Hakavik kraf tv.
Ktr.fullm. VH/IHP
Ktr.fullm. AE
Avd.ing. ESS
Ktr.ass. ESO
Ingeniør Ulla-Førre-anl.
Ktr.fullm. AE
Elmaskinist Rana-verkene
Elmaskinist Aura-verkene
Ingeniør Eidfjord-anl.
Avd.ingeniør Ulla-Førre-anl.
Maskinm.ass. Hasle trafo

Førstekonsulent AP
Førstesekretær AAØ
Ktr.fullm. SK-Bjerkvik
Førstesekretær SAI
Fagarbeider Nore-verkene
Overing. VU
Overing. VN
Tekniker SBG
Førstesekretær SBA
Adm.sekretær AAØ

AAA
Aura-verkene
SAH
ESF
SAH
SKL
VN
SBP
SK-Melhus
SK-Lillesand
Vestlands-verken
AAA
SK-Hokksund
VF
SBA
Eidfjord-anl.
Aura-verkene
SAA
VA
SBA
VN
SAK
VH
SKG
Glomfjord kraftv
VVK
SBS
VHO
AAA
Aura-verkene
SEK
VH
EKT

Hakavik kraftv.
AAØ
Aura-verkene
Omr. 2

SDT
Ulla-Førre-anl.
SBS
VH
EEE
AI
Grytten-anlegget
Eidfjord-anl.
Gjøvik trafo
Grytten-an1.
Ulla-Førre-anl.
SEL
AAA


