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Prognosene
Den vinter som vi nå forhåpentligvis begynner å se en ende på, forteller
klart og tydelig hva en kald vi nt e r innebærer for energiforbuket.
Både olje- og elforbruket viser sterk
stigning i forhold til de nærmeste
foregående år og ligger mye høyere
enn ved normale temperaturforhold.
Dette utgjør en beregningsusikkerhet vi alle kan forstå.
NVE har, som kjent, avgitt sine reviderte prognoser til Olje- og energidepartementet for kort tid siden. En
unormal vinter kan være nok til å
bringe de opptrukne prognoser langt
til side for de faktiske forhold. Skulle
de unormale vintertemeraturer fortsette år etter år, vil avstanden mellom
prognose og virkelighet øke.
Vi bruker dette enkle eksempel
fordi mange har karakterisert prognosene som overdrevent forsiktige
eller rett og slett pessimistiske. Vi er
ikke enig i dette! Å holde til side faktiske forhold, er å bedrive «strusepolitikk» som ingen er tjent med, heller
ikke i prognosemakeriet.
Vi sitter derimot igjen med det inntrykk at de største beregningsusikkerhetene ikke alltid har kommet tydelig
nok fram. Vi sikter til antakelsene om
energipriser og den generelle økonomiske vekst. En ugunstig utvikling vil
dempe forbruket.
Når det er sagt, skal heller ikke
glemmes at utviklingen av det private

konsum fra 1920 fram til i dag har
vist en jevn stigning. Det høyeste alternativet for økonomisk vekst er lagt
til grunn for de nye prognoser — fram
til 1985 — er lavere enn noen årlig
vekst som har forekommet i fredstid
etter det nevnte årstall — 1920.
Flere synes å ha heftet seg ved et tillegg på 5 TWh/år som er plusset til de
beregnede prognoser — og gjort et lite
«nummer» av det. Dette gjelder fra
1985 og framover, og er gjort for å
komme fram til den krafttilgang som
er nødvendig å legge til de energikvanta som er beregnet på NVE's prognosemodell. Disse tillegg er betinget
av beregningsusikkerheter knyttet til
prognosemodellene, sikkerhet for ekstra kalde vintere, tekniske begrensninger i nettet, risiko for maskinhavari og særlig til elverkenes handlemåte når det gjelder kjøp og salg av
kraft. De ca. 370 organisatoriske enheter som tilsammen sørger for kraftforsyningen i landet opptrer, som
kjent, hver for seg som kontraktspartner i forholdet leverandør/kunde.
Hver enkelt kraftleverandør vil, som
naturlig kan være, prøve å sikre sin
krafttilgang noe rikelig på grunn av
konsekvensene i tilfelle underdekning.
At mye kan endre seg under marsjen er vi ikke blinde for!
Red.

Gjennomføringenav
kraftledningsprosjekter
Plan, realitet og konsekvens
Generelt
Statskraftverkene orienterte 5. februar 1979 hovedstyret om den
aktuelle situasjon når det gjelder gjennomføring av kraftledningsprosjekter. Bakgrunnen var at mange av de prosjekter som var forutsatt
startet opp i 1978 vil få en forsinket oppstarting. Dette skyldes i det
vesentlige at den lovbestemte behandling samt ankebehandling av
prosjekter har tatt lengre tid enn det som har vært normalt tidligere.
Orienteringen har også sin bakgrunn i at Kraftledningsavdelingens arbeidsmiljoutvalg på sitt møte sommeren 1978 henstilte til
ledelsen å ta et initiativ for å komme ut av dagens uføre. Dagens uføre
var for utvalget de hyppige forseringer av anleggsarbeidet som følge av
at forutgående planlegging og behandling tok lang tid (utdrag av
referat fra møtet er gjengitt til slutt).
Det er en kjent sak at dagens
planlegging generelt har et omfang
og et tidsforbruk som er vesentlig
større enn i 1960-årene og tidligere. Det engasjerer byggherrer,
planleggere, politikere, offentlige
utvalg og andre i antall og omfang
som er ukjent for de fleste. Som eksempel kan nevnes følgende:
Et aktuelt kraftledningsprosjekt
av normal størrelse og utstrekning
har under forhåndsutsendelsen berørt og engasjert
5 kommuner
2 fylker
14 offentlige myndigheter og institusjoner + endel andre institusjoner og foreninger.
Et grovt overslag viser at det
herved involveres ca. 390 politikere
ca. 110 funksjonærer, offentlige
ca. 90 funksjonærer, andre
Totalt ca. 600 personer blir altså
involvert ved denne behandlingen.
Når samme prosjektet senere
skal ut til den lovbestemte behandling i forbindelse med søknad om
ekspropriasjon og konsesjon, vil
omtrent de samme parter bli involvert igjen. Det regnes da med at de
samme 600 personer pluss nye ca.

100 personer vil komme bort i saken. I tillegg kommer så alle grunneierne.
Av fagsjef
Rolf R. Johnsen
Plan
gjenEt kraftledningsprosjekt
nomføres i prinsippet etter et
mønster som fremgår av figur 1.

Rolf R. Johnsen

Her er pkt. I og 9 Elektrisitetsdirektoratets ansvar, pkt. 10 er Oljeansvar,
og Energidepartementets
mens Statskraftverkene står for resten av oppgavene. Oppstillingen er
ideell. Den indikerer visse overlappinger, for eksempel mellom 1 og
5,5 og 8 samt 8 og 9. Disse overlappinger er meget ofte en realitet,
og de vanskeliggjør saken.
En annen ting som ofte hender
er at de deler av prosjektet som er
kontroversielle blir skilt ut i saksbehandlingen fra pkt. 9 og utover.
De blir underlagt en mer tidkrevende behandling, mens resten blir
ferdigbehandlet umiddelbart slik at
bygging kan starte relativt omgående. Dette vanskeliggjør prosessen og ødelegger ofte et rasjonelt
opplegg, men det er nødvendig for
ikke å sinke oppstarting av byggearbeidene.
Realitet
Den virkelige gjennomføringen
av kraftledningsprosjekter ser helt
anderledes ut enn den ideelle, som
er vist i figur 1. Dersom vi ser på
pkt. 9 og 10, som tidligere normalt
tok opp til 12 mnd., henholdsvis 3
mndr., tilsammen 15 mndr., kan
dette sammenliknes med oppstillingen nedenfor, som viser konkrete prosjekter.
Inntil 1978 har det i de aller
fleste tilfeller vært fastsatt idriftsettelsesdatoer for prosjektene allere
de ved pkt. 2 i figur 1, beslutning.
Denne datoen har vært fastholdt,
selv om medgått tid til planlegging
samt vedtaks- og ankebehandling
har vært lenger enn normalt. Det
er da byggeperioden som er blitt
kortere. Det har resultert i forsering med de ulemper det medfører.
FOSSEKALLEN

3

Guolasjokka —Skibotn — ledn.
Skibotn —Balsfjord — ledn.
KolsvikTunsjødal
— ledn.
Tveiten —Hasle — ledn.
Kvildal —Holen —Rød — ledn.
Sima —Dagali — ledn.
Duge —Roskrepp —
Kvinen —Solhom — ledn.
NamsosVerdal
— ledn.
Vang —Minne — ledn.

Pkt. 9Pkt.
10
Tid forTid
for
vedtaksbeh. ankebeh.

Pkt. 9
+ 10

Mndr.Mndr.

Mndr.

34
23*)
11
16
17
8
11
20
14*)

6
3
6
7*)
27
5*)
3

") Ikke ferdigbehandlet.

KRAFTLEDNINGSPROSJEKT
Tid for planlegging , vedtaks-/
Akt ivitet

1

1 Systemplanlegging
2 Beslutning
3 Budget forslag
4 Disp. bevi I gni ng
5 Trase utredning
6 Forhåndsutsendelse
7 Trasév alg

8 Sti kningsarbetder
9 Vedtctksbehcind

anke behandling og bygging

ling

10 Anke behandli ng

40
23 + ?
14
22
24 + ?
35
16 + ?
23
14 + ?

llet er dette arbeidsmiljøutvalget
har påpekt (se utdrag av referat til
slutt). Det er dette som føles sterkere og sterkere i de forskjellige
ledd i organisasjonen.

Konsekvens
Hva kan gjøres for å komme ut
av dagens uføre?
Starte planleggingen tidligere.
Korte inn på tidsforbruket i fasene før prosjekterings- og byggefasen.
Sette ferdigstillelsesdagen avhengig av når ankebehandlingen er avsluttet.
Etter mitt syn er det i praksis lite
å gjøre med de to første punktene.
Jeg men& at ferdigstillelsesdagen må settes avhengig av når ankebehandlingen er avsluttet.
Samfunnet får selv eventuelt
unngjelde for de forsinkelser som
oppstår på grunn av en planleggings- og beslutningsprosess som
samfunnet selv legger opp til.
Som en følge av ovenstående
Tveiten —Hasle —ledningen
satt 3/4 år.
Kvildal —Holen —ledningen
satt 1 år.
Vang Minne —ledningen
satt 1 år.

er:
ututut-

Flere prosjekter ser ut til å lide
samme skjebne.

11 Eiendomstiltredelser
12 Prosjektering
13 Rigging,veibygging
14 Ledningsbygging

E-dir.JOED
s,sK
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Avslutning
For om mulig å få frem synspunkter og/ eller debatt om dagens
planleggins- og beslutningsprosess
vil jeg til slutt provosere:
Er planleggerne selv, byggherrer
og konsulenter, medskyldige i at
prosessen er blitt så tidkrevende og
omstendig?

Går man for mye i detaljer?
Markerer man løsninger og standpunkter for dårlig?
Får man de som skal behandle

saken, politikere og andre, til å føle
seg makesløse og fortvilte ved en
saksmengde som lammer.
Et illustrerende eksempel på ut-

viklingen
er nedenstående
som er sakset fra Fossekallen
april 1977.

bilde
nr. 2,

Planlegging
før og nå
Kravet til planlegging av nye
kraftutbyggingsprosjekter er
økt
ganske betraktelig fra 50-tallet til
idag, både når det gjelder å ta inn
andre sider ved prosjektene enn de
rent teknisk-økonomiske og når det
gjelder å gå i dybden på hvert enkelt
område. Et stadig større antall instanser skal nå også ha planene til
uttalelse.
På bildet ser vi kraftverksdirektør
Aalefjær med utbyggingssøknaden
for Tokke Kraftanlegg fra 1954 i sin
venstre hånd. Søknaden inneholder
også en redegjørelse for den øvrige
del av Tokke-komplekset. På bordet
ligger det tilsvarende materiale for
Breheimen/Jotunheimen-prosjektet.
Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget
Hokksund 4. juli 1978 (Utdrag).
«Sak 4.

Planleggingsprosesser
Dagens planleggingsprosesser er omfattende og tidkrevende. Dette har hittil medført stadig trangere byggeprogram for våre
anlegg. Både arbeidsgiver og arbeidstaker
utsettes for belastniriger som ikke er i samsvar med intensjonene i arbeidsmiljøloven.
Nevnes kan overfylte brakkeleirer, tidspress i arbeidssituasjonen,
usikkerhet
m.h.t. overflytting (tidspunkt og sted), derav følgende gjennomtrekk, dårlig informasjon da vi ikke vet, osv. Alle disse faktorer er gjengangere ved arbeidsplassundersøkelsene våre. Vi mener nå at grensen
for det akseptable forlengst er overskredet.
Hva kan så gjøres for å bedre situasjoen?
Planleggingen må starte på et langt tidligere tidspunkt enn hva tilfelle er i dag. Det
bør videre fremskaffes data for hvilke merkostnader de utallige utredninger samt anleggsforseringer medfører. Hva det «optimale» produkt koster samfunnet kommer
sjelden eller aldri offentligheten for øre. At
ovennevnte miljøfaktorer også medfører
slitasje og stress på alle plan vil før eller siden påføre samfunnet store kostnader. Utvalget vil henstille til ledelsen om å ta et
initiativ for å komme ut av dagens uføre.
Det bør sies klart fra overfor de ansvarlige
myndigheter at slik situasjon er, kan arbeidsmiljøvernloven ikke etterkommes på
våre arbeidsplasser.»

Umbau und Erweiterung
von Wasserkraftanlagen
Oversatt til norsk blir det «Ombygging

og utvidelse av vannkraftverk», og
dette var temaet for en internasjonal
kongress i Airich 28/2 —2/3. Her
hjemme brukes navnet «Opprusting»,
som for oversiktens skyld kan klassifiseres i følgende kategorier:
Øke nedbørfelt
Redusere vanntap
Øke bruttofallhøyde
Redusere falltap
Forbedre virkningsgrad
Redusere juridiske restriksjoner

Redusere tekniske restriksoner
Øke installasjon
Øke magasin
Små kraftstasjoner
Hittil har storparten av interessen
her i landet dreiet seg om punkt 10. det
viktig å huske at betydelige energimengder også kan skaffes under de ni
andre punktene.
For tiden prioriterer NVE opprusting så høyt at man sendte hele fire sivilingeniører til Ziirich, to fra VU og
to fra SBG. Vi håper å bringe en fyldig,
men ikke alt for teknisk beretning i
neste nummer.
FOSSEKALLEN
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Tankerrundtsikkerhetsseminaret
i NVE
Av sjefingeniør Jørgen Sørensen

Er sikkerhetsarbeid i NVE det samme som «å se spøkelser ved høylys
dag»? Har slikt arbeid i det hele noe for seg? Er det rettet en etterretningstrussel mot etaten? Men selv om det var helt klare bevis for interessen som 1 det skjulte drev kartlegging av vår elektrisitetsforsyning, ville
det ikke være spilt arbeid å prøve og demme opp mot slikt? Det var slike
spørsmål som ble reist på et sikkerhetsseminar i NVE i dagene 21. og
22. februar i år der generaldirektør, direktører og fagsjefer stilte opp.
Seminaret var . på ingen som
helst måte en hysj-hysjforestilling,
men tvert om lagt opp med sikte på
å spre informasjon om sikkerhetsarbeid utover hele etaten. Det kan
bli sagt at slike forestillinger skal
man holde seg unna. Det kan bli
oppfattet som upopulært å rykke ut
folk av velferdsstatens dvaletilog beslaglegge kostbar tid!
Men ledersjiktet i NVE møtte
mannjevnt opp. Det ble ingen dvaletilstand hverken under foredrag
eller i diskusjoner, men friske fraspark slik vi kunne vente det under
programsekretær Heradstveits ledelse, ja, til tider ble det nesten som
«på sparket»!
Sterke krefter fra Forsvarets
overkommando,
Direktoratet for
sivilt beredskap, Statens Vegvesen
og Olje- og energidepartementene
m.fl. dekket foredragene den første
dag. Det ble gitt en bred framstilling av det omfang fremmede staters etterretningsvesen har her i
landet og som i like høy grad er
rettet mot sivil som militær virksomhet. Det er en total kartlegging
av vårt forsvar og infrastruktur
som foregår. Denne virksomhet
drives ikke fordi man allerede har
fattet noen bestemmelse om å
iverksette anslag mot vårt samfunn, men fordi de aktuelle informasjoner må være klare hvis bestemte situasjoner oppstår.
Slike anslag behøver ikke å være
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en modernisert utgave av en 9. april-situasjon. Det kan tenkes andre
former for maktanvendelse. Disse
kan nettopp komme til å spille på
hittil ukjente metoder og mål uten
at man selvfølgelig kan se bort fra
det massive angrep i tradisjonell
stil. De moderne industrisamfunn
har blitt sårbare. Aksjonere mot

Jorgen Sorensen

deres infrastruktur,
eksempelvis
elektrisitetsforSyningen,
kan få
vidtrekkende følger i kombinasjon
med en alminnelig krise- eller beredskapssttuasjon. De fleste virkninger av en lammelse av elektrisitetsforsyningen er klare nok, kanskje bortsett fra den psykologiske
effekt som vil ligge i dette under
forhold der myndigheter og befolkning allerede kan være satt under
sterkt press.
Betydningen av å ha en godt utbygd motivering for beredskap og
sikkerhetstjeneste innen den sivile
del av statsforvaltning ble sterkt
fremholdt av flere foredragsholdere fordi vårt forsvar er et totalforsvar. det vil si at det er våre
samlede sivile og militære ressurser som settes inn til forsvar
av samfunnet.
Vårt militære
forsvar er mer avhengig av sivil
støtte enn i de fleste land vi kan
sammenligne oss med. Derfor blir
det så nødvendig å ha sikkerhetstiltak også på sivil side. Er dette så
mulig? Hva kreves i tilfelle av tiltak
og forutsetninger?
Den avgjørende faktor for å
skjerme viktige sikkerhetsforhold
bl.a. i forbindelse med elektrisitetsforsyningen er de ansattes motivering. Elektrisitetsforsyningen er de
ansattes motivering. Elektrisitetsforsyningen og dermed NVE's
virksomhet er så spredt utover hele
landet at noe i retning av et felles
oppsyn med sikkerheten er utelukket. Relativt sett har elektrisitetsforsyningen meget få ansatte. En
håndfull personer har ansvar og
oppsyn med omfattende anlegg og
installasjoner. Dette stiller store
krav til oppmerksomhet i mange

forbindelser — — —.

Motivering vil aldri være nok
for å legge opp en brukbar holdning til sikkerhetsspørsmålene. På
et felt hvor nyttevirkningen av tiltak og påbud iblant kan synes
fjerne og angå forhold som kan
synes å ligge langt fra egen situasjon, er det fare for at den enkelte
mener seg istand til selv å overprøve tiltakene. Dette kan ha forbindelse med at vi ansatte i NVE til
daglig er omgitt av store mengder
informasjoner om bl.a. elektrisistetsforsyningen. Med årene foreligger det fare for at vi sløves. Etter
hvert ser vi på disse informasjoner
som selvfølgeligheter. Og at følgelig alle og enhver kan få tak i dette.
Derfor er det avgjørende at arbeid med sikkerhet har hold i lover, reglementer og instrukser som
er kjent og blir håndhevet og respektert. Heldigvis har myndighetene vært forutseende her. NVE
kan gjennomføre sine sikkerhetstiltak på basis av både generelle sikkerhetsbestemffielser for statsforvaltningen
og spesiallover for
elektrisitetsforsyningen. På seminaret ble dette fremholdt i foredrag
og fra tilhørere. Det er aldri opp til
den enkelte å avgjøre om lover og
bestemmelser gitt i henhold til lov
skal følges. Innen statsforvaltningen er det for øvrig et sjefsansvar å sørge for at sikkerheten blir
dekket i underliggende ledd.
Sikkerhetstiltak spenner fra helt
enkle forholdsregler til omfattende
regelverk og tiltak for å beskytte
graderte opplysninger. Statsinstitusjoner kommer lett i en dobbeltstilling her. Dels hensynet til å gi opplysninger til publikum og legge
fram materiale i konsesjonssøknader m.v., dels de krav en usikker

omverden medfører for statlig
virksomhet av den kategori NVE
omfatter. Diskusjonen under seminaret viste at det er behov for atskillig avklaring her.
Kraftforsyningen kan i bestemte
situasjoner komme til å spille en
betydelig rolle for vår evne til å
holde ut og overleve.
Det er en viktig del av NVE's
oppgaver å arbeide for at både
NVE selv og kraftforsyningen for
øvrig blir best mulig rustet for
dette.
Oberst Rollem fra Vegvesenets
militærkontor fremhevet at slike
hensyn var gitt høyeste prioritet i
Vegetaten og tatt med som et hovedpunkt i etatens målformuleringer. Han understreket den vekt
som er lagt på å bevisstgjøre Vegvesenets personell i distriktene når
det gjelder etatens beredskapsmessige betydning, herunder sikkerhetshensyn.
Situasjonen for NVE og Vegvesenet er på mange måter av samme
natur. Det viser seg bl.a. med den
interesse fremmed etterretning har
vist for begge etater. Andre store
statsetater er i liknende situasjoner.
Dette ville i alle tilfeller være naturlig, men forsterkes ventelig
under våre forhold fordi den sivile
del av statsforvaltningen er et så
viktig bidrag til totalforsvaret.
Det er tegn som kan tyde på at
interessen for sikkerhetsarbeid ikke
er på topp i den sivile del av statsforvaltningen. I mange demokratiske land kan det se ut til at interessen for beredskap i sin alminnelighet er avtagende paradoksalt
nok. Uten en omfattende opplysningskampanje, vil dette øke på så

lenge det ikke skjer drastiske forandringer — — —.
En rimelig grad av sikkerhetstjeneste er en viktig del av den totale
beredskap.
I det videre arbeid med sikkerhetstiltak i NVE og for den del i all
statsvirksomhet, må det være klart
at frèmmed etterretning og ulovlig
innsamling av oplysninger foregår
hver dag. Motforholdsreglene må
derfor baseres på den daglige innsats hos den enkelte. DeUe stiller
sikkerhetstjenesten i en annen stilling enn de fleste andre oppgaver
vi må løse for å dekke våre mest vitale interesser.
Sikkerhetsseminaret i NVE var
et forsøk å på å øke forståelsen for
disse spørsmål.

Hogga, et nytt prosjekt
for statskraftverkene
Nedstrøms Tokke er det et uutbygd
fall på ca. 13 m ned til inntaket for .
Vrangfoss kraftstasjon. Hittil har det
vært diskusjon om hvem som skal
være byggherre, men i brev av 12/1
ba Energidepartementet om at Statskraftverkene snarest mulig igangsetter
planlegging.
På fallstrekningen er det sluser ved
Hogga, Kjelldal og Lunde. Kombinasjonen skipsfart/ vannkraft er vanlig
mange steder i verden, men sjelden i
Norge. Dette gjør prosjektet spesielt interessant.
SBG skal nå lage en generalplan.
Planområdet ligger i Nome komme og
er relativt tett befolket. Det er mange
alternativer. I et av dem utnyttes ca. 10
m fall i Hogga/ Kjelldal, og man produserer ca. 70 GWh/år.
FOSSEKALLEN
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Øvre Tinnå

Prosjektet ble beskrevet i nr. 1.
Hvilken vassdragspolitisk lærdom
kan høstes av denne saken til nytte
for planlegging i andre vassdrag?
Korn innstillingen fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF)
unødig sent?
Skiensfjordens
kommunale
kraftselskap (SKK) startet planleggingen i 1975. DVF's uttalelse er
datert 27/10-78.
I NOU 1977:1, utkast til ny
planlegginslov, ble tilsvarende problem diskutert, men uten å avspeiles i selve lovutkastet. Statskraftverkene kommenterte dette i brev
av 22/8-77:
Det burde komme tydeligere
fram i loven at man vil lovfeste
en plikt for offentlige etater til å
samarbeide med planleggeren,
slik at de ikke lenger kan «sitte
på gjerdet» til søknad er innsendt. Etter vår mening må man
sterkere enn hittil satse på å utnytte begrensede ekspertressurser bedre enn i dag, og det tilsier
at ekspertene trekkes inn tidlig i
planleggingsprosessen.
Skal
dette ha håp om å bli alment akseptert, må man legge vekt på å:
1. ha uavhengige eksperter
2. forstå at planlegging og politiske vedtak er ledd i samme
prosess.
Det skulle neppe være tvil
om at de beste resultatene fås
ved intimt samarbeide under
prosessen, ikke ved drastiske
endringer under de avsluttend
politiske vedtak.
For vannkraftprosjekter er det to
lover, men forhåndsmelding av
planlegging er kun lovfestet i vassdragsreguleringsloven.
Øvre
Tinnå, som er en ren fallutnyttelse,
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dekkes av vassdragsloven alene, og
DVF kan derfor forsvare seg formelt med å si at man ikke visste
om SKK's planlegging før man fikk
søknaden til uttalelse. Etter min
mening skulle DVF, som har distriktskontorer, klare å følge med i
hva som planlegges i vassdragene.
Men likevel burde det vurderes å
endre vassdragsloven slik at den
får samme krav til forhåndsmelding som i vassdragsteguleringsloven.

Det hadde vært nyttig å få vite
om Øvre Tinnå er et ledd i en
«fiskeverneplan» eller om man
innfører som prinsipp at DVF's
krav ikke kan diskuteres. I det
første tilfellet bør man snarest mulig få en landsomfattende fiskevernplan. Derimot i det andre tilfellet betyr ikke lenger ordet «flerbruksplan» en optimal kombinasjon av fiske, energi og annen
bruk, men at energien bare kan
høstes i det vannet som blir igjen
når fiskesektoren har fått det den
forlanger.
Vern eller flerbruksplan?Selve
vedtaket er lett å akseptere, men
som planlegger kunne man ønsket
fyldigere premisser. Også dette ble
nevnt i ovennevnte
brev av
22/8-77:
Av to grunner vil vi ha nytte av
fyldige premisser for en avgjørelse:
.1. som støtte under iverksetting
av vedtaket, det vil si som
grunnlag for å bestemme detaljer som ikke fremgår klart
i vedtaket.
2. som politisk signal ved planlegging av andre prosjekter.

Erik Tondevold

Moderne vannkraftplanlegging
er kostbar og belaster begrensede
personalressurser. Det ville derfor
være en tanke med en totrinnsprosess. I dette tilfellet kunne man i
første trinn avgjort hvilke vannmengder som måtte slippes ut i
elva. Ble vannslippingen for stor,
kunne SKK ha stoppet videre planlegging, og mye hadde vært spart.

Etter vår mening har mange
vedtak hittil hatt tynne premisser, og det har gjort vårt arbeide
vanskeligere enn nødvendig.
Man bør se nærmere på om det
er mulig å få med et krav om
premisser i selve lovteksten, og i
den forbindelse viser vi til bygningslovens § 95.3 som krever
at avgjørelser begrunnes.
Norges vannkraftpotensial
I Stortingsmelding
nr.
42
(1978 —79) om energiøkonomisering nevnes muligheter for å øke
utnyttelsen
av vannressursene,

bl.a. ved å utnytte fallhøydene bedre ved å bygge nye kraftverk.
Særlig interessante er uutbygde fall
nedstrøms nåværende magasiner.
Oppstrøms Øvre Tinnå er det ca.
1850 mill, m3 magasinkapasitet.
Hovedstyrets avslag gjør det naturlig å spørre om det finnes
mange tilsvarende prosjekter, som
også må anses uaktuelle heretter.
Hvis ja, bør man redusere tallet for
Norges praktiske vannkraftpotensial. Typisk for Øvre Tinnå er at
fallstrekningen ligger i bebygd område i lavlandet og at vannet føres i
tunnel. Jeg tror vi må innse at slike
tunnelalternativer vil få vanskeligheter under konsesjonsbehandlingen.
I hvert fall må vi være forberedt
på betydelig vannsliping, og hertil
kommer falltap.
Den viktigste lærdommen av
denne saken er at vi på steder hvor
demmingskadene
ikke blir for
store, må satse sterkere på alternativ hvor fallet utnyttes med kombinert dam og kraftstasjon. Dermed
forblir vannet ute i dagen. Antakelig burde man kunne akseptere noe
større demmingsskader enn dem
som ble godtatt i de siste prosjektene i denne kategorien. Til gjengjeld ville man få utvidede muligheter for akvakultur (dyrking i
vannet), som på grunn av stabil
vannstand ikke ville få de samme
problemene som i reguleringsmagasiner.
Vannstanden

dag vil man dessuten holde lav avstand for å øke fallhøyden i Mæl
kraftstasjon. Etter en utbygging
ville redusert fallhøyde i Mæl bli
motvikket av økt fallhøyde i Øvre
Tinnå, og dette ville presset vannstanden oppover. Forholdet ble

Erik Tøndevold

Det glatte lag
«Fredagsklubben»
Til opplysning for dem som ikke
måtte' være i bildet, som det heter, har
det i lang tid nå, innen Statskraftverkenes bygningsavdeling, eksistert en ordning der medarbeiderne samles til
«Fredagsmøtet». I og for seg hefier det
seg
intet
originalt
ved
det.
«Fredagsklubber» og «Onsdagsmøter»
finnes t haugevis, men det er i emnene
som tas opp, møtenes form og ledelse at
«Fredagsmøtet» har klart å kaste seg
et hestehode foran, synes vi.
Forleden fredag stilte således laboratoriesjef Leif Torgersen, Swix Sport
AIS, veltrimmet, med nysmurt snakke-

i Tinnsjøen.

Av oppstrøms
delfelter har
Tinnsjøen den desidert laveste
magasinprosenten, så dette alene
medfører at Tinnsjøen ofte er dårlig oppfylt for å unngå flomtap. I

ikke nevnt i søknaden eller under
konsesjonsbehandlingen.
Reisende langs riksvei 37 kan
ikke ha unngått å se de store tørrlagte områdene ved Månas utløp.
Hva mener de fastboende og hytteeierne på Mæl?

tøy (lyseblått for middels treg forsamling) og stor koffert. Det viste seg ganske raskt at Swix-professoren smurte
tykt på og oppnådde full klaff, som det
heter oss eksperter imellom. Til tross
for seige moter til å begynne med i form
av snø i teorien, snøkrystaller og molekyler, begerkrystaller med meget variabel struktur o.l. bar det videre framover mer eller mindre grov- og finkornet. Fiolett kunne brukes på begge sider av null grader. Luftemperaturen
står på boksene. sa eksperten, og det
kan jo være greit, da man ikke alltid
husker å ta med termometeret på skituren. Ved en bestemt temperatur går
snø over til annen konsistens, for ikke å
bli beskyldt for å være unøyaktig.
Glivoksen på for- og bakski startet
sin jevnt oppadglidende kurve i 1974,
da glassfiberskiene så dagens lys for
første gang. Blå er den vanligste og Polar for meget lave temperaturer. Rød
Spesial dekker fra minus 1 til pluss to i
fallende snø. Sølvklister for hardt føre
med mye kvist og annet rusk og rask i
løypa, sa Swix-professoren. Han ga
sine tilhørere det glatte lag, så å si.
Interessant var det, og lærerikt var
det inntil han åpnet vitenskapskofferten
og begynte å presentere innholdet i den.
Da var det virkelig vanskelig å henge
med, og «professoren» brøt målsnoren i
ensom majestet langt foran oss andre.
Det var gutten med lyseblått blikk som
ikke sto fast hverken i sludd eller regn.

Leif Torgersen

Sophus
FOSSEKALLEN
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Carsten Schultz Sotaaen
til minne

Overingeniør Carsten Schultz
Sotaaen døde 6. mars 85 år
gammel.
Den som i lengre tid har hatt
sitt virke innen elektrisitetsforsyningen her i landet, det være
seg i NVE, i et elverk, eller i
andre sammenhenger, har ikke
kunnet unngå å støte på navnet
Sotaaen (CSS) i elektrotekniske
tidsskrifter. Han varierte for øvrig med diverse psevdonymer
når han undertegnet sine mange
artikler. Blackbrook og Neåtos
er eksempler på det. Han var
nemlig en flittig skribent og opplysningsmann.
Det var ham
maktpåliggende
å
formidle
kunnskap og erfaring fra sitt
arbeidsfelt, noe han også var
flink til å få andre innen faget
til å gjøre.
Ved siden av å være interessert og intenst arbeidende ingeniør, fikk han utløsning for sitt
overskudd og sin virketrang på
flere områder. Han var i mange
år timelærer ved Oslo Tekniske
skole og holdt kurs i brannetterforskning ved Politiskolen. Han
etterlot seg for øvrig en stor
samling
illustrasjonsmateriell
fra sin gransking av elektriske
brannårsaker. Sotaaen var redaktør av bladet Elverksjefen i
mange år, og bladet nådde i
hans tid en popularitet som
gjorde det til det mest leste blad
blant elverksfolk, fordi det var
lettlest og praktisk, slik at også
travle driftsfolk, fra direktør til
læregutt, kunne finne noe mat-
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nyttig, uten altfor tidkrevende
anstrengelser. Han interesserte
seg også for vårt eget etatsblad
som etter hans forslag ble kalt
«Fossekallen». På den tid var det
ennå en ærefull oppgave å utnytte våre «hvite kull», men
navnet var nok ment å skulle
henlede tankene såvel på mystikken og skjønnheten som på
vår praktiske bruk av fossekraften.
Undertegnede har hatt den
glede å arbeide sammen med Sotaaen et par år i Elektrisitetstilsynet. Man skulle ikke være
lenge i hans selskap før man ble
klar over at en hadde med en
særmerket og sterk personlighet
å gjøre. Han var hjelpsom og
omgjengelig, kunne lytte til
andre, men hadde sine meninger
og sine meningers mot. Han
sparte seg ikke, var stadig på farten, gav råd og veiledning i
større grad enn han kritiserte og
gav påbud. Både som fagmann
og medmenneske gav han av seg
selv mer enn de fleste, var trofast både i arbeid og i vennskap.
Han var i beste forstand et fint
menneske som satte mer inn på
å gjøre det som var rett og godt
enn å få det godt.
Sotaaen vokste opp i Ålesund
hvor hans far var statsingeniør.
Sin ingeniørutdannelse flkk Stoaaen ved Trondhjems Tekniske
Læreanstalt, det som nå er ingeniørhøyskole, og han fikk videreutdannelse hos ASEA i Våsterås. Etter kraftverkspraksis
kom han allerede i 1921 til
Elektrisitetestilsynet

med

de

beste kvalifikasjoner som en
praktisk utdannet elektroingeniør den gang kunne få. Da han
sluttet i 1962 var han overingeniør og sjef for El.tilsynet i 2.
distrikt. Etaten, hans mange kolleger og venner takker ham for
trofast og fruktbart virke gjennom mange år.
Hans Hindrum

Offentlege tenestemenner
ikkje politiskeevenukkar
Tenestemennene i departementa er
verken talsmenn for dei samfunnsgr.uppene dei kjem frå eller nøytrale regeltolkarar og ekspertar, men først og
fremst forsvararar for dei institusjonane dei arbeider i. Dette går fram av
ei undersøking som professor Johan P.
Olsen og stipendiat Per Lægreid har
gjort, og som er referert i februarnummeret av Administrasjonsnytt. Tenestemennene framstår med andre ord
som representantar for dei oppgåvene,
verkemidla og målgruppene dei er
sette til å ivareta.
Det har skjedd ei avbyråkratisering
av departementa i den forstand at klassiske kontrollformer er mindre viktige
enn den utveljinga og forminga som
skjer gjennom karriereavansement og
gradvis tilvenning til departmentskulturen. Utdanning frå universitet eller
høgskular er inngangsbilletten for dei
aller fieste departementsfunksjonærane, og framleis er juristane den profesjon som dominerar. Samstundes er
det klare grenser for yrkeserfaringa til
tenestemennene. Mange kjem rett frå
eksamensbordet. For dei fleste blir departementstenesta ei livslang karriere.
Administrative toppstillingar kan som
regel berre nåast etter lang og trufast
teneste. Dei som får slike stillingar, har
i mange år blitt vande til dei verdiane
og synspunkta som departementa står
for.
Det er ei myte at tenestemennene sit
nedstøva bak tunge departementsdører. Dei er aktive i samfunnslivet som
medlemmar i parti, organisasjonar og
ad hoc aksjonar. Der dei tek del, spelar
dei ofte ei leiande rolle. Førestillingar
om tenestemennene som politiske evnukkar er med andre ord lite realistiske, går det fram av Administrasjonsnytt.

En støttespillerforlateretaten

Erling Thomassen trekker seg nå tilbake etter 38 års tjeneste. Vi mister en
støttespiller og nok en forankring bakover i en tid da mye var annerledes i vår
etat. Det føles som et tap.
Thomassen begynte i den tidligere
Kraftverksavdelingen i 1941 og var de
første årene knyttet til anlegg og drift
av fjernledninger og understasjoner,
etter 1947 hovedsakelig ved drift. Han
var i mange år driftens eneste bygningstekniske fagmann sentralt. Fra
den spede start i Østlands-området ble
hans virkefelt gradvis utvidet til hele
landet. Hans spesielle fagområde ble
etter hvert prosjektering, oppførelse,
drift og vedlikehold av hus, hytter og
lagre. Det finnes en god del av dette
slaget rundt om i landet, signert Thomassen, som bærer preg av enkelhet og
stil og viten om hvordan ting skal fungere.
Gjennom sin virksomhet er Thomassen blitt kjent med svært mange i vår
etat. Han er over alt høyt aktet både
som fagmann og menneske. Han har et
spesielt lag med mennesker. Han er av

dem som ikke stikker seg frem, men
hvis nærvær i høy grad føles og det på
en god måte.
Selv om han nå går av, blir han
neppe arbeidsledig. Han har hus og
hytte å ta vare på og han har skyldfolk
som trenger både bygningsteknisk og
annen bistand. Og bistand får de, kjenner vi Thomassen rett. Mon tro han nå
får tid til å dyrke sitt talent for tegning
og maling? I alle fall takker vi for et livs
innsats i vår etat, for godt og rikt samarbeid og ønsker lykke til på veien videre.
Thor Voldhaug

Erling Thomassen forlater nå sitt skrivebord og blir heretter å fmne i pensjonistenes rekker.

Både takkens ord og humoristiske bemerkninger ble rikelig servert under «avskjedskaffen». Fra v.: Thorlelf Hoff, Thor Voldhaug,
Erling Thomassen og Ditlef Smith.
FOSSEKALLEN
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ENGEBRET SOOT's CANAL
130 år gammelt pion&anlegg i
vassbygging
Av forstkandidat0. Dammerud
Langt inne på skogen nær grensen til Sverige der Akershus og
Hedmark fylker, støter sammen,
finner vi vannskillet mellom Haldensvassdraget og Mangenvassdraget.
Mangenvassdraget har avløp til
Sverige og drenerer et betydelig
skogområde i Norge. Dette forhold
har i flere hundre år avstedkommet
mye slit og mange spekulasjoner
for å kunne beholde tømmeret fra
dette området innenfor landets
grenser for videre foredling. En tid
fløtet man tømmer gjennom Sverige for så å ta det inn igjen i Norge
lenger syd, men dette førte til at
nordmenn som betalte bedre pris
enn svenskene, samtidig kjøpte
svensk tømmer og innførte til
Norge. Svenskekongen Gustav III,
forbød derfor fløtning gjennom
Sverige. Man var altså heller ikke
den gang interessert i noen
«Volvo»-avtale.
Engebret Soot (1786 —1859),
husmannsgutt fra plassen Sot i
Aurskog, var en selvlært mann
med mange ideer som viste stor ininteresse for fysikk og hadde en
særdeles praktisk sans. Han ble en

mer av stein tettet med «rosentorv»
(Sphagnum).
Soot's Canal er et klenodium i
historie på
tømmertransportens
linje med «Kjerraten i Åsa» (tidl.
beskr. i Fossekallen) som fraktet
tømmer fra Steinsfjorden til vass-

dragene i Nordmarka for videre
fløtning til Christiania. Soot's Canal inngikk i et helt system av anlegg som gjorde det mulig å frakte
i
Skjærvangen
fra
tømmer
Mangenvassdraget til sjøen Setten
øverst i Haldensvassdraget.

_ •'

.Å•ak•
av sin tid størstevassdragsingeniører. Utallige vassdragsanleggog reguleringer ble utført i hans regi i
Haldensvassdragetog også i Sverige. Soots Canal (Grasmo kanal)
og OtteidCanal må sies å være de
betydeligste. Soot's Canal, som
Soot bygget etteri 1847 å være blitt
pensjonert mot sin vilje, var det
første kanalanleggmed sluser her i
landet. Forløperfor kanaliseringen
av Haldensvassdragetog Skiensvassdraget. Soot bygget også den
første reguleringsdami Maridalen. Utsnitt av kart over FREDRIKSHALDS VASDRAG, bilag til KANALViESEHan var spesieltkjentfor sine dam- NETS HISTORIE 1881.
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Etter flommen i 1977 står bare murene igjen. Bildet viser samme del av kanalen som forsidebildet sett nedenfra.

Fra plassen Velta ved Skjervangen ble flalelagt tømmer sluset
opp i det oppdemmede Stenstjern
gjennom 10 porter og derfra opp i
Mortsjølungen gjennom 6 porter,
tilsammen ca. 1,5 km. Portene
hadde 2 alens dybde og løftet tilsammen 80'. Herfra ble flakene
fløtet langs det 2,5 km lange vannet og tatt på hestejernbane 1,8 km
til Tvillingtjern. Her ble tømmeret
igjen kastet på vannet og fløtet over
tjernet og gjennom en 527 meter
lang kanal før det ble sluppet gjen-

nom en 126 m lang renne til Gulltjern. Herfra ble tømmeret fiøtet
ned Hvervselven til Setten gjennom en lang tømmerrenne.
Den 20. juli 1849 ble Soot's Canal åpnet med en storstilet fest som
i en samtidig avisartikkel er beskrevet slik:
I Anledning af Slusernes Aabning havde Hr. Soot foranstaltet
en storartet Fest, hvortil der var
kommen Folk fra langt bortliggende Egne. Fra Frederikshald

mødte en Deel af de første Lastehandlere. Man samledes i en
stor af Hr. Soot opført Pavillon,
der var smagfuldt decoreret
med Grønt. Efter her at have indtaget en Frokost, gik man i
Procession til den nederste
Sluse, hvor man gik ombord i en
meget stor Baad, kaldet Dromedaren, der indtog over 100 Personer. Her holdt Hr. Pastor
Faye en Tale, hvori han udviklede Foretagendets Betydning
baade .for dets nytte i den HenFOSSEKALLEN

sigt, hvori det var opført, og i A
mindelighed som det .første Foretagende af dette Slags i vort
Land og gav Canalen Navn af
Engebreth Soots Canal. Man begyndte • derefter Opstigningen
ved Sluserne. Eftersom de passeredes blev der talt nogle Ord
og tildeels sunget en Sang.
Sluseportene var givne følgende Navne: Norge, Oscar,
Sverige, Constitutionen, Frederikshald, Statsraad Stang, Professor Schweigaard,
General
Birh, Peder Anker, Pastor Faye
og Procurator Fiirst, Lensmand

Haneborg (Hr. Soots ældste
Velgjører), Dines Soot (efter Hr.
Soots Søn, der har bistaaet ham
ved Arbeidet), Caroline Soot
(efter Hr. Soots Datter), Mad.
Wiel, Jensen (Fuldmægtig for
Frederikshalds
Lastehandlere,
der havde assisteret Hr. Soot).
Medens man passerede op efter var Bredderne .fuldt besatte
med en Mængde folk, der var
komne til .fra en lang Omkreds.
Efterat være passeret Sluserne
gik man til Pavillonen, hvor en
stor Middag for flere• hundrede
gjæster vare foranstaltet. Midt

paa Bordet stod blant Andet en
heel stegt Qvie med forgyldte
Horn og Kniv og Gaffel i Munden. Da middagen var tilende
blev Qvien baaret udenfor, hvor
lemi blev overgivet den forsamlede Mængde. Senere begyndte
et Bal, saavel i Pavillonen, som
udenfor i en lund, hvor der var
lagt et Gulv. Under hele Festen,
der varede til den lyse Morgen,
blev der musiceret af et Musikcorps bestaaende af endeel af
Bygdens bedste Gaardmandssønner, der i Frederikshald
havde lært at blæse paa for-

Tavle oppsatt ved øvre sluse ved Mortsjolungen som viser nummer og navn på sluseportene.
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og spilskjellige Instrumenter
lede med overraskende Præcisin
Den hele Fest
og Færdighed.
og
Wertelighed
bar Præg af
og det var besynMunterhed,
at see en saa stor
derlig
Mængde Mennesker samlet paa
et forhen saa øde Sted.
Der blev saavel under Opstigsom ved
ningen af Sluserne
en
udbragt
Middagsbordet
Mængde Skaaler med passende
i
Taler og Sange forfattede
denne Anledning.

Engebret Soot var ikke kjent for
å være den mest ordholdne og
mange var de klager som kom fra
hans oppdragsgivere. Lett kunne
det heller ikke være å utvise punktlighet med det store distrikt og alle
jern Engebret Soot måtte ha i ilden.
En del vanskeligheter skyldes antakelig også at Soot var meget slett i
skrivekunsten, imidlertid var han i
sitt fag så genial at han tross all
misnøye, stadig var den tømmerhandlerne i Fredrikshald måtte ty
til for å løse transportoppgavene i
vassdraget.
For å få bygget kanalen måtte
kongelig konsesjon innhentes for å
foreta nødvendige ekspropriasjoner da en av de berørte grunneiere
motsatte seg anlegget. Byggingen
ble finansiert ved et statslån på
5000 spd. Kanaldirektør Waligorski godkjente planene, men ga uttrykk for at Soot's omkostningsoverslag var altfor beskjedent. I siste
omgang ble Soot pålagt å bygge
kjerrat i stedet for kanal. Soot
brydde seg imidlertid ikke om dette
og bygget sin kanal. Kanaldirektøren betegnet anlegget som meget
slett og spådde ikke lyse utsikter

Rester av nedre sluse ved Stensrudtjern.

for driften. Likevel besto anlegget
til 1932 og lånet var tilbakebetalt
etter 10 år.
Anlegget hadde en kapasitet på
4000 tylfter tømmer. Saugbruksforeningen kjøpte det hele for 15 000
spd. i 1869 og foretok div. regleringer for å skaffe nødvendig
driftsvann og kapasiteten økte til
7500 tylfter. Siden ble kapasiteten
øket ytterligere og i 1920 ble transportert 18 564 tylfter tømmer som
må ha tilsvart 50 000 —100 000
m3.
Slusekammerene i øvre del av
kanalen var i sin tid bordkledd inn-

vendig og de seks sluseportene ble
restaurert av Saugbrugsforeningen
til firmaets 100-års jubileum i
1959. Disse sto til 1977 da de ble
tatt av en flom og portene ligger nå
lagret i kanten av et jorde ved
Stenstjernet. Av slusene står bare
murene og øvre sluseport igjen.
Teknisk museum og Eidskog kommune arbeider med planer om restaurering av dette kulturminne.

Litteratur:
Vidar Parmer:

setraktene.

Floting i de sørlige gren-

1959.
FOSSEKALLEN
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Storprosjektet,380 kV-ledningen
Kvilldal-Holen-Røder startet opp
380
kV-Iedningen
Kvilldal
—Holen —Rød er 192 km lang.
Den er blant de lengste vi har bygget. Den skiller seg også ut ved sin
beliggenhet i forhold til havets
nivå. Rundt regnet tredjedelen av
ledningen går gjennom utpreget
høyfjellsterreng i høydenivå mellom 1000 og 1100 meter over havet. Resten av ledningen går for en
vesentlig del i 600 til 800 meter
over havet.
Noen få nøkkeltall:
625 master
8 500 tonn stål til master, innkjøpsverdi av master ca.
60 mill. kr.
1 200 km strømførede line,
innkjøpsverdi ca. 34
mill. kr.
62 000 dagsverk, dvs. 75 mann
i gjennomsnitt av tidsrommet 1/79 til 10/82.
Det er bygget, og vil bli bygget,
mange veger i forbindelse med
dette prosjektet. De fleste veger
bygges i samarbeid med grunneierne. På visse strekninger, spesielt

Fundamentet til en av de første mastene er støpt. Fra v.: Per Songe, Johan Granjord og
Bjørn Aabø.

de vestre, vil det være nødvendig å
benytte helikopter til transport av
mannskap og materiell.
De første arbeidene på selve
kraftledningen ble startet opp i januar i år i Drangedal. Bildet er fra

mast nr. 660 og viser ett av de
første fundamenter som ble støpt.
Det andre bildet viser den nye,
fine brakkeforlegningen i Drangedal, hvor mannskapene er innkvartert.
R. Johnsen

„
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Trist og tørr?
Dårlige skjemar
etterlyses

Til redaktøren!

Etter siste møte i bladstyret, tenkte
jeg: Hvorfor ikke høre hva andre synes
om Fossekallen og ikke bare synspunkter fra oss som sitter i bladstyret,
hvorpå jeg foretok en liten rundspørring, en slags «minigallup».
Men det har meldt seg vanskeligheter. Det er forferdelig vanskelig å få
kvinner til å uttale seg. Kommer det av
at de ikke leser bladet, og hvorfor gjør
de ikke det? Er bladet for kjedelig?
Min spørrerunde kan kanskje ha sin
misjon, for hvis det også blant «det såkalte sterke kjønn» er noen som foretrekker annet stoff enn bare fag, så kan
vi få en rettesnor om hva man skal basere seg mest på. Formålet med Fossekallen er jo at det skal være et blad for
alle ansatte i «vesenet», både på anlegg
og kontor, kvinner som menn, fag- og
lekfolk samt for pensjonistene. Fag
kan leses i Teknisk Ukeblad f.eks.
Nå er jeg så heldig at jeg sitter på et
forværelse og har således ganske stor
trafikk av begge kjønn inne hos meg,
men i og med at det i vårt direktorat
ikke er så veldig stor administrasjon,
men mest fagfolk, må nødvendigvis de
fleste spurte bli «hannkjønn», selv om
vi i vår etasje har en kvinnelig sivilingeniør også. Til sammen har 1 1 personer uttalt seg, fire kvinner og sju
menn i aldersklassen fra 20 tii ca. 60
år. De fleste i gruppen er over 30 år.
På spørsmål om de leste Fossekallen
var svarene forbausende
positive.
Samtlige leste bladet selv om tre-fire av
deltakerne la til at ikke absolutt alt ble
lest. Når jeg kom inn på hva slags stoff
som ble foretrukket, var ønskene nesten like mange som deltakerne.
«Kalle», sport og intervjuer er trukket

fram som ettertraktet stoff, reportasjer
og intervjuer er ønskelig, noen vil ha
fagstoff, andre absolutt ikke, men
blant de spurte ingeniører går tendensen i retning av ikke fagstoff — merkelig nok. Ellers synes gode artikler å
være noe å satse på, og da ikke spesielt
NVE-stoff.
Meningen om bladet hadde alle avskygninger fra «all right» og bra til
kort og godt — dårlig. Men, en kan
ikke underslå at vektskålen tippet over
til litt tørt og kjedelig, og at morostoff
som vitser, tegneserier, morsomme
episoder og de ansattes fritidsinteresser
og hobbyer ble vist større oppmerksomhet. Stoff om de forskjellige avdelinger, personale, historikk og diskusjoner kunne også tenkes. Om det
hadde skjedd noen endring med bladet
i det senere? Her gikk tendensen klart i
retning av at det hadde blitt penere. Seg
er klar over at de synspunkter som her
er trukket fram ikke kan gi et representativt bilde av hva Fossekallen bør
være. Dertil er gruppen alt for liten,
spørsmålene for få og lite varierte, og
framfor alt at undertegnede disponerer
alt for snau tid til en eventuell større
«markedsundersøkelse».
I beste fall
håper jeg å ha vekket andre til å si sin
mening om disse spørsmål.
Jeg har imidlertid kommet til den
konklusjon at fagstoff ikke leses av så
veldig mange, slett ikke av legfolk,
men av noen få ingeniører. Det morsomme er at også disse foretrekker i
det store og hele reportasjer etc. Det
ser ut som om dette er et alminnelig
ønske. Noen variasjoner har vi jo i og
med at noen foretrekker internt stoff,
men den store masse foretrekker reportasjer fra anlegg, personer, steder,
også historikk.
M.h.t. hva de fleste savner, så er
dette forskjellig. Det viser seg at noen
vil ha litt hobbyer, hobbyspalte? Noen
vil høre om sin kollega, mange vil ha
noe med humør i, morsomme episoder etc.
Kari Dietrichs

Det kan oppstå konflikt mellom det
som er rasjonelt og effektivt i forvaltningen og det som er det overfor publikum, sier lederen av Skjemautvalget,
Walborg Krosshaug, i en samtale med
Administrasjonsnytt. Utformingen av
offentlige skjemaer er i mange tilfelle
avhengig av datamaskiner. I den forbindelse kan det fra tid til annen se ut
som om maskinene bestemmer over
oss, og ikke omvendt. Vi må ikke produsere skjemaer som er effektive sett
fra forvaltningens synspunkt, men
som skaper problemer og kanskje
mindreverdighetsføleler hos brukerne.
I dag er det en rekke skjemaer som
går ut til tusenvis av mennesker uten
på forhånd å være blitt prøvet på publikum. Dette er ifølge Walborg Kroshaug dårlig ressursbruk. Un understreker at utvalget gjerne vil ha tips fra
publikum og eksempler på dårlige
skjemaer og standardbrev. Slike skriv
kan sendes til Skjemautvalget,
Forbruker- og administrasIonsdepartementet,
Postboks 8004, Dep. Oslo I .

Sigurd Nesdal
radio
Den tidligere redaktør av Fossekallen, avd.ing. Sigurd Nesdal opptrådte forleden i radioens programpost «Frimodige
ytringer». Interessant og tankevekkende kåserte han om problemer knyttet til den tiltakende
arbeidsledighet og fordelingen
av det gode og positive som nettopp ligger i å ha en arbeidsplass
å gå til. Kåsøren kom også inn
på tidligere tiders knapphet på
arbeidsplasser, og hvordan man
den gang forsøkte å løse flokene.
Vi gir Nesdal honnør for et
tankevekkende og godt framført
kåseri, og ønsker ham velkommen tilbake med mer frimodighet.
—Sy.S —
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Stor deltakingog eit velarrangert
Østlandskraftverkenesskirenn på
Dalen i Telemark

.

Tokkeverkene sto i år som arrangør
av Østlandskraftverkenes skirenn. Dei
hadde lagt ned eit stort og grundig arbeid på førehand for å få til eit vellykka arrangement. Det skulle da også
vise seg at det heile blei prikkfritt gjennomført. deltakartalet var i år nesten
90, og til tross for mange tilreisande
hadde ein makta å skaffe innkvartering
til alle.
Skirennet starta laurdag kl. 14.00.
Det var to klasser, ei A-klasse som
gjekk 10 km der beste tid vann, og ei
B-klasse som gjekk på middeltid
(idealtid). Dessverre var ikkje veret det
beste. Det var 5 —6 varmegrader, regnbyger og ein del vind. Dette gjorde at
mange hadde smøringsproblem, men
om ein ser bort frå dette gjekk det heile
greitt unna.
Alle var nok ikkje like godt føre-

budd til konkurransen. Kondisjonen
varierte mykje frå person til person.
Det same kan ein seie om utstyret. Her
var alt frå flottaste glassflberskia med
tilhørande «fartsdressar» til «eplenikkers»og gode garnle«treplankar»med
Kandaharbindingar. Tevlinga tapte
ingenting på dette, tvert om blei han
enda meir fargerik. sjølv om alle tok
seg ut og ga det dei hadde, var det likevel ein fin «det viktigaste er ikkje å
vinne, men 'å delta»-stemning blant
deltakarane. Alle sette stor pris på å
kome saman for å treffe gamle og nye
kjente frå heile Østlandet.
Den flne stemninga følgde med på
skifesten om kvelden. Ein hadde planlagt å leggje festen til Tokkeverkenes
velferdshus på Dalen, men med det
høge deltakartalet vart det nødvendig å
flytte han til Samfunnshuset. Også her

gjorde arrangørane ein kjempeinnsats.
Dei hadde pynta opp med furubar i
ribbeveggene og tulipanar på borda.
Salongmøblar og stålamper var blitt
flytta over frå velferdshuset. Ja, det
vart så fint, lunt og hyggeleg at det reint ikkje var til å tru at det var i eit
samfunnshus ein var. Halvor Sandåk
frå arrangementskomiteen ønskte velkomen til bords og retta samtidig ein
takk til alle dei som hadde hjelpt til
med å førebu og gjennomføre arrangementet. Driftsbestyrar Tvedt sa i sin
tale at han var glad for den store interessa for skirennet og streka under kor
mykje positivt det lå i slike tevlingar.
Etter middagen takka Velferdssjef
Graatrud for maten og eit prikkfritt arrangement. Ein skulle tru alt hadde
vore planlagt til minste detalj. Derfor
både ros og honnør til arrangørane.

Det herska stor spenning I mMområdet,da del raskaste loparane vart varsla oppe I skogbrynet.
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Etter dette var det klart for premieutdeling. Det var eit stort premiebord å
gå til åtak på, og det var da også slik at
alle som hadde deltatt fekk sin premie,
stor eller liten.
Det blei kan hende mange blomar til
arrangørane dette, men eg meiner
kvart ord er på sin plass. Derfor passar
det kanskje å slutte av med eit par strofer frå Tokkesangen, ein av songane
frå middagen:
Telemark-sjelen
toner i felen
gangar og springar er dølenes dans,
fossefall-duren,
hele naturen,
bergtar oss alle i hele sin glans!

Her er turbiner
og magasiner,
her hentes ur-Norges innerste saft,
kabel på kabel
går som en snabel
ut gjennom berget med masser av
kraft!

Nokre resultat:
A-klassa — 10. km
Under 35 år:
I. Olav Skogheim,

Driftsk.,

Agnar Haugen, L.omr. 5
Olav Seltveit, Tokke

Oslo
31,15
33,47
35,38

35 —42 år:
Knut Solvang, Mår
32,00
Gudmund mykstu, L.omr. 5
Magne Øygarden, Tokke
34,05

43 —50 år:
Magne Romtveit, Tokke
Arvid røv, Tokke
Alf Karlsen, Hakavik

35,57
37,37

55 —59 år:
Oddvar Setrang, Flesaker
Nils Horn, L.omr. 2
Kåre Akselsen, tokke

B-klassa — 5 km, Middeltid:
35,24
37,45
44,00

Nytt fra skyttergruppa

M29 skyttergruppes
luftgeværlag til 4. div.
Da vi startet høsten -78 var det
ingen i gruppen som hadde tenkt at vi
skulle vinne vår divisjon. Ingen av de
skytterne vi kunne stille gjennom 6
runder hadde konkurrert tidligere i
denne øvelse — 3 hjemme- og 3 bortekamper. Vi skal ikke fremheve noen
— vi satte nye «pers» flere ganger alle
sammen underveis og etter hvert ble
selvtilliten større og større.
Uten tap til og med femte runde fant
vi ut at vi skulle stille 3-mannslag i
kretsmesterskapet som gikk torsdag
24. februar. Hvordan vi ligger an der
vet vi ikke ennå, men resultatet vi oppnådde var det beste vi hadde prestert til
dato — og da 6. runden skul1e gå 26.
februar 1979 burde vi ha ventet oss et
antiklimaks, men våre forventninger
ble skrudd opp og vi fablet om
for denne runden.

50— 54 år:
Ole Vedhus, Nore
Bjørn Kollbotn, Tokke

36,36

Harald Graatrud, Velferdsk. 35,02
Sissel Bjørtuft, Mår
35,05
Torunn Nylund, Driftsk., Oslo
35,20
Thor Johansen

Knut Tjugen og Reidar Haugerud
greide seg bra — riktignok ingen ny

ning presset som var følbart for de
aller fleste, også blant våre motstandere, så ledet vi når det var Roar J. Breviks og Erik Pallesen Mustikays tur —
Brevik hadde tross advarsel i mot det,
fylt seg med, middagsmat
og Pallesen-Mustikay hadde kun spist 2 skiver,
egg og bacon til lunsj (gått inn for en
slankere linje)!
Førstnevnte sprakk p.g.a. for full
mage og sistnevnte p.g.a. tom mage,
han begynte å tenke på rundstykker og
wienerbrød da det gjensto 3 serier. —
Resultatet for begge var bånn , — og
vi regnet vel begge med at vi som lag
hadde tapt, da vi gikk fra standplass.
— Men det er to lag som konkurrerer
og når poengene ble lagt sammen viste
det seg at det var flere som hadde sommerfugler i magen og «olja knær»,
m.a.o. vondt på standplass. Summa
summarium vant NVE 6. runde med
778 mot NKF's 762 og vi gikk dermed
ubeseiret gjennom 5. divisjon med resultat som gir opprykk til 4. divisjon.
Oppmann
FOSSEKALLEN
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Trangtom plass
på pressekonferansen

Ovenstående bilde forteller med all
mulig tydelighet at interessen var på
topp blant avisfolk og rpresentanter
for andre massemedia, da NVE i februar arrangerte pressekonferanse
anledning offentliggjørelsen av de såkalte reviderte prognosene.
Pressekonferansen
fant sted i
«Speilsalen» i Middelthunsgate 29, og
det var generaldirektør Sigmund Larsen som ledet det hele. Som allerede
nevnt var oppslutningen om konferansen nesten uventet stor, og det ble etter
hvert temmelig trangt om plass. Ingen
hadde egentlig noe imot det, en viktig
samfunnssak sto på programmet og
en endeløs rekke av spørsmål ble avlevert i rask rekkefølge, da journalistene slapp til etter den innledende orientering.
De reviderte prognosene er underkastet inngående behandling både
aviser, radio og TV, hvorfor en ikke
finner grunn til å ta for seg detaljer
her og nå.
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De nye prognoser viser at behovet
for kraft i 1985 vil være 62 TWh til
den alminnelige forsyning. Dette tallet vil øke til 76 TWh 11990, 89 TWh
i 1995 og 106 TWh i år 2000. Den
gjennomsnittliger årlige økning er beregnet til 2,8 TWh. Så synker tallet til
2,6 TWh fra ca. 1990 og framover for
så å stige igjen til 3,4 TWh fram mot
slutten av perioden. Hva det siste
prognosetallet angår er det bemerket
at ved energiøkonomisering og eventuell sterk global prisheving på
energi, kan dette tall bli redusert. Til
slutt i NVE's brev til OED heter det
bl.a. at det kan settes spørsmålstegn
ved om forbruket vil fortsette å stige
ved slutten av vårt århundre i så sterk
grad er forutsatt her. Satsing på energiøkonomisering,
prisheving
på
energi og andre forhold kan komme
til å senke forbruksnivået i forhold til
det er beregnet, heter det.
Om pressekonferansen som helhet
er å si at den ble presis og greit avvik-

let, den lange rekke av spørsmål som
førtes i marken ble avparert med klare
og konsise svar, og interessen var det,
som nevnt, ingen ting å utsette på.
også NVE stilte solid lag på pressekonferansen, men i antall ble det slått
mange ganger av de frammøtte journalister. Ved enden av bordet fra v.:
Generaldirektør Sigmund Larsen,
elektrisitetsdirektør Asbjørn Vinjar,
info.sjef Øystein Skarheim og o.ing.
Kjell Køber. Videre — helt til venstre
langs veggen: Sjefen i Vassdragsdirektoratet, direktør Hans Sperstad,
direktør for Statskraftverkene, Sig.
Aalefjær og administrasjonsdirektør
Erik Nybø.
Fagsjef Jon Tveit og o.ing. E. Kindingstad deltok også i konferansen.
Begge sitter til venstre for generaldirektøren, men dessverre skjult på bildet.

Kristiansand driftssentral

Bildene
viser
kristiansand
driftssentral som ble satt i drift
høsten 1977. Dette er en driftssentral som er basert på et meget moderne prosessdataanlegg
og som
arbeider mot kraftsystemet “online» og i «real-time».
For å øke driftssikkerheten
er
hele dataanlegget
dublert. Programsystemet
har en database
som har stor betydning for kontrollsystemets fleksibilitet, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved et eget
dataoppbygingsprogram
kan databasen endres og utokes v.h.v. operatorinngrep ‘ia tastatur og fargebildeskjerm.
Den «Gammeldagse» mosaikkta‘ len som har vært vanlig til nå,
er erstattet av et oversiktsbilde på
fargeskjermen.
Fargene
endrer
seg dynamisk med nett-tilstanden.

Tilgjengeligheten
for kontrollsystemet er dessuten meget stor
%edat resenedatamaskinen
samtidig blir oppdatert og ‘ed at data-

basen periodisk blir kopiert til
masselageret fra hurtiglageret.
Prosjektleder er overing. Rolf
Sand‘ik, SEK.

F C) S S E i A1II
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Skidagen

Hovedkontoret har igjen hatt sin
tradisjonelle skidag. Tirsdag 20. februar var dagen i år, dette var 2 uker
tidligere enn vi har brukt å ha skidagen
de siste årene. Forskyvningen av tidspunktet ble gjort i håp om å få noe bedre vær enn det vi har hatt de siste
årene. Det må vel sies at vi delvis lyktes i å oppnå dette. I år var det overskyet oppholdsvær, god sikt og godt
skiføre (2 —3 minusgrader), men sola
manglet. Ser vi på været i første uka i
mars (Holmenkolluka), hvor vi har
brukt å ha arrangementet, var det i år
også for det meste meget dårlig vær.
Hvis det ikke kommer inn alt for
mange protester, er det vel grunn til å
tro at skidagen vil bli lagt til samme
tidspunkt neste år. Vi vil prøve å få
skidagen til onsdag igjen, bl.a. for å
hindre kollisjon med bridgeklubben
om bruk av kantina.
Så over til selve arrangementet, i
fjor ble det prøvd et tilbud for trimløpere med merket løype til Kobberhaughytta (9 km) og servering av kaffe og
wienerbrød. Vi syntes det var bra oppslutning om tilbudet i fjor med 60 personer, men i år var det 109 som fikk
servering på Kobberhaughytta. Denne
delen av arrangementet synes dermed
å være så populær at det bør vel bli en
tradisjon.
Langrennet ved Frognerseteren har
lange tradisjoner, og deltakertallet holder seg ganske konstant. I år var det 73
som fullførte og 2 —3 som brøt løpet.
Hyggelig var det at 5 damer deltok i
langrennet. Av resultater skal nevnes
at Arne Lium tok en klar seier i herreklassene, videre fulgte E. Beheim, K.
Stabell og E. Torsethaugen. Man registrerei- også at de beste i de eldre klassene går virkelig fort på ski. Blant damene var det Marit L. Fossdal som tok
en klar seier, ellers var det jevnt og bra
nivå på alle damene.
Skioppmann
Resultater:
Klasse 1:
I. M. L. Fossdal
B. Torgersen
A. Martinsen
L. Eliassen
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21,13
24,55
26,12
26,49

Klasse 3:
A. Lium
E. Beheim
K. Stabell
E. Torsethaugen
0. Skogheim
K. Repp
P. Halle
L. Bogetveit
S. Kroken
E. Lien
J. Aabel
A. Rydalen
I. M. Sæveraas
J. Alne
14. J. K. Johnsen
16. B. Aspen

29,50
31,53
31,59
32,01
33,04
34,42
35,08
35,59
36,01
36,10
36,32
36,45
37,20
37,53
37,53
38,20

Klasse 4:
0. Solheim
I. Glende
K. Schjetne

36,04
37,06
37,55

G.
E.
R.
0.

Taaje
Fladvad
Nylund
Gunnes

38,51
39,49
39,54
40,00

Klasse 5:
I.P. Røiri
T. Josefsen
K. Lindseth
J. Tveit
E. Kielland
A. Andreassen

33,26
34,14
36,51
38,23
40,02
40,24

Klasse 6:
J. Andersen
0. Stokkebø
T. Vinje
0. Andreassen
N. Horn
K. Berg
E. Haugen

37,52
37,58
38,41
39,10
40,34
42,27
43,20

Statskraftverkenesutsetting av fisk i 1978
har vært følgende:
Laksesmolt

Innset-verkene:
Skjomen
Glomfjord kraftverk
Rana-verkene:
Rana
Korgen
Vefsn
Aura-verkene:
Surna
Svorka
Bævra
Eira
Aursjømag. m/ flere
Grytten-anleggene:
Vikfalli:
Eidfjord-anleggene:
Tysso:
Vestlands-verkene:
Mauranger
Tokke-verkene:
Nore-verkene:

6 300

smolt

Innlandsørret
-somrig

1-somrig2

1 400
8 000

31 500
16 000
15 000

12 600

10 000
1 400
8 000

35 000
15 000
30 000*
51 100
2 850
15 000

3 150

220 900
* yngel
* * 1-somrig

Sjøøret-

3 000**

7 000

24 000

27 000
2 100
10 000
1 000
15 550

4 000

2 850
65 400
67 400

5 700
4 500

210 700

22 200

Elektrisitetsdirektøren:

Kalles refleksjoner:

Nye spenningsbenevnelser

Sleivspark
og fulgemokk

Siden midten av 1960-årene har
vi innen NVE stort sett brukt ensartede spenningsbenevnelser for
elektriske anlegg og systemer. Vi
har på dette området støttet oss til
anbefalinger fra IEC (International
Electrotechnical Commission) og
Norsk Elektroteknisk
I 1975 forelå IEC Standard Voltages, Publication 38 (5. utgave),
og i august 1977 kom Amendment
No. I. På grunnlag av sistnevnte
dokument ble «Norske normer for
spenningsverdier for elkraftsystemer», NEN 65.78, utgitt i 1978.
Spenningsbenevnelsene er som
angitt i følgende tabell:
Speningsverdier KV
Høyeste spenning
for materiell

Nominell spenning
for systemet

3,6
7,2
12
24
(36)
(52)
72,5
(123)
145
(245)

3,3
6,6
11
22
(33)
(45)
66
(110)
132
(220)
300
420
800

Merknad:
Spenningstrinn i parentes kan brukes når det er spesielt påkrevet, men
bør normalt unngås.
Materiell karakteriseres bl.a. ved
den høyeste spenning det er beregnet brukt for, mens systemer benevnes med nominell spenning for
systemet. For systemer med høyere
nominell spenning enn 220 kV
brukes samme spenningsverdi for
å karakterisere materiellet som for
benevnelsen av systemet.
Det vi tidligere kalte 275 kV systemet skal altså nå hete 300 kV sy-

stem. Benevnelsen 380 kV er tilsvarende erstattet med 420 kV.
Det er selvfølgelig lite ønskelig å
endre de spenningsbenevnelser
som hittil har vært brukt, og som
er godt innarbeidet. På den annen
side må en ha vektige argumenter
for å avvike fra internasjonalt anbefalte standardverdier.
Elektrisistetsdirektoratet
har
funnet det riktig å ta i bruk de nye
spenningsbenevnelser.
Saken ble
drøftet i direktørmøte 30.1.1979.
Der ble det bestemt at de nye spenningsbenevnelsene skal brukes generelt i NVE.
Gjennom NEVF har vi anmodet
elverkene om å bruke de nye spenningsbenevnelsene i sin brevveksling med oss.
Spørsmål kan rettes til overingeniør M. Nordby, EEP, som er
NVE'smedlem i Norsk Elektronisk
Utvalg 8, Standard spenninger.

Han Pelle har
tatt meg på fersk
gjerning. Her om
dagen fikk jeg følgende brev:
jeg veit du er stiv
i fingra, Kalle. Men
likevel trenger du
ikke en heil måned
på å skrive spalten
din. Du får også
bruke tid på å kontrollere det du skri~,
ver.
I nr. 1 sa du at
sia 1961 var tjue kraftstasjoner satt i
drift uten festligheter. Trur du Karl
Trasti fortjener et slikt sleivspark?

Spør redaktøren om å få låne nr.
4/64, så får du se at statsråden var av
gårde og innvidde Songa og Vinje.
Som gallonsfigur på NVE-skuta ser
det ut til at du har fugletekke. Dersom
du ikke sjøl har tid til å pleie den personlige hygienen, får du sende bud på
kammerherrene Gran og Folkvard slik
at de kan fjerne møkka.
Pelle

Nei til
oppdemming
Kongen har i statsråd i går enstemmig avslått en søknad fra
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen om å få demme opp
Svanesjøen med 16 meter.
Styret for konserthuset har
gjort Regjeringen oppmerksom
på at søknaden må bunne i
manglende kjennskap til faktiske forhold, og at NVE bør besinne seg i sin iver etter å skaffe

landet kraft, skriver Aftenposten.
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NVE's personale
Endringeri januar
og februar 1979
Nytilsatte:
Bjerke Anne
Bjørlykke, Gunnar
Budeng, Turi
Bøtun, Sigmund
Eliassen, Britt
Furuly, Anne Berit
Gaska, Svein
Gundersen, Johnny
Haraldsen, Tom H.
Henriksen, Eilert
Jensen, Laila Synnøve
Kristiansen, Atle
Kristiansen, Kjersti
Krogh, Rolf Medalen
Larssen, Marit
Lenes, Kaare
Mjørud-Gjulem, Åse
Olsen, Helene
Rønning, Oddvar Brekke
Smestad, Gro
Stensby, Hallvard
Strømsten, Tove E.
Swanstrøm, Edla
Tokerud, Jan
Trosdahl, Marianne
Zeiner, Haldis
Øygarden, Magne

Ktr.ass.
Avd. ing.
Ktr.ass.
Ingeniør
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Avd.ing.
Ingeniør
Konsulent
Avd. ing.
Ktr.ass.
Maskinist
Ktr.ass.
Ingeniør
Avd.ing.
Adm.sekretær
Ktr.ass.
Driftsarbeider
Ingeniør
Ktr.ass
A vd. ing.
Betjent Avd.ing.
Maskinm. ass.
Ktr.ass.
Tegnass.
Maskinm. ass.

SAA
SPK
AAØ
VHI
AAA
AAA
ESS
VHI
AP
SDF
AAA
Tokke-verkene
SAA
VHG
ESO
AAØ
VA
Flesaker trafostasjon
SDR
AAØ
SBG
AAA
SBP
Hasle trafostasjon
ET 2
SBP
Tokke-verkene

Avansement og opprykk:
Andresen, Arild
Antonsen, Klatts
Berntsen, Tor-Odd
Bj"esrstad,Per
Christensen, Arne
Gislefoss, Torstein
Jerisen, Torodd

Maskinm.ass.
Montasjeleder
Overing.
Maskinm.ass.
Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.

Halden trafostasjon
Omr. 2 ,
SDR
Tokke-verkene
SDS
SPV
VU

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

Ljøgodt, Trond
Johansen, Svein
Johnsen, Jan K.
Kalstad, Magne J.
Langkås, Per
Larsen, Svein
Michaelsen, Odd Just
Mikkelsen, Terje
Rist, Hans-Erik
Thomassen, Hallvard
Tveit, Jon
Vassbø, Ottar
Woldstad, Hans S.
Østhus, Nicolai

Overing.
Avd. ing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Konsulent
Avd.ing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Overing.
Maskinmester
Fagsjef
Montasjeleder
Overing.
Avd.ing.

Fratredelse med pensjon:
Dobloug, Helge
Overing.
Hagen, Reidar
Oppsynsmann
Thomassen, Erling
Avd.ing.

EKK
SVK
EEE
ET 4
SO
SEA
SKS
Vestlands-verkene
SPV
Halden trafostasjon
EE
Flesaker trafostasjon
EEP
VVK

ESF
Eidfjord-anleggene
SDB

Fratredelse, annen:
Bakke, Margaret Frøshaug
Berg, Unni
Furuberg, Svanhild
Hammervik, Gunnar
Heggøy, Karna
Karrevik, Rita
Krogh, Elisabeth
Narvestad, Asbjørn
Olsen, Knut
Stensønes, Berit
Ulriksen, Thorbjørn
Aass, Tor Syvert

Ktr.ass.
Ktr.fullm.
Bedr.sykepleier
Avd.ing.
Ktr.fullm.
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Ingeniør
Avd.ing.
Ktr.ass.
Avd.ing.
Avd.ing.

AAA
SAA
Eidfjord-anleggene
SBP
ET 4
AAØ
AAA
VHI
SEA
EA
SEL
SPV

Dodsfall:
Tangen, Halvor

overing.

SEU

