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Distribusjonen av «Fossekallen»
befinner seg i stopeskjeen. Det er
imidlertid ingen enkel sak å komme
fram til et fullgodt resultat uten å
bringe profesjonister på området
inn i bildet
og det er ikke meningen, foreløpig. Å vente noen vesentlig endring, og forhåpentligvis
bedring, over natten er urealistisk.
Kan vi holde «koken», som det
heter, får det være en glede.
At vår flittige og pliktoppfyllende
kontakt gjennom mange år, fru
Gerd Støren, frasa seg distribusjonsjobben fra årsskiftet gjorde
ikke situasjonen lysere
meget
tvert imot, skulle vi heller ville si.
Det faller imidlertid naturlig på
denne plass, våre «problemer» til
tross, å hilse fru Støren med en
dypfølt TAKK for helhjertet innsats i den viktige posisjon hun innehadde. Få solstreif var å innkassere
på den kant. Det var heller det
motsatte som hørte dagens orden
til.
En øyeblikkelig ordning måtte
stables på bena. Det ble etatens bedriftsidrettslag som rakte ut den
hjelpende hånd. I beste sportsmannsånd kastet man seg over oppgaven. Og takk for det!
En høyst midlertidig avtale sikrer altså utsendelsen av vårt meddelelsesblad en kort tid framover.

Hva kommer til å skje etterpå?
Skal man se seg om etter andre
framstrakte hender, og få i stand et
nytt, usikkert arrangement? Vi håper ikke det. Et distribusjonssystem
av denne karakter blir for anstrengende å leve med i det lange løp.
Det er gjort markedsundersøkelser med positive resultater på forsendelse av bedriftsblader via postverket. Flere synes å følge etter.
Senest Statens Vegvesen har etablert slik ordning fra og med inneværende år. Foruten at den enkelte
sikres å motta sitt eksemplar, trekkes dessuten familien mer aktivt inn
i bildet. Det er ikke dumt. Vi jobber i en samfunnsetat og er ingen
lukket verden som andre ikke får
titte inn i. Kunnskap og kjennskap
hos flere bør bare være en fordel,
vil vi tro.
Men allerede rundt første sving
lurer bøygen — b u dsjet t e t.
Og der står man.
Opplagstallet i dag ligger på
5000. Men, kloke hoder er nå i
sving med å finne ut hvilke etater,
institusjoner, lag, foreninger m. v.
— og enkeltpersoner utenom de
allerede nevnte, som bør tilkomme
«Fossekallen». Vi tipper opplaget
kommer til å stige, og ytterligere
byrder legges på distribusjonsapparatet.
— Gå utenom, sa bøygen!
Red.

Forbygningsarbeideri Glomma
gammelog ny tid
Av fagsjef Bård Andersen
Fra «Kanalvæsenets historie» har vi
'Sakset denne omstendelige beretning
om «Elvebrud ved Glommen i Odalen, Vinger, Grue og Hoff» for 150
år siden.
Allerede i ældre Tider havde Glommens Brædder i disse Trakter været udsatte for Brud og ved Ous i Odalen skal
allerede i 1816 af daværende Veimester
af
Ingjer være iværksat Garneringer
Bredderne ved Hjælp af nedfældte Træer
og Stene, lagte lagvis paa hverandre,
hvilken Beskyttelsesmaade efter en Udtalelse af den senere Kanalinspektør
Gedde skal have vist sig god. Forøvrigt
Schives Afhenvises til Kanalinspektør
handling i Magasin for Naturvidenskaberne 10de Bind 1828.
Under en stor Flom i Aaret 1827
havde Glommen paa forskjellige Steder
i Odalens, Vingers og Grue Thinglag bevirket farlige Elvebrud, hvarom Veiinspektør Hersæther under 9de Juli s. A.
til Hedemarkens
indgav Indberetning
Amt. Paa dettes Foranledning foranstal(20de
tede Justis- og Politidepartementet

December) en Undersøgelse af Forholdene ved daværende Havne- og Kanalinspektør Gedde, og henvendte Amtet sig
tillige under 24de November til Ingeniørbrigaden angaaende Raad med Hensyn
til foreløbige Foranstaltninger til at forebygge videre Farer.
Efter at have besiktiget Forholdene
under 25de Jaafgav Kanalinspektøren
nuar en Rapport til Amtet, hvori han opgav følgende Elvebrud, der truede med
at underskjære Hovedveien:
ved Gaarden Snedkermoen og østre
Ous i Odalen,
ved Nordsaaen og paa Vingers Præstegaards samt paa søndre Rustads
Jorder, alle i Vingers Sogn,
ved Chefsgaardens Foss i Grue og
ved den afbrændte Grue Kirke østenfor det saakaldte Gruetjærn, der havde
afskaaret en Bygde- eller tidligere
Kirkevei.
For midlertidig at afhjæelpe Ulemperne ved disse Brud og sikre Veiene
foreslog han foreløbig at skraane Bakkeme og garnere Bredderne med Faskinværk. Og paa hans Forslag beordret Amtet i Henhold til Veiloven af 28de Juli

1824 Arbeidet udført som Pligtarbeide,
idet det betragtedes væsentlig som et Arbeidje, der tjente til Veienes Beskyttelse.
Den nærmere Anordning og Ledelse
af Arbeidet overdroges Kanalinspektørens Assistent, Kaptein Schive.
Efterat Aarets Flomme vare over, indgav Veiinspektøren under 5te September
en ny Indberetning til Amtet angaaende
Bruddene og foreslog yderligere Forbygninger ved Gamlegrue, Gjølstad og Vingers Præstegaard. Han foreslog derhos at
lade Arbeidet udføre ved leiede Folk, da
det forrige Gang havde vist sig saa stor
hos AlUvillighed mod Pligtarbeidet
muen, men Amtet fandt ikke Anledning
til at fravige Pligtarbeidet. Det henvendte
under
sig derimod til Kanalinspektøren
20de September med en Anmodning om
hans Assistance til Udførelse af disse
Arbeider og gav s. D. Veiinspektøren de
fornødne Ordres med Hensyn til Opbud
af Mandskab og Heste til Fremkjørsel af
Materialier og Udførelse af Forbygningssom skulde paabegyndes
arbeiderne,

endnu samme HØst, inden Tælen blev
for stærk.
Kaptein Schiveblev paany beordret til

Flomverk under utførelse.
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Pumpestasjon

og flomverk.

at være behjælpelig med Arbeidernes
Anordning og fik en Anmodning af 14de
Oktober fra Amtet om ikke at lade udføre Arbeidet paa andre Steder end der,
hvor en offentlig Vei aabenbar udsættes
for Fare, da Pligtarbeidet kun for saadanne Tilfælde kunde paabydes.
Det
specielle Tilsyn blev overdraget Løitnant
Sigholdt, og Arbeiderne sattes for Størstedelen strax igang.
Ifølge en Rapport fra Kaptein Schive
har følgende Arbeider da været udførte:
1. Ved Bruddet østenfor Gruetjærnet
var anlagt en Forbygning af Faskiner
og Granbar, omtrent 135 Alen lang,
sluttende sig med Enderne til Stranden, orntrent 35 Alen i største Bredde
og i Form af en afrundet Triangelkrybbe. Ved laveste Vandstand var
Elvedybet
paa Spidsen af denne
Krybbe 19 Fod og Middelsdybden
paa det Sted, det hele Værk laa, omtrent 14 Fod. Det var vel forbundet
til Landet saavel paa Enderne som i
Midten samt belastet med Sten.
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Elvebakkerne,
der tilhørte dette
Brud, tiliigemed Bakkerne omtrent
100 Alen oven- og nedenfor samme
vare afjævnede og derefter beklædte
med Granbar og Pølser samt beplantede med Vidier, medens omtrent 60
Alen af Bakkerne længere nede vare
afjævnede og blot beplantede for at
forsøge, om saadant som isoleret
Foranstaltning
kunde lykkes i dette
Jordsmon.
Forøvrigt var Overvandsgrøfter anbragte.
2. Korrektionen
ved Fos i Brandvold
Annex bestod i et Afvisningsværk af
Faskiner paa Odden nordenfor Fos,
hvor det mest udsatte Punkt fandtes.
Det bestod af 3 bepølsede og bepindede Lag, som vare forbundne til
Land og derefter nedsænkede med
Sten. Det var omtrent 100 Alen langt
og laa med sin yderste Spidse paa 11
Fod Vand, tjente som en Beklædning
under Vand og skulde tjene til at
sikre mod Oddens Undervaskning

samt Nedbrydning af den heftige Opevje langs samme. Omtrent paa en
Længde af 800 Alen fra Gaarden Fos
af og nordefter forbi Odden vare
Elvebakkerne afjævnede, beklædte og
beplantede paa samme Maade som
ved Grue Elvebrud, samt ved Anbringelse af passende Render beskyttede mod overløbende Vand. Til Beskyttelse af Bredden mod Tømmergangen i Opevjen blev der anbragt en
Lændse.
3. Fra Nordsaaen opefter indtil Bakkeh
paa søndre Rustad Jorder vare paa 4
forskjellige Steder afjævnet, beklædt
og beplantet omtrent 510 Alen, ligesom Nordsaabækken
og en anden
Bæk paa nordre Vingers Præstegaardsjorde
ved deres Udløb vare
forsynede med Græstorv.
4. Ved Moe i Odalen var paa en Strækning af 190 Alen lagt en Rad Faskiner med deres Spidser ud i Vandet,
da der manglede Forstrand.
Disse
Faskiner bleve vel bepølsede og be-

pindede og Elvebakkerne langs Kongeveien afjævnede, beklædte og beplantede.
5. Det Stykke af Elvebakkerne, der laa
langs Veien ved østre Ous' bleve paa
ca. 15 Alens Længde efter en tidligere af Generalveimester Ingier benyttet Maade beskyttet ved Hjælp af
Bar og Sten.
Det hører med til historien at elvebruddene i Glomma dessverre ikke
ble stanset ved disse arbeider. Store
flomskader har inntruffet senere, spesielt etter flommene i 1860, 1916,
1934 og sist i 1966-67. Forbygningsavdelingen har hatt og vil nok fortsatt
få devebrød» i disse områder i mange år.
Kirkenær er sentrum i Grue kommune i Solør og ligger på de store,
flate områdene på østsiden av Glomma ca. 34 km nord for Kongsvinger.
Fra gammelt av har dette området
vært utsatt for flommer i Glomma, og
grunneierne har derfor oppført en
rekke flomverker. Disse gamle verkene var ikke høye og solide nok til
å beskytte arealene mot store flommer i Glomma, eksempelvis flommer
tilsvarende vårflommene i 1966 og
1967.

Etter en skadeflom i 1934 utbedret
I Kirkenærområdet er det konsenForbygningsavdelingen de gamle ver- trert betydelige verdier i bedrifter, bekene for nødsarbeidsmidler, i alt ca. byggelse og gårdsbruk. Ikke minst er
kr. 16 000,—.
Kirkenær Grue kommunes vitale senI 1936 ble det planlagt flomverk trum når det gjelder skoler og all ofsom skulle gi full sikring mot flom- fentlig virksomhet.
mer opp til den i 1916 for ca. kr.
Følgende sammenstilling av det næ300 000,—. Disse planene er ikke ringsmessige grunnlag vil vise dette:
kommet til utførelse.
Under flommene i 1966 og 1967 Samlet areal innenfor farebrøt vannet gjennom de gamle verområdet, avrundet
13 000 dekar
kene på mange steder, og store om- Dyrka jord
10 000
råder ble satt under vann. Skadene er Dyrkbar jord
600
blitt nevnt å dreie seg om ca. 1,5 mill. Selvstendig jordbruk
80 stk.
kroner.
500 »
Bolighus
Hedmark landbruksselskap har i Forretningsgårder
40 »
1967 satt opp følgende oversikt over Industribedrifter, bl. a. et
verdiene som er truet ved Kirkenær:
stort sagbruk
3 »
«De siste store flommer i Glomma Samvirkemessige bedrifter
har påført Kirkenærområdet betyde(meieri/mølle/silo etc.)
4 »
lige økonomiske skader, og den psyki- Ungdoms- og barneskole: 600 elever,
ske påkjenning for folket i bygda har
45 lærere
vært meget stor.
Kirke, rådhus og kommunale konTakket være innbyggernes ekstratorer
ordinære kraftanstrengelser før og un- Lensmann, brannvesen, jernbanestader flommene er jord, hus og bedrifsjon
ter reddet fra total ødeleggelse.At det
snarest må gjøres noe for å avverge
I de igangværende bedrifter og fornye ødeleggelser og kanskje i verste retninger er det for tiden sysselsatt
fall fullstendig rasering av området, vel 500 personer. Området har i dag
må være hevet over all tvil.
noe over 1000 innbyggere.
Riksvegen gjennom Solør blokkeres
under hver flom. Jernbanen er også
truet. Under flom er hele Kirkenærområdet avskåret fra enhver vegforbindelse inn og ut. Brannvesenet må
således spre seg utenfor katastrofeområdet mens vegene er satt ut av
funksjon.
Et flomverk mot Glomma rundt
Kirkenærområdet vil langt på vei gi
100 % sikring overfor vanlige storflommer av den størrelsesorden som
man har hatt i de senere årene. De
flomskader som Glomma hittil har
påført området beløper seg til mange
millioner kroner.

Forbygningsanlegg for 50 år siden, hvilepause. .

Det er ikke bare privatøkonomiske
interesser som står bak kravet om forbygning mot Glomma, også kommunale interesser er med i kravet, fordi
Kirkenær er det vitale sentrum for
hele bygda. Den merverdi som en
flomsikring kan gi, blir i sum, som
FOSSEKALLEN
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Ung fagsjef

Ola Gunnes, 39 år, er den nye fagsjefen i Vassdragsdirektoratets avdeling
for vannkraftundersøkelser
– VU til
daglig.
– Ikke dårlig av en såpass ung mann
å søke en så høy stilling, Gunnes. Enda
bedre gjort å få den. Fossekallen gratulerer.
Takk!
Tross dine relativt få år er du gammel
i etaten?
Jeg begynte rett etter avsluttet di-

Pumpestasjon, Kirkenær.
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plom på NTH, 1. desember 1962. Den
diplomen besto forresten i å planlegge
utbygging av Vefsnavassdraget. Jeg var
nok noe mer brutal enn de planer det nå
arbeides med i Statskraftverkene. Jeg
førte vassdraget fra Trofors rett over til
Tosenf:jorden. Men for de øvre deler av
vassdraget ligner diplomen og dagens
planer til en viss grad på hverandre.
Og her i NVE ble det mer utbyggingsplanlegging?
Ja, først ble jeg sendt til Glömfjord

foran beskrevet, vel 10 mill, kroner,
slik at det blir en meget høy forrentning mot de samfunnsmessig plasserte
penger i forbygningsprosjektet
ved
Kirkenær.»
Forbygningsavdelingen har i 1968
—71 utført sikring av Kirkenærområdet mot en flom som den i 1916,
som er den høyeste siden 1773. Planen omfattet kjørbar fylling langs
Glomma i 7,5 km lengde, med pumpestasjon ved Noret (i nedre ende) for
å lede flomvann fra Gardsjøen ut i
Glomma i flomperioder. Arbeidene
ble kostnadsregnet til 4 mill. kroner.
Herav tok Landbruksdepartementet
0,5 mill, kroner, og resten ble bevilget på vassdragsbudsjettet. Utgifter til
grunnerstatninger, massetak m. v. er
fordelt på minnelig måte mellom kommunen og grunneierne som får nytte
av arbeidet. Anleggsarbeidene ble utført av Forbygningsavdelingen innenfor rammen av overslaget, inklusivt
en del tilleggsarbeider.
Pumpestasjonen gir også muligheter for tørrelgging av ca. 2000 da myr
og sumpmark innenfor flomverket.
Det er utarbeidet plan for dette tiltak, som ventelig kommer til utførelse
med det første.
Det er ellers utført og under utførelse en rekke større flomverktiltak i
Solør til beskyttelse av verdifulle jordbruksområder, bebyggelse og veger. I
de senere år har Landbruksdepartementet deltatt i finansieringen av tiltakene.

for å se på Fykanvassdraget. En del av
det var utnyttet i en liten, falleferdig
stasjon. Jeg prosjekterte et nytt aggregat i tilknytning til den store stasjonen.
Men det har aldri blitt noen bygging.
Håpet er jo likevel ikke ute. Småkraftverk er blitt populært.
Deretter ble jeg satt på ombyggingen
av Tunhovddammen og overføring av
tre elver til denne, økta, Borgåi og
Smådøla.
I den forbindelse husker jeg at vi
syntes vi lå langt foran vår tid. Etter
opptakt fra min sjef, Yngvar Mæhlum,
brukte jeg nemlig en hel dag på å gå
langs Borgåi for å spørre bøndene om
de mente overføringen av elva kunne
komme til å påføre dem noen ulempe.
Siden ble det detaljplanlegging av
Trollheimen og Gråsjøutbyggingen,
hvor jeg også deltok i skjønnene.
Deretter arbeidet jeg bl.a. på det
Skjomen-alternativet
som forutsatte
overføring av vann fra Sverige. Det ble
det nå heller ikke nce av.
Og endelig fra 1966-67 gikk vi løs på
Jotunheimen/Breheimen-prosjektet.
Ja, det har vel vært litt av en jobb.
Har du noen kommentarer til det som
har skjedd i de drøye 10 år den planleggingen hittil har pågått?
For det første er det vel galt å kalle
det Jotunheimen. De mest sentrale deler av Jotunheimen er jo vernet, Sjoavassdraget med bl.a. Gjende.
I denne og i alle andre saker beskyldes NVE av mange for å føre ei beinhard linje. Dette er ikke riktig. Planene
er i vesentlig grad påvirket av de impulser vi har fått gjennom mange møter
med de berørte parter.
For eksempel hadde vi opprinnelig
planer om å regulere Gjende-Bessvatn.
Etter de kommentarer vi fikk, ble alle
inngrep overfor Hindseter kuttet ut. Siden ble som nevnt hele vassdraget vernet, og det hele falt bort på den måten. I
øvre Otta konsentrerte vi, etter å ha
fått lignende impulser, inngrepene til et
fåtall steder, bl.a. til en kjempemessig
regulering i Raudalsmagasinet, for å
spare mange andre steder.
En planlegger er faktisk nødt til å
fungere politisk, dog ikke partipolitisk.
Han må foreta verdivalg og han må ta
hensyn til opinionen. Hvis han ikke gjør

Distribusjonen
av Fossekallen

Jeg var personalrepresentant i Hovedstyret i 1971-73 og for tiden er jeg
formann i NIF's etatsgruppe.
Du er jo født og oppvokset
i Rennebu. Dette stedet forbinder
vi med neddemming

av 5-6000

på Nerskogen

mål

i samband

dyrkbar
med

jord
Orkla-

prosjektet.
Kan vi få din kommentar
som rennbygg
og vasskraftingeniør?

Først må jeg få bekjenne at da jeg
hørte de hadde tenkt å ta en av min
barndoms fiskebekker med i prosjektet, så ringte jeg opp for å forsøke å
gjøre personlig innflytelse gjeldende.
Det viste seg nå å være overflødig.
Bekkeinntaket var uøkonomisk.
For øvrig er det lett å erklære prinsipiell motstand mot neddemming —og
for den saks skyld nedbygging —av dyrbar jord. Men på Nerskogen dreier det
seg tross alt bare om en mindre del av
de totale jordreserver de har der.
Jordbruket på Nerskogen kan utvikles
for overskuelig framtid på disse reservene. Utseendemessig tror jeg ikke
Nerskogen vil tape på oppdemmingen,
om en bare sørger for et fornuftig manøvreringsreglement.
Fagsjef Ola Gunnes.

Og nå, etter et år i Statskraftverkenes Produksjonsavdleing
hvor du har
stelt med kontraktspørsmål

dette, men framlegger absolutt alle tenkelig data, vil de virkelige politikere ikke ha noen mulighet for å skaffe seg
oversikt. De må få seg forelagt til avgjørelse de alternativ som har vesentlig
ulike virkninger.
Du var borte fra

oss et par år?

Fra 1974 til 76 var jeg i Tanzania og
deltok i utbyggingen av et hydrologisk
målesystem vest i landet, som andre
NVE-folk tidligere hadde planlagt, ca
100 målestasjoner i alt. Dette var en
teknisk sett ikke så vanskelig oppgave,
men organisasjons- og transportmessig
var den noe mer komplisert.
Vi laget også en grov ressursvurdering av 50-60 elver i området og fant
tidligere ukjente utbyggingsmuligheter
tilsvarende 6-7 TWh, fordelt på stasjoner fra 100 kW til 300 MW.
Ellers
mann?

er du en aktiv

organisasjons-

og tildeling

av
altfor
knappe
statskraftkvanta,
skifter du over til VU. Hvilke planer har
du for den nye jobben?

Jeg har ingen ferdig programerklæring. Først gjelder det å sette seg inn i
saksområdet. Så blir det alltids tid til å
legge opp strategien.
Men jeg har jo merket meg interessen
for rehabilitering av eldre kraftverk, og
vi kan vente et uhyre antall småkraftverksaker og må bygge opp en arbeidsordning for det. Faglige vurderinger for
de konsesjonsbehandlende
instanser
skal vi også utføre.
Ellers er det jo på tale å komme igang
med en total vannressursplanlegging,
hvor en skal se kraftutbygging, flomkontroll, vannforsyning, resipientforhold, fløting, forskning, natur- og friluftsinteresser under ett. Hvis en hadde
fått dette lagt til VU, hadde det åpnet
seg store og interessante perspektiver.
Die

Når det gjelder distribusjonen, ble
Fossekallen-utvalgets innstilling av 4.
februar 1977 fulgt opp av bladstyret og
NEV's hovedstyre. Vi siterer fia innstillingen:
Hvilke grupper bør Fossekallen ta sikte på
å nå? Også dette spørsmål er et ledd i målsettingen for bladet. Primært må Fossekallen distribueres
blant etatens ansatte. Dernest kommer de grupper som er nevnt foran
under 2.3 om ekstern informasjon.
Videre
mener utvalget at Fossekallen bør sendes til
etatens pensjonister.
Disse må i stor utstrekning antas å være interessert i informasjon om etaten og dens videre utvikling.
Dessuten vil det kunne gi uttrykk for at etaten setter pris på det arbeid de har utført og
at de ikke er glemt «i samme øyeblikk som
døra lukkes bak dem for siste gang». En
utelukker ikke at også andre kan være interessert i å få bladet, men de nevnte grupper
må komme i første rekke.
De nåværende
distribusjonslister
må bli
gjenstand for en grundig gjennomgåelse
med
sikte på å få innarbeidet
de foran nevnte
grupper. Videre har en brakt i erfaring at en
del enkeltpersoner
som står på listene ikke
har slik tilknytning til kraftforsyningsvirksomheten at det skulle tilsi at de får bladet.
Disse bør derfor strykes idet en heller bør ta
sikte på å sende bladet til organisasjoner
o.l.
som representerer
de samme interesser som
vedkommende
enkeltpersoner.
Listene bør
videre ajourføres med jevne mellomrom for
å gardere seg mot at bladet f.eks. sendes i
samme antall til et anlegg etter at virksomheten er nedtrappet.
Da aktualitet er et sentralt punkt i målsettingen for bladet bør dette følges opp også
når det gjelder distribusjon.
En må derfor
forsøke å finne fram til en hensiktsmessig
distribusjonsordning.
Utvalget er kjent med
at visse trykkerier også tar seg av distribusjon. På grunn av den knappe tid utvalget har
hatt til rådighet har det imidlertid ikke vært
mulig å foreta noen nærmere utredning av
dette spørsmål.

Bladstyret har utpekt sine medlemmer, 0. Dyrdahl og E. Tøndevold, til å
lage det praktiske distribusjonsopplegget etter ovennevnte retningslinjer.
Distribusjonsutvalget
er forlengst
igang. Men arbeidet er så omfattende at
det må bli en gradvis overgang.
Stort sett må det brukes EDB for
adresselistene. I første omgang vil vi
bygge videre på det opplegget Dan
Lundqvist har programmert for Elektrisitetsdirektoratet
for adressene til
alle norske elverk. Flere av leserne er
kyndige i administrativ databehandling, og vi mottar gjerne råd og vink.
Ole Dyrdahl

Erik

Tøndevold
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Stor usikkerhetom vårt framtidige
energiforbruk
Norge mangler en enhetlig energipolitikk, sier NEVF-stipendiat
I 1976 ble Kjeli I. Wålberg, som er journalist av yrke, tildelt Norske Elektrisitetsverkers Forenings 75 års jubileumsstipend for å ta for seg (framtidig)
norsk energipolitikk. Resultatet foreligger nå i form av en stipendrapport til
NEVF og ei bok som kommer ut på Tiden Norsk Forlag. I det etterfølgende
bringer «Fossekallen» et kortfattet sammendrag av Kjell I. Wålbergs stipendrapport.

Det har i praksis ikke eksistert noen
enhetlig energipolitikk i Norge. Politikerne har vist stor interesse for vår
kraftutbygging, som har vært under
konstant debatt og styring, men de har
ikke i tilstrekkelig grad maktet å se
kraftutbyggingen som en del av en
samlet energipolitikk. Dette har vært en
sterkt medvirkende årsak til at det i de
senere år har vært en oppsiktsvekkende
stor usikkerhet omkring vårt framtidige
el.kraftforbruk. Denne usikkerheten
medfører en betydelig risiko for store
feilinvesteringer, både hos den enkelte
forbruker og ved utbyggingen av energiforsyningsapparatet her i landet. Således bygger planene for varmekraftverk i Norge på høyst usikre prognoser.
Dette framholdes i Kjell I. Wålbergs
stipend-rapport til Norske Elektrisitetsverkers Forening. I disse dager foreligger også, som nevnt, Wålbergs arbeid i form av ei bok —«Energi og samfunn» —på Tiden Norsk Forlag.

Kjell Ivar Wålberg.

Prognoser som spriker sterkt

I Stortingsmeldingnr. 100om «Energiforsyningen i Norge i fremtiden» ble
det forutsatt at energiforbruket fram til
1985ikke burde øke med mer enn 3,35
prosent pr. år i gjennomsnitt. Det er
videre lagt fram en rekke prognoser for
el.kraftforbruket i denne perioden,
prognoser som vitner om en oppsiktsvekkende stor usikkerhet omkring vårt
framtidige forbruk. Men uansett hvilken målsetting man sikter mot, vil det
være helt i det blå om disse målsettingene kan nås så lenge det er helt
uvisst hvilke virkemidler myndighetene akter å ta i bruk i forsøk på å styre
vårt energiforbruk, og hvordan dette
samlede energiforbruket i framtiden
skal sammensettes av fast brensel,
vannkraft, olje, gass osv., framholder
Wålberg i rapporten til NEVF.

Denne store usikkerheten omkring
det framtidige el. kraftforbruket her i
landet kommer tydelig til uttrykk gjennom de mange prognosene for el.
kraftforbruket som er lagt fram de siste
årene. Disse prognosene har operert
med et slingringsmonn for det antatte
årlige forbruket til alminneligforsyning
i 1985på opptil 20-30 TWh (20-30 milliarder kilowatt-timer). Dette tilsvarer
mange ganger så mye kraft som en full
utbygging av Jotunheimen kunne gi,
eller like mye som flere store varmekraftverk til sammen ville kunne produsere, påpeker Wålberg. Han sier videre
at denne store usikkerheten gir politikerne et meget dårlig utgangspunkt for
å fatte vedtak om byggingav eksempelvis varmekraftverk som tidligst kan stå
driftsklare i midten av 1980-årene.

FOSSEKALLEN

Slår de laveste prognosene for vårt
el. forbruk til, det vil si at vi får et totalforbruk på omkring 94 TWh i 1985,er
dette et forbruk som i normale år kan
dekkes med vannkraft. Dette kan skje
uten å angripe vernede vassdrag, og utbyggingen kan skje til lavere kostnader
enn bygging av varmekraftverk vil
medføre.
Ifølge vurderinger som Norges
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen selv
tidligere har foretatt, kan omkring 115
TWh vannkraft her i landet bygges ut til
kostnader som er lavere enn for kjernekraftprodusert el. kraft. Og ettersom
olje/kullfyrte kraftverk, som synes å
være mer aktuelle enn kjernekraftverk i
Norge, alment sett antas å gi dyrere
kraft enn kjernekraftverkene, taler
dette for at enda mer av våre vannkraftreserver er konkurransedyktige.
Ingen har fasitsvarene

Usikkerhet omkring virkemidlene
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Varmekraftverk unødvendig?

Stortingsmelding nr. 100 om den
framtidige energiforsyningen slår fast
at det bør være en målsetting at vi etter
1985 skal ta sikte på en sterkere utflating av energiforbruket. Dette synes
realistisk uten noen radikal omlegging
av samfunnet, fordi det først og fremst
er på sikt at en kan få fullt utslag av
energisparetiltak. Disse forhold kan
gjøre det berettiget å stille spørsmålstegn ved nødvendigheten av noen form
for varmekraftverk i Norge i dette århundret, sier Wålberg. Han framholder
dog at ingen kan hevde å sitte inne med
fasitsvarene på disse og mange andre
spørsmål som er framme i energidebatten, fordi hva slags energipolitikk vi
skal føre, er egentlig spørsmål om hva
slags samfunn vi ønsker. Derfor er det
også viktig at flest muligengasjerer seg i
energidebatten og ikke overlater debatten og avgjørelsene til en liten gruppe såkalte eksperter og politikere.

SMÅKRAFTVERK

I nr. 1 sto det følgende under «Glimt
fra Glomfjord»:
Men i den siste tiden er jo småkraftverk kommet på moten igjen.
Burde ikke generalplanleggerne i
Statskraftverkene som for tiden
arbeider med prosjekter i hele
Svartis- og Saltfjellområdet, og
som vanligvis bare opererer i MW
og TWh-klassen se litt på mulighetene for plassering av et nytt
småkraftverk inne på Fykan?
Jeg har dobbel grunn til å kommentere.
Som medlem av bladstyrets redaksjonsutvalg: For tiden er Fossekallen inne i et hamskifte, og vi trenger
noen numre før alt fungerer slik redaktøren og bladstyret ønsker det. I
dette tilfellet burde vi ha gitt generalplankontoret (SBG) anledning til
å besvare spørsmålet i en hale.
Som ansatt på SBG: I juni 1977 laget
vi en landsoversikt over småprosjekter i «våre» vassdrag. Overingeniør Agnar Warheim hadde ansvaret for dette. Listen holdes løpende oppdatert, og vi tar med glede i
mot forslag fra leserne. Fallet Fykanvatnet —havet er nå med på listen.
De nærmeste årene må Statskraftverkene konsentrere sine begrensete
om de store propersonalressurser
sjektene, og storparten av listen kan
derfor bare betraktes som en ordrereserve for fremtiden. Men i de tilfellene
vi likevel skal bygge noe i nærheten, vil
vi vurdere å ta småkraftverket samtidig.
I de siste årene har Sørumsand
Verksted A/S utviklet småkraftverk i
størrelser opp til ca. 5 MW, så der vil vi
kunne komme til dekket bord. Men området over er fremdeles et «hull», og vi
håper at noen ville føle seg kallet til å
lage en billig løsning i området 5-10
MV.
Spesielt interesserte henvises til
kompendiet «Teknisk/økonomisk vurdering av kraftutbyggingsprosjekter»
fra kursdagene på NTH i januar 1977 og
til utdraget i Teknisk Ukeblad nr. 23/77.
Erik Tøndevold

Olaf Tronsgaarder død
Pensjonert avdelingsdirektør
Olaf Tronsgaard døde 1. mars
1978. Han ville fylt 83 år 11. april
i år.
Etter endt utdannelse ved
NTH i 1917 ble han samme år
ansatt i NVE. Bortsett fra en tur
til USA i 1926 har han hatt sammenhengende tjeneste i Vassdragsvesenet i 47 år til han gikk
av med pensjon i 1965. Hele arbeidsdagen har vært viet forbyggings-, senkings- og flomskadearbeider, først i Kanalavdelingen, senere i Forbygriingsavdelingen. De siste 20 år var han
avdelingens sjef, eller avdelingsdirektør som det het før avdelingen ble knyttet til Vassdragsdirektoratet.
Med Olaf Tronsgaard er en
fremragende fagmann og en
gått
personlighet
hjertevarm
bort. Han fikk ansvaret med å
utvikle ekspertise på et område
som var relativt lite kjent her i
landet. Forbyggingsarbeider var
utført i mer enn 100 år før Tronsgaard ble ansatt i NVE, men han
la grunnlaget for nytenking og
modernisering av faget. Spesielt
i hans sjefstid var utviklingen rivende . Fra å ha vært et anerkjent
håndverksarbeid med steinmuring m.v. , gikk forbyggingstiltak
over til å bli moderne anleggsarbeid. Tronsgaard fikk bygget
opp en effektiv planleggingsetat
og et anleggsapparat beregnet
spesielt for vanskelige elvearbeider. Han la avgjørende vekt
på å holde seg selv og sine medarbeidere ajour med den tekniske utvikling. Han fulgte med i
internasjonal sammenheng og
hadde evnen til å tillempe nye
metoder til norske forhold. Han
reiste over hele landet til alle
årstider, han sparte seg aldri,
men var med og hjalp til der pro-

Avd.dir. Olaf tronsgaard

blemene var størst. Han ble detaljkjent overalt, og han har vært
med og skaffet seg selv og avdelingen verdifulle minnesmerker i
form av effektive sikringstiltak
mot flom og ras. Tronsgaard vil
bli minnet i takknemlighet av
grunneiere og kommuner over
hele landet. Som en liten påskjønnelse ble han hedret med
før
Kongens fortjenstmedalje
han sluttet.
I pensjonstiden har Tronsgaards faginteresse også blitt
hans hobby, og han har blant annet fått tid til å bistå Glommens
og Laagens Brukseierforening
som konsulent i kompliserte utbyggingstiltak. Like til det siste
imponerte han med et klarsyn og
en hukommelse som få yngre
kan oppvise.
Vi som fikk gleden av å samarbeide med Tronsgaard vil minnes ham som en trygg sjef og god
venn. Han arbeidet utrettelig for
å bedre forholdene for avdelingen og funksjonærene. Vi har
også satt pris på hans hyppige
besøk i NVE som pensjonist og
ikke minst hans deltakelse ved
juleavslutningene i VF.
Vilyser fred over Tronsgaards
minne.
Bård Andersen
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Nyttig oppsynsmannsmøtei
kraftledningsavdelingen
Forrige gang oppsynsmannsmøtet i
SK ble holdt var i januar 1976. Møtet
ble den gang lagt til Middelthunsgate.
Denne gang ble Leangkollen i Asker
valgt som møtested.
Overing. Bahr åpnet møtet med å
ønske deltakerne velkommen, og fagsjefJohnsen fulgte umiddelbart opp med
en innledende orientering om SK's
fremtidige virksomhet
spesielt og
Statskraftverkene generelt.
Møtet var naturlig nok lagt opp rundt
oppsynsmannens hverdag og de endringer som vil påvirke denne i nær
fremtid. I denne ånd holdt overlege dr.
Duckert et foredrag om pendlingen og
de virkninger dette problemkomplekset
har på pendleren selv, hans familie og
nærmiljø.
Sjefsing. Sørensen innledet et interessant foredrag med filmen: «Mannen
i midten», der søkelyset ble rettet mot
den arbeidsledergruppen oppsynsmennene naturlig hører til. Oppsynsmannens stilling som arbeidsleder ble konkretisert, og de problemer en midtstilling
innebærer i en organisasjon ble belyst.
Den nye arbeidsmiljølovens innvirkning på oppsynsmannens arbeidssituasjon ble tatt opp av oppsynsmann
Kvam under punktet: «Oppsynsmen-

Magnulf Aanvik —til venstre på bildet —holdt et meget tankevekkende og interessant innlegg
om oppsynsmennenes status og situasjon i dag. Videre på bildet: John Seljevoll (nesten
skjult), Magne Tveitnes, Terje Rokås og Palmer Rogstad.

Noen av de interesserte møtedeltakere —fra venstre: Jarle Vist, Hjørleiv Eldevik, Bjarne Dehs og Daniel Danielsen
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alle oppsynsmenn.

seg på dette feltet. Oftedal trakk opp
linjene fra arbeidene på Dalen—Førre—
Lyse-ledning
først i 60-åra da NVE
første gang forsøkte seg med helikopterdrift i større målestokk. Erfaringene
fra den gang var dyrt kjøpte. Forutsetningen i dag har imidlertid endret seg
fra den gangen. Helikoptrene
er i dag
større og mer værstabile. Dagens teknologi gjør det mulig å bruke helikopteret direkte i produksjonen,
ikke bare
som et transportmiddel.
Det ble i denne
forbindelse vist til eksempler fra Canada der montering av kraftledninger
var
basert på helikopter. Bruk av helikopter vil kunne flytte arbeidstimene
ned
fra tjellet, minske faringstid, redusere
riggkostnader,
veibygging
og bedre
mulighetene
til å oppfylle arbeidsmiljølovens krav til mannskapenes
sosiale
og velferdsmessige
standard.
Overing. Kvarekvaal redegjorde for
fundamentarbeider
på Ofoten—Sørnesledningen der helikopter ble brukt til

transport av betong under støpingen.
Forsøket ble karakterisert
som lykket
og metoden vil bli nyttet ved senere
anledninger.
Avd.ing.
Molvær
presenterte
en
metode for mastemontering
som er under utvikling ved anleggsenter
Hokksund. Metoden baserer seg på helikopter som setter masteseksjoner
oppå
hverandre.
Forutsetning
er at ingen
skal være i masta når seksjonene settes
på plass og dermed oppholde seg under
hengende last. Praktiske forsøk med
metoden vil bli utført i løpet av våren.
Avviklingen av møtet på Leangkollen viste seg å være en meget bedre
løsning enn avviklingen i Middelthunsgate i januar 1976. På Leangkollen var
alle kursdeltakerne
samlet, også utenfor kurstimene.
Dette bidro til å skape
den rette atmosfæren blant møtedeltakerne ved siden av en solid forpleining
og en utmerket møteledelse besørget av
overing. Bahr.

Møtelederen, overingeniør Toralf Bahr.

nenes egen situasjon». Han mente loven innebar et skjerpet krav til oppsynsmenn om aktsomhet.
I denne forbindelse pekte han på de ansvarsforhold oppsynsmannen
ville komme opp i
hvis en ulykke skjedde.
Dette ansvarsforholdet
burde
NVE's
ledelse
konkretisere
og belyse med tanke på
oppsynsmennenes
spesielle situasjon.
Johnsen lovet å få saken utredet.
Alle SK's kontorledere,
med Røste,
Andersen,
Oftedal og Schjetne, holdt
innlegg om sine fagfelt og den tilknytning disse hadde til oppsynsmennene.
På det tekniske området var det særlig tanker rundt bruk av helikopter under bygging av kraftledninger
som var
nye. Kontorleder
Oftedal redegjorde
for de tanker som hadde utkrystallisert

Oppsynsmann Sverre Hagen (t.v.) og sjefingeniør Sverre Oftedal.
FOSSEKALLEN
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PSS/E PRIME 400
Nytt, effektivt hjelpemiddelfor
driftsplanlegging
OveringeniøreneJon Tveit og Ole Gjerde, Statskraftverkenes Driftsavdeling
Det er mye nytt i Statskraftverkenes Driftsavdeling for tiden. I et tidligere nr. av Fossekallen hadde vi en
redegjØrelse av Jon Tveit om DANK,
datamaskinassistert nettkontrallsystem.
Det er direkte tilkoplet nettet og samler inn lapnde informasjon som det
presenterer for folkene på landssentralen.
I dag presenterer Jon Tveit og Ole
Gjerde et EDB-simuleringsprogram
for kraftnettet som både planleggere
og driftsfolk vil få god nytte av i sitt
arbeid.

Det stadig voksende og mer komplekse produksjons- og overføringssystem krever nye, effektive hj elpemidler for å oppnå en god utnyttelse av
systemet. Med det tilgjengelige analyseverktøy var det ikke lenger mulig
hverken kostnadsmessig eller hurtig
nok å skaffe seg oversikt over systemets oppførsel under de forskjellige
driftssituasjoner som vil oppstå.
Driftsavdelingen i Statskraftverkene
har derfor anskaffet et meget effektivt
EDB-anlegg og programsystem for
driftsplanlegging.
Denne utrustning er også et kjærkomment hjelpemiddel for langtidsplanlegging for utbyggingen av produksjons- og overføringssystemet.

De to artikkelforfatterne – overingeniørene Ole Gjerde (t.v.) og Jon Tveit fra
Statskraftverkenes driftsavdeling.

Hvorfor nytt hjelpemiddel?
stemet selv blir presset hardere. Dette
Samtidig med at produksjons- og krever en hurtigere og nøyaktigere
overføringssystemet vokser og blir oversikt over konsekvensen av former uoversiktilig, går vi inn i en tid skjellige driftssituasjoner. Spesielt de
hvor komponentene i systemet og sy- dynamiske stabilitetsforholdene for
systemet har det vært vanskelig å få
analysert på en tilfredsstillende måte.
Med det analyseverktøy som var for
hånden beløp de årlige kostnadene
for NVE seg til ca. kr. 600 000,—. Til
tross for dette betydelige beløp fikk
man ikke gjort gode nok undersøkelser på grunn av begrensninger i programsystemene og fordi systemet var
tidkrevende å bruke.
PSS/E nytt, effektivt verktøy
PSS/E (Power System Simulator) er
et EDB-simuleringsprogram som er
utviklet av det amerikanske firma Power Technologies International Incorporated (PTII). Programsystemet
kan benyttes til følgende:
Lastfordelingsberegninger
Kortslutningsberegninger
Nettekvivalentberegninger
De personer som her er samlet, har fått grundig opplæring og er spesialister i bruken av det
Stabilitetsberegninger
nye systemet. Fra v.: Bjørn Helgesen, EE, Trond Carlsen, EE, Tor-Odd Berntsen, SDR,
Ivar Glende, tidl. SD, nå EE og Asbjørn Landsnes, SE.
Releplanlegging
—
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Programsystemet er utviklet for et
PRIME 400 regneanlegg som firmaet
PTII har kommet fram til som meget
effektivt for slike beregninger.
Regneanlegget er et «time-sharing»
system, hvilket vil si at flere brukere
kan være knyttet til anlegget samtidig,
teoretisk opp til 64. PTII antyder at
8-10 brukere samtidig vil være en
fornuftig grense for PSS/E, p.g.a. de
store beregningene. Terminalene som
tilknyttes anlegget kan plasseres på
vidt forskjellige steder. Det er i første
omgang besluttet å plassere terminaler
ved datamaskinen, i et av SD's kontorer, i driftssentralen på Smestad, i
Middelthunsgate og hos Samkjøringen.

NORGE

1 . 000

HP1SLE t1
co e:r

PSS/E er et interaktivt program1 . 1 2S
system, hvilket vil si at det foregår
en dialog mellom bruker og datamaskin med programsystem under utfØrHPSLE F
elsen av beregningene. Spørsmål og
svar mellom bruker og system foregår
r.;»
på en måte som minner om samtale
mellom to personer. Brukeren arbeider mot en dataskjerm, som i prinsipI 1
n.)
pet er en TV-skjerm og et skrivema•
Cal C/1
•••
•••• CO
skintastaur knyttet sammen. Systemet
.CO
SVERIGE4
1 .009
Co
COtn
a
skriver spørsmål og svar på skjermen,
a> Q
•
mens brukeren skriver spørsmål og
svar på tastaturet. Under beregningens gang vil systemet spørre om
manglende data, gi beskjed om feil i
data osv, og hjelper på den måten
brukeren til å få utført beregningene
på en effektiv måte.
Brukeren kan på sin side følge med
PESHEICE
IMSD6PETT
nv1OWITCHR ENFra0
i hvordan beregningene går. Dersom
SIIIIERIPG
Drf1119(
T1FIR
det viser seg at beregningsalternativet
ikke er interessant, kan han avbryte Eksempel på enlinje-skjema med lastfordelingsresultat.
beregningene eller forandre på noen
av dataene når som helst. På denne
måten kan det spares mye verdifull flere av de store kraftselskapene i for eksterne kjøringer og en viss efarbeidstid og datamaskintid. I løpet USA og til flere andre land. Erfarin- fektivitetsøkning, får vi en forventet
av en arbeidsdag kan det gjennom- ger og nyutviklinger som vil skje hos tilbakebetalingstid på investeringen på
føres en rekke analyser som man tid- PTII eller hos dem som har kjøpt ca. 3,5 år. I tillegg kommer det fakligere måtte bruke flere dager på.
systemet, vil bli gjort kjent for alle tum at vi kan gjøre beregninger som
PSS/E kan behandle meget store som har PSS/E.
vi tidligere ikke hadde mulighet til.
kraftsystem. Systemet som er instalHvem kan bruke PSS/E?
lert, kan ta opp til 4000 knutepunkt,
PSS/E er anskaffet av Driftsavde8000 ledninger, 1600 transformatorer, Hva koster systemet?
Totalkostnaden for anskaffelsen lingen i Statskraftverkene, men alle i
1200 generatorer og 20 likestrømsforeksklusive moms er ca. 1,95 mill. kro- NVE som arbeider innen det aktuelle
bindelser.
PTII har solgt programsystemet til ner. Regner vi med kostnadsreduksjon felt har adgang til systemet. I kon-
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Rustangreppå Mår

trakten med PTII har også NVE åpnet muligheten for Samkjøringen og
EFI til å anvende systemet.
Hva betyr dette nye hjelpemiddel for
arbeldssituasjonen?

Man har lett for å tro at når det
anskaffes et nytt og effektivt hjelpemiddel så skal arbeidssituasjonen lettes og arbeidspresset bli mindre. Som
regel er dette et galt resonnement.
Arbeidsoppgavene er oftest ikke avgrensete og vel definerte. Med den
tekniske utvikling vi gjennomlever og
med den bemanning som står til disposisjon, holder man så vidt nesa over
vannet og mange ganger knapt nok
det. Vi arbeider som «brannslukkere»
og får for lite tid til forebyggende arbeid. Det vil si at man må la en rekke
problemer bli liggende uløste, og dette
stresser folkene idet de føler at vesentlige oppgaver på sitt fagfelt blir
liggende uløste eller blir for dårlig
løst.
Et nytt verktøy som PSS/E med tilhørende regneanlegg kan i virkeligheten føre til en enda mer anstrengende
arbeidssituasjon fordi man gis anledning til å ta fatt på oppgaver som før
ble liggende. Men det gir likevel en
mer tilfredsstillende situasjon idet en
vet at jobben blir bedre utført.
Som det går fram av det som her
er sagt, er installasjonene av systemet
en god investering sett ut fra innsparte
regnemaskinutgifter alene. Den største fortjenesten bør imidlertid ligge i
at kraftsystemet kan analyseres bedre.
På den måten kan systemet utnyttes
bedre, og driftssikkerheten kan høynes.
Tilsvarende kan planleggerne studere det framtidige system bedre, hvilket gir et sikrere dimensjoneringsgrunnlag.
Sikkert er det at det nye EDB-systemet NVE har anskaffet virker inspirerende på arbeidsmiljøet. Vi vet
vi har det beste hjelpemiddel som finnes i dag for å kunne utføre nødvendige elektrotekniske analyser av kraftsystemet, og vi tror dette skal gi oss
muligheter til å utnytte kraftsystemet
vårt bedre.

Det er en såkalt kuleventil Alf Hoven
ved Mår Kraftverk her står og klapper
på, mens han diskuterer med Jest Nørstrud, Per Eeg og maskinmesteren sjøl,
Håkon Sandvik hvordan overhalingsarbeidet skal gripes an.
Denne ventilen, som det står en av i
hvert av de store tilførselsrørene like
foran turbinene, har vært i drft siden ca.
1950. Rustangrepene innvendig er derfor ganske omfattende, men de går heldigvis ikke særlig i dybden.

I dag er det oss en glede å hilse ULLAFØRRE-POSTEN
velkommen.
Nr. 1 1978 - I . årgang foreligger,
og utgiveren — Samarbeidsutvalget
ved UllaFørre-anleggene
med en redaksjonskomité, bestående
av Jostein Granli,
NTL, Alf Johansen, Arbeidsmannsfor-

Planen nå å reingjøre og rustbeskytte
alle flater samt skifte ut tetningsringene,
slik at intet vann slipper gjennom når
ventilen er stengt. Den minste lekkasje
fører etter kort tid til sår i metallet i
tetningsringene ved så høye vanntrykk
som en har ved Mår, ca 800 m eller 80
kg/cm2.
Disse karene har overhalt kuleventiler
før, så den blir nok tett.
Die

eningen, Terje Kristoffersen,
Ulla-Førre-anleggene
og Jonas Sømme, Nitol
NIF, i spissen bør ha all mulig grunnn
til å være fornøyd
med «produktet».
Både typografisk
og innholdsmessig
lover det første nummeret godt.
Anleggsleder
Jacob Kielland peker i
lederartikkelen
på at det lenge, og fra
flere hold, har vært ytret ønske om et
eget organ ved Ulla-Førre, et kontaktog informasjonsorgan.
Det har etter
hvert blitt så mange ansatte som til dels
er spredt over store avstander, at tiltaket fullt ut er berettiget.
Med spenning skal vi følge bladet i
tiden som kommer!
Det bør også nevnes at Knut Svendheim er det nye bladets sekretær.
FOSSEKALLEN

dltt

«Dynamikk i borehullene»
Gudmund
professor
Forfatterne,
Hernes og forskningsstipendiat Arne
Selvik fra Universitetet i Bergen, er ikke de første som behandler temaet
kraftutbygging og lokalsamfunn, men
dette er den bredeste og grundigste
fremstilling jeg hittil har lest. Tittelen er
en lett omskriving av Martin Tranmæls
angrep på streikebrytere, så man skulle
vente å finne et kampskrift. Men til min
store overraskelse og glede møtte jeg
noe helt annet.
Boka skiller seg ut fordelaktig på en
rekke punkter:
Ingen henges ut. Man presiserer hovedproblemene og kommer med
konstruktive forslag til løsninger.
Lesbar fordi man ikke bare generaliserer, men bruker et konkret eksempel, Aurlandutbyggingen.
3 . Språket er enkelt og lite skjemmet av
sosiologiske faguttrykk. Har forfatterne sørget for å luke dem ut ved
å la noen fra et annet fagmiljø
saumfare manuskriptet?
I forskningsmiljøene finnes mange
eksempler på forutinntatt motvilje mot
kraftutbygging. Likevel bør vi være
glad for at det er så stor interesse for
vår virksomhet. Men i dette tilfelle
møter vi en ekte vitenskapelig holdning, og det er å håpe at boka bare er et
første skritt i forskningen omkring problemene i de lokalsamfunnene som blir
sterkt påvirket av en kraftutbygging.
(Med vitenskapelig holdning menes at
man utelukkende leter etter sannheten.
Om ens egen hypotese viser seg å være
gal eller riktig, er resultatet like interessant).
Det er to hovedpersoner, hvorav
kommunen er «enganger» (amatør) og
kraftselskapet gjenganger (profesjonell). Men det er «ingen grunn til å anlegge noe konspiratorisk perspektiv
mot Oslo Lysverker». Problemet er ikke at OL er dyktig til å gjennomføre
vannkraftprosjekter, men at Aurland
kommune var dårlig forberedt. Årsakene var:
1. Dårlig likviditet.
2. Liten administrasjon.
Det foreslås at vannkraftkommunene organiserer seg slik at de ikke lenger
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blir engangere, men kan utnytte andres
erfaring. Her er ikke boka ajour, for
av vasskraftLandssamanslutninga
kommunar ble stiftet 8.12.1976. Det er
å håpe at denne organisasjonen vil
medvirke til å løse problemene, ikke bare opptre som et kamporgan.
Men lokalsamfunnet lev.er ikke av
penger alene. Den største vanskeligheten ligger i å samordne nedtrapping i
anleggsvirksomhet med opptrapping i
andre arbeidsplasser. Her kan forskerne studere Eidijord og Ulla-Førre hvor
våre anleggsentra skal bli industribygg
etterpå. Slike nye arbeidsplasser vil
neppe ha like høyt lønnsnivå som anleggsarbeid. Men i hvertfall får man
valget mellom brukbar lønn hjemme og
å pendle til nye anlegg andi'e steder.
Bare det å kunne velge er et stort fremskritt.
Jeg er enig i at kommunens likviditet
må bedres i startfasen slik at man kan
delta i planleggingen på like fot med
kraftselskapet. Men problemet skyldes
flere årsaker enn pengemangel. «Begrensningen i den lokale planleggingskoblet
kapasitet i utkantkommuner,
med en tradisjonell spareideologi som
gjør at de selv i utbyggingsperioder ofte
er uvillige til å ansette nye folk i komgjør at kraftmuneadministrasjonen,
kommunen ikke får utnyttet de mulighetene som et samarbeid med utbyggeren kan innebære». Man burde også ha
nevnt to andre årsaker til manglende
planleggingssamarbeid:
1. Mistillit til kraftselskapet.
2 . Intern uenighet i kommunen.
Mistillit kommer av mange forhold,
men jeg nevner kun hva kraftselskapet
selv kan gjøre. Etter min mening er det
viktig å ha god personlig kontakt mellom planleggeren og fiest mulig i lokalsamfunnet. Dermed endres det bildet
folk har av en fjern og fremmed organisasjon som arbeider skjematisk.
Eksempel på intern uenighet har man
i Suldal kommune (Ulla-Førre), som
burde være egnet for nærmere studium.
Det er gledelig å se at man nøyer seg
med å påvise at skattene og avgiftene
fra kraftverket blir delvis motvirket av
i skatteutjevningsmidler
reduksjon
m.m. Tidligere har mange påpekt at

nettoresultatet er så lite at storsamfunnet utsuger kommunen. Dette er jo
analogt med å si at det ikke lønner seg å
arbeide, for man får nesten like mye i
trygell
Det burde vært presisert at dagens
politikk går ut på at selv de ressurssvake kommunene skal ha en viss minstestandard. Derfor trenger disse et tilskudd fra storsamfunnet. Når vannkraften utnyttes, opphrøer en slik
kommune å være ressurssvak, og da må
tilskuddene reduseres eller stanses
helt. Var alle klar over dette, ville debatten bli mer fruktbar.
Det eneste jeg virkelig vil bebreide
forfatterne, er at de uten motforestillinger lanserer et alternativ hvor kommunen bygger ut vannkraften og selv
står som deverandør og prisfastsetter». Her savnes en diskusjon om vannkraften er en nasjonal eller lokal naturressurs. Uten en slik diskusjon halter
bokas analogi med oljen i Nordsjøen,
for det er politisk enighet om at denne
oljen er en nasjonal ressurs, ikke en
global.
Boka anbefales hermed. Den finnes
på NVE' s bibliotek.
Erik Tøndevold

Kalles refleksjoner:

Hold NVE samlet
Det mangler ikke
Selv i
lesestoff.
eller
snøføyke
sprengkulde kommer det trofaste
budet stadig ut til
meg med aviser,
rundskriv og andre
papirer. Som tidligere medlem av
samarbeidsutvalget
på anlegget er jeg
spe sielt intere s sert
fra
i. referatene
møtene i «samarfor
beidsutvalget
sentraladministrasjonen i NYE».

Nye typer
hvilekoier
Som sak nr. 8 på møtet 27.1. blei
drøfta et forslag om at NVE skulle melde sin interesse for tomta på den andre
sida av Middelthuns gate. Referatet må
være dårlig. Jeg kjenner Nybø som en
hyggelig kar fra tariff-forhandlinger, så
han kan umulig ha vært så negativ til et
forslag fra de ansatte.
I aftennummeret 21.2. fortalte Aftenposten at det allerede er tre interesserte, nemlig Selskapet for innvandrerboliger, Ingeniør Thor Furuholmen A/S
og Røde Kors. Overskriften
var
«Klappjakt på attraktiv tomt nær Majorstuen». NVE må skynde seg før påmeldingsfristen til klappjakten utløper.
Ingen av de tre er på Majorstua i dag.
Det ville derfor være naturlig at NVE
fikk «walk over» og at de andre måtte
flytte sin konkurranse til vår tomt på
Smestad. Juristene kaller dette for makeskifte .
Folk kommer stadig til meg og klager
over at ledelsen ikke klarer å holde
NVE samlet. Men la oss ikke snakke
mer om Vel-Vaskbygget hvor man
«hadde champagne, men rørte den ei».
I stedet må vi se framover. Med nybygg
på den andre sida av Middelthuns gate
ville NVE's sentraladministrasjon igjen
bli samla på ett sted. Ledig kontorplass
kunne leies ut til våre slektninger.
Kanskje man ville få et «Energiens
hus»?
Dette skreiv jeg 1.3. Saken skal visst
drøftes DIT1 igjen på utvalgets møte 3.3.,
og derfor har jeg sendt Nybø fjellvettreglene. Husk, det er ingen skam å snu!
I forrige nummer ga jeg Aftenposten
en advarsel for dårlig presseskikk. Nå
vil jeg rose den samme avisa for at den
klarer å lage to nummer daglig. Der er
det noen få timers trykketid, og jeg forstår ikke, herr redaktør, hvorfor Fossekallen trenger en hel måned. Skjønner du ikke at jeg vil at spalten min skal
være fersk? Med det nåværende opplegget risikerer vi å fore leserne med
gammel moro.
KALLE

•

Den nye arbeidsmiljøloven gjør seg
etter hvert også gjeldende innen skogbruket, og utstyr som letter arbeidsmiljølet for skogsarbeideren er en stadig økende produktgruppe.
Særlig er interessen for hvilekoier
stor, og Jobu Skogsredskaper A/S
starter i disse dager leveringen av flere
typer skogskoier.
En har valgt å satse på to svenske
leverandører, da svenskene har lang
erfaring med slike koier. Koiene er
godkjent i Sverige og vil ventelig også
møte kravene- fra norske myndigheter
når disse blir satt i kraft. Den ene —
«Trivselkoien» —som er bygget i glassfiber, er lett og flyttes med en biltil-

P.S.
Siste nytt om nabotomta, her redaktør! I halvmørke og slapsevær 3.3.
så jeg i Aftenpostens aftennummer at
bygningsrådet i Oslo har gitt gull til Furuholmen og sølv til innvandrerboligene. NVE møtte ikke til start.
Men det er ennå ikke for seint å etteranmelde seg til finalen. Jeg veit du

henger eller løftes ved hjelp av en løftebøyle opp på en skogsmaskin eller liknende.
Den andre koia særmerker seg ved
sin fleksibilitet i innredningsalternativer, og møter ved siden av kravet fra
skogbruket også krav fra entreprenører, kommuner o.l. Denne koia, som er
bygget i aluminium og plywood, er utstyrt med fast hjulunderstell og kan
flyttes med bil eller traktor.
Koiene vakte stor interesse under
«Landbruksveka» i februar, og kan
naturligvis nyttes under alle former for
«utearbeide». Altså ikke bare i forbindelse med skogsarbeid, men overalt der
hvilekoier er påkrevet.
framleis har ledig plass i marsnummeret. Gakk derfor hen og intervju ledelsen. Både folk av stein og andre ansatte
bør få vite hva som gjøres og ikke gjøres
for å skaffe mer kontorplass.
For tida er det •vanskelig føre. Det
skulle derfor være en viss sjanse til å ta
igjen Furuholmens forsprang. Men klarer vi det ikke, bør vi prøve å leie plass i

bygget hans.
- KALLE FOSSEKALLEN

Lengst vest
i Tokke-området
For et år siden beskrev byggeleder
i Fossekallen.
Anlegget ligger langt vest i Tokke-området, like ved E 76 der den klatrer opp
mot Haukelifjell.
Kjela-anlegget
ble
prosjektert
sammen
med de øvrige
Tokke-verkene
på 50- og begynnelsen
av 60-tallet, som Tokke 4, men ble ikke
igangsatt fordi det den gang var for
dyrt. Siden har vi måttet gå løs på dyrere kraftkilder her i landet, og da Statskraftverkene
dessuten forlengst hadde
reguleringstillatelsen
klar — hvilket jo
etter hvert kan representere
en trangere
flaskehals enn å skaffe penger —ble anlegget satt igang våren 1976.
Kjela-anlegget
er preget av lange
tunneller og av mange bekkeinntak
—
nøyaktig hvor mange det blir til slutt, er
visst enda ikke helt avklaret,
ifølge
Aas. Anleggsdriften
har vært sterkt
plaget av til dels meget dårlig fjell med
sprekker og store vannføringer.
Visse
forutanelser
hadde anleggsfolkene
før
de satte igang på grunnlag av de kjerneboringer som var foretatt, men virkeligheten har overtruffet
selv ganske
bange anelser. Hele hvelvet i stasjonshallen er dekket med sprøytebetong,
lange tunnelstrekninger
er støpt ut etter
hvert som en har arbeidet seg fram. I
tunnelen fra Bordalsvann
ble vannlekkasjene så store at de bare måtte støpe
igjen hele tunnelen og sprenge seg fram
en annen vei det siste stykket.

Kåre Aas Kjela-anlegget

Alt dette har ført til ekstra kostnader.
Så mye tid er imidlertid ikke gått tapt,
da entreprenøren
har påtatt seg en del
forsering.
Da Fossekallen
var innom
midt i februar, var krandragerne
kommet på plass i det som skal bli maskinsalen og forberedelser
til å heise på
plass den 75 tonn tunge løpekatten var
igang. Like over Påske tok turbinmontasjen til. Turbinmontørene
og andre
montørgrupper
som kommer etter, skal
holde til på det populære feriestedet
Vamark, en mils vei fra anlegget. Så nå
må nok mange NVE-familier
legge om
sine ferievaner for et års tid framover.
Ved inntaksdammen
i Førsvatn står
det igjen 12 m før dammen har full
høyde. På vinterstid er dette arbeidet
innstilt. Da Aas tok med Fossekallen
den bratte veien opp til damstedet, var
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Fødselsdagslister

det bare så vidt vi kunne holde oss på
beina i snøfokket.
På våren eller forsommeren
neste år
skal det 60 MW store aggregatet gå
rundt, om alt går etter planene i innspurten.
Overvåking og vedlikehold av Kjela
skal forestås
av maskinmester
Kåre
Akselen og hans karer som idag har
driften av Haukeli Kraftverk,
ei halv
mil lenger øst. Når Haukelikarene
får
ansvaret for Kjela i tillegg, blir staben
økt fra 3 til 4 mann.
Haukeli kraftverk,
som veifarende
ser like ved E76 i Haukeligrend,
er ellers Statskraftverkenes
eneste småkraftverk. Riktignok et småkraftverk
i
sværvektklassen
med to aggregater å
2,5 MW og med en årsproduksjon
på
25-30 GWh. Dette kraftverket ble satt i
drift i 1956 for å skaffe kraft til anleggsdriften. Det nytter fallet fra et punkt
nedenfor
Langeidvatn
til Haukeligrend. Maskineriet
har før gjort tjenesten i anleggskraftverket
Dalen III i
Litledalen ved Aura.
I motsetning
til mange andre anleggskraftverk
har Haukeli
fortsatt
driften etter at den opprinnelige jobben
var gjort. Idag er det ganske avgjørende
for anleggsdriften
i Kjela.
I flere år —lenge før det ble en popsak
å oppruste småkraftverk
— har Statskraftverkene
sett på ulike alternativ for
en utvidelse av Haukeli kraftverk. Det
har både vært vurdert å sette inn et 3.
aggregat i tillegg til de nåværende, og å
bygge et nytt større aggregat og sjalte ut
den eksisterende
stasjon. Noen avgjørelse i saken foreligger så vidt vi forstår
ennå ikke.

Die

Kursdagene på NTH
Blant foreleserne
på kurset «Kostnads-strukturen
i elforsyningen
og tariffene» var K. Køber, A.O. Fagerberg
delog M. Nordby. I paneldiskusjoner
tok M. Myrtveit og G. Vatten. Kurset
fant sted for en tid tilbake.

Det er rettet henvendelse
til «Fossekallen» om å bringe såkalte fødselsdagslister over ansatte i NVE og pensjonister. Det er henvist til at flere bedriftsblad
bringer slike opplysninger
når ansatte fyller «runde» år.
Saken har vært luftet bl.a. i bladstyret uten at det foreløpig er tatt noe
standpunkt.
Meningene er delte
noen
for og andre imot. Det tekniske problem —å skaffe til veie listene —synes
overkommelig,
men å forespørre hver
enkelt om vedkommende
er villig til å
«utbasunere»
sin alder på en slik måte,
makter vi ikke å ta på oss. Man kunne
naturligvis gå den motsatte veg, at be=
rørte personer skriftlig underrettet
redaksjonen om ikke å komme med på
listen.
Vi er, som sagt, i tvil og ser derfor at
«Fossekallens»
lesere tilkjennegir sine
meninger, gjerne i form av korte meldinger i bladet. En bastant overvekt
enten for eller imot vil selvsagt komme
til å bli respektert —så derfor fram med
papir og blyant!

Administrative forhold
ved offentlige
tiltak blir forsømt
Offentlig planlegging har vært mest
opptatt av teknisk-økonomiske-sosiale
sider av tiltak, mens de administrative
forhold ofte har vært forsømt, uttaler
statens
rasjonaliseringsdirektør
Leif
Skare i et intervju i februarnummeret av Administrasjonsnytt.
En hver sak av større omfang har en
administrativ
side — det blir klart når
man prøver å vurdere konsekvensene
av offentlige tiltak.
Målet er at det skjer en kontinuerlig
planlegging i institusjonene.
Det er stadig flere institusjoner
som utarbeider
programmer
for administrativ
utvikling. Hittil er det likevel kanskje de
store etatene som har lykkes best i å
gjennomføre
plan for effektiviseringsarbeidet. De har også fått gode resultater av dette arbeidet, går det fram av
Administrasjonsnytt.

Rekorddeltakelsei
Østlandsmesterskapeti langrenn
Mår kraftverk var i år arrangør av
østlandsmesterskapet i langrenn. Rennet var denne gang lagt til Kvitåvatn
fjellstue og gikk under friskt vintervær
med vind og sno, men også sol fra klar
himmel.
Rennet hadde denne gang samlet rekorddeltakelse med ca. 80 løpere. Eivind Torsethaugen ble en suveren vinner i A-klassen med over 2 minutters
margin til nestemann.
På skifesten på Mårvang om kvelden
kunne bl.a. mannskapet fra Tokke ta
imot en oppsatt vandrepokal til odel og
eie. Arrangørene tok pokalen i B-klassen, som også Hakavik hadde to
«napp» i.
Resultater:
KLASSE A
Klasse 20-35 år:
Eivind Torsethaugen, Kontoret
Olav Skogheim, Kontoret
Kolbjørn Nøkleby, L.omr. III
Magne Plassen, L.omr. II
Reidar Nylund, H.K.
Jan Alne,- H.K.
Sverre Morka, H.K.

40,07
42,16
42,44
50,50
53,48
56,27
57,08

Klasse 35 42 år:

Glimt fra kveldens premieutdeling der bl.a. pokalen for beste 3 mannslag gikk til hovedkontoret i Oslo. Laget besto av —fra venstre: Eivind Torsethaugen, Olav Skogheim og Reidar
Nylund. E. Torsethaugen fikk også bestemannspremien, og sammen med 0. Skogheim fikk
han dessuten pokalen for beste 2-mannslag.
-

-

Knut Solvang, MÅR
Åge Larsen, L.omr. II
Knut Gislerud, Hakavik
Harald Folserås, L.omr. II
Helge Haugan, L.omr. I

43,19
50,55
51,53
56,19
57,02

Klasse 42 50 år:
-

1. Arvid Røv, Tokke
1. Ole Vedhus, NORE
3. Gunnleik Bondal, L.omr. I

53,48
53,48
55,12

Klasse over 50 år:
Oddvar Sætrang, FLESAKER 50,23
Nils Horn, L.omr. II
53,14
Kåre Akselsen, TOKKE
1,02,56
Einar Kolstad, TOKKE
1,05,50

Laila Haslund, TOKKE
Tone Lilleland, MÅR
Gunnvor Bjørtuft, SYLLING
Lars Våer, MÅR
Jan Grimnes, HAKAVIK
Sissil Bjørtuft, MÅR
Anna Vedhus. NORE
Tor Flindal, SMESTAD
17. Grethe Fundal, SMESTAD
Rigmor Solvang. MÅR
Oline Madsen, HAKAVIK
Hans øverland, MÅR
Reidar Grindalen, MÅR
Torgrim Bjørtuft, MÅR
M. Røv, TOKKE
Inger Tangen, L.omr. II

49,41
49,15
48,46
48,37
48,35
48,32
48,23
48,20
48,20
48,06
47,33
47,21
47,18
46,47
46,42
46,21

Beste tomannslag over 42 år.
VINNER: TOKKE for 3. gang. Til odel
og eie. v/A. Røv og K. Akselsen.
N.E.K.F. VANDREPOKAL
Beste tomannslag under 42 år.
VINNER: Kontoret. v/E. Torsethaugen og 0. Skogheim.
BRØDR. BERNTSENS VANDREPOKAL
Tremannslag uansett klasse.

TURKLASSE
IDEALTID: 53,41.
Gunnar Kløften, MÅR
Grethe Grimnes, HAKAVIK
Esther Eeg, MAR
Gunnar Thorsby, MÅR
Torunn Nylund, Kontoret
Synnøve Gislerud, HAKAVIK
Vigdis Brenne. Kontoret
H. Verpe, TOKKE
Alette Balto, SYLLING

53,37
54,14
54,40
52,40
55,26
55,30
51,03
49,49
57,40

MASKINMESTERFORENINGENS
POKAL
IDEALTID: 55,08

VINNER: Kontoret v/E. Torsethaugen, 0. Skogheim og R. Nylund.

VINNER: Gunnleik Bondal, L.omr. I

Beste tomannslag i klasse B.

NOR-ELEKTRO-POKALEN

55,12

HOVEDKONTORETS (ING.) POKAL

VINNER: MÅR for 3. gang og pokalen
til odel og eie v/Esther Eeg og Gunnar
Kløften.
FOSSEKALLEN

OddbjørnJonstad ny formanni
bedriftsidrettslagetved Hovedkontoret
Bedriftsidrettslaget avholdt sitt 14.
ordinære årsmøte 28. november 1977.
En meget fyldig årsrapport (Idrettsnytt 78) var utsendt før møtet til alle
medlemmene. Vi skal her gjengi styrets
rapport i sin helhet idet denne omfatter
hovedpunktene fra siste års drift og de
største begivenhetene:
«Det har i året som gikk vært avholdt
3 regulære styremøter, samt flere
uformelle møter. Aktivitetsnivået i laget som helhet er relativt høyt, selv om
enkelte grupper fra tid til annen har
problemer med oppslutning.

Vår nyopprettede
damehåndballgruppe arbeider godt, og friidrettsgruppen sørget for at NVE igjen var
representert i Holmenkollstafetten.
Det skal også nevnes at trimrommet
(ved hovedkontoret) har fått egen vektavdeling med moderne utstyr som bør
tilfredsstille selv de mest kresne.
Som følge kan skytterne heretter disponere skytterrommet uhindret.
Idrettslaget sto også siste år som arrangør av etatens årsfest.

økonomi:
Basert på siste års tildeling av midler
kan vi konstatere.at idrettslaget for tiden er i stand til å opprettholde et høyt
aktivitetsnivå uten for store økonomiske bekymringer. En slik situasjon er
ikke bare ønskelig, men en nødvendig
forutsetning for å drive fornuftig lagsarbeid. De økonomiske utsikter framover er relativt lyse.

Medlemmer
av styret — ovenfra:
Ola Kjeldsen, nestformann,
Kirsti Elgøen,
sekretær og kasserer P. T. Jensen Lund.

20

FOSSEKALLEN

Aktiviteter:
I tillegg til regulære gruppeaktiviteter, møtte vi også i år, ved to anledninger, våre venner fra Vattenfall til
dyst. Vi besøkte Stockholm ijanuar, for
deretter å spille vertsrollen i Oslo ijuni.
Selv om samtlige utvekslinger til nå har
vært stemplet «meget vellykket», har
det for begge klubbers vedkommende
vist seg problematisk å motivere til
deltagelse på den noe hektiske reise til
nabolandet. Vi er som følge kommet
fram til et moderat utvekslingsprogram
med kun ett møte i året. Utvekslingen
legges til mailjuni hvert år, og baseres
på at de fleste idretter skal være representert. En ekstra dag er også på tale
for å gjøre reisen mindre hektisk.
Som et supplement til vårt samarbeid
med Vattenfall, har det i år lykkedes å
få fart i innenlandsutvekslingen. Turen
til Eidfford 16.-18. september d.å. ga
mersmak, og tanken er at anlegg og
drift skal være representert når Vattenfall kommer på Oslo-besøk våren
'78.
221 skiløpere deltok i årets NVErenn, noe skigruppa (og idrettslaget)
har all grunn til å være fornøyd med.

Oddbjørn

Jonstad — den nye formannen
bedriftsidrettslaget.

i

Videre arbeid:
Når idrettslaget ikke har maktet å
gjennomføre målsettingen «økt bredde» skissert i årsmeldingen for 1976, er
dette hovedsakelig et spørsmål om kapasitet. Det kreves ikke bare vilje, men
masser av tid om vi her skal oppnå resultater. Det er fristende igjen å ønske
seg en «aktiviseringskonsulent» på full
tid, men inntil det ønsket går i oppfyllelse, må vi fortsatt regne med selv å
skape det nødvendige idretts- og mosjonsmiljø i etaten.
Med disse betraktninger viljeg takke
alle som har tatt del i idrettslagets arbeid for helhjertet innsats i året som
gikk».

Idrettslaget hadde i fjor følgende orgrupper med egen oppmann:

ganiserte

Bordtennis
Fotball
Friidrett
Gammeldans
Håndball herrer
Håndball damer og mosjon
Orientering
Ski
Skyting
Tennis
Vollyball
Om noen av disse skal trekkes fram
for spesielt godt arbeid siste år, høy
aktivitet og godt miljø, må det være:
Fotball. Denne gruppa stod bl.a. bak
den første innenlandske utvekslingen.
Ellers hadde orienteringsgruppa kronår
i 1977. Bred og solid deltagelse i gruppas mange tilbud gjør at denne aktiviteten antakelig må regnes som den
største i bedriftsidrettslaget. Mosjongruppa har vært et problembarn i
mange år og den var i 1977 til og med
uten egen oppmann. Dette ble for øvrig
rettet på ved valget av nye tillitsmenn
og gruppa fortsetter i 1978 med Troodd
Jensen som drivkraft.
Bordtennis, friidrett og skyting driver
jevnt godt uten den helt store oppslutningen. Håndball er i samme situasjon,
men takket være flinke oppmenn holdes aktiviteten oppe. Våre nyeste opprettete grupper: Håndball damer og
gammeldans, har for damenes vedkommende holdt aktiviteten oppe og
klart seg meget bra i håndballserien.
Gammeldansgruppa har imidlertid hatt
lav, for ikke å si ingen, aktivitet i fjor.
Det ble rettet spørsmål til gruppa om
årsaken til dette på årsmøtet og svaret
var oppmannsproblemer, dvs, ledelsen
av gruppa sviktet i 1977. Dette var synd
da nettopp denne gruppa i tidligere år
har hatt meget god tilslutning fra det
brede lag i NVE.
Det er naturligvis å håpe at aktiviteter innen bedriftsidrettslaget som for tiden ikke har for meget vind i seilene, vil
ta seg opp igjen. Folk innen våre rekker
som føler noe i den sammenheng, er
selvsagt hjertelig velkommen til å ta et

tak for en hevning av interessen innen
•alle
områder
innen
vårt
bedriftsidrettslag.

Regnskapet
for 1977 ble fremlagt og godkjent med
en del bemerkninger. økonomien er ikke lengere noe stort problem, men den
har så lenge vært en hemmende faktor i
bedriftsidrettslaget at det vil ta et par år
før en greier å omstille seg til en fornuftig drift, økonomisk sett. Det ble vedtatt på årsmøte å ta regnskapsrutinene
opp til vurdering. Bl.a. bør alle grupper
få egen kasse og regnskapsplikt overfor
styret i idrettslaget.

Valg
av nye tillitsmenn førte til en del utskifting. Her skal bare styret nevnes. I 1978
vil Oddbjørn Jonstad fungere som formann. Han har tidligere vært oppmann i
tennisgruppa og holder til daglig til.
oppe på elektroavdelingen i 5. etasje.
Ved sin side har han sekretæren, Kirsti
Elgøen, som fortsetter fra 1977. Kassereren P.T. Jensen Lund, fortsetter likeledes og blir altså i 1978 pålagt et
viktig arbeid med å endre regnskapsrutinene. Nestformannen
er ny: Ola
Kjeldsen. Han var tidligere drivkraften
bak fotballgruppa og kjenner idrettslaget meget godt. Styremedlem Johanne
ørjasæter ble gjenvalgt, likeens 1. og 2.
varamann, Randi Flæte og Per Askildsrud.
Gruppenes oppmenn vil bli presentert ved en senere anledning i Fossekallen, der de selv skal få lov til å drive
litt PR for sin gruppe.
Årsmøtet ble avsluttet ved at Oddbjørn Jonstad takket avtroppende formann for innsatsen gjennom 3 år.
A . Landsnes

øverst —Johanne ørjasæter, styremedlem,
Randi Flæte og Per Askildsrud, henholdsvis
1. og 2. varamann.
FOSSEKALLEN
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Skidagen

Hovedkontoret hadde sin tradisjonsrike skidag 8. mars i år. Møtested var
som vanlig Frognerseteren, og som
vanlig ble det dårlig vær, med snøvær
og tett tåke. Om formiddagen var det
regnvær nede i byen og mange begynte
allerede nå å legge første klisterlaget
under skia, de ivrigste hadde til og med
lagt på klister kvelden i forveien.
Så kl. 1200reiste man opp til Frognerseteren. Her viste det seg at det var
kommet noen centimeter med ganske
tørr nysnø, og dermed var det duket for
smøringsproblemer av de helt store dimensjoner. Smøringstipsene varierte
fra de helt tørre til de helt våte smurninger. Noen var lure og skjønte at her
var det umulig å få helt gode ski og la
ikke så mye arbeid i smøringa, mens
andre prøvde absolutt alt og fant ut at
slike føreforhold var nok swix aldri før
blitt stilt overfor.
Nytt tilbud i år var at de som ønsket
det kunne følge en merket trimløype fra
Frognerseteren inn til Kobberhaug-

hytta, hvor de fikk servert kaffe og wienerbrød. Dette kom i stand etter et forslag fra G. østrem. Mange var det nok
som på forhånd drømte om å se spreke
NVE-trimmere sitte i solveggen der
oppe på Kobberhaugen, og fant fram
både solbriller og solkrem i god tid.
Denne drømmen gikk nok ikke i oppfyllelse, nei, ihverfall ikke i år. Man
måtte istedet utstyre seg med ullgenser
og fjellanorakk, snøbriller og nødpeilesendere var det også behov for.
Men været til tross, det var hele 60
kvinner og menn som tok seg inn til
Kobberhaugen (og tilbake!) den dagen
(17 km delvis på stylter). Egentlig
skulle samtlige av disse hatt premie,
men av økonomiske årsaker var det bare de 3 med størst vinnerlykke som fikk
det.
I langrennet var det 76 menn og 1
kvinne som deltok. Finnes det virkelig
bare en sprek kvinne i NVE?
Når det gjelder prestasjoner her, så
må vi ta av oss hatten for Knut Stabell

Nicolai Østhus, SBG, i fin driv mot mål.

141

Værgudene hadde tydeligvis ikke mye til overs for «Skidagen -78». Fra start til mål måtte løperne kjempe seg fram gjennom dis og gråvær,
men humør manglet ikke hverken hos 141 Lars Petterson som her «telles av gårde» eller hos 143 Amund Ryalen. Innsatsviljenvar stor hos
begge. (Foto: Per Hylland)
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Arbeidsmilioloven
i rekordopplag

Arbeidsmiljøloven er nå trykt i et
opplag på over seks hundre tusen eksemplarer, forteller februarnummeret
av Administrasjonsnytt. Samtidig har
-forskriftene om verneombud og arbeidsmiljøutvalg nådd et opplag på tre
hundre og femti tusen. Etterspørselen
etter loven har vært enorm, og Arbeidstilsynet har flere ganger vært opprådd både for loven .ogflere forskrifter
slik at bestillinger ikke har kunnet effektueres.
Nå kan imidlertid Arbeidstilsynet tilby publikumsabonnement på utfyllende forskrifter og veiledninger. Abonnementsprisen er satt til selvkost for
distribusjonen, opplyser siste nummer
av Administrasjonsnytt.

Innbydelse
til
NVE
mesterskap
Bedriftsidrettslaget ved sentraladministrasjonen (hovedkontoret) inviterer herved idrettslagene ved alle våre anleggog verk til
Tre av Trim-klassens
representanter
stormer fram i sporet. Selv ikke den tjukke tåka klarte å
skjule de innbitte ansiktsuttrykk.
Fra v.: Jakob Gjerde, VFØ, Torbj. Bogen - også VFØ og
Ebba Kvernstrøm,
VF.

som feide igjennom de 10 km på tiden
31.45. Videre må vi ta med at Per Røiri
fra klassen 43-50 år satte .ungguttene
kraftig på plass ved tiden 32.39.
Senere på kvelden ble skidagen feiret/avsluttet på en behørlig måte ved en
morsom fest i kantinen.

Menn 35 42 år

Resultater fra langrennet:

Menn 43 50 år

Kvinner under 35 år (5 km)

1. Ellen Lundquist

Einar Lien
Asbjørn Landsnes
-

Per Spæren
Hans Chr. Olsen
Oddm. Solheim

35.11
35.18
35.57

-

1. Per Røiri
24.30 2. Kåre Lindseth
3. Bjarne Gullberg

32.39
35.55
38.12

31.45
32.34
33.07
33.10
33.52
34.03

36.09
38.09
38.18

Menn under 35 år

Knut Stabell
Tore Hagen
Einar l3eheim
Olav Skogheim
Svein Kroken
E. Torsethaugen

36.12
37.15

Menn over 50 år

Olav Stokkebø
Johan Andersen
Oddv. Andreassen

NVE-mesterskap fredag 26. og
lørdag 27. mai 1978 i Oslo.

Det skal tevles i følgendegrener:
FOTBALL (herrer)
HÅNDBALL (damer)
SKYTING (miniatyrog luftgevær)
ORIENTERING
TENNIS
BORDTENNIS
VOLLEYBALL
FRIIDRETT
Mesterskapet vil bli kombinert
med besøk fra bedriftsidrettslaget i Vattenfall.
Lørdag 27. mai vil det bli arrangeri fest for deltakerne.
Interesserte lag (og enkeltpersoner) melder fra til Kjell Erik
Stensby ved hovedkontoret.

Skloppmannen
FOSSEKALLEN
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NVE's personale
Endringer i januar
og februar 1978

Skara, Sverre
Skoland, Halvard
Skorve, Johan
Sletten, Kaleb
Solhaug, Odd
Sørensen, Svein
Sørvig, Jørn

Konsulent/
Redaktør
Opps.mann
SK-Lillesand
Avd.ing.
VVT
Fagarbeider
Omr. 7
Driftsarbeider Rana-verkene
Opps.mannsass. Ulla-førre-anleggene
Avd.ing.
SKG

Avansement og opprykk:

Bahr, Toralf
Christiansen,Stein
Devold, Ivar
Eriksen, Svein
Gihlengen,Nils
Haugli-Nielsen,Thor
Indseth, Gunnar
Kristoffersen,Terje
Kvalvik, John
Marvold,KarinJanne
Oftedal, Sverre
Reini, HenningM.
Ryalen, Amund
Skaar, Olav M.
Solhaug, Egil
Tikriti,GunhildF.
Tufte, Anders
Werness, Gudrun

Overing.
Konsulent
Sjefing.
Overing.
Montasjeleder
Sjefing.
Montasjeleder
Konsulent
Konsulent
Ktr.fullm.
Sjefing.
Konsulent
Avd:ing.
Avd.ing.
Opps.mann
Ktr.fullm.
Overing.
Adm.sekretær

SKA
ESF
SVK
SPK
Omr.4
SDS
Innset-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Eidfjord-anleggene
Glomfjordkraftverk
SKA
Eidfjord-anleggene
SKG
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
AAA
SET
AAØ

Fratredelse med pensjon:

Andreassen,Hans
Holløkken,Jonas
Holen, Ole Th.
Paule, Gunhild
Paule, Håkon
Schjetnan,Adolf
Skotvoll, Ivar

Nytilsatte:

Alne, Jan
Bondevik, Johannes
Bondevik, Oddvar
Broch-Due,Ole Jacob
Børnick, Leif H.
Flood, MaritHartmann
Frydenlund,Tormod
Granli,Solveig
Halmøy, Kjell Odd
Hansen, Svein Ivar
Hanssen, Jan Peter
Hartz, Ole-Johan
Haugen, Franklin
Holmøy, Rolf
Holter, Dag Roger
Hågensen, Erik
Jakobsen,Jan Ketil
Janset, Ole Petter
Janson, Karl
Johnsen, Roald Arne
Kampesveen,Ove
Karamovic,Frank
Klykken, Andreas
Køster, Pål
Lien, Einar
Ljøgodt,TrondL.
Narvestad, Asbjørn
Nilsen, Heidi
Nyland, Svein
Ramsøskar,Svein-Erik
Ramtvedt,Knut H.

Avd.ing.
SDS
Montasjeleder Omr.7
Fratredelse, ännen:
Fagarbeider
Omr.7
Andersen, Johannes
Avd.ing.
SBP
Beck, Jon Inge
SBV
Avd.ing.
Berge, Tor
Avd.ing.
VU
Dypvik, Anne Kristin
Ingeniør
SBM
AAØ
Ktr.ass.
Dørrum,Borghild
Aura-verkene
Maskinist
Montasjeleder Innset-verkene
Fredriksen,TorfinnW.
Montasjeleder Innset-verkene
Hansen, Bjørnar
Førstesekretær AAØ
Haugan,Guttorm
Vestlands-verkene
Maskinist
Hauger,Torodd
Avd.ing.
SEV
Hjukse, Tor
Ingeniør
SPK
Høve, Helge
Ktr.ass.
SAA
Løksa, Andor
Maskinm.ass. Innset-verkene
Magnor,Ivar H.
SDS
Avd.ing.
Oppsynsm.ass. Ulla-Førre-anleggene Neteland, Rune
Nordmo, Kjell 0.
SK-Bjerkvik
Opps.mann
Nygårel,Steinar
Opps.mann
SK-Hokksund
Olderøy, Jack
Fagarbeider
Omr.4
Skjulestad,Ivar
Fagarbeider
Mårkraftverk
Skjølsvik, Aslaug
AR
Ktr.fullm.
Skotvoll, Ivar
SDR
Avd.ing.
Stavheim, Kolbjørn
EKK
.Avd.ing.
Svartvatn,Aasmund
VHI
Ingeniør
VHG
Ktr.ass.
Avd.ing.
SPU
Dødsfall:
Fiskeoppdretter Rana-verkene
Moe, Torolf
VHI
Ingeniør

Trykk: Haakon Arnesen A/5, Oslo

Opps.mannsass. Skjomen-anleggene
Opps.mannsass. Eidflord-anleggene
VFV
Opps.mann
Driftsarbeider Flesakertrafostasjon
Sbesialarbeider Flesakertrafostasjon
Fagarbèider
Aura-verkene
Konsulent
Grytten-anlegget

Betjent
AAA
Avd.ing.
SBV
Ingeniør
Ulla-Førre-anleggene
BedriftsSkjomen-anleggene
sykepleier
BedriftsGrytten-anlegget
sykepleier
Maskinist
Smestadtrafostasjon
Maskinm.ass. Innset-verkene
Tekniker
SKL
Avd.ing.
VVK
Statshydrolog VH
Adm.sekretær SAS
Opps.mannsass. Skjomen-anleggene
Konsulent
AAØ
Førstesekretær AAØ
Ingeniør
SKA
Tekniker
SK-Bjerkvik
Ingeniør
Innset-verkene
Avd.ing.
ESS
Førstektr.fullm. Grytten-anlegget
Konsulent
Grytten-anlegget
Opps.mannsass. Grytten-anlegget
Opps.mannsass. Skjomen-anleggene

Direktør

