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Mikroprosessoren
vår venn?
Nok et moderne tidsuttrykk
er i ferd med å oversvømme
oss i vår daglige gjøren og
laden.
MIKROPROSESSOR!
For den ukyndige, som for
første gang tar uttrykket i sin
munn, synes smaken besk,
mystisk og ikke helt ufarlig.
Men, alt blir en vane, som
kjent, og vi har vennet oss til
så mye — etter hvert.
Også den offentlige forvaltning står overfor betydelige utfordringer skapt av den EDBteknologiske utvikling.
1960- og 70 årenes bruk av
EDB har for en stor del ligget
innenfor det økonomisk/administrative felt, så som lønns-,
regnskaps- og materielladministrative rutiner. I tiden fremover vil EDB-teknologien i
stigende grad bli brukt til andre
og nye formål. Her er det blant
annet
at
mikroprosessoren
kommer til å få et ord med i
laget. Her vil den gripe aktivt
inn i vårt praktiske arbeid på
mange plan. Den måler lufttrykket i våre bilhjul under
fart, og regulerer spenningsendringer og kurser uten menneskelig assistanse i våre anlegg. Det virker som det prak-

tisk talt ikke finnes begrensninger.
Derfor behandles mikroprosessorens konsekvenser i de alvorligste ordelag på kongresser
og konferanser verden over i
dag. Hva vil det bli igjen å
gjøre for menneskene? Ender
vi som overflødige i en datastyrt verden etter en overgangstid med stadig kortere arbeidstid, lengere ferier og lavere
pensjonsalder.
Uten
beske
konsekvenser kommer vårt omgjenge med mikroprosessorene
neppe til å bli.
Nok et datastyrt tankekors
ligger altså på lur foran oss,
ikke langt foran — nei, like
rundt hjørnet. Den tekniske utvikling skrider videre med
lange klyv. Så blir spørsmålet
i hvilken retning bærer det for
menneskeheten i sammenhengen. I beste fall på stedet
marsj, kanskje. Noen lykkeligere verden synes i hvertfall
ikke å stige opp i synsranden i
skjønn forening med de datatekniske muligheter — mikroprosessorene.
Det får være en trøst at vi
som regel tar feil i våre spådomskunster.
Red.

Kinareisen
Av BjørnBraaten

En norsk delegasjon med formål å kartlegge muligheter for samarbeid
mellom Norge og Kina innen vannkraftsektoren, besøkte Kina i februar/ mars i år.
Delegasjonen bestod av representanter for industrien, samt følgende
fra NVE: Sigmund Larsen (leder for delegasjonen), Ommund Hauge og
Bjørn Braaten.
Delegasjonen besøkte Peking og fikk dessuten som de første utlendinger anledning til å besøke kraftverksprosjekter i Syd-Kina. Denne
artikkelen beskriver turen og de turistmessige inntrykk en sitter igjen
med.
Peking
Peking er kalt verdens største
landsby. Dette skyldes lav og
spredt bebyggelse med store åpne
plasser/mellomrom i husrekkene.
Det eneste som minner om storby
er hovedgatene, som er enormt
brede, og de offisielle bygningene
som er utført i kostbar arkitektur,
mye av det russisk inspirert. Trafikken domineres av syklistene
som har egne filer i de større
gatene.
Privatbilisme er forbudt i Kina,
men biltrafikken er likevel stor,
vesentlig busser og offentlige
kjøretøyer. En som er vant til
norsk biltrafikk, legger særlig merke
til hensynsløs kjøring overfor myke
trafikkanter
og en ubehersket
bruk av hornet.
Hestekjøretøyer er forbudt i sentrum, men utenfor byen domineres
trafikken av tusenvis av disse.
Utenlandske gjester blir innkvartert på spesielle hoteller. Disse
er av varierende bygningsmessig
kvalitet, men servicen er som på et
middels godt hotell i vest. Personlig syntes jeg det var sympatisk
at absolutt ingen ventet eller
prøvde å få drikkepenger. På hotellene var det to kjøkken, et for vestlig mat og selvfølgelig et for kinesisk. Prisnivået var behagelig lavt,

en bra middag med øl og dessert
kostet ca. kr. 10, — —12, —. Prisstrukturen var forskjellig fra vante
forestillinger, idet en kopp kaffe
kostet ca. kr. 6, —, det samme som
den dyreste biffen.
Den kinesiske maten var naturlig nok bedre tilberedt enn den
vestl ige.

På den tiden vi var der, var hotellene overfylt av utenlandske forretningsfolk som skulle utnytte det
store markedet som nylig hadde
åpnet, samt turister, vesentlig
amerikanere. Dette gjorde at følelsen av å bo i en kunstig ghetto var
påtagelig, og kontakten med kineserne, bortsett fra våre verter, ble
heller dårlig.
Under vårt opphold var liberaliseringsbølgen på sitt høyeste. Som
ytre tegn på dette begynte stadig
flere å kle seg i avvikende farver,
og det ble arrangert dansetilstelninger med vestlig discomusikk på
hotellene og på klubber der utlendinger møttes. Ifølge presseopplysninger er det nå slutt på dette.
Våre verter tok oss med på flere

Parti fra den forbudte by, Peking.
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rundturer til severdigheter i og
rundt Peking. Jeg skal ikke våge
meg på å beskrive disse, bare konstatere at vi alle var svært imponert
over det vi så. For min del var jeg
mest imponert over nivået og tradisjonen innen arkitektur og kunst.
Samtidig var det skremmende å se
hvilken rikdom og luksus de kinesiske keisere hadde omgitt seg
med.
Av severdigheter nevnes: Muren, (ca. 2 t. biltur fra Peking), Den
forbudte by, (Residens for keisere
fra ca. år 1100, mange slott m. i alt
9999 værelser), Himmelens palass,
Ming-gravene og Sommerpalasset.
Alle disse byggverkene var meget
godt bevart, og det ble satset mye
på restaurering/vedlikehold.
Vi hadde en del med den norske
ambassade å gjøre. Ved siden av
ambassadepersonalet, 6 norske an-
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Himmelens tempel, Peking.

Mvetransport fra Canton.
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satte, delvis med familie, består
den norske kolonien i Peking av 4
studenter.
Reisen til Syd-Kina
Vi var i alt 10 dager underveis i
Syd-Kina, i provinsene Guicho og
Yunnan. Besøket fant sted midt
under grensekrigen mellom Kina
og Vietnam. Siden vi ifølge reiseruten skulle så nær som ca. 200
km fra grensen, var vi noe spente
på om opplegget kunne gjennomføres. Vår bekymring viste seg å
være fullstendig grunnløs, idet alt
ble gjennomført etter programmet.
Vi så heller ingen militær aktivitet.
Reisen til og fra Peking, en avstand på ca. 2500 km, foregikk med
fly. Transport for øvrig foregikk
med bil og buss. I Guicho-provinsen hadde vi sju limousiner til rådighet. Mottakelsen over alt var
fantastisk. Flere steder ble det hevdet at vi var de første utlendinger
på besøk, noe som virket troverdig
etter at det gjentagne ganger ble
rene oppløp i gatene når vi kom.
En gang i Guiyang, er det ingen
overdrivelse å påstå at atskillige tusen strømmet på for å få et blikk av
oss. Om kveldene var det ofte middag, etterfulgt av teater — eller kinobesøk. I salene var de beste plassene reservert for oss. En gang var
det til og med satt inn ekstra stoler
med tebord. Ved vår ankomst
reiste folk seg og klappet. For oss
var det naturligvis uvant å stå i
fokus på denne måten. Ikke
mindre uvant var det at vi ved slike
anledninger også skulle klappe
for oss selv.
Utenfor vår innkvartering, samlet det seg alltid en god del skuelystne, vesentlig barn. En kveld arrangerte duoen Kjærnsli (NGI) og

Opsahl (EGA) en liten konsert
«(Pål sine høner. . . .)». Dette ble
kvittert med at barna på sin side
sang en liten sang.
Vi reiste gjennom vilt fjellandskap fra 1000 —1800 m.o.h., med
topper opp til 3000 m.o.h. Klimaet
var subtropisk. Dette muliggjorde
dyrking av jorda langt over 2000
m.o. h.
jordbruket
prioriterer
Kina
svært høyt, hvilket vi fikk et meget
godt inntrykk av, idet bokstavelig
talt hver kvadratmeter jord, selv i
de bratteste fjellsidene, var utnyttet. Det ble dyrket mye ris, soya,
hvete og sukkerrør. Bananplanter
vokste vilt. Befolkningen bodde vesentlig i mindre landsbyer. Selv i
trange daler høyt til fjells bodde det
folk. Her hadde en enda ikke opplevet «flukten fra landsbygda».
Praktisk talt alt arbeid foregikk manuelt, til og med gjødsel og avling
ble for en stor del båret til og fra
markene i kurver. Det har liten
leveå sammenligne
hensikt
standarden med hjemlige forhold,
materielt sett er forskjellen alt for
stor, men folk virket friske, var
alltid blide og virket fornøyd med
tilværelsen.
Mat
Maten fortjener et eget kapittel.
Som offisiell delegasjon ble det gitt
mange middager, alle med returmiddag fra vår side. Et finere kinesisk måltid består av 12 —20 retter.
I Peking var vi på Peking-Duck-restaurant, hvor det ble servert ca. 20
retter, alle tilberedt av and.
Alle i delegasjonen hadde som
målsetting alltid å spise med pinner. Dette er enklere enn man tror,
og de fleste av oss greide etter noen
dager å spise på en anstendig måte.

Ved en kinesisk middag skal vertskapet alltid forsyne gjestene. Dette
ble tatt bokstavelig, med det resultat at våre tallerkener alltid var
fulle av mat, av og til også svært
fremmedartede retter som en satte
mindre pris på. Til middagene ble
det alltid servert øl, vin og brennevin. Det siste av typen «Moutai»
(56 %). Her er skikken at gjestene
alltid skal drikke ut glasset når verten gjør det. Denne delen av kinesisk skikk og bruk greide vi å følge
opp.
øvrige inntrykk
En sitter igjen med en følelse av at
en har fått et lite innblikk i et samfunn som fungerer. Alt vi så tyder
på at prioriteringene for et samfunn på dette utviklingstrinn er riktige. Visst kunne en se fattigdom,
men vi så aldri elendighet, og det
virket som om befolkningen har
dekket de elementære behov. Videre ble en imponert over hvor
velorganisert alt virket, og at alle
var i virksomhet med ett eller
annet. Nevnes bør også at delegasjonens reise ble helt prikkfritt gjennomført. Skikk og bruk er for oss
på mange måter fremmed, men
folk oppførte seg på en verdig og
selvfølgelig måte som virket ekte.
Kineserne opptrådte som perfekte verter, og med en høflighet og
hjertelighet som en sjelden opplever i vestlige land. Dette skyldes
antagelig en massiv historisk tradisjon, som har overlevet de store
omveltninger dette landet har gjennomgått det siste hundreår. Jeg
tror jeg har dekning for å hevde at
alle i vår gruppe sitter igjen med et
positivt og sympatisk inntrykk av
land og folk. Che-Che (tusen takk)
for en eventyrlig tur.
FOSSEKALLEN
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Videreutviklingav statens
planleggings-, og budsjettog
regnskapssystem
Av fagsjef Finn Gran
I departementenes interne telefonkatalog kan man under Finansdepartementets finansavdeling finne
Planseksjonen. Det er denne seksjon som innenfor departementene
skal ivareta «videre utvikling av
statens planleggings-, budsjett- og
regnskapssystem». Arbeidet skjer i
samråd med Statens RasjonaliserUtenfor departeingsdirektorat.
mentene, f.eks. NVE, er det Rasjonaliseringsdirektoratet som har hovedansvaret for utviklingen, men
da i samarbeid med Finansdepartementet.
Grunnlaget for arbeidet finnes i
NOU 1972:5 Programbudsjettering og Stortingsmelding nr. 37
(1973/74) Om den videre utvikling
av statens budsjettsystem.

NVE
Den første kontakt mellom Finansvårt fagdepartedepartementet,
fant sted så
R-direktoratet
ment og
tidlig som i november 1975. I løpet
av 1976 ble det etablert en prosjektgruppe som skulle undersøke
hvilke områder innen NVE som
best kunne egne seg som prøveprosjekt. Innen utløpet av året 1976
ble det besluttet å endre budsjettopplegget slik at
Kap. 985 Hovedstyret
Kap. 987 Tilsyn med elektriske
anlegg
Kap. 981 Tilskott til elektrisitetsforsyningen

Kap. 995 Forbygnings-senknings- og flomskadearbeider
utgikk mot opprettelse av et felles
Kap. 1885 Elektrisitets- og vassdragsforvaltning.
Beslutningen hadde ingen innvirkning på ka. 2454 Statskraftverkene.
Samtidig med opprettelsen av et
felles kapittel for NVE's forvaltningsoppgaver ble aktiviteten inndelt i 4 programmer:
administrasjon,
1. Generell
elektrisitets- og vassdragsforvaltning.

Generelt formål
Hovedhensikten med den såkalte
programbudsjettering er å etablere
et budsjettsystem som er orientert
mot de oppgaver som etaten skal
løse og som viser de ressurser som
kreves for å nå de oppsatte mål.
Fra NOU 1972:5 gjengis:
«Programbudsjettering må
første rekke ses som et styringsinstrument for den politiske ledelse og den administrative ledelse i departementene og statsinstitusjoner.»
Det heter videre i samme kilde:
vil
«Et programbudsjettsystem
kunne gi Stortinget og Regjeringen bedre muligheter for å bestemme omfanget, retningen og
fremdriften i den statlige virksomhet. Videre vil de politiske
myndiheter lettere kunne kontrollere at den fastlagte politikk
blir fulgt av administrasjonen.»
6
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Fagsjef Finn Gran.

Tilsyn med elektriske anlegg.
Hydrologiske undersøkelser.
Forbygningsvirksomhet.
Denne inndeling av programkategori 18.40 er foreløpig.
Inndelingen
i
programmer
henger sammen med hele statsbudsjettets inndeling i programområder hvor programområde 18 utgjør elektrisitets- og vassdragsformål.
Ved opprettelsen av Olje- og
energidepartementet
ble området
omdannet til olje-, energi- og vassdragsformål. Dette programområde er inndelt i følgende programkategorier:

18.10 administrasjon,
18.20
18.30
18.40
18.50
18.60

tilsyn
m.m.
forskning og utvikling
statlige aksjeselskaper
elektrisitets- og vassdragsforvaltning
energiøkonomisering
Statskraftverkene

Omtrent midtsommers 1977 ble
det gjort vedtak om å etablere prøvevirksomhet med programbudsjettering innenfor Elektrisitetstilsynet. Etter at denne konkrete arbeidsoppgave ble igangsatt ble den
nokså omfattende programorganisasjonen oppløst. Forsøksvirksomheten innenfor Elektrisitetstilsynet
har i det vesentlige gått ut på å registrere hvorledes ressurser fordeles på en rekke underprogrammer. Disse underprogrammer
er
ment å dekke den vesentligste aktivitet ved E-tilsynet:
Administrasjon
Informasjon (internt og eksternt)
Typebesiktigelse
Komiteer og utvalg

Besiktigelse og kontroll
Ekstern ekspertise. (Forvaltes
bare av EK)
Registreringen er basert på løpende føring av tidsanvendelse
(dagsverk) og notering av utgifter i
forbindelse med reisevirksomhet
m.v.
Etter at regnskapene for 1978 nå
er avsluttet gjenstår det å vurdere
resultatene av prøvevirksomheten i
Elektrisitetstilsynet. Denne vurdering vil avgjøre om forsøksvirksomheten skal fortsette.
Det er ganske vanskelig å skaffe
seg full oversikt over de forskjellige deler av NVE's regnskapsopplegg. Ved hovedkontoret føres den
samlede bevilgningskontroll på kapittel, post og underpost i statsbudsjettet, og her føres også oversikt over feIles finanskonti gjeld og
tilgodehavender
samt spesifisert
kostnadsregnskap for NVE's hovedkontor, dvs, for alle fire direktorater. Forbygningsavdelingen fører egne regnskap. Det samme gjør
Statskraftverkenes
større anlegg
under oppførelse og for en del statens kraftverker. Disse separate
regnskapsopplegg avgir sine resultater til hovedadministrasjonens
regnskapskontor (AAØ) som dermed har samlet oversikt.
Forskjellige prosjektgrupper har
gjennom tidene framlagt forslag til
styrking av økonomifunksjonene,
senest
LTP-prosjektgruppe
4/NVE, som avga rapport i 1976.
Også Riksrevisjonen har ved forskjellige anledninger gitt uttrykk
for at økonomi- og regnskapskontroll ikke ligger på tilfredsstillende
nivå. For Statskraftverkenes vedkommende har det i første rekke
vært foreslått å styrke den organi-

sasjonsmessige side ved økonomiforvaltningen.
For Administrasjonsdirektoratets administrasjonsog økonomiavdeling synes det mer
nødvendig å legge om selve regnskapssystemet. Det vil være nærliggende å legge om regnskapet i
forbindelse med anskaffelse av ny
EDB-maskin 1979. Jeg skal ikke
her komme nærmere inn på de forskjellige momenter for og mot en
omlegging. En nærmere utgreiing
om dette finnes i et AA-notat av 2.
mai 1978. Det bør imidlertid nevnes at AA i nevnte notat går sterkt
inn for å gjøre de enkelte fagavdelinger mer direkte ansvarlig for
budsjett og tilsvarende regnskapsførte utgifter.
I mars d.å. er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal bearbeide videre de synspunkter som er fremsatt i ovennevnte AA-notat. Arbeidsgruppen
omfatter
formelt
bare to personer, konsulentene 0.
Kallum, AA og T. Nesheim, R-direktoratet, men det er klart at øvrige medarbeidere må regne med å
bli engasjert i utredningsarbeidet. I
første omgang har arbeidsgruppen
fått i oppgave å utarbeide et forprosjekt som skal ta sikte på
Vurdere hvilke informasjonsbehov et nytt regnskapssystem skal dekke.
Utarbeide
oversikt
over
hvilke funksjoner et nytt
regnskapssystem bør omfatte
og hvilke endringer som er
ønskelige i forhold til nåværende system
Skissere hvilke fordeler og
ulemper et nytt regnskapsopplegg vil gi brukere av
regnskapsdata i og utenfor
FOSSEKALLEN
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Fjernstyring måling,
nytte og kostnad
Fjernstyring og automatisering er for
lengst innført og godteke av dei fleste.

ved bygging av eit anlegg som Kjela
kraftverk?

Dette utstyret har overteke mykje
einsformig rutinearbeid.

Det eg her siktar til er serleg 2. pkt. i
kontrakten mellom NVE og EGA på
fjernmåling av vannstand og flernstyring av tappeluker frå Ståvatn og
Langesæ.

Det ser ut for ein ikkje fagmann som
om det ikkje finnes grenser for kor
langt ein kan nå når det gjeld fjernstyring og automatisering.

Er det forsvarleg å reikne dette som
«pøIsa i slaktetida» i økonomiske innstrammingstider som i dag.
Eg vil understreika at eg her ikkje er
ute etter syndebukkar, men eg vonar å
få igang ein diskusjon om desse tingene, det er etter mitt syn på høg tid.
Halovr Midtveit
Tokkeverkene

Ei økonomisk og / eller driftsmessig
vurdering av dette vart etterlyst i arbeidsmiljøutvalet ved Tokke-verkene.
Ingen klara å skaffe noko slik vurdering. Eg våga da spørsmålet om dette
var fjernstyring/-måling
for fjernstyringens egen del?

Utløp av Nea

Skal ein vurdere dette vil eg tru at
ein betingelse var at ein vurdera nytten
og kostnaden med kvar einskilt større
investering. Kva er så større investering? Er til dømes kr. 500 000 — femhundretusen — noko å taka omsyn til

Kostnaden ved fjernstyring/vannstandsmåling av desse 2 magasin med
luker utgjør ca. kr. 500 000 for det
elektriske utstyret. I cillegg kjem det
bygningsmessige arbeidet, for meg av
ukjent storleik. Eg vil tru at ein kan
spørre om det er same når det gjeld det
utstyret som det er bilete og beskrivelse av på side 21 i Fossekallen nr.
3/79.

Fra Trondheim E-verk har VHL blitt
bedt om assistanse angående følgende
prosjekt:
Den nåværende terskel i Neas vestre
løp før utløpet i Selbusjøen er i dårlig
forfatning. Terskelen må forsterkes —
delvis med betong, delvis med grov
stein langs nedstrømssiden. Utforming
og sikring av den nye terskelen er blitt
utført ved hjelp av modellforsøk.

NVE i forhold til nåværende
opplegg.
Utarbeide tidsplan og kostnadsoverslag for delvis eller
hel (skrittvis) gjennomføring.
Vurdere hvilke konsekvenser
en omlegging av regnskapssystemet vil få for tilgrensede
funksjoner,
f.eks. innkjøp
(bestilling),
lagerregnskap,
fakturakontroll,
remittering,
EDB, revisjon m.v.
Vurdere i hvilken utstrekning
budsjettarbeidet og budsjettkontrollen vil bli påvirket.

Vurdere om, og eventuelt i
hvilken grad, en omlegging
vil gjøre det nødvendig eller
ønskelig med desentralisering
eller sentralisering av regnskapsfunksjoner.
Arbeidsgruppen skal så vidt
mulig begrense arbeidet til
kapittel 18 85.
Som nevnt foran er det en rekke
statlige organer som arbeider med
videreutvikling av statens budsjettog regnskapssystem. Styringsgruppen for det arbeid som nå intensiveres i NVE består av

fagsjef F. Gran, AA, kontorsjef
B. Nilsen, AAØ, rasjonaliseringsleder R. Petersen, R-direktoratet, byråsjef A. Aamodt,
OED, byråsjef F. 0. Sørensen,
Fd, konsulent N. F. Tambs, stedlig riksrevisjon (observatør).

Skal me så fylgje denne lina ukritisk?
Er det riktig med argument som at
dette er utviklinga, og den kan me
ikkje bremse?
Eg meinar nei, ikkje. fordi eg ser det
som mål å bremse utviklinga, men
nytte og kostnad bør ha eit visst forhold til kvarandre.
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Den endelige utforming av et
nytt regnskapssystem vil være helt
avhengig av NVE's fremtidige organisasjon. Vi får håpe at det ganske snart kommer klare signaler
om dette.

Natur, kulturog flerbruksplaner

Har vår klode plass til alle menneskene?
Svaret avhenger av vår kultur, som
har en videre betydning enn mange
tror. I leksikon er definisjonen: dyrking, foredling, dannelse, en menneskegruppes
materielle og åndelige
utviklingstrinn. Uten å være fagmann
på området kan man driste seg til å si
at det er fire utviklingstrinn i menneskenes utnyttelse av naturgrunnlaget:
Veidefolk (jakt, fiske og bærplukking m.m.).
Nomader.
Jordbruksfolk (fastboende).
Industri (spesialisering).
Karakteristisk er at lave trinn er mer
arealkrevende pr. menneske. Eller sagt
på en annen måte: Høye trinn gir
større produksjon
pr. arealenhet.
Gjennom historien kjenner vi mange
konflikter mellom to trinn, for eksempel måtte indianerne i Nord-Amerika
gi tapt for nybyggerne.
Man kan like eller ikke like utviklingen, men med fire milliarder mennesker får hvert menneske så liten
plass at verden må konsentrere seg om
trinnene 3 og 4 på landjorden. Trinn 1
er fremdeles viktig i havet, dog med
fangstmetoder som tilhører trinn 4.
Derimot i Norge har vi tilsynelatende god plass. Så lenge vi får kjøpt
mye mat utenfra og ikke tenker på solidaritet med dem som lever trangere,
kan vi båndlegge store arealer til trinnene 1 og 2:
Friluftsliv.
Tamreindrift.
Trolig vil vi i lengden ikke opptre så
egoistisk, men være villige til en mer
intensiv utnyttelse av Norges naturgrunnlag. I det siste har det kommet
mange initiativ om akvakultur:
Fiske som matproduksjon (trinn 3)
gir langt mer mat enn fiske som friluftsliv (trinn 1).
Mye av forurensningene er næring,
som bør utnyttes.
Ved intensiv utnyttelse blir det
trangere om plassen, og man får konflikter mellom brukerinteresser. Hittil

har det vært mye slåsskamp og lite
samarbeide. Skal fierbruksplanlegging
bli noe mer enn et fagert ord i festtaler,
må vi stille oss positive til konstruktive
forslag og være villige til å tenke ukonvensjonelt. Det er ikke dermed sagt at
alle forslag skal gjennomføres, men de
bør i hvert fall drøftes og i mange tilfelle utforskes ved hjelp av et prøveprosjekt.
Fiske som matproduksjon
Langs kysten er fiskeoppdrett en raskt
voksende virksomhet.
Men hvordan går det i innlandsfiske?
Nylig kom referatet fra symposiet
29 —31/5-78
om
«Vassdragsreguleringers biologiske virkninger i
magasiner og lakse-elver». Det ser ut
til at mye kan gjøres i magasinene selv
om elforsyningen fortsetter å manøyrere dem som hittil.
Stikkord:
I. Er næringskjeden brutt? I så fall
bør det vurderes å utsette nye organismer.
Er det nødvendig med kunstig repoduksjon (utsetting av yngel)?
Vil andre fiskeslag enn de nåværende kunne utnytte næringsgrunnlaget bedre?
Nye fangstmetoder.
Petter Vekterli, kommunepolitiker
og grunneier, hadde et meget tankevekkende innlegg. Hans erfaring var
fra de store regulerte sjøene Namsvatna, Vekteren, Limingen og Tunnsjøen i Nord-Trøndelag.
Forurensning utnyttet
som næring
Norsk institutt for vannforskning
(NIVA) utga rapporten «Biologisk resirkulering i vann» 13/4-78. Rapporten er skrevet av Ivar Haugen og Olav
Skulberg.
Hittil har man satset på to tiltak for
å redusere forurensning i vasdrag:
Fjerne forurening ved hjelp av renseanlegg.
Sørge for fortynning ved hjelp av
regulert vann.

Haugen og Skulberg har introdusert
nok et alternativ:
La forurensning inngå i en næringskjede, og høyere trinn høstes,
for eksempel fisk.
Konklusjon
På lang sikt blir vi nødt til å konsentrere oss om trinnene 3 og 4, og dette
bør derfor komme tydeligere frem i
vannressursplanleggingen
enn hittil.
Selvsagt vil vi fremdeles ha trinnene 1
og 2, og arealer for disse sikres ved
hjelp av verneplaner. Det er å håpe at
fagfolk i senere nummere vil fortelle
Fossekallens lesere mer om ovennevnte initiativ og om hvordan det går
med eventuelle prøveprosjekter.
Kanskje oppfattes denne artikkelen
som en lovsang til den uhemmede
vekstfilosofi? Det var ikke meningen.
Et annet alternativ er å stanse befolkningsveksten. Men her kan Norge bare
vente og se.
Etter min mening er det vår moralske plikt å forbedre utnyttelse av naturgrunnlaget så lenge verdens befolkning øker, og når stigningen forhåpentligvis stanser en gang, må forbedringen fortsette til alle får nok mat.
(Her er det forresten en parallell til
dagens norske debatt om kraftutbygging og energiforbruk.)
Erik Tøndevold

Jon Haaranes
ny formann i
avd. 61
Avd. 61 av NEKF har holdt årsmøte
og det nye styret består av følgende:
Jon Haaranes, formann (ny), Sigurd
Fisketjønn, sekretær (ny), Odd Heiland, kasserer og styremedlemmene
Richard Braathen (ny), Sigfred Valle
(ny), Trygve Lilleland (ny) og personalrepresentant Odd Johansen.
FOSSEKALLEN
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Storsmelli Førre
transformatorstasjon
Av Arne G. Pleym
skal ikke
Kraftforsyningsanlegg
bare bygges, de skal som bekjent
også drives. Driften foregår til vanlig nokså anonymt sett fra godtfolks side, helt til «noe» hender.
Fordi dette «noe» ofte fører til at
strømmen uteblir, kommer driftsrammen av og til fortere enn man
setter pris på inn i allmennhetens
fokus. Den feilen vi hadde i Førre
fredag 9/3 var litt utenom det vanlige, og derfor vil vi skrive om den
her.
Førre transformatorstasjon ligger innerst i Jøsenfjorden, en fjordarm til Bokn-fjorden i Rogaland.
Foruten 300 kV ledning til Sauda i
nord og til Lyse i sør, går det også
ledning til Tokke i øst. I forbindelse med Ulla-Førre-utbyggingen
ble det installert transformator 300
kV til 66 kV i stasjonen. Denne
forsyner Ullatransformatoren
Førre-anleggene med anleggskraft,
foruten at Suldal og deler av Hjelmeland kommuner også får kraft
herfra. Forsyningen av disse abonnentene går over en 66 kV ledning
transformatorstatil Hjorteland
sjon.
Feilen oppsto kl. 07.08, og startet som en ganske alminnelig feil
på 66 kV ledningen til Hjorteland.
For bortkobling av slike feil er det i
Førre installert en 66 kV effektbry-

ter, som er av den for fagfolk velkjente oljefattige typen. Bryteren
greide ikke denne koblingen, den
havarerte, noe som nok er uvanlig,
men som hender en gang iblant
likevel. Det som imidlertid skiller
denne feilen ut er at den utviklet en
oljestøvs-eksplosjon, idet finforstøvet olje fra bryteren ble sprøytet ut
i rommet. Denne sky av forstøvet
olje blandet med luft er så blitt anFOSSEKALLEN

De bygningsmessige skadene er store: Her detalj av sammenfoyning langvegg — indre tverrvegg etter eksplosjonen (bygningen er innvendig isolert med

Leca).
tent av den elektriske lysbuen som
fulgte like etter. Det var en lignende «mekanisme» i større skala
som førte til Tonstad-ulykken i
1973. Etter eksplosjonen oppsto
brann i oljen som rant ut av bryteren, og hele 66 kV- og 22 kV-anlegget ble sotet ned. Strøm- og

styrespenningstransformatorer,
og målekabler, isolatorer og cellearrangement i 66 kV-anlegget ble
skadet, foruten at selve effektbryteren ble ødelagt 22 kV-anlegget
kom fra det med bare små skader,
og kunne settes i drift igjen etter
rengjøring.

De største skadene oppsto imidlertid på selve bygningen, som er
av armert betong. utført forsterket
etter KSF's normer. Høyspentrommene ligger i 2. etasje, der den ene
langveggen er ødelagt. Den buler
ut, og «henger» stort sett i armeringen. Taket har fått en sterk bul,
den ene tak-bjelken er brukket
oppover. Foruten dette er til sammen 5 dører blåst ut, utgangsdøren
i 1. etasje ble slengt ca. 30 meter

avgårde. På taket av bygningen
står 300 kV overspenningsavledere
for transformatoren. Fordi taket
tok skade, brakk også festene for
en av disse.
Heldigvis var det ikke folk til
stede i stasjonen da uhellet fant
sted, så ingen personer kom til
skade. Drift ble gjenopprettet etter
ca. 15 timer over et provisoriurn
utenfor bygningen. Reparasjonene
vil bli omfattende: Vi håper på at

taket kan beholdes som det er med
visse forsterkninger, men søndre
langvegg må rives og bygges opp
på nytt. Det er da nødvendig å
støtte opp under taket med permanente søyler. I tillegg kommer selvsagt gjenoppbyggingen av det elektriske anlegget. Det vil ta flere måneder før anlegget er i normal drift
igjen.
Hvilke lærdommer kan vi så
trekke av dette uhellet? Først og

En av takbjelkene er brukket oppover.
FOSSEKALLEN
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Fastkraftbehovpå 100 TWh 11985

Sterk stigningi forbruketav
elektrisitet
Samkjøringens statistikk for første
kvartal 1979 viser at stigningen i forbruket av elektrisitet til alminnelig
forsyning er på 9,9% . Etter korreksjon for temperatur og for at påsken i

fremst at vi bør sørge for store nok
trykk-avlastningsåpninger
fra alle
rom som kan få innvendig overtrykk, slik at selve bygningen ikke
tar skade om uhellet skulle være
ute. Dernest har uhellet nok en
gang vist at medaljens bakside ved
bruk av olje som komponent i
elektriske anlegg ikke er å spøke
med. Oljefattige effektbrytere er
imidlertid i bruk i stort antall både i
vårt land og i utlandet, og generelt
sett bør ikke dette uhellet føre til
revurdering av slike brytere. Havari skjer oss alt sjelden, og
enda skjeldnere får feilene slikt
omfang som her. Men det er klart
at hendelser som dette setter ny fart
i diskusjonen om brytertype og
bryterfabrikat, særlig hvis bryterne
er plassert på steder der omfanget
av skaden ved et havari kan bli
stort (f.eks. i kraftstasjoner i fjell).
Den relativt nye brytertype basert
på SF„-gass som slukkemiddel har i
den senere tid kommet inn som et
interessant alternativ her.
Driftsfolk frykter som naturlig
uregelmessigheter og feil ved de
anlegg som er i deres varetekt.
Slike ting skaper problemer i vår
tilværelse, med mang en sur jobb
som resultat. Når det hele er over,
og det igjen er lys og varme i de tusen hjem, kan de av oss som ennå
har bevart sportsånden ikke annet
enn å kose oss over situasjonen. Jamen gikk det bra, lell! Vi får erkjenne at det er problemene vi
lever av.
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1978 var i første kvartal, blir stigningen på ca. 7,5% .
Den kraftkrevende industri har hatt
en økning i forbruket på 14,6 % i forhold til første kvartal 1978.
Alt kraftforbruk utenom den kraftkrevende industri inngår i alminnelig
forbruk, også treforedlingsindustrien.
Som et eksempel på øket kraftforbruk
grunnet
bedre
kapasitetsutnyttelse
nevner samkjøringen at treforedlingsindustrien ifølge Statistisk Sentralbyrå
brukte 33,2 % mer kraft i 4. kvartal
1978 enn i samme kvartal året før.
I et brev til Olje- og Energidepartementet påpeker Samkjøringen
at
driftsprognosene for de nærmeste år
peker mot et alminnelig elektrisitetsforbruk på 66 TWh i 1985. Dette tilsvarer en gjennomsnitts stigning på
4,6% pr. år, eller 0,6 % lavere enn den
årlige stigning de siste 12 år. Til sammenligning kan nevnes at NVE's
prognose for 1985 på 62 TWh er basert på en gjennomsnittlig stigning
på 3,7% pr. år.
I Samkjøringens prognose er det
ikke regnet med leveringsvanskelighe-

ter for olje, eller med vesentlige endringer i prisforholdet mellom oljeprodukter og elektrisk kraft.
Med tillegg av Regjeringens progrm om 34 TWh til den kraftkrevende industri, mener Samkjøringen at
det bør regnes med et fastkraftbehov
på 100 TWh i 1985.
NVE's anbefalte program for planlegging og utbygging av kraftforsyningssystemet til alminnelig forsyninger er 10 TWh lavere enn summen
av elverkenes ønsker om sikret krafttilgang. Samkjøringen advarer mot et utbyggingsprogram som ligger så langt
under det de ansvarlige for kraftforsyningen i de enkelte distrikt anser som
ønskelig.
Med den usikkerhet som på ny hersker på oljemarkedet, mener Samkjøringen at vannkraftutbyggingen
bør
forseres. Samtidig bør fleksibiliteten på
forbrukersiden utvides ved at flest mulig sikres mulighet for å dekke sitt
energibehov med alternativt elektrisk
kraft, olje eller fast brensel, fremgår
det av brevet til Olje- og Energidepartementet (ELI).

Miljøverndepartementets
utredningslyst

skylden på vassdragsreguleringene så
generelt som tittelen på utredningen
bærer bud om. Jeg mener at en tittel
som «Forurensninger i regulerte vassdrag» er langt mer dekkende. Feilen er
i de fleste tilfeller alt gjort ved at en har
brukt vassdraget som resipient. En begynner å få øynene opp for at fortynningsmetoden er forkastelig for å bli
kvitt avfall. Avfallet må heller kontrolleres ved at det samles og destrueres,
gjenvinnes eller lagres. Kan hende at
nettopp nye reguleringer kan sette fart
i dette arbeidet? Reguleringen fører til
at fortynningen blir mindre, og gamle
synder åpenbares.
Miljødepartementet har store ressurser å utrede for. Apetitten på emner
er upåklagelig. Men burde ikke departementet konsentrere seg om å bedre
miljøet ved å hindre utslipp, og ikke
bruke enhver anledning til å gi et spark
til vassdragsreguleringene?
Kjell Köber

NOU 1979:9 har sett dagens lys. Den
heter «Vannforurensning
ved vassdragsreguleringer». Miljøverndepartementet har ønsket å vise hvilke virkninger reguleringer og overføringer
har på forurensningssituasjonen
i
vassdragene. Dermed kan en i tide
gjøre forberedelser til å bøte på disse
virkninger.
249 objekter er undersøkt, alle av
interesse også når det gjelder regulering, for vannforsyning eller kraftutbygging. Det er uten videre klart at temaet er relevant for miljøvernarbeidet.
Dessuten er det klart at reguleringen i
seg selv skaper forurensning p.g.a utrasninger i magasiner, og erosjonen fører til «grumset vann» en del steder.
Men det må være helt galt å legge

Gjennomføringav kraftledningsprosjekter

Kommentarertil fagsjef Rolf Johnsens
artikkel i nr. 3/79 av Fossekallen.
Av overingeniorK. Johan Warloe

La det først være sagt at Statskraftverkene legger ned mer ressurser i planleggingsarbeid og utfører bedre arbeid
enn noen annen etat som arbeider på
dette området.
Det oppstår imidlertid problemer i
byggefasen når tidspunktet for idriftssettelse er fastlagt, og planleggings- og
vedtaksbehandlingsfasen tar lenger tid
enn beregnet.
Det er særlig vedtaksfasen, som
Elektrisitetsdirektoratet
har ansvaret
for, som kan by på forsinkelser. I vedtaksfasen er den «ordinære» tid bundet
av ekspederinger og behandling i kommuner og fylker og etater samt behandlingstiden i Konsesjonskontoret.
Behandlingstiden i kommuner og fylke
synes det å være små muligheter å få
ned. Ved innførelse av fylkeskommunene har heller behandlingstiden øket,
da erfaringsmessig fylkeskommunen
ikke vil uttale seg før kommunens uttalelse foreligger, og fordi fylkesutvalget ikke har møter så ofte.
Behandlingstiden ved Konsesjonskontoret er avhengig av tilstrekkelig
bemanning, og særlig erfarne folk til å
behandle de store og vanskelige sakene. Det er nå tatt skritt for å øke bemanningen, og for et mer hensiktsmessig opplegg. Konsesjonskontoret trekker på de andre avdelingene i Elektrisitetsdirektoratet og Natur og landskapsavdelingens
ekspertise
under
konsesjonsbehandlingen. Det er derfor
viktig for behandlingstiden at også
disse avdelinger er i stand til å følge
opp.
De vesentlige forsinkelser under
vedtaksbehandlingen skjer når det blir
reist krav om nye utredninger og dokumentasjoner, og nye alternative tra-

s&r. En betydelig del av den tid fagsjef
Johnsen har anført for vedtaksbehandling for en del nærmere spesifiserte
prosjekter er tid som Statskraftverkene
har brukt på slike utredninger. For
Guolasjokka-Skibotn tok slike utredninger ca. 20 av de anførte 34 måneder. Ved Skibotn-Balsfjordledningen
har Konsesjonskontoret ventet på uttalelser om alternative trasdorslag og
grunneieruttalelser
fra Statskraftverkene i 7 av de angitte 23 måneder.
For andre prosjekter er vedtakene
gjort etappevis nettopp av hensyn til
arbeidssituasjonen og for å rekke å
gjennomføre prosjektet til fastsatt frist.
En slik fremgangsmåte er lite ønskelig
sett fra konsesjonssiden, da det lett
oppfattes av publikum som om den videre behandling er bundet. Når imidlertid «iverk-settelsestillatelse» er gitt
for en delstrekning, haster det mindre
både for S og E, og vedtakstiden totalt
vil lett bli lengre av denne grunn.
Når erfaringene viser at det oppstår
behov for utredninger og fremleggelse
av alternativer i vedtaksfasen, må det
være av stor betydning at Statskraftverkene har kapasitet og prioriterer og
håndterer disse utredninger raskt.
Ved slike betydelige kraftledningsprosjekter er det nødvendig med den
innhenting av forhåndsuttalelser som
Statskraftverkene praktiserer, og som
på mange måter er absolutt forbilledlig. En kan imidlertid stille et spørsmål
ved nytten av å gi den så stor utbredelse og åpne så mange muligheter
som gjøres. En bedre markering av de
beste løsninger burde være mulig. Som
eksempel nevnes 275 kV RefsdalEvanger hvor det ialt med underalternativer gikk ut 18 trasdorslag til for-

håndsuttalelse, og hvor forhåndsuttalelsen gikk ut i ca. 100 eksemplarer. Vi
er også opptatt av at kraftledningsbyggerne i planleggingsfasen bør gå til
planleggingsinstansene og ikke til de
politiske instanser, kommunestyrer og
politiske utvalg. Det vanskeliggjør den
egentlige konsesjonsbehandling
dersom de politiske organer har uttalt seg
bastant i planleggingsfasen og på et
manglende helhetsgrunnlag. Vi vet
imidlertid at S selv hevder at det er
umulig å unngå de politiske organ i
planleggingsfasen.
Ved ethvert kraftledningsprosjekt
må den beste tekniske og økonomiske
løsning presenteres i det minste som ett
av fiere alternativer, for at en skal ha
en referanse for de avvik som det senere viser seg nødvendig å gjøre. Dette
alternativ må ikke avskrives for tidlig,
for da har kraftledningsbyggeren
allerede foretatt en konsesjonsbehandling.
Ved Konsesjonskontoret heller en til
den oppfatning at en del tid burde
kunne

spares

totalt ved at vedtaksbe-

handlingen ble innledet noe tidligere.
En burde da heller være beredt til å
sette inn større ressurser på de utredninger som viser seg nødvenidge
under behandlingen.
Det er en del som mener at Elektrisitetsdirektoratet i større grad burde avvise krav om utredninger som blir satt
fram under konsesjonsbehandlingen.
Vi ser ikke noe hensikt i dette bl.a.
fordi kravene i så fall som regel dukker
opp igjen i form av klager, som må behandles etter Forvaltningslovens regler
av departementet.
De synspunkter som er trukket fram
her er ikke noe Sesam-Sesam for å løse
de problemer. Kraftledningsavdelingen har, men kan forhåpentligvis gjøre
bildet noe mer nyansert.
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Pressekonferansen:

Vassdragsreguleringenekan virke
positivt på fiskefaunaen
Av fagsjef Knut 0. Hillestad
På en pressekonferanse i NVE nylig ble det lagt frem fullstendig
skriftlig materiale fra et symposium om vassdragsreguleringers
biologiske virkninger i magasiner
og lakselver. Både symposiet og
konferansen var et fellesarrangement mellom Direktoratet for vilt
og ferskvannsfisk og NVE.
Bakgrunnen for symposiet var et
ønske om å gjøre opp status for
hva vi i dag vet. Det de enkelte forskerne hadde av forskningsresultater og erfaringsmateriale ble lagt
frem på symposiet og er nå samlet

i en bok på 300 sider. Boken er den
første større sammenstilling av fiskeribiologiske undersøkelser i regulerte vassdrag her i landet siden
fiskeforskerne Knut Dahl og Hartvig Huitfeldt-Kaas la frem sine arbeider for 45 år siden.

lig å komme frem til konklusjoner
som skal gjelde alle vassdrag. Konklusjonene fra flere av enkeltundersøkelsene er imidlertid klare og
entydige nok, selv med forskernes
forpliktelse til alltid å ta visse forbehold i sine utsagn.

Enkelte journalister hevder at
svært få generelle konklusjoner
kan trekkes ut fra materiale. Dette
kom også frem under pressekonferansen. Da ble det svart at slik må
det nødvendigvis være fordi de
store variasjonene i naturen i
denne sammenheng gjør det umu-

Det som imidlertid kan hevdes
med absolutt sikkerhet etter symposiet er at den fiskeribiologiske
virkningen av vassdragsreguleringene er langt mere nyansert og har
flere positive trekk enn man hittil
har vært villig til å akseptere utenfor forskernes rekker. Det ble også
klart presisert at det ikke er vassdragsreguleringen alene som er årsak til endringer i fiskefaunaen,
men også naturgitte svingninger
og ikke minst beskatning i havet
for f.eks. laksens del.
I det foreliggende materiale er
det gjort rede for en rekke eksempler der vassdragsreguleringene ikke
har hatt påviselige negative virkninger. I noen tilfeller er det til og
med pekt på at forholdene synes å
ha blitt bedre etter reguleringene. I
publikasjonen har en ellers prøvd å
presentere materialet på en slik
måte at den interesserte leser skal
ha muligheter for å gjøre sine refleksjoner

på fritt grunnlag.

Den fremlagte samling av fiskeribiologiske data vil bli en hjørnesten både for Direktoratet for vilt
og ferskvannsfisk og NVE i arbeidet med å vurdere skades/ulempesspørsmål i forbindelse med inngrep i vassdrag.

Fagsjef Knut 0. Hillestad og direktør Hans Sperstad tilhørte hovedaktørene på den
godt besøkte pressekonferansen.
(Foto: SvS.)
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Denne sammenstillingen vil ikke
minst gi oss indikasjoner på hvordan forskningsoppgavene bør pri-

Nytt fra Hovedstyret

På møte 19. februar i år sluttet hovedstyret seg til Elektrisitetsdirektoratets forslag om at programmet
for planlegging og utbygging av
kraftforsyningssystemet inntil videre tilrettelegges for en fastkraft-tilgang til alminnelig forsyning
slik TWh/år:
1985
62

1990
76

1995
89

2000
106

I tillegg kommer fastkrafttilgang
til kraftintensiv industri på 34
TWh/år.
Disse reviderte prognosene er
gitt inngående behandling i nyhetsmedia. De er dessuten omtalt i
Fossekallen nr. 3/79, side 20, slik
at jeg ikke finner grunn til å gå
nærmere inn på de her.
Under hovedstyrets møter i april
ble arbeidet videreført med sikte på
den endelige reviderte utgave av
NVE's uttalelse om Norges energiforsyning. Denne vil foruten de
nye prognoser og krafttilgangsprogrammer, også omfatte supplerende materiale på områdene:

Utvidet kraftsamarbeid med våre
naboland, organisering av kraftforsyningssystemet, sentral- og lokal
energiplanlegging, energiforvaltningsspørsmål, energiberedskap,
priser og prissetting, finansiering av
elektrisitetsutbyggingen m.v.
I tillegg til denne store enkeltsaken, har hovedstyret også realitetsbehandlet budsjettforslaget 1980
samt langtidsbudsjettet for årene
1981 — 83. Også i år ble dette arbeidet vanskeliggjort ved at budsjettrammen var forsinket.
Det er vedtatt å rå til at staten
overfor A/S Saudefaldene og A/S
Bjølvefossen iverksetter hjemfall
av de reguleringsanlegg m.v. som
etter tillatelse av h.h.v. 11. desember 1914 og 3, desember 1915
hjemfaller til staten ved konsesjonstidens utløp 11. desember
1979 og 3. desember 1980 og at anleggene deretter bortleies til samme
firmaer for et nærmere oppgitt
tidsrom.
Blant konsesjonssakene nevnes
tilråing om utbygging av Labro-

foss-Gravenfoss-Tofstadfoss i Numedalslågen, permanent reguleringsordning på 1 m for Bykil,
samt Buskerud fylkes anke av 22.
februar 1979 vedr. regulering og
utbygging av Dagali-fallene. Videre må nevnes tilråing om at
Tinfos Jernverk A/S meddeles de
nødvendige konsesjoner for Øye
varmekraftverk.
Hovedstyret har ellers fattet vedtak om at Statskraftverkene

ritertes i tiden fremover, og hvordan man skal få allerede hardt belastede forskere til å rekke over stadig større arbeidsoppgaver. Det er
nemlig ikke bare et spørsmål om
penger, men også om tilgang på
kvalifisert vitenskapelig personale.
Det å sette sammen de opplysninger som nå er lagt frem med de
som er fremkommet på annen
måte, er et arbeid som må gå uavog parallelt med behengig av,

handlingen av vassdragsreguleringssaker. Vi som arbeider i offentlige forvaltningsinstitusjoner
anser imidlertid resultatet fra dette
symposiet som en viktig mellomstasjon på den videre ferd mot en
enda bedre forvaltning av våre
vassdragsressurser.

kan inngå kontrakt med NordTrøndelag Elektrisitetsverk til
dekning av kraftbehov hos
Norske Skogindustrier A/S
kan inngå industrikontrakt
med Norsk Hydro A/S på nærmere angitt kvantum og vilkår
kan inngå kontrakt med Lyse
Kraftverk om kjøp av vinterkraft i årene 1979/80 og
1980/81.
Endelig må nevnes forslag til
retningslinjer for inntektsfordeling
av krafteksport til utlandet.
O.D.

Naturen er Thorleif Schjeldrupsstore interesseområde. Han virket kanskje en
smule betenkt over det som kom fram
på pressekonferansen.
FOSSEKALLEN
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Et nytt skritt i det
nordiskekraftsamarbeidet
Et nytt steg i det nordiske kraftsamarbeidet ble markert 20. april. I
nærvær av bl.a. direktør Sigurd
Aalefjær og generaldirektør Jonas
Norrby i Vattenfall ble den nye
420-kilovolts ledningen mellom

Trollhättan og Halden koblet sammen ved Blåmossan, på grensen
syd for Halden.
Dette er den sjette samkjøringslinjen mellom Norge og Sverige,
og den andre linjen mellom SydNorge og den vestlige delen av
Sverige.
Totalt er ledningen ca. 11 mil
lang. Strekningen på norsk side,
rundt 3 mil, har kostet nærmere 32
millioner kroner. Det er Statskraftverkenes egne folk som har stått
for byggingen, og arbeidet har tatt
2 år med en gjennomsnittsbemanning på 17 —18 mann.
Når en del forsterkninger av net-

tet i Syd-Norge er ferdig i begynnelsen av 80-årene, vil denne nye
ledningen øke overføringskapasiteten mellom de to land med 500
MW. Det er samme kraftmengde
som i dag kan kjøres mellom
Norge og Danmark.
Ledningen vil ikke bare gi økonomiske fordeler ved kjøp og salg
av kraft, men betyr også bedre muligheter for gjensidig hjelp ved havarier og andre driftsforstyrrelser,
et poeng som særlig interesserte de
svenske pressefolkene som var
møtt frem. Foruten norske og
svenske lokal-aviser var også den
svenske lokal-radioen til stede.

2

Montorene Rolf Bergstedt, Sverige og
Oddvar Odden, Norge, kobler sammen den nye ledningen.
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Direktor Sigurd Aalefjær og generaldirektor Jonas Norrby representerte
NVE-Statskraftverkene og Statens Vattenfallsverk ved seremonien på svenskegrensen.

Rekordinndrifti Bjoraa-tunnelen
Av avd.lederØ. Sylten

I uke 11 hadde tunneldriverne

i
Bjoraa-tunnelen på Eidfjordanleggene beste inndrift i anleggets historie.
Fra 10.3. til 17.3. ble det drevet
91,5 m tunnel. 22 ganger smalt salvene. Arbeidet går normalt på 2
skift å 7,5 timer. For å oppnå
denne inndriften ble skiftene strukket noe. Tidsforbruket tilsvarer
likevel bare 12 vanlige skift.

Driverne på Lang —Sima-tunnelen på Kjeåsen hadde den gamle rekorden med en inndrift på 83 m på
en uke med 3-skifts drift, dvs. 15
skift pr. uke.
For å sette prestasjonen til driverne i Bjoraa-tunnelen i det riktige lys, har en på andre stuffer på
NVE's anlegg ikke registrert inndrifter over 60 m siden nattskiftforbudet trådte i kraft.

Driften i Bjoraa-tunnelen, den
har et tverrsnitt på 20 kvm, foregår
med 3-boms hydraulisk borerigg.
Lasting foregår med en Cat 980 B
etter last- og bæremetoden.
Drivingen av tunnelen ble ferdig
til påske, ca. 1 mnd. før terminplanen.

Del av driverne fra venstre: Nils Hereid, Olav Killingtveit, Asle Frette, Asbjørn Handegard og Johan Kaslegard. Steinar
Gjuvsland, Knut Frøland og Alf Skår var ikke til stede da bildet ble tatt.
Deltaktig i prestasjonen er også bakstuffgjengen som består av Lars Bø, Nils Jordalen og Lars K. Myklatun.
Involverte oppsynsmenn er Lars K. Eidnes, Hans Tveit, Jostein Volden og Eiler Villmones.
FOSSEKALLEN
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Fossekallen

Kari Dietrichs skriver i Fossekallen nr.
3/79 « — Trist og tørr?
Etter som artikkelen utgår fra et av
bladstyrets medlemmer, er det virkelig
grunn til å se opp.
Har den nye redaktøren klart å slå
sprekker i muren, må han være et
sprakende fenomen. Vi skal ikke
glemme hans forgjenger, han skrev jo
så vi mest syntes fossende kom brakende inn i stua. Ennå synes jeg å høre
gjenlyden av prologen hans som rasling av fin musikk: «Breer bråna, vatnet rann — — —» Og vatnet fortsatte
å renne, og Fossekallen fortsatte sin
gang.
En venner seg til gjennom livet, på
godt og vondt, og ikke gjøre forventningen større enn virkeligheten kan
gjøre sant etterpå. Men det ser ut som
det er kommet en ekstra drivkraft i
Fossekallen.
Og vi som har gått her og dradd,
som det ofte heter, i 30 år og mer, kan
komme i skade for å si, «at nå drar vi
på med 30 år til!».
Nei, Kari, Fossekallen er ikke bare
trist og tørr! Riktignok er det så at innlegg fra damefronten mest uteblir i
spaltene. Dette er deres egen feil. Si bestemt ifra mens du har tid, forlang
minst en helside for damespalte, la det
dreie seg om mange ting: hobbysnakk,
mat, klær, helse, dans, nytt fra kontordamenes «serviceverksteder» (skulle
vel være dekkende for forværelsene?)
osv. For et forråd å øse av!
Oppfordre dine medsøstre om å tre
støttende til. Jeg garanterer spalten
også blir lest av menn.
Men jeg oppfordrer både deg og de
øvrige damer om virkelig å lese bladet.
Begynn med «Red.», fortsett med
reiseskildringer (som vi for øvrig
trenger mer av) etc. Se også litt på det
rent tekniske stoffet, dere kan lett bli
fenget av tanken at «tenk det der var
artig å vite».
Ta eksempel av Tøndevold, skriv litt
hver gang. Han skal ha min fulle honnør for aktiv innsats. Den som vide
vanker, han mye sanker. Det det kommer an på er hva en sanker, og det ser
ut til å være mye som rører seg i den
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Tøndevoldske hjerne. Undertegnede
hadde vært takknemlig for 1/20. del!
NVE er en stor statsetat. Fossekallen er viktig, så å si som den eneste forbindelseslinje oss alle imellom.
Prøv å «drukne» den nye radaktøren
i bladstoff, da går vi mot svenskenes
«Vi i Vattenfall»!
Har Diesen og Hals sovnet, eller har
de ikke mer å si hverandre?
Jeg forstår deg i grunnen godt Kari.
Du har sikkert vært inspirert til å slå et
slag for Fossekallen, verdig et bladstyremedlem.

Sammen med deg påkaller jeg også
kursreferater fra de som stadig er på
kurs. Har de da ikke fått med seg noe å
gi til oss andre? Vi som er over «kursalderen» vil likevel gjerne følge med i
alt som blir fornyet og bedret etter
hvert. La oss få høre gjennom Fossekallen.
Send en appel rundt til de sovende,
bruk din innflytelse når du nå sitter i et
aktuelt styre. Siden hører ingen på deg.
Mine hjerteligste hilsner!
Avtrappende anonym

Om å trekkesammen
Av Richard Bråthen
I lederartikkelen i Fossekallen nr.
2/1979 er påpekt hvor viktig det er
med samarbeidet statsetatene og de lokale myndigheter imellom. De eksemplene som der er omtalt er prisverdige på alle måter, og la oss fortsette
med dette. Jeg har vanskelig for å se at
dette er tilfelle når det gjelder den planlagte nye E 68 (Ringeriksveien) gjennom Hamang-området.
Fylkesveivesenet og de lokale myndigheter ble i november 1977 enige om
å engasjere konsulentfirma for å få
fortgang i prosjektet. Norconsult i
samarbeide med flere andre firmaer utarbeidet planen. Hele fire alternativer
blir foreslått, og konsekvensene av
hvert enkelt av dem er nøye analysert.
De fire alternativene er beskrevet i lokalavisen (Asker og Bærum Budstikke) den 18.7.78, samt at hvert enkelt av dem er omtalt 19.7., 20.7.,
21.7. og 24.7.1978. Fylkesveivesenet
lar det være opp til de lokale myndigheter å avgjøre hvilket man skal velge.
Hva med NVE? Burde ikke de også få
lov å uttale seg. Etter det jeg har forstått av forslaget til generalplan for
kommunen er det alternativ 2 som kan
bli den mest aktuelle, og det er dette vi
ansatte på Hamang transformatorsta-

sjon er blitt opptatt av. Traseen kommer til å dele stasjonsområdet i to,
nemlig kontrollbygningen på den ene
siden og friluftsanlegget på den andre
siden. Mulighetene for at en flipp av et
relativt nytt friluftsanlegg, et lagerbygg
og en del brakker kommer til å gå med
er også til stede, med de økonomiske
konsekvenser det måtte ha. Det er således forståelig at NVE er svært betenkt
på bruk av for mange midler til Hamang trafostasjon. Det har lenge vært
tale om større utvidelser, men i påvente av en avklaring av veiprosjektet
er dette foreløpig lagt på is. Dersom
dette blir den endelige løsningen, kan
ikke jeg se annet enn at det må bygges
en ny stasjon. I tillegg til dette blir det
slått tunnel under Hamang gård som
er kostnadsberegnet til 12 mill. kroner,
dette må kommunen koste. På grunn
av en veistrekning på ca. 500 meter
blir samfunnet påført store økonomiske belastninger
som ikke på
noen måte står i forhold til hva som
oppnåes.
Er dette å trekke sammen og i
samme retning, jeg bare spør? Ved å
velge alternativ 3 eller 4 vil samfunnet
bli spart for millioner, som kan brukes
til andre samfunnstjenlige formål.
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Det gikk som ventet
i Stormdalen

Deler av taket er revet av, vegger er brukket i stykker og hytta
er fylt med sno.

Nærbilde av den skredrammede NVE-hytta i Stormdalen.

Denne hytta satte NVE opp i Stormdalen på ettersommeren 1975. Det var i
forbindelse med markundersøkelse i
Svartisen —Saltfjellet. Alt første vinteren var hytta sterkt truet av skred og
oversvømmelse. 1 vinter er denne fine
tømmerhytta fullstendig rasert av snøskred. Om det hadde vært folk i hytta
da skredet kom så måtte det et mirakel
til om noen skulle ha berget livet.
Skredet har også denne gang laget
demning over elva, og den maltrakterte hytta trues nå med å forsvinne i
vannmassene.
Dette kunne vært unngått — om det
bare var blitt hørt på advarsler. Lokalkjente folk advarte mot plaseringen

—, men den var nå engang bestemt av
planleggere — og da så . . .
Samer og fjellbønder har en ikke
ubetydelig viten om lokale naturforhold, og det ligger ofte generasjoners
erfaringer bak.

Litlefossen kraftverk
(tidligere Botnan kraftverk)

Dam Nyhellervatn —
flomløp

Inntaket til Litlefossen kraftverk ligger
i Innerdalsmagasinet. Av Kraftverkene
i Orkla/Sør-Trondelag kraftselskap er
VHL bedt om å undersøke utløp i
magasinet fra bekker og overføring.
Bølgeerosjon kan også bli aktuelt.
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Sjøl om også disse folka en gang i
blant kan få seg ubehagelige overraskelser — så vet de oftest langt mer om
spesielle naturforhold i sine heimtrakter enn hva en ukjent spesialist kan
lese seg til av selv det beste kart.
Det er bare å håpe at det fra nå av
blir utvist større respekt for de kanskje
noe spesielle lumske naturkreftene
som rår i Stormdalen. Om sommeren

For Oslo Lysverker skal VHL lage en
modell. Modellen skal brukes til å utforme overløpet fra Dam Nyhellervatn,
og
korrigere
terrenget
(sprengning, betongkanter) nedover
lia. Slik kan flomvannet holdes mest
mulig konsentrert på sin veg tilbake til
eleveleiet nedstrøms dammen.

må denne dalen nærmest betegnes
som et paradis på jorden. — Men i enkelte vintre kan den lett bli forvandlet
til et helvete. Det er snøstormene som
har gitt dalen sitt navn. Men mest
fryktet er de titalls snøskredene som
tordner nedetter de stupbratte I"jellsidene og kan vekke folk av søvne i
Dunderlandsdalen.
Hvis det som har skjedd med hytta i
Stormdalen kan være en kraftig vekker for dem som bare er opptatt av
vannkrafta der, til også å nøye undersøke de andre naturkreftene i området
— da kan den «forliste» hytta være en
ikke bortkastet lærepenge.

En

Leirdøla kraftstasjon
— lekkasjesøking på
dam
VHL skal lokalisere lekkasjested ved
hjelp av Rhodamin og temperaturmålinger i fyllingsdammen ved Leirdøla
kraftstasjon.

Hvorfor forsvinner(jellørreten?
Av H. Munthe-Kaas Lund, biolog.

På stadig fiere steder i «Fjellnorge»
finner vi vår og forsommer tildels
meget store steinørkener. Nedover
bakke avgrenses disse ørkener av
en — demning, og rester av et
vann med mudderbunn.
Ved oppdemning av vann i sommerhalvåret og senking av vannstanden om vinteren, vil verdifull
våtmark som regel bli ødelagt. Det
er de frodige beitene for rein, ryper, harer og vannfugl, og multe-

ved regulerte vann er derfor de
nesten sterile steinrøyser der det
tidligere ble produsert store mengder ørretmat.
Dette er en del av prisen for elkraften, som stadig fiere mener bør
veie tungt i vektskålen når nye utbyggingsplaner fremlegges. Bør vi
spare mere strøm og verne fiere fiskevan n?
Tegningen illustrerer litt av problemene.

myrer, som først blir drept av
oversvømmelser og deretter vasket
bort.
Det er dyrelivet i gruntvannsområdene som er fjellørretens viktigste matletingsfelt. Matproduksjonen der ødelegges praktisk talt
totalt i regulerte vann. Hvorfor?
Fordi bunndyrenes livsgrunnlag,
de organiske restene og bunnvegetasjonen i løpet av få år blir vasket
vekk. karakteristisk for strendene
FRA LIVET

I TO FJELLVANN
REGULERT
VANN

UREGUIERTNATURUGVANN

/,5

Regu

RIK FLORA OG FAUNA

STERIL

i gruntvannsområdene.nesten

Stor produksjonMeget
av bunndyr
FJELLØRRET
NATURLIG

Tegning

av Einar

produksjon
og

FJELLØRRET

FJELLVANN

S. Meling,

ikke planter
og dyr langs land.

bunndyr
I

REGULERT

•

I
FJELLVANN

tekst av Hj. Munthe-Kaas

Utløp fra Ladnatjavre— Alta-verkene
For å unngå at vannståndsforholdene
i Altaelva ved Masi skal bli endret ved
utbyggingen av vassdraget, ønsker
NVE/Statskraftverkene en hydraulisk
modell av den elvestrekningen som er
bestemmende for vannstanden her.
I modellen skal det gjøres målinger
som vil gi vannføringskurver,
dvs.

vonnstanci

STEINSTRAWD,

redusert

ogav

lert

kurver som viser forholdet mellom
vannføring og vannstand i elva.
Ut fra dette kan en bestemme hvilke vanhstander som til enhver tid (under flom) ikke må overstiges i inntaktsmagasinet (Virdnejavre), som ligger lenger nede i elva.

Lund,

- fr

1079.

Ulset Kraftverk
For Kraftverkene i Orkla/Sør-Trøndelag kraftselskap skal VHL undersøke
sandtransport og erosjon i reguleringsmagasinet ved Ulset kraftverk
(tidligere Storeng kraftverk).
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Lofter fra Energikonferansen-79:

Energikonsekvenseneav et helt
statsbudsjettforeliggersnart
Energikonferansen -79, som ble
avviklet i Folkets Hus i Oslo i dagene 13. og 14. mars, ble fulgt av
ca. 250 personer.
Fra arrangørenes side var konferansen ment som første skritt til å
få en politisk og faglig aksept på at
energikonsekvensanalyser
er et
nyttig redskap i samfunnsplanleggingen. Både fra statsrådene Bjartmar Gjerde og Gro Harlem
Brundtland, stortingsrepresentant
Johan J. Jakobsen og fra de mer
faglig orienterte foredragsholdere,
ble nødvendigheten og nytten av
slike konsekvensanalyser
understreket.
Forskningssjef Olav Bjerkholdt
og konsulent Arild Hervig i Statistisk Sentralbyrå mente at arbeidet
med energikonsekvensanalyser nå
var kommet så langt at man
allerede fra neste år kunne presentere energikonsekvensene av statsbudsjettet for 1980, når tallene fra
dette foreligger. Energikonsekvensene av forskjellige økonomiske ut-

viklingsmuligheter ville det heller
ikke by på problemer å få beregnet,
ifølge de samme personer.
For dem som til daglig arbeider
med, og er ansvarlige for, Norges
energiforsyning var dette opplysninger som gir håp om en mer realistisk energidebatt og løfter om
en bedre samstemmighet mellom
forbruksutvikling og utbygningsaktivitet. En rekke ganger under
konferansen ble det fra bl.a. elbransjens side understreket at man
følte et sterkt behov for å få den
nødvendige politiske støtte til å
fylle de forpliktelser bransjen er
pålagt, om alltid å levere den elektrisitet det er behov for.
De to eksempler på energikonsekvensanalyser som trolig blir
husket lengst av konferansedeltakerne, er hentet fra Hedmark
Kraftverk, og lyder som følger:
1. Årlig energiforbruk i Mjøsa-aksjonen, omregnet til elektrisk
energi, er ca. 56 GWh. For å

dekke dette energibehovet er
det nødvendig med en investering i kraftforsyningsanlegg på
ca. 129 millioner kroner.
2. Et planlagt svømmeanlegg med
et basseng på 50 meter får et beregnet energiforbruk på 6,8
GWh pr. år, pluss en årlig energiavskrivning på ca. 1,4 GWh.
Dette vil medføre en investering
i kraftforsyningsanlegg på tilsammen ca. 18,9 millioner kroner.
Hvis grunnlaget er til stede, vil
arrangørene av Energikonferansen 79 satse på en videreføring av
de erfaringer som er gjort med en
ny konferanse våren 1980. Man tar
her sikte på å gi konkrete eksempler på hvordan man kan regne
energikonsekvenser av aktiviteter
og planer på lokalt og sentralt hold.
Deltakerne på en slik konferanse
vil få med seg prinsipper og metoder for energikonsekvensanalyser,
som de kan sette ut i praksis, hver
på sin plass i samfunnet. (ELI)
-

To nåværende og en tidligere statsråd, en stortingsrepresentant, en forskningssjef og en direktør ved en av våre største bedrifterutgjorde panelet, som konkluderte med at energikonsekvensanalyser vil bli et nødvendig grunnlag i beslutningsprosessen fremover.
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Kallesrefleksjoner:

Demokrati eller
hemmelighetskremmeri
Det

Nytt rasoverbyggi Glomfjord

jobbet

en

underlig
rengt

gråsp-

en

på anlegg

i sør og

nord.
Han gjorde

visst in-

tet menneske

men

hverken

hånd

med

eller

ord.

Men

stundom

gni-

stret

hans

øyne

stygt
hlest

mot

urolig

vær,
og

da

var

det .få

S0171 uten frykt

kom han Martinius
nær.

Dette fikk Martinius av oss arbeidskompiser da vi feira medalja hans for
lang og trofast tjeneste, og jeg kjenner
få som dette passer bedre på. Men nå
spruter det gnister av penen hans, og
jeg tør ikka anna enn å få brevet inn i
Fossekallen ved første høve:
Kjære Kalle!
At Veig blir verna, må vi finne oss
for det er en del av en stor politisk hestehandel mellom de to energistatsrådene. Men likevel burde det ikke være
nødvendig for så mange av oss på
Eidfjord å måtte slutte i NVE i
1980/81.
Istedenfor at alle skulle ha en felles
fireretters middag, kunne vi spre oss
rundt småbord og bestille fra den
smørbrødlista de har i bygningsavdelinga. Et småkraftverk under arbeide
er bedre enn ti i arkivet.
Politikerne skryter støtt av at de har
skaffet oss medbestemmelsesrett. Men
hvordan henger det i hop med at budsjettarbeidet er hemmelig heilt til regjeringens budsjettforslag kommer til
Stortinget i oktober?
Jeg håper at NVE har medtatt
småprosjekter i budsjettforslaget for
1980, men frykter det verste. I et budsjett på 1,5 —2 milliarder kroner og
med mange jobber som må settes bort
til entreprenører, synes jeg det ville
være dårlig om det ikke var plass til et
småprosjekt eller to.
Martinius

Etter flere år med stor rasaktivitet ved
atkomsttunnelen til Glomfjord kraftverk, ble det besluttet å bygge et nytt
rasoverbygg. Arbeidene er nå ferdig
og det nye rasoverbygget kunne innvies I. april i år. Man har under planleggingen lagt vekt på å finne fram til
en løsning som tilfredsstiller dagens
strenge krav til ressurs- og miljøvennlighet. På bildet ser man det resultatet
man er kommet fram til lokalt gjennom et avansert prosjektarbeide. Det

get godt og værdifuldt
har brug for.

Anti-jantelov
Den

kendte

samfundsdebattør,

Poul A. Jørgensen,
opstillede
i Askov

Haarby

på Skole og Samfundskursus

et bedre samfund,
spektere

vore

anti-lovens
Du

lærer

på Vestfyn,

en «anti-jante-lov».

med den begrundelse,

skal

Det skete

at skal

vi skabe

må vi tro på og re-

medmennesker.

Her

er

ni punkter:
vide,

at

er søkt om verdenspatent på det såkalte «Sammenleggbare
rasoverbygg». Bildet viser at overbygget kan
slåes opp i rasfarlige perioder (stilling
1) og felles ned i rolige perioder (stilling 2). I stilling 2 er konstruksjonen
lite synlig og skjemmende i terrenget.
Rasoverbygget gir også mulighet
for alternativ utnyttelse. I lite rasfarlige perioder kan det brukes til oppslagstavle og forskjellige former for
kunstnerisk utsmykking.
T J.

Du skal
neskelige

i dig, som vi

vide, at du har nogle menegenskaber,

som vi holder

af
Du skal vide, at vi andre
ensom
Du skal

vide,

vær-

og mislykket.
at du hører

sammen

med os.
Du skal vide, at vi vil gøre meget for

vi andre

regner

dig.

med dig.

Du skal

Du må indse, at mindst 4 — 5 mennesker — dine nærmeste
— er helt

sarnfunds
beståen
er
hængig af din indsats.

afhængige

også ken-

der til at føle sig betydningsløs,

af dig.

Du skal vide, at vi ved, at der er no-

tro,

at dit eget liv og vort

Vi — du og jeg

meget

af-

— kan løse proble-

mene i .fællesskab.
FOSSEKALLEN
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Oslo 3.

Svorkmo kraftverk —
inntak Bjørset —
modellforsøk
For Trondheim E-verk skal utføres følgende modellforsøk:
Undersøkelse av nødvendige dimensjoner for dam og luker
Utforming av damanlegget, slik at
strømningsforholdene
tilfredsstiller de krav som settes
Utforming av arrangementer for
fiskeoppgang og avledning av
«smolt» i flomperioder
Undersøkelse av materialtransport
og arrangementer for å holde løsmasser borte fra inntaket
Undersøkelse av erosjon i damområdet

NVE's personale
Endringer i mars
og april 1979
Nytilsatte:
Bjørsnøs, KarinTegner
Brygard, TerjeAvd.ing.
Evang, MaritFørstektr.fullm.
Flugon, OlavDriftsarbeider
Gikling, Ruth I.Ktr.ass.
Halvorsen, RandiKtr.fullm.
Hangeland, FritzFørstesekretær
Hansen, Laila GreteKtr.ass.
Hoffstrøm, JanMaskinm.ass.
Jørgensen, RuneAvd.ing.
Krogh, Elisabeth,Ktr.ass.
Langdal, Jan T.Avd.ing.
Lien, LeikMaskinm.ass.
Markussen, TorunnKtr.ass.
Nilsen, RogerTegner
Skjoldli, NorvaldAvd.ing.
Stafsnes, BjørnMontasjeleder
Strand, JohnIngeniør
Strande, BjørnIngeniør
Tolkmo, PaulSpesialarbeider
Vrangen, KjellIngeniør
Åbø, PerAvd.sykepleier
Aardalen, WillyMontasjeleder

SDF
EEP
IHP
Flesaker trafostasjon
Aura-verkene
VF
SAK
Leirdøla kraftverk
Halden trafostasjon
SEU
AAA
SEV
Rana-verkene
SK-Lillesand
VF
Eidfjord-anleggene
Aura-verkene
SEA
SEP
Innset-ver kene
SOD
Ulla-Førre-anleggene
Sylling trafostasjon

Avansement og opprykk:
Aga, JohannesMontasjeleder
Antonsen, Marit S.Ktr.fullm.
Bendiksen, BørgeBygn.formann
Berge, Ebbe WintherMaskinm.ass.
Eidissen, EivindSpesialarbeider
Gløersen, IvarFagsjef
Hansen, ArvidAvd.ing.
Holmestad, SjurOppsynsmann
Holth, HelgeOvering.
Klausen, EvaFørstektr.fullm.
Lekva, HelgeVerksmester

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

Vestlands-verkene
ET 4
Innset-verkene
Aura-verkene
Innset-verkene
SV
Aura-verkene
Ulla-Førre-anleggene
SPS
SAA
Ulla-Førre-anleggene

Natvik, Rolf
Nordjordet, Halvor
Rue, Knut
Røkeberg, Sigfred
Sevik, Jens
Stensby, Kjell Erik

Avd.ing.Eidfjord-anleggene
MontasjelederOmråde
1
SpesialarbeiderTokke-verkene
MaskinmesterI
nnset-verkene
KonsulentA
AØ
Avd.ing.
SDB

Fratredelse med pensjon:
Edwards, Karen
Hagen, Helge
Madsen, Leif
Nordvik, Margot
Svensrud, Trygve

Førstektr.fullm.VF
FagarbeiderNore-verkene
Adm.sekretærNore-verkene
Messebestyrerinne A ura-verkene
SpesialarbeiderNore-verkene

Fratredelse, annen:
Bakken, Åse
Birkeland, Edvin
Dingtorp, Sissel
Haugland, Per Ove
Helle, Atle
Hovland, Inge
Magdal, Anne-Mette
Mediå, Arnljot
Minde, Arne
Overvik, Terje
Rørvik, Magne
Schmelck, Alice
Smestad, Gro
Torsethaugen, Eivind
Tvervik, Knut

Ktr.ass.Leirdøla
kraftanlegg
Maskinm.ass.Feda
trafostasjon
Tegneass.VF
Avd.ing.Eidfjord-anleggene
Avd.ing.Eidfjord-anleggene
Overing.SVK
Ktr.fullm.SAA
OppsynsmannEidfjord-anleggene
FørstesekretærESS
Avd.ing.VFT
IngeniørEidfjord-anleggene
Ktr.fullm.VH
Ktr.ass.AAØ
IngeniørSDS
Adm.sekretær
Al

Dødsfall:
Fevåg, Broder
Myklebust, Ivar
Oldernes, Arnt

MaskinistAura-verkene
VerksmesterUlla-Førre-anleggene
Oppsynsmannsass. Eidfjord-anleggene

