
220 000 volts

ledning

Sandvika-Oslo

1955 FEBR UAR N R. 2



REDAKTØR : ØYSTEIN FLACK

Øvrige medlemmer i bladstyret :

KNUT VARDENÆR, oppnevnt av Hovedstyret.

SIG. AALEFJÆR, oppnevnt av Ingeniørforeningen.

C. S. SOTAAEN, oppnevnt av Sjef og sekretærforeningen.

KAREN JOHNSEN, oppnevnt av Fullmektig og assistentforeningen.

THOMAS WEIBELL, oppnevnt av Norsk Tjenestemannslags gruppe.

SIG. ØSTBY, oppnevnt av Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund.

Redaktørens adresse: Ullevålsveien 72, Oslo. Telefon 46 38 80

Postgirokonto: 5205

FOSSEKALLEN
Utgis av

Hovedstyret for vassdrags-



og elektrisitetsvesenet

Utkommer 4 ganger i året

Opplag 1500

Vi er forlengst blitt klar over at vi ikke i lengden kan fort-

sette å hente mesteparten av stoffet hos tjenestemennene ved

kontorene i Oslo. grunn til det er hensynet til at denne

den nokså fort ville gå tørr. Enda viktigere er det, at dersom

tjenestemennene ved kontorene i Oslo skulle skaffe mesteparten

av stoffet, så kunne ikke Fossekallen unngd å bli ensidig. Om
stoffet var aldri så mye variert — det ville bli preget av at syns-

vinkelen var den samme over hele linjen.

I vår egen og lesernes interesse har vi henvendt oss til endel

personer utover på stasjonene og anleggene, og bedt dem fungere

som faste lokalmedarbeidere for Fossekallen. Etter hvert vil vi

henvende oss til flere. Noen av de tilskrevne har svart at de

tar på seg oppgaven. Andre har ikke svart ennå. Vi tar taushet

for samtykke og fører opp alle sammen i den listen over faste

lokalmedarbeidere som vi bringer i dette nummeret.

Vi er blitt spurt hva slags stoff vi ønsker fra lokalmedarbeiderne.

Spørsmålet er ikke lett å svare pd, for vi har selv bare en meget

begrenset oversikt over hva som har interesse. Innholdet i tid-

ligere nummer vil imidlertid kunne gi en pekepinn. Og ellers

kan vi nevne at vi gjerne vil ha referat og bilder fra idrettsarran-

gementer, møter og fester, beretninger fra virksomheten i de

foreninger etatens arbeidere og tjenestemenn har dannet samt

opplysninger og uttalelser om alt og alle på de steder der NVE's

folk er i virksomhet. Stoffet kan ha form av artikler eller av

korte notiser. — Mer kan vi ikke si i denne omgangen. Vi håper
at de som har spurt oss direkte kan godta svaret.

Når vi har vunnet mer erfaring kan vi kanskje gi noen flere

tips. Imidlertid vil vi håpe at nettopp våre frivillige og ufrivillige

lokalmedarbeidere har stadig nye icler som gjør Fossekallen til

et blad i utvikling — en selvstendig faktor i vår etats arbeid.
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VI pree5enierer
Generaldirektør Fredrik Vogt,

født 23. desember 1892, bygnings-
ingeniør NTH 1914, dr. techn. 1924,
har innehatt flere vitenskapelige stil-
linger og har virket i flere år i kon-
sulentforretninger m. v. i Norge og
USA, planla og ledet bygningen av
Skarsfjord kraftanlegg, Tromsø,
1918-22, dosent i mekanikk NTH,
1929, professor 1930, rektor 1936—
47 med krigsavbrytelse, æresdoktor
ved Kg1. Tekn. Högskolan, Stock-
holm, 1949, og Finnlands tekn. hög-
skola, Helsingfors, 1949.

Han ble generaldirektør og for-
mann for NVE's hovedstyre i 1947.

Gårdbruker Peter Syltebø, født
5. august 1883 i Tresfjord og bo-
satt samme sted, medlem av Tres-
fjord herredstyre 1914-31, ord-
fører 1920-31, medlem av Møre
og Romsdal fylkesskolestyre siden
1924, formann siden 1929, medlem
av Tafjord kraftselskaps represen-
tantskap 1917-24, styremedlem
1924-54, stortingsmann (V.) 1934
—45, medlem av samordnings-
nemnda for skoleverket 1947.

Han har vært medlem av Hoved-
styret siden 1936.

Redaktør Hans Holten, født 20.
mars 1892 i Asskard på Nordmøre,
bosatt i Oslo, landbrukskandidat
fra 1925, har vært agronom, lærer,
kst. bestyrer av Statens sauavlsgård
på Edøy og gårdbruker, generalsek-
retær i Bondepartiet 1934-40, po-
litisk redaktør av «Nationen» fra
1945, medlem av Bondepartiets
landsstyre fra 1945, medlem av
Norsk språknemnd.

Han har vært medlem av Hoved-
styret siden 1945.

Rådmann Sverre Støstad, født
13. mai 1887 i Kvam, bosatt i
Trondheim, har vært skog- og fløt-
ningsarbeider, anleggsarbeider og
bygningsarbeider, assistent ved
Trondheims offentlige arbeidskon-
tor, medlem av Trondheim bystyre
siden 1919, stortingsmann 1922-49
(K. og A.), odelstingspresident
1935-39, sosialminister 1939-45,
formann for Statens arbeidsløshets-
råd 1938, medlem av St. Olavs
Ordensråd 1946-50.

Han har vært medlem av Hoved-
styret siden 1945.

Direktør, major Sven Nielsen,
født 18. mars 1883 i Stavanger og
bosatt samme sted, ble offiser i
1906, overlærer ved Narvik komm.
høyere skole 1913, adm, direktør i
forsikringsselskapet Kysten, Harstad,
1917, direktør i Stavanger Forsik-
ringsselskap 1925-48, styremedlem
i Store norske Spitsbergen
kompani, og var ordfører i Har-
stad 1923-25, medlem av Stav-
anger formannskap, formann i Lys-
verkenes direksjon, stortingsmann
(H.) 1934-53, konsultativ statsråd
og senere sjef for Handelsdeparte-
mentet 1940-45.

Han har vært medlem av Hoved-
styret siden 1948.

Lagtingspresident M. Smeby,
født 8. september 1891 i Søndre
Land, bosatt samme sted, bygnings-
snekker og fabrikkarbeider, mange-
årig styremedlem i Oppland faglige
samorganisasjon og styremedlem og
formann i Vest-Oppland arbeider-
parti, medlem av •herredsstyret fra
1920, varaordfører 1923-25 og
1938-40, ordfører 1929-34 og et-
ter frigjøringen, stortingsmann (A.)
siden 1934.

Han har vært medlem av Hoved-
styret siden 1948.

1.47ovedeJiyrei

Sven Nielsen, Hans Holten, Peter Syltebø, Martin Smeby, Sverre Støstad, Fredrik Vogt.
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Aht mt61(66ing- OSBU KRAFTANLEGG

Av overingeniør E. Wessel

ed utbyggingen av våre kraftkilder følger industri-
reising, økt virksomhet og dermed nye kraft-

behov. Jo billigere kraften er, desto flere anvendelses-
muligheter og desto fortere går sirkulasjonsprosessen:
Strømkrise — kraftutbygging — ny strømkrise.

Investeringsbehovet for ny kraftutbygging vokser som
en rullende snøball i kram snø. Hvor investeringsmulig-
hetene er begrenset og kraften selges til så lave priser
som her i landet, opplever vi derfor en permanent
strømkrise til stor skade for samfunnet.

Hvilke betenkelige følger mangel på elektrisk kraft
fører til, har vi nylig sett et eksempel på ved Sunn-
dalsøra. De påståtte tap som følge av strømmangelen
svarte omtrent til omkostningene for utbygging av Nea-
vassdraget.

Prdblemet i norsk kraftutbygging er først og fremst
å skaffe kapital, og å redusere forbruksøkingen til hva
vi kan makte å tilfredsstille ved utbygging av våre
vassdrag.

Fig. 1 viser forbindelsen mellom produksjon og etter-
spørsel. Kurvene 'bygger på en statistisk undersøkelse
av et elektrisitetskonsern som arbeidet med 11 forskjel-
lige pristariffer.

I tabellen er angitt gjennomsnittlige kraftpriser i
prosent av prisen på 1 kg kull for forskjellige land.

Gjennomsnittlig kWh pris i prosent av prisen

på 1 kg kull.

Varmekraftlancl:

Danmark 	 140%
Vest-Tyskland 	 120%
Belgia 	 145%
Holland 	 125%

Jos

280

20

2.2.9 Behoy

200

bs /10

/90

/2o

/00 P,oduAyon

SO

60

20

.50 40 70 cto 90 /00

enheier

Proa1.4.sjon og behor .5e,» jranAsjoa

ay

fr, / (e//ef Th is/e.rje/i)

Vannkraftland:




Sverige 	 78 %
Sveits 	 83 %
Norge 	 21 %

Sammenholder vi figuren med tabellen, vil man for-
stå den viktigste grunn til at vi her i landet ikke makter
å skaffe balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Når Aura og Osbu kraftanlegg kommer i full drift
med en 'årsproduksjon på 1530 mill. kWh, vil kraft-
produksjonen i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trønde-
lag, være økt til det 3 dobbelte av hva den er i dag,
og likevel står nye strømavtakere alt i kø. Behovet har
ingen begrensning.

Den foreslåtte krafteksport mot lån til utbygging vil
overfor dette kraftsluk ikke engang være en midlertidig
avlastning. Dette så meget mer som eksportprisen byg-
ger på våre utbyggingsomkostninger i dag. I framtiden
blir eksporten til disse priser en belastning, fordi vi selv
må betale mer for kraft fra nye anlegg som er betrakte-
lig dyrere å bygge ut.

Den eneste måte å overvinne den permanente strøm-
krise å, er å basere kraftutbyggingen på selvfiansier-
ing. 'Strømprisene må forhøyes, hvorved mindre lønn-
som utnytting av strømmen faller bort til fordel for
viktigere og mer innbringende produktiv virksomhet.

For i noen grad å kunne avhjelpe kraftnøden i
Trøndelag har Stortinget den 8. november 1954 be-
sluttet å gå til utbygging av Osbu kraftverk.

Osbu kraftanlegg vil utnytte fallet mellom Osbuvann
og Holbu som er inntaksmagasin for Aura kraftverk.
Kraftanlegget blir liggende i 800 m høyde, og veifor-
bindelsen er stengt ca. 6 av årets måneder. All trans-
port må i denne tid foregå med taubane.

Det meste av det vann som renner gjennom Aura
kraftverk, vil først bli nyttet i Osbu. Under maksimal-
last vil de to kraftverk kjøre parallelt, slik at vannet
da utnyttes i den fulle fallhøyde fra Osbu til Sunn-
dalsøra. I flomperioder overtar derimot Aura kraft-
anlegg en vesentlig del av lasten fra Osbu på grunn
av det nedenfor liggende felt hvor reguleringsmulig-
hetene er dårlige.

Osbu blir derfor i enda høyere grad enn Aura et
magasinverk. Med de hittil vedtatte planer vil års-
produksjonen i et bestemmende år bli 70 mill. kWh,
hvilket svarer til en brukstid på vel 3000 timer i for-
hold til den installerte maSkinytelse på 23 MW. I et
middels vannår vil produksjonen bli ca. 78 mill. kWh.
Osbu kraftverk sammen med Aura er et eksempel på
hvor langt det under gunstige forhold er mulig å gå
med magasinstørrelsen. Det samlede magasinvolum ut-
gjør i alt 705 mill, kubikkmeter som ved engangstøm-
ning gir en energimengde på 1370 GWh.

Til sammenligning skal anføres at denne energi-
mengde vil kreve et kullforbruk på 700 000 tonn i
moderne varmekraftanlegg og at magasinkapasiteten
for samtlige sveitsiske kraftanlegg i begynnelsen av 1952
beløp seg til 1310 GWh.
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Når en har valt å gå til en så høy utnyttelse av vass-
dragets magasinmuligheter, må dette sees i sammen-
heng med de forholdsvis store overskudd av flomkraft
i sarnkjøringsnettet.

Aura og Os'bu kraftanlegg vil i stor utstrekning kunne
foredle denne spillkraften til primakraft ved å skjære
ned produksjonen i flomtiden, fylle sine magasiner for
siden å levere så meget mer i vannfattige perioder. En
slik kjøring med Aura og Osbu som toppkraftanlegg
forutsetter at aluminiumsproduksjonen ikke utvides ut
over de to haller som alt er reist på Sunndalsøra. Med
tre haller 'på Sunndalsøra vil aluminiumsprodu'ksjonen
sluke ca. 1450 kWh pr. år, og med denne store
grunnlast vil det ikke være mulig å utnytte maskin-
installasjon og magasiner effekfivt uten at tilsiget økes.

Ved overføring av nabovassdrag og da i første rekke
elvene Leipåna og Brennegga i Eikesdalen kan prima-
kraftproduksjonen økes fra 1530 til 1730 mill. kWh.

Vassdragsvesenet 'har også undersøkt det økonomiske
grunnlag for overføring av Bøvra, en bielv til Rauma
ved Bjorli, samt 'overføring av Gruvedalselv som renner
ned til Gjøra.

'Overføringen av disse vassdrag sammen med en
øking av magasinene på ca. 150 mill, kubikkmeter viI
gi en samlet primakraft-produksjon på hele 2 milliarder
kWh/år. Herav vil Osbu produsere ca. 130 mill. kWh.

Med slike muligheter for fortsatt utbygging, som
både vil bedre verkenes økonomi og skaffe kraft til
aktuell industrireisning, måtte Osbu kraftanlegg dimen-
sjoneres tilsvarende rommelig.

Osbu kraftverk er betinget av at den permanente
ciam ved 'Osbuvannet blir bygget. Dammen måtte i alle
tilfelle 'bygges for h.reg.vst. 839,2, om Aura kraftverk
skulle nå ytelsen 1430 mill. kWh, slik forutsetningen
var etter de opprinnelige planer fra 1949.

Oshuanlegget gior det imidlertid økonomisk å gå til

høyeste regulerte vst. 848,8. Dammen blir 28 m høy
og blir utført som steinfyllingsdam med plankedekke
som tetting. Etter erfaringene man hittil har hatt med
Aursjødammen, synes dette å være den mest økonom-
iske og hensiktsmessige damtype i høyfjellet. Inntaket
for kraftverket er lagt bak den nåværende provisoriske
tredammen på kote 829. Fra inntaket skal vannet føres
uavhengig av en allerede sprengt tappetunnel fram til
kraftstasjonen, først gjennom en ca. 80 m lang skråsjakt
og deretter gjennom frittliggende rør fram til turbinen.

Under spesielt vannfattige perioder skal Osbumaga-
sinet tappes under kote 829. Det blir da nødvendig å
bruke tappetunnelen og ta driftsstans i kraftverket.

Kraftstasjonen er lagt i dagen oppunder en bratt
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MÅR KRAFTVERK
fra ytterst

Når du kommer med bil eller
med tog til Vestfjorddalen og går
av ved Øverland stasjon ca. 5 km
før Rjukan, vil du befinne deg ved
innkjørselen til Mår Kraftverk. Det
første du får øye på er utendørs-
anlegget i betong, med koblingsut-
styret for aggregater og utgående
linjer. Du vil dessuten få øye på
en del av personellets boliger så vel
nede på høyre side av utendørs-
anlegget som oppe i lien.

På din vei videre fram mot selve
kraftstasjonen vil du kanskje stoppe
litt ved undervannskanalen og be-
trakte vannet som strømmer be-
dagelig ut fra fjellet etter å ha av-
gitt ca. 90 pct. av sin energi til tur-
binene og når du så får opplyst at
hver liter vann har avgitt ca. 9
hestekrefter, svarende til ca. 7 kW,
vii du kanskje begynne å filosofere
litt over hvor stor kraftstasjonens

eIse kan være.
Det enkleste er da å stikke inn

i inngangsbygget hvor kraftverkets
kontorer ligger og hilse på stasjons-
ingeniøren, Bjerkebo, som har de
fleste data for hånden og vil kunne
gi deg en rask orientering om kraft-
verket.

Mår Kraftverk nytter vannet fra
den østlige del av Hardangervidda
idet to hovedvassdrag, Mår og

Gjøyst, som tidligere rant rett ned
i Tinnsjø, er demmet av og ved
hjelp av en 17 km lang tunnel ført
over til Vestfjorddalen. Ved opp-
demningene er det sammen med
tidligere oppdemning skaffet et
magasin på 405 mill, kubikkmeter,
hvilket svarer til at ca. 65 pct. av
det årlige avløp fra det regulerte
felt, kan magasineres.

Av Primus

Tunnelen går over i to rørled-
ninger, også forlagt i tunnel i dal-
siden, ned til selve kraftstasjonen
hvor vannet ved hjelp av grenled-
ninger fordeles til de enkelte tur-
biner. Den totale fallhøyde som
derved utnyttes, er brutto 824 m
og det er denne relativt store fall-
høyde som er årsak til de mange
hestekrefter pr. liter vann.

Hele kraftstasjonen med turbiner,
generatorer, transformatorer og hjel-
peutstyr ligger i fjell. Stasjonen er
i dag fullt utbygget og har 5 turbiner
på hver 51 000 hestekrefter, tilsam,
men 255 000 hestekrefter og har
således, så vidt vi kan se, den størst
installerte ytelse under ett tak her i
landet på det nåværende tidspunkt.

Hver turbin er direkte koblet til
hver sin generator, hver på 40 000
kvA. Generatorspenningen, 6300 


til innerst

volt, transformeres opp til 144 000
volt over 40 000 kvA transforma-
torer. Fra transformatorene går så
strømmen i 150 000 volt oljekabler
ut til utendørsanlegget hvorfra den
leveres inn på Samkjøringsnettet
over de forskjellige utgående linjer.

Årsproduksjonen er vel 1 mil-
liard kilowattimer og av dette får
Norsk Hydro, som bygget anlegget
som entreprenør for Staten, 41,463
pct. på en 50 års kontrakt til selv-
kostende som er vel 1 øre pr. kilo-
wattime levert fra Mår's utendørs-
anlegg. Resten fordeler Staten til
sine alminnelige avtakere i Sam-
kjøringsområdet.

Til drift og lokaladministrasjon
av kraftverket er det i alt ansatt 29
på månedslønn og 11 på tirnelønn.
Dessuten har det for gjenstående
arbeider vært inntatt en del på
anlegg. Denne styrken har variert
en del og består i øyeblikket av
4 mann.

Etter denne tørre orienteringen
kunne det kanskje være hyggeligere
å se litt nærmere på selve kraftsta-
sjonen og hilse på betjeningen. Sam-
men med maskinmester Sandvik,
som også har sitt kontor i inngangs-
bygget, begir vi oss derfor på vand-
ring innover inngangtunnelen og
gjennom transformatorhallen. Un-

•- ••.• ••  ••-•

tarnme--• snøforholdene er forholdsvis gunstige.
a iineJs ge hensyn gjør det nødvendig, skal

Iga'ngen i betong, isoleres og g0res splintsik-
L fra nyere militærtekniske synspunkter er splint-

!z_ e ,ygn:nger av liten verdi. En må regne med selv-
y kr, ojektiler som når sine mål med stor treffsikker-

het. Ovenfor en fulltreffer betyr en splintsikker bygning
ingen beskyttelse, og det overveies derfor også å utfOre
s'asjonen på enkleste måte med bærende konstruk-
s;oner av forspent betong utfOret med Siporex.

K:aftverket får følgende spesifikasjoner:

Maksimal vassføring Turbirt:
45 m3/sek. HK = 32 000 HK

FaT toyde N = 250 (Alt. 214).
h maks. = 57,5 m
h min. = 38,1 m

Årsytelse etter hittil ved- Generator:
tatte planer: MVA = 25

I bestemmende år MW = 23
70 mill. kWh N = 250 (Alt. 214).

Midlere er 78 mill. kWh

Kraftleveransen fra Osbu kraftverk teller i kWh ikke
så meget. Det betydningsfulle er imidlertid at kraften 


vesentLg leveres som toppkraft til et distrikt med for-
holdsvis dårlige magasinmuligheter. I alt for sto: grad
er vi tilbøyelig til å vurdere våre kraftanlegg ut fra
selvkostende for primakraftproduksjonen. Slike betrakt-
ninger tar bare hensyn til kvantiteten av den årvisse
kraftleveranse, men gir intet uttrykk for i hvilken grad
primakraften leveres som toppkraft, eller for kvaliteten
av leveransen.

Et unntak danner den kraft som omsettes gjennom
Samkjøringen. I 1953/54 betalte avtakerne 4,43 øre
pr. kWh for toppkraft fra Hydro, og Samkjøringen be-
talte hele 15,014 øre pr. kWh for toppkraft fra Oslo
Lysverkers dampsentral.

Over 60 prosent av Europas kraftproduksjon skjer
i varmekraftanlegg og med en bedret overføringsteknikk
må vi i framtiden også regne med å samkjøre vår vann-
kraft med varmekraftverker.

Samkjøring med dampkraftanlegg gir dermed et nær-
liggende utgangspunkt for en kvalitativ verdsetting av
den elektriske energi. Prinsippet for en slik verdimåle-
stokk tør i grove trekk framgå av følgende eksempel,
som også har en viss interesse i den pågående disku-
sjon om eksportprisen.

Et varmekraftanlegg på 200 000 kW som er under
utbygging skal levere 800 GWh pr. år. Brukstiden blir

4 FOSSEKALLEN



der turen innover vil kanskje Sand-
vik med hurnoristisk glimt i øyet
fortelle deg at han har et ikke ube-
tydelig skobudsjet som følge av
mange turer pr. dag på denne 200
m lange strekningen hvor betong-
gulvet sliter hardt skoene. Disse
bemerkningene glemmer du imid-
lertid i samme øyeblikk Sandvik
slår døren opp til selve maskin-
salen. Da vil du sannsynligvis som
de aller fleste stoppe opp et øye-
blikk, litt blendet av lysstyrken, litt
imponert av dimensjonene, litt over-
rasket over fargene og litt forstyrret
av støyen. Dine reaksjoner er helt
naturlige; for det er et faktum at
maskinsalen gir deg grunnlag for
det. Den er 84 m lang, 14 m bred
og 14 m høy under takhvelvet, har
lyst gult marmorert terazogulv, mur-
steinsbrun brystpanel og hvite veg-
ger og hvitt buet hvelv. Lyset som
består av en kombinasjon av kvikk-
sølvlamper og vanlige lamper, flom-
mer ut fra sirkulære åpninger i hvel-
vet og gir en følelsen av at salen er
fylt med solskinn. Dette inntrykk
forsterkes ytterligere av den flom-
belyste endevegg med kart over
reguleringsområdet. Maskinene er
holdt i en lys varm blåfarge så hele
interiøret er godt avstemt, og man
har liten følelse av å befinne seg
langt inne i fjellet. Støyen fra ma-
skinene er stor, men ikke særlig
ubehagelig etter at vegger og tak er
belagt med et støy-absorberende be-
legg.

For enden av maskinsalen, like
ved inngangen til denne, ligger det

Her nede ligger kraftverket.

mekaniske verksted og vi tar en tur
innom og hilser på montørformann
Ingvaldsen og reparatørene og re-
servemaskinistene Karlsen, Bjørtuft,
Saugerud, Akselsen og Edvardsen.
I verkstedet arbeider dessuten an-
nenhver uke ventilvaktene Ullern
og Thorsby, mens de de øvrige uker
har vakttjeneste ved ventilkamme-
ret på toppen av rørgaten.

Verkstedet er lite, men er godt
utstyrt med moderne verktøymaski-
ner og sveiseutstyr samt med godt
håndverktøy. Det alt vesentlige av
reparasjons- og vedlikeholdsarbeider
av mekanisk natur gjennomføres
ved hjelp av dette verkstedet og
folkene har hver sine spesialiteter
som gjennom et godt teamwork 


hvor den ene utfyller den andre,
gjør det mulig å mestre de fleste
oppgaver.

Vedlikehold og reparasjon av det
elektriske utstyret skjøttes av mon-
tørformann Kolstad og elektrikerne
Bjørnstad og Olafsen med Vaaer
som hjelper. Disse karene finner vi
i et lite, kummerlig verksted under
kontrollrommet. Heldigvis kan det
meste av det elektriske utstyret til-
sees og demonteres på de stedene
hvor det er montert eller man må
ty til maskinsalen eller «låne» plass
på det mekaniske verksted. Imid-
lertid omgåes bedriftsledelsen med
planer om å skaffe elektromontø-
rene bedre arbeidsplass hvilket sik-
kert vil bli kjærkomment.

da 4000 timer, og det spesifike kullforbruk er beregnet
til 0,60 kg/kWh.

Senere regnes det med at varmekraftverket skal til-
knyttes et nett hvor det disponeres 400 mill. kWh ledig
sommerkraft og nattkraft.

Dampkraftanlegget må imidlertid fortsatt dekke
toppkraftbehovet, og anleggets brukstid avtar derfor til
2000 timer, samtidig som tapsfaktoren iflg. fig. 2 øker
fra 1,15 til 1,36. Det spesifike kullforbruk øker dermed
fra 0,60 til 0,602175 = 0,72 kg/kWh. Besparelsen i kull
ved tilføring av 400 GWh spillkraft blir således:

800 X 0,60 — 400 X 0,72 = 192 mill kg/kull
eller 174 : 400 = 0,43 kg/kull for hvert tilført kWh.
Ble kraftverket i stedet tilført 400 mill. kWh levert

som toppkraft med inntil 100 MW toppytelse, ville
damptkraftanlegget kunne redusere til 100 MW. Bruks-
tiden for varmekraftanlegget blir dermed 8000 timer
og tapsfaktoren iflg. fig 2 1,01, hvorved det spesifike
= 0,53 kg/kWh. kullforbruk reduseres til 0,60
Besparelsen i kull ved tilføring av 400 GWh toppkraft
blir således 800 X 0,6 — 400 X 0,53 = 268 mill, kg kull
eller 268 : 400 = 0,67 kg/kWh. På grunn av depresjonen

i det spesifike kullforbruk ved lengre brukstid, inn-
spares således 0,67 — 0,43 = 0,24 kg/kull pr. kWh ved
å motta toppkraft i stedet for spillkraft. Dette til tross
for at de tilførte energimengder er de samme.

Dessuten innsparer varmekraftverket anleggskapital
for 100 000 •kW. Med utbyggingspris 900 kr./kW og
8 prosent til årlige omkostninger vil •dette si en inn-
sparing av 7,2 mill. kroner pr. år som fordelt på 400
GWh gir 1,8 øre pr. kWh. Uten å tape på det kan
varmekraftverket betale en merpris for toppkraft i for-
hold til overskuddskraft bestemt som følger:
Innsparing av 0,24 kg/kull/kWh

å kr. 0,10 = 2,4 øre/kWh
Mindre anleggsomkostninger 	 — 1,8

Tilsammen 4,2 øre/kWh

Før eller senere må vi også vurdere våre kraftresurser
ut 'fra verdensmarkedets prisforhold. Slik vi gjør det
i dag hvor kraftprisen beregnes ut fra våre egne ut-
bygningsomkostninger pr. kW-årskraft bruker vi feil
målestokk. Resultatet blir uhensiktsmessig bruk av kraf-
ten, galt utgangspunkt for dimensjonering av våre kraft-
verker og feilaktige eksportpriser.
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1. Fra maskinsalen med Øverland og Hagen. 2. Fra rorgaten.
3. Endel av vinterutsikten utenfor ventilkammeret. 4. Fra kon-
trollrommet med Liseth og Aas. 5. Ventilkammeret med Ullern
og Thorsby. 6. Fra lageret med Dahle og Nørsterud. 7. Fra
verkstedet med alle reparatørene samlet. Fra venstre: Akselsen,
Saugerud, Vaaer, Bjørnstad, Olafsen, Kolstad, Bjørtuft, Karlsen,
Edvardsen og Ingvaldsen. 8. Skifthetjeningen: Sittende: Liseth,
Gjøtterud, Tiller, Heiberg-Erichsen og Flor. Stående: Øverland,
Aas, Mathiesen, Sørensen, Lien, Bergkvist og Lund. 9. Inngangs-
tunnelen med: Landgraff, Haugen, Lundheim, Hauge, Hornes,
Rotnes, Graff, Soma, Didriksen, Krvand, Bernås, Landgård og
Barstad. 10. Fra kontoret med Bjerkeho, fru lonassen og Sandvik.

Også det elektrotekniske vedlikeholds- og repara-
sjonsarbeid er av mangeartet natur, og ved hjelp av
praksis og erfaring og ved utnyttelse av sine kunnskaper 


utfører reparatørene det alt vesentlige av det forekom-
mende arbeid.

I løpet av de seks årene Mår Kraftverk har vært i
drift har reparatørene, så vel mekanikerne som elek-
trikerne, måttet løse nær sagt alle de reparasjons-
oppgaver som kan forekomme i et kraftverk, samtidig
som de driver et gjennomført forebyggende vedlike-
holdsarbeid i revisjonsperiodene når de enkelte aggre-
gater med tilhørende utstyr plukkes fra hverandre og
ettersees. Mangen fritidstime og helligdag er anvendt
i kraftverkets tjeneste for å gjøre skadevirkningene ved
inntrufne feil minst mulig og innsatsviljen og gå-på-
humøret vokser med oppgavene og består prøven selv
om arbeidsdagen av og til blir lang og anstrengende
med søvn.

Det er klart at et kraftverk som har et mangeartet
utstyr og som ligger langt fra de store forretnings vare-
beholdninger, må ha et velassortert lager av de forskjel-
ligste deler og forbruksvarer, for å kunne møte de
mangeartede oppgaver uten tidstap. Det er derfor ikke
uten en viss stolthet at maskinmester Sandvik tar oss
med for å hilse på lagerformann Dahle og hans assistent
Nørsterud som viser oss et velordnet lager med over
3000 registrerte varenummer. Likevel er det ikke alltid
så greit å være Dahle og Nørsterud for plassforholdene
er ikke de beste, og det er blitt til at en har måttet ta
bruk tiloversblevne hulrom på de forskjelligste steder

i kraftverket til lagerplass. Derfor blir det meget sprin-
ging og skorøyslit, samtidig som det er vanskelig å holde
oversikten. Aller vanskeligst er det når det gjelder de
større, største og tyngste reservedelene som det faktisk
ikke er avsatt noen plass til og som må hensettes på
uhensiktsmessige steder uegnet for materiellet og med
meget sjauing.

I kontrollrommet og i maskinsalen treffer vi skift-
betjeningen som dag og natt, hverdag som helligdag,
våker over kraftverkets drift og foretar de nødvendige
reguleringer og koblinger. Hvert skift består av en
maskinmesterassistent som skiftleder og to maskinister.
Assistenten oppholder seg normalt i kontrollrommet,
men går av og til inspeksjonsrunder i hele anlegget for
å tilse at alt utstyret funksjonerer rilfredsstillende.

Den ene maskinisten oppholder seg i kontrollrom-
met, leser av instrumentene en gang i timen, kontrol-
lerer alle temperaturer på viktige maskindeler ved hjelp
av fjernmåling, foretar last- og spenningsreguleringer og
formidler telefonsamtaler over sentralbordet.

Den andre maskinisten har tilhold i maskinsalen
hvor han fører tilsyn med turbiner og generatorer, kon-
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trollerer lagere og temperaturer og smører turbinene
og starter og stopper aggregatene når dette er nød-
vendig.

Skiftbetjeningens arbeid har lett for å bli rutinernes-
sig og ensformig, samtidig som betjeningen alltid må
være på vakt for å kunne gripe inn ved inntredende
driftsforstyrrelser, hvilket krever inngående kjennskap
til utstyrets virkemåte og behandling.

Det er imidlertid små muligheter for å skape varierte
arbeidsforhold for skiftbetjeningen, men noe kan man
gjøre, f. eks, som det gjøres ved Mår Kraftverk, å la
maskinistene bytte arbeidssted slik at man den ene
skiftperioden arbeider i maskinsalen og den neste i
kontrollrommet.

+Denne veksling fra periode til periode, dvs. hver
4. uke, er alle parter godt fornøyd med, idet skift-
betjeningen får anledning til å erhverve seg allsidigere
kunnskaper om utstyret med mer variasjoner i arbeidet
samtidig som bedriften oppnår en større elastisitet ved
ferie- og forfallsavløsning.

Da det ikke er mulig å treffe hele skiftbetjeningen
i arbeid på samme tid har vi fått samlet alle på et
bredt og hilser på assistentene Liseth, Gjøtterud,, Tiller,
Heiberg-Ericksen og Flor og videre på maskinistene
Øverland, Aas, Mathisen, Sørensen, Bergkvist, Lien
og Lund.

På vår vandring rundt i stasjonen har vi ikke kun-
net unngå å legge merke til hvor rent og trivelig det
er over alt og hvem andre kan takkes for det enn
Hagen som er på ferde med kost og fille over alt hvor
skitt kan forekomme, et arbeid som mange steder er
lite påaktet, men som her er satt i klasse med de øvrige
arbeider og ikke er •den minst viktige årsak til trivsel
og velvære på arbeidsplassen.

Før vi forlater selve kraftstasjonen tar vi en tur med
trallebanen opp gjennom den 1250 m lange rørtunnelen
til ventilkammeret. Turen er samtidig både nifs og litt
av en opplevelse, for tunnelen er bratt med en stigning
på 41° og trallen trekkes oppover skinnegangen hen-
gende i enden på en stålkabel. Brister denne, er det
ingen ting som holder trallen igjen og man kommer
raskere ned igjen enn man ville ha godt av. Vi blir
imidlertid noe tryggere når vi får høre at • stålkabelen
tåler 150 tonn før den ryker og at spillet som trekker
trallen, er sikret så det stopper automatisk og legger
bremsene på dersom det blir påkjent med mer enn
24 tonn.

Ventilkammeret er trist og mørkt med vann sildrende
ut fra slepper i fjellet, .men utsikten utenfor ventil-
kammeret .er imponerende med Vestfjorddalen. 800 m

•



Når vi i dag innen kommunen
snakker om Nore kraftverk, så skal
vi ikke nekte for at tankene streifer
store skattebeløp og hvilke oppgaver
kommunen skal ta for seg først og
sist. Nå må ingen tro at utbyggin-
gen alt fra første stund hadde en
gunstig innvirkning på kommunens
økonomi. Det var ikke det godt ut-
bygde ligningsvesen da som i våre
dager. Skatteprosenten var lav, og
store deler av de skattebeløp som
ble utlignet på anleggsbefolkningen
kom ikke inn i det hele tatt. Ar-
beidsstyrken vekslet nokså mye, og
når noen reiste fra anlegget så var
de ikke så nøye med å betale skyl-
dige skatter før de dro. Kommunen 


fikk på denne måten store skatte-
restanser, og da anlegget var ferdig
i slutten av 20-årene, begynte van-
skjelighetene for alvor å gjøre seg
gjeldende. Depresjonstiden og dens
følger for Nore minnes ennå med
gru av dem som dengang var med
i kommunestyret. Skatterestansene
måtte for en stor dels vedkommen-
de strykes som uerhaldelige, og der-
til korn at svært mange av anleggets
folk ikke kunne skaffes arbeid, men
måtte ty til forsorgen. Kommunens
skatteinntekter var elendige. Det er
også verd å merke seg at kommunen
de første årene kraftverket var i drift
ikke fikk noen skatt av dette. De
funksjonærer som var beskjeftiget
ved kraftverket var gode skattebe-
talere, men disse var så altfor få,
at det monnet lite på et anstrengt
kommunebudsjett. Årsaken til at
kraftverket ikke betalte skatt var
uklare bestemmelser i skatteloven,
og dette resulterte i langvarige pro-
sesser før skattespørsmålet kunne
bli avklaret. I de senere år har kraft-
verket kommet for fullt, og nær
halvparten av kommunens skatte-
inntekter kommer i dag derfra. Der-
til kommer kraftverkets faste funk-

sjonærer som også er gode skatte-
betalere.

Det kan vel høres nokså griskt ut
fra kommunehold, når det tales så
mye om skatt, men en må her være
oppmerksom på at en fattig fjell-
kommune har ikke så mange mulig-
heter, Den eneste rikdomskilde byg-
da faktisk var utstyrt med, var den
store vannkraften og de billige ut-
byggingsmuligheter som var lagt til
rette fra Skaperens hånd. Det var
sikkert Lågen og fjordene og deres
fiskerikdom som skapte den første
bosetning her, og som framover bi-
dro i vesentlig grad til befolknin-
gens levekår. Det synes derfor rime,
lig og naturlig at den nye utnyttings-
form av vassdraget fortsatt bør være
med å bidra til kommunens økon-
nomiske liv.

Kraftverkets funksjonærer bor i
dag i pene boliger rundt kraftverket
på Rødberg. Mange av disse har
vært beskjeftiget ved kraftverket i
mange år, noen helt fra den tiden
utbyggingen foregikk. Hvis en spør
disse i dag om de regner seg som
tilhørende bygda, så vil de alle svare
et ubetinget ja. Og det er rett, de er
like fullgode Noringer som vi andre.

Kraftverket og kommunen
Av ordfører Tov Skarpås, Nore

•    ••".

under som et juv, med Gaustaplatået gnistrende i sol-
skinnet, med blinkende småvann og med Gaustatoppen
i ensom majestet ragende 1886 m til værs, et syn som
oppveier påkjenningen med trallekjøringen.

Etter å ha hilst på alle dem som daglig steller med
den direkte drift av kraftverket, tar vi en tur ut i
kontorbygningen igjen og hilser på appsynsmann Røt-
nes, og Røtnes kan fortelle oss at kraftverket ikke bare
består av maskiner og apparater. Det er ført opp i alt
36 leiligheter for betjeningen med tilsammen 3700 m2
golvareal, og det er klart at sammen med det bygnings-
tekniske i selve kraftstasjonen, og med garasjer, smie,
snekkerverksted, lagerbygninger, brakker og hytter på
fjellet, er det nødvendig med kyndige folk til å ta hånd
om disse verdier og med dette er Didriksen, Kaarvand,
Lona og Graff beskjeftiget. Videre er det et omfat-
tende system av veier, gjerder, vann og kloakk og et
større tomteareal •med ikke ubetydelig skog og med
disse ting steller Hornes, Hauge, Tjønnåsdalen, Lund-
heim og Haugen.

På fjellet er det dessuten dammer og bekkeinntak
samt en 40 km lang 10 kv. linje med fordelingsområder
som linjeformann Barstad sammen med Landgård og
Bernås strever med i tillegg til annet arbeid i selve
stasjonsområdet. Linjearbeidet er ikke det minst strev-
somme, for linjene går ca. 1100 m høyde i hele sin
lengde, er dårlig bygd og utsatt for svære ispåkjennnin-




ger om vinteren med derav følgende kabel- og maste-
brudd, hvilket skaffer linjefolkene mangen strabasiøs
jcbb og som oftest i hardt vær.

Innenfor det ikke ubetydelige område kraftverket
representerer, trengs det biler til transport av materi-
ell, redskap og folk samt til snøbrøyting, og for dette
formål har kraftverket en lastebil og en Land Rover
som kjøres av Landgraff med stø hånd om enn noe
forsiktig når det gjelder lastebilen som begynner å
bli gammel og mett av dager.

Under vår vandring i stasjonen har det vært en
glede å kunne konstatere at smilet og det lyse humør
har vært et framherskende trekk og at arbeidet overalt
går fra hånden med lyst og optimisme, til man kan
hvile ut etter dagens strev i gode og tidsmessige hjem.

Før vi så forlater Mår Kraftverk hilser vi på den
eneste kvinne ved bedriften, fru Jonassen, som et par
ganger i uken ordner med kraftverkets korrespon-
danse, samtidig som hun annen hver fredag og hver
20. belønner det daglige strev med behørig uttynnede
lønningsposer. Uttynnede lønningsposer er likevel noe
vil alle strever med og felles skjebne er felles trøst. Den
store stabilitet i personellstaben tør imidlertid tas til
inntekt for at de mange fordeler som sikkert arbeids-
sted med gode arbeidsforhold og gode boliger, sentral
beliggenhet og gunstige skatte- og skolevilkår, gjør det
vanskelig å rive seg løs når en først har slått rot.

8 FOSSEKALLEN



De motsetningsforhold som til en
viss grad var til stede i anleggstiden
er borte. I dag går «innflyttere» og
de «innfødte» side om side i den
beste forståelse, og det er slik vi alle
vil ha det.

Som før nevnt har inntektene
kommunen har fra kraftverket og
dets funksjonærer bidratt i vesentlig
grad til å gi kommunen det økono-
miske grunnlag som skal til for at
den kan utbygges, og kan holde den
standard som en må forlange av en
kommune i dag. Vi har langt fram,
men vi kan si vi er godt begynt.
Skulle en nevne mer av de ting
som kanskje kraftverkets folk vil se
med særlig 'glede på, så måtte det
være den pene framhaldsskolen vi
har på Rødberg. Likeså har vi i høst
satt i gang en kommunal realskole
som vi venter oss mye av. Flere til-
tak har kraftverket og kommunen
samarbeidet om. Noe av det siste
er et idrettsanlegg som vi håper
funksjonærene ved kraftverket skal
få mye glede av.

Referent:
Feriehjemmets historie går til-

bake til 1929, da det nærmest på
privat initiativ ble gjort avtale med
anleggsledelsen om overtagelse av
den gamle forretningsgård «Berg»
i øygardsgrend til dette formål.
Her hadde opprinnelig «Nore
Kraftanleggs Handelsforretning»
sitt tilholdssted i 1920-årene da
Tunhovddammen ble bygget. Fra
anlegget fikk så feriehjemmet utlånt
brukte, og delvis defekte ting som
kjøkkenutstyr, brakkesenger og filt-
tepper. Dette ble satt i brukbar
stand, og dermed var feriehjemmet
en kjensgjerning, selv om det hele
var nokså spartansk til å begynne
med.

Først 6 år senere kommer så
Noreanleggets funksjonærforening
inn i bildet. På foreningens general-
forsamling 30. april 1935 ble det
vedtatt et forslag om at feriehjem-
met skulle sortere under forenin,
gen og at denne skulle foreta valg
av styre for feriehjemmet. I sam-
me forbindelse nevnes at Norean-
leggets funksjonærforening i 1945
ble opptatt som medlem i avd. 61
i Norsk Elektriker- og Kraftstasjons-
forbund. Den i 1935 vedtatte ad-
ministrasjonsform av fer;ehjemmet
består fremdeles uforand -et.

I okkupasjonstiden kom ferie-

Likeså har vi et alders- eller pleie-
hjem. Dette er ikke så tidsmessg
som ønskelig kunne være. Vi fikk
overta rimelig en stor brakke etter
utbyggingen av Nore II, og denne
har vi prøvd å innrede og moderni-
sere så godt som mulig. Resultatet
av disse arbeider er ikke så gode som
ønskelig, men vi håper likevel at
hjemmet skal gi godt og hyggelig
opphold til dem som måtte ønske
å leve sine siste år der.

For øvrig er det flere av kraft-
verkets folk som har planer om selv
å skaffe seg boliger når de skal takke
av etter endt arbeidsdag ved kraft-
verket. Kommunen hadde i høst
forespørsel fra et selvbyggerlag, be-
stående av funksjonærer som aktet
å bygge seg boliger. Kommunen skaf-
fet de nødvendige tomtearealer, så
nå kan karene regne med å ha løst
fritidsproblemet i mange år fram,
over.

Når en nevner fritidsproblemet så
har de fleste ved kraftverket løst

hjemmet i faresonen, idet «herre-
folket» overtok det til sitt bruk.
Det så forresten ut som dette lille
området ved Tunhovddammen var
krigens viktigste for tyskerne. Sper-
reballonger og andre luftsperrer i
luften, torpedonett i vannet — nei,
dette skal ikke være noen krigshisto-
rie, men ganske enkelt en påvisning
av at feriehjemmet fikk en slik
medfart at det måtte rives da fre-

dette på en særdeles fornuftig måte.
Det er svært mange som har bygd
seg hytte ved Tunhovdfjorden, der
de nytter sin fritid. Den som er oppe
ved Tunhovddammen en lørdags-
kveld om sommeren, kan se hvor-
dan familiene reiser i sine motor-
båter på hytta. Der kan de koble av
fra maskinenes summing i kraftsta-
sjonen.

Til slutt vil vi fortsatt få håpe på
en god drift ved kraftverket, og en
fortsatt framgang i kommunen. Vi
får håpe at det gamle ord fortsatt
har gyldighet, at han lar det regne
over rettferdige og urettferdige. Vi
har hatt rikelig med nedbør de siste
årene, men i denne forbindelse kan
det være grunn til fortsatt å håpe
på det samme. Derved kan kraft-
verket kjøre for fullt, og vi i kom-
munen håper at skattens mynt skal
klinge muntert i kommunens kasse.
Derved kan vi bli i økonomisk stand
til å bygge videre, til beste for alle
innvånere i kommunen, og også for
Nore kraftverk.

den kom, først og fremst fordi det
var kommet sopp i huset.

Men den som trodde at ferie-
hjemmet hermed var en saga blott
tok grundig feil. Nye muligheter
ble straks drøftet. Til å begynne
med gikk tanken i retning av et
nybygg gjerne ved hjelp av brukte
materialer. Heldigvis får vi vel si,
kom ikke noe i den retning til ut-
førelse. En langt bedre løsning kom

Lrriebjemmet I NORE

F OSSEKALLEN 9



Parti ved Tunhovddarnmen.

til syne. Som en fugl Fønix reiste
feriehjemmet seg av asken, denne
gang i den gamle kontorbygningen
til Tunhovd Reguleringsanlegg.
Denne bygricing hadde i senere år
vært benyttet som damvokterbolig;
men da det her ble funnet fram til
en annen ordning for damvokteren,
ble huset frigitt og stilt til disposi-
sjon for feriehjemmet. Det sier seg
selv at foreningen er administrasjo-
nen stor takk skyldig for denne lyk-
kelige løsning.

Feriehjemmet disponerer til sitt
bruk hele 2. etasje bestående av to
kjøkkener, tre værelser og en gan-
ske stor salong. I første etasje dis-
poneres et kjøkken og to værelser.
Der er også to kvistrom som om
nødvendig kan brukes. I alt er der
16 sengeplasser, alle med 'ulltepper
og puter. Salongen er ganske rike-




"

lig rnøblert med bord og stoler.
Radioapparat er anskaffet.

Feriehjemmets økonomi knytter
seg til bidrag fra Nore Kraftverks
fond, Feriefondet, utlodninger m. v.,
samt innkomne avgifter for over-
natting. Sistnevnte er dog satt me-
get lavt. Det kan også nevnes at
foreningens medlemmer frivillig
har utført endel snekker-, maler-
og elektrikerarbeid. Mange navn
kunne nevnes i forbindelse med
feriehjemmets tilblivelse og utvik-
ling. Men ingen nevnt er ingen
glemt. Her skal det være nok å
nevne at det både fra administrasjo-
nen og fra medlemmene er gjort en
betydelig innsats for å realisere en
god sosial tanke. Et par navn skal
dog nevnes fordi de har forbindelse
med driften i dag. Feriehjemssty-
rets formann er f. t. Oscar Rogne,
myr, Rødberg st. Og vaktmester-




familien: Jørand og Knut $kreppe-
rad, øygardsgrend p. d.

Feriehjemmet ligger 740 m over
havet, like ved Tunhovddammen.
•Det er ikke bare i sommertiden det
virker tiltrekkende. Om vinteren,
særlig utover vårparten, foregår et
betydelig pilkefiske på isen. Da er
feriehjemmet godt å krabbe inn i.
Det er ingen sjeldenhet her at ter-
mometret svinger rundt de 30 mi-
nusgrader. Men hvem tenker på
slikt bare fisken går på kroken —?

I Horns gamle skolegeografi står
det med klare ord: «Numedal er et
ensiormigt dalføre.» Den gode geo-
graf kunne umulig være kjent langs
Tunhovdfjorden da han skrev dette.
Her finnes ingen ensformighet.
Landskapet er storslagent i sin na-
turskjønnhet. Den to mil lange
fjorden ligger der omkranset av
skogen. En mengde sætrer — de fle-
ste i dag dessverre uten bjelleklang.
Bak det hele i horisonten blånende
fjell med tinn og nut. Båter med
eller uten motor har vært frem-
komstmidlet. Snart gjør bilen sitt
inntog også her. Den to mil lange
nye veien fra Tunhovd til ferie-
hjemmet — ja, vi kan med full rett
uttrykke det slik — blir sannsynlig-
vis ferdigbygger i den nærmeste
framtid. Når denne nye vei blir
åpnet for trafikk er feriehjemmet
ikke bare i forbindelse med Nume-
dal, men også med Hallingdal. Vei-
lengden til Nesbyen er 50 km.

En mangel har feriehjemmet.
Det er for tiden navnløst. Var det
ikke en tanke å innby til en navne-
konkurranse, slik at det får et vel-
klingende navn? Men også en an-
nen tanke dukker opp. Hvorfor
ikke la feriehjemstanken få et vi-
dere omfang — hvorfor ikke tenke
på et feriehjem nede ved sjøen? Vi
landkrabber langt oppe i fjellbygden
er meget sympatisk stemt overfor
en slik tanke. Men noen må ta ini-
tiativet, spørsmålet er hvem det
skal bli.

I mellomtiden står feriehjemmet
i Nore parat til å ta imot menne-
sker som søker rekreasjon. Idyllisk
har det funnet sin plass i landska-
pet beskyttet av to høye fjell: I
nord den nesten 1200 meter høye
Skarpenor, i syd den like høye Stor-
natten. I vest holder trollet i Fau-
skofjell et våkent øye med det som
disse menneskekrypene foretar seg
i fritiden.

Fra stuen.
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Etter anmodning fra et av med-
lemmene tok Underutvalget for
Statens Østlandskraftverker for
godt og vel et år siden opp spørs-
målet om å opprette en såkalt for-
slagsvirksomhet for Vassdragsvese-
net.

Med forslagsvirksomhet menes
en ordning som gir alle arbeidere
og de fleste funksjonærer innen
etaten anledning til å fremkomme
med forslag, gode ideer til lettelser
i arbeidet, øking av sikkerheten
for mennesker og materiell, kon-
struksjonsforbedringer m. v., og få
disse forslag bedømt av et sakkyn-
dig utvalg som har adgang til å gi
forslagsstilleren en passende på-
skjønnelse i form av et større eller
mindre pengebeløp. Slik forslags-
virksomhet har allerede i noen år
eksistert så vel i endel av våre pri-
vate bedrifter som i en rekke av
statsetatene.

Etter å ha gjennomgått og dis-
kutert endel opplysninger om ret-
ningslinjer og resultater av for-
slagsvirksomheten i noen av de be-
drifter som har innført ordningen,
besluttet Underutvalget å anbefale
ordningen innført i Vassdragsvese-
net, med en foreløpig varighet av
1 år. Saken ble deretter oversendt
Hovedutvalget for Statens Kraft-
verker som nå har utspillet.

Det er neppe tvil om at den en-
kelte arbeider eller funksjonær
sitt daglige virke ofte er den som
lettest kan se forbedringer som
måtte kunne gjøres for å effektivi-
sere arbeidets gang, fjerne unødig
sløseri med materialer og arbeids-
kraft, øke sikkerheten m. v., men
hittil har det ikke alltid vært så
lett for den enkelte å komme fram
med sine ideer, samtidig som han
kanskje ikke har hatt noen direkte
interesse av det.

Kanskje har en og annen pøn-
sket ut originale konstruksjoner
eller metoder som ville hatt stor
betydning hvis de var blitt satt ut

livet, men som vedkommende
har beholdt for seg selv av frykt
for skepsis og manglende forståelse
så vel hos arbeidskamerater som
hos de overordnede til hvem han
måtte levere forslaget.

Slik engstelse vil, hvis ordnin-
gen blir innført, ikke mer kunne
hindre noen i å levere inn forslag,
idet det skal være mulighet for for-
slagsstilleren å være anonym, sely
overfor de som skal bedømme for-
slaget. Dette kan lett ordnes, f. eks.
ved at forslagstilleren medsender
sitt navn i en lukket konvolutt.
Utenpå konvolutten skriver han et
stikkord som også settes på selve
forslaget. Først når forslaget er fer-
digbehandlet, og beslutning om
premiering er tatt, blir navnekon-
volutten åpnet. Finner bedømmel-
sesutvalget at forslaget ikke kan
premieres, blir navnekonvolutten
ikke åpnet.

Underutvalget la ikke fram noe
konkret forslag til retningslinjer for
virksomheten, idet det gikk ut fra
at disse måtte utarbeides av et sær-
skilt råd etterat saken hadde vært
behandlet i Hovedutvalget. Det er
imidlertid trolig at grunnprinsip-
pene vil bli tilsvarende for Vass-
dragsvesenet som for de fleste an-
dre bedrifter som har innført ord-
ningen, nemlig:

Det nedsettes et sakkyndig be-
dømmelsesutvalg, valgt dels av ad-
ministrasjonen og dels av drifts-
utvalgene. Bedømmelsesutvalget
skal undersøke et hvert alvorlig for-
slag, hvor ubetydelig det i første
omgang enn synes å være. Finner

MÅR-PER:

I et underutvalgsmøte holdt på Mår 13.
mai 1954 var et forslag •fra Mår klubb
med på dagsordenen under punkt 5.

Forslaget gikk i korthet ut på en ut-
veksling av arbeidere mellom kraft- og tra-
fostasjonene, i første onagang reparatorene
(elektrikere- og mekanikere, dagarbeidere),

Forslaget og protokollen sier ikke så mye
om hva det hele innebærer, og en nær-
rnere 'redegjørelse herfor kan da være jpå
sin plass.

Utvekslingen av håndens bg åndens ar-




utvalget at torslaget er av betyd-
ning for etaten og verdig til premi-
ering, oversender det forslaget til
administrasjonen til uttalelse, bl. a.
om prerniens størrelse.

Anledning til å inngi forslag gis
alle arbeidere og funksjonærer for
hvem forslag til forbedringer på
angjeldende område ikke er en selv-
følgelig del av deres arbeid.

Ideen og initiativet til forslaget
må komme fra forslagstilleren, men
behøver ikke angå forslagstillerens
eget arbeid.

Ideer som allerede er prøvet
eller under utarbeidelse av etaten
vil bare bli belønnet hvis det er
anført noen ny og verdifull løsning
av det aktuelle problem.

Forslag som vassdragsvesenet
har premiert forblir forslagstille-
rens eiendom, men skal uten ytter-
ligere godtgjørelse kunne nyttes av
Vassdragsvesenet, uhindret av om
forslagstilleren får patent eller
mønsterbeskyttelse.

Det er selvfølgelig vanskelig å si
hvorvidt forslagsvirksomhet i en
etat som Vassdragsvesenet vil være
fruktbringende. I fabrikker hvor
øking av produksjonen og ned-
skjæring av produksjonsomkostnin-
gene spiller den største rollen, har
erfaringene vært gode, men i den
virksomhet som Vassdragsvese-
net utøver, hvor drift og vedlike-
hold av de forskjellige anlegg har
en så fremtredende plass, kan sa-
ken stille seg annerledes. Ved å
innføre ordningen i ett års prøvetid,
slik som foreslått av Underutval-
get, vil man imidlertid få svar på
dette spørsmålet, og derved avgjøre
om ordningen har noen berettigel-
se i fremtiden i vår etat.

beidere har foregått gjennom mange
både til ut- og innland, og vil sikkert fort-
sette i tiden framover.

Denne utveksling har, særlig etter siste
krigen, fått et ganske stort omfang. Dette
gjelder yrkesgrupper av ymse slag. -Sw-
dentorganisasjonenes medlemmer har sær- -
lig nyttet seg av mulighetene til å reise
rundt og nytte seg av utvekslinger og
hvorfor?

En av de viktigste årsakene er sikkert
den at det er en masse å lære, og at det

ors-lagsvirksombet
VASSDRAGSVESENET?

Av  bveringenior  Thor  Haugli N ielsen

Utveksling av arbeidere?
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Drammensveien20) V. 534, Oslo:

BIBLIOTEKET
Av bibliotekar Ole Rasmus Krag

et foredrag jeg hørte på et biblio- at det ikke lønner seg. Dette er gan-
tekmøte, ble det berettet om en ske sikkert ikke riktig. Alle nyvin-
mengde produkter som man nå kan ninger innen teknikk grunner seg jo
lage av sand. Da det finnes meget på tidligere gjorte oppdagelser. Der-
store mengder av sand på jorden, for 'kan man i høy grad spare tid ved
kan man spørre seg hvorfor ikke å følge med i faglitteraturen på det
mange av disse produkter for lengst felt man beskjeftiger seg med.
er oppfunnet? Svaret som ble gitt i Vassdragsvesenet har i mange år
foredraget var: Manglende biblio- hatt et bibliotek, men det har vært nyanskaffede publikasjoner. Den er
tektjeneste. mer tilfeklig skjøttet inntil man i ordnet i to avdelinger. 1. Alfabetisk

Ofte får man det inntrykk at folk august 1950 ansatte en utdannet bi- katalog etter forfatter og titel, 2. Sy-
mener at det å lese tidsskriftartikler bliotekar. Siden da er det bl. a. an- stematisk emne-katalog. Biblioteket
og annen litteratur tar så lang tid lagt en tidsmessig kortkatalog over anvender det internasjonale desi-

gir grunnlag for nye ideer og muligheter til vil høste fordeler tror jeg ganske sikkert. kappe for hånd med baufil alt som er
videre ekspansjon og kunnskaper, samt Til eksempel en reparatør som daglig kappet med den sagen, ja da hadde de kap-



vis til bekreftelse på det en vet og kan fra har sitt virke i en kraftstasjon: Han går der ping i dag og mange år framover.
før. det ene år etter det andre. Han kan sine A skaffe mer nedbør 1 store mengder,

En kan vel uten videre overføre dette ting eller lærer seg det med tiden, og alt slik at stasjonenes kapasitet og yteevne blir
til Statens kraft- og trafostasjoner. er tilsynelatende såre godt. Måten å utføre forøket lar seg vel ikke gjøre. Men når det

I forslaget er det tatt sikte på en utveks- sitt arbeid på er lik fra den ene gang til gjelder reparasjoner og vedlikehold samt
ling av reparatørene i første omgang. Dette den annen gang, men derfor er det ikke bygging av nye kraftverk, da er det innen
var for så vidt en helt naturlig tanke, fordi sagt at det er den enkleste og mest tids- verkstedsektoren sikkert mange muligheter.
det ser ut til å være den enkleste og let- besparende måten å gjøre tingen på. Og En av disse muligheter skulle da være at
teste måten å gå fram på. nå er vi kommet til det sentrale og kanskje man fikk den mest allsidige og best mulige

En reparatør vil en kunne flytte fra en det viktigste ved det hele. I og med at en opplæring. Det kunne jo tenkes at det ved
arbeidsplass til en annen uten at det trengs blir gående i samme stasjon år etter år, en reparasjon medgår 200 timer. Sett at
lang tid til opplæring. Det samme kan vel har man lett for å stivne til i vante folder. man med andre midler og framgangsmåter
ikke  sies når det gjelder skiftbetjeningen. Får en anledning til å arbeide i 1 å 2 må- kunne komme ned i 150 timer. På denne
Stasjonene er jo nokså forskjelligartet og neder i  en  annen stasjon, ville  en  sikkert måten kan man øke kapasiteten, og økono-
hver har sin spesielle måte å betjenes på, høste nye erfaringer og muligens finne an- misk vil det jo også bety ganske mye.
dette til tross for at de produserer den dre måter å utføre de gamle vante arbeids- Hvis det viser seg at alt som er skrevet
samme varen, operasjoner på. Det kan også hende at en og sagt inklusiv forslaget er dødfødt, så la

En skiftarbeider bør vel ha en opplæring hadde endel å lære bort til arbeiderne i oss begrave det stille og rolig.
på fra 3 uker til 1 å 2 måneder i maskin- den stasjon  en  var utvekslet med. Når det gjelder tidsrommet de enkelte
salen eller kontrollrommet for kraftstasjo- Det finnes vel ikke i Statens kraftverker bør være på de forskjellige steder, er det
nene. Mesteparten av tiden vil da således heller noen som er helt fullkommen og ting som kan diskuteres. Det bør iallfall bli
gå bort til opplæringstid, og vedkommende som derfor ikke har noe mer å lære. En innen tidsrommet 14 dager til 2 måneder.
stasjon vil vel få liten nytte av dette, sam- annen sak som også har stor betydning er: Av andre detaljer som er nevnt i Un-
tidig som en neppe kan overføre det en Hvorledes er verkstedet innredet, er plas- derutvalgets protokoll, er bl. a. nytten av
har lært til den stasjon eller den trafo en sen utnyttet så en har god plass til dis- en slik utveksling kontra utgiftene. Det er
vanlig betjener. posisjon når en skal utføre de forskjellige da lett å trekke en parallell av det gene-

Hermed være det ikke sagt at utveksling arbeidsoppgaver? Hvilket verktøy har man raldirektør Vogt sier i sin artikkel i første
ikke kan være til noen nytte for kraft- og å arbeide med, og hvilke verktøymaskiner nummer av Fossekallen, at det ikke alltid
trafostasjonene; men det finnes kanskje har en til disposisjon og hvilken nytte har er nok å sammenligne vinning og tap i
andre muligheter og forslag som en er en av disse? kroner.
bedre tjent med når det gjelder skift- Dette er ting en lett kan sammenligne For de flestes vedkommende ville det
arbeiderne, fra sin egen arbeidsplass og ut fra det vut, være en stor stimulans å lære sin etats

En prøveordning med reparatørene vil dere og dra nytte av. I denne forbindelse forskjellige arbeidsplasser bedre å kjenne.
som før nevnt kanskje være den letteste kan jeg nevne et eksempel. Det var en Mange ville kanskje også ta det som rent
måten å gå fram på. litt eldre reparatør fra en av statens kraft- et feriopphold og god avkobling, det å

Når en så etter en tid fikk høstet erfaring verker som avla Mår kraftverk et besøk. komme i arbeid på en ny arbeidsplass i
og en fikk noe mer konkret å holde seg til, På sin rundtur fikk han bl. a. se en koldtsag noen uker. Det er muligheter til fritids-
fikk en jo virkelig se om det er noen for- (elektrisk sag for kapping av rør og jern- sysler ved en stasjon som ikke er mulig
del ved en slik utveksling. En kunne jo da profiler). Vedkommende kunne ikke skjøn- ved en annen -stasjon. Til eksempel fiske-



ta opp spørsmålet om å utvide det til ne at en hadde bruk for en slik. Til det turer, fjellturer, bading, til å besøke større
også å omfatte skiftbetjeningen. At en var å si, at skulle mekanikerne på Mår idrettarrangement, teater, utstillinger osv.
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Overingeniør H. B. STEENSGAARD:

WIoakkardegg for 4+<akadalfeltet
I NITTEDAL HERRED

En av Vassdragsvesenets mange forskjellige oppgaver er å medvirke til ord-
nirig av kloakkforholdene i byer og tettbygde strøk. Det er Vassdragsavdelingen
vzd Hovedstyret som steller med dette. Vi har bedt en av tjenestemennene
der om å gi Fossekallens lesere et eksempel på hva avdelingens befatning med
et kloakkanlegg består i.

   •.1;1.

malklassifikasjons-system, som vil
være kjent fra endel tekniske tids-
skrif ter.

Biblioteket har for tiden ca. 80—
90 løpende tidsskrifter. De fleste av
dem sendes i sirkulasjon til en eller
flere avdelinger. Dessverre går den-
ne sirkulasjonen ikke helt tilfreds-
stillende, og det arbeides på et nytt
sirkulasjonssystem, som man håper
skal bedre på dette.

Det synes sikkert ikke særlig im-
ponerende at biblioteket bare råder
over 6-7000 bind. Men det er til
stadighet en ganske livlig forbin-
delse med andre biblioteker og in-
stitusjoner som med stor velvilje lå-
ner oss det vi mangler. Jeg nevner
noen av dem: Deichmanske biblio-
tek, Universitetsbiblioteket, Oslo
lysverker, Patentstyret, Studieselska-
pet for norsk industri, Norsk Hydro
og Norges Tekniske Høgskole. Også
fra utlandet har vi fått hjelp, og da
særlig fra Kungl. vattenfallsstyrelsen
i Stockholm. Det er ikke bare tek-
nisk litteratur som er blitt skaffet til
veie gjennom biblioteket. Ethvert
behov for faglitteratur skal jeg søke
å imøtekomme.

For å gjøre kjent, hva biblioteket
anskaffer, sendes det ut tilvekst-
lister med noenlunde jevne mellom-
rom til alle funksjonærer ved Ho-
vedstyret. Det har vist seg at disse
lister er nyttige. Hver gang en ny er
sendt ut, kommer henvendelser om
lån.

Selve utlånet ordnes så enkelt
som mulig. Det er nok å henvende
seg pr. telefon. Med den ønskede
publikasjon sender jeg en kvittering
som sendes tilbake til biblioteket i
utfylt stand. Hvis det er ønskelig å
overføre lån fra mann til mann, er
det nok å ringe. Den nye låner føres
da på den gamle k-vittering.

•Bibliotekets budsjett er i innevæ-
rende år kr. 7000.00 som skal strek-
ke til bokkjøp, tidsskrifthold og inn-
binding. Det er håp om at budsjettet
kan bli større neste år. Av to grun-
ner må alle bokkjøp formidles gjen-
nom biblioteket. Dels vil man på
den måten kunne unngå unødven-
dige dobbeltbestillinger, dels får bi-
blioteket hos bokhandlerne 81/2 pro-
sent rabatt.

Slik som biblioteket er i dag, er
det nok mye man kan ønske seg
bedre enn det er. Likevel våger jeg
å ønske alle funksjonærer ved NVE
velkommen til biblioteket, enten pr.
telefon eller ved personlig besøk.
Jeg skal gjøre hva jeg kan for å skaf-
fe det stoff som det er behov for.

Hakadalfeltet i Nittedal herred
omfatter ca. 107 mål med i alt 90
byggetomter, og av disse er nå om-
trent halvparten bebygget. Nittedal
kommune har gjennomført omfat-
tende ekspropriasjoner for anlegg
av tidsmessig kommunalt vannverk,
og dette har gjort det nødvendig at
det også legges kloakkledninger som
kan føre spillvannet bort fra villa-
strøk og bebyggelse i utparselerings-
felter.

Kloakkledningen ble planlagt ført
ut i Nitelva ved Sagfossen og måtte
i tilfelle legges over fremmed grunn
samt krysse både jernbane og riks-
veg.

Det ville selvsagt være helt urime-
lig om grunneierne mellom et tett-
bygd strøk og elva skulle kunne hin-
dre kloakkanlegg, men på den annen
side er det klart at kloakkbyggeren
ikke kan ta seg til rette på egen
hånd heller. Dessuten er det jo be-
grenset hva en elv kan oppta av
kloakkvann uten at det forvoldes
skade nedover i vassdraget.

Så griper staten regulerende inn.
Vassdragsvesenets oppgave er å leg-
ge spørsmålene til rette for Industri-
departementet og Regjeringen, som
avgjør om det skal kunne ekspropri-
eres rett til å føre fram ledningen
til elva og rett til å slippe kloakk-
vannet uti, samt eventuelt sette vil-
kår som kloakkbyggeren må opp-
fylle.

Da det gjaldt kloakken fra Haka-
dalfeltet gikk det slik for seg:

Den 9. april 1954 søkte Nittedal
kommune om tillatelse til å slippe
kloakkavløp fra Hakadalfeltet ut i
Nitelva og om tillatelse til å eks-
propriere grunn og rettigheter for å
legge kloakkledninger med rense-
anlegg.

Søknaden ble 17. april 1954 lagt
ut på Nittedal kommunale kontor,
og fristen for å komme med
vendinger ble satt til 15. mai 1954.
Utleggingen ble kunngjort i Norsk
Lysingsblad og i dagspressen.

Hovedstyret mottok innvendinger
fra Nittedal og Hakadal Bondelag
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på vegne av grunneierne langs Nit-
elva. De tok forbehold om å få er-
statning for mulig skade. Videre ble
framholdt at det gjelder kloakkav-
løp fra et betydelig byggefelt og at
hele !bygda — Hakadal og Nittedal
— blir berørt av kloakkvann som
forurenser elvevannet. Man krevde
derfor at det måtte stilles de aller
strengeste krav til renseanlegget.

Nittedal helseråd fant det forsvar,
lig at kloakkvannet ble sloppet ut
Nitelva forutsatt at det passerte til-
strekkelig dimensjonert 2-etasjes kla-
rekum som foreslått av ansøkeren.

Tidligere avdelingssjef ved Sta-
tens institutt for folkehelsen, dr, P.
W. K. Bøckman, som i en årrekke
har vært Hovedstyrets sakkyndige
konsulent, foretok en befaring i Nit-
tedal og så på forholdene så vel ved
Hakadalfeltet som ved andre områ-




der med tettbebyggelse som nå eller
i nærmeste framtid kommer til å
slippe kloakkavløp ut i Nitelva. Han
skrev i brev til Hovedstyret at etter
innhentede opplysninger ville Haka-
dalfeltet omfatte ca. 90 byggetomter
med anslagsvis omkring 400 men-
nesker. I andre områder med tett-
bebyggelse, ved Aneby, Nittedal sta-
sjon og Birkelund—Hagan-feltene
antok han at det tilsammen ville bli
henimot et par tusen mennesker
som vil slippe spillvann til Nitelva.
Elvas minsteføring var av Hydro-
logisk avdeling angitt til 0,8 m3 pr.
sek., og dr. Bøckman anførte at den
da uten å bli overbelastet kunne til-
føres klaret kloakkvann fra et om-
råde der det er bosatt ca. 12 000
mennesker.

Dr. Bøckman anbefalte at Nitte-
dal kommune skulle få tillatelse til 


å slippe kloakkvann fra Hakadal-
feltet ut i Nitelva på betingelse av
at det ble godt klaret i en riktig
konstruert og tilstrekkelig dimensjo-
nert 2-etasjes klarekum, hvor opp-
holdstiden måtte være minst 2 ti-
mer, og at kloakkledningen ovenfor
klarekummen bare måtte tilføres
huskloakkvann, mens overflate- og
drensvann kunne føres til kloakk-
ledning nedenfor klarekummen.

På grunnlag av det som således
var framkommet, fant Hovedstyret
å kunne anbefale både ekspropria-
sjons- og utslippingstillatelse og
sendte 28. mai 1954 brev om det til
Industridepartmentet. Departemen-
tet avgjorde kommunens søknad
ved brev datert 2. juni 1954.

Hakadalfeltet fikk sin kloakk på
vilkår overensstemmende med Ho-
vedstyrets innstilling.

,........... t../..    •••• y.ø.^. ,........ ø.•

FRILUFTSLEDNING JORDKABEL
Av overingenien- Omnutnd Hauge

Med jevne mellomrom har disku-
sjonen om våre kraftledningsgater
gjennom skoger og «naturparker»
vært aktuelt stoff i pressen. Innleg-
gene i avisene har ofte vært usaklige
og følelsesbetonte og svært ofte har
kritikken vært rettet mot ingeniøre-
ne. Det blir sagt at ingeniørene ikke
tar hensyn til folkets friluftsområder
og til verdifull jord og skog, men
går fram som det passer best. Det er
særlig hver gang det er snakk om
nye kraftledninger i Oslo-området
at problemet er aktuelt. I Oslo har
friluitsfolket og «naturelskerne»
greidd å skape en meget sterk opini-
on mot kraftledningsgater i områ-
dene rundt Oslo. En har fått Oslo-
markakomiteen som skal ivareta fri-
luftsfolkets interesser i Oslomarka.
Det blir ofte fra usakkyndig hold
spurt om hvorfor en ikke fører kraf-
ten i jordkabel gjennom de områ-
dene som det står mest strid om. Til
det er det å svare at det selvsagt er
teknisk mulig, men det blir meget
kostbart. Folk flest vet som regel
ikke hva et slikt forslag innebærer,
og avisene er ofte sparsomme med
saklige tekniske opplysninger. Jeg
vil derfor forsøke å belyse spørsmå-




let ved å foreta en teknisk-økono-
misk sammenligning mellom fri-
luftsledninger og jordkabler ved
kraftoverføring f. eks. inn til en by.

La oss først se litt på de krav som
stilles av befolkningen som skal for-
synes med elektrisk kraft: 1. Kraften
må være så billig som mulig. 2. Det
må være så rikelig med kraft at en
unngår restriksjoner. 3. Kraftlever-
ingen må foregå uten avbrudd, dvs.
en må ha tilstrekkelig med reserve.
4. Kraften må føres fram med minst
mulig skadevirkning på eiendom-
mer og helst usynlig i landskapet.

tilfredsstille alle krav er ingen
lett sak og som regel må løsningen
bli et kornpromis. I realiteten blir
det til sist et spørsmål om hvor mye
folket selv vil betale for godene.

På fig. 1 er vist gjennomsnittlige
priser på kraftoverføring med hen-
holdsvis luftlinjer og kabler. For
sammenligningens skyld er prisene
utregnet under forutsetning av at
linjer og kabler har samme over-
føringsevne. I praksis vil det alltid
være mest økonomisk å prosjektere
med større overføringsevne på lin-
jer enn på kabler, Til kurvene er det
for øvrig å bemerke at de gjelder for 


bestemte ledningstverrsnitt som ofte
forekommer i praksis. For linjene er
regnet med tremaster opp til 60 kv,
delvis tre og stål mellom 60 kv og
150 kv og bare stål over 150 kv.
Prisen på overføring med jordkabel
vil være avhengig av grunnens be-
skaffenhet, og på kurven betyr nedre
grense grøft i grus og jord hvor en
kan bruke gravemaskin, og øvre
grense betyr grøft i fjellgrunn. Det
er regnet med enfasekabler over 60
kv driftspenning. Av kurvene fram-
går at det er fra 3 til 4 ganger så
dyrt å overføre kraften med jord-
kabler som med luftledning. Det
skal derfor meget viktige grunner
til for å ta denne meromkostning.
Skulle en f. eks, legge en 220 kv
jordkabeloverføring gjennom Nord-
marka i en lengde av 30 km ville
det koste ca. 24 mill. kroner, mens
en luftledning ville koste ca. 6 mill.
kroner.

I byer har en selvsagt ikke noe
valg, her må kraftfordelingen foregå
med kabel. Det er heller ikke noen
tekniske vanskeligheter med det.
Kablene legges fortrinnsvis i grøft
langs gater og veier, slik at de kan
graves opp igjen om nødvendig.
Kablene dekkes med betongplater
eL lign. forat tungtransport over
grøften ikke skal skade kablene.Ved
høyere spenning anvendes nå hoved-
sakelig oljekabler hvor isolasjonsstof-
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En ledningsgate. Harnang—Srnesrad  ledningen.

fet i kablene står under konstant
oljetrykk. Disse kabler har vist seg
å være meget driftsikre. Vanskelig-
hetene med kabelanlegg er at det
tar så lang tid å reparere feil i kab-
lene. Feilstedet må først lokaliseres
ved spesielle målemetoder, og så
må kabelen graves opp og repareres.
En vil derfor ofte ved viktige over-
føringer legge en 4. kabel som re-
serve. Dette vil selvsagt gjøre den
økonomiske sammenligning ennå
ugunstigere for kabelalternativet.
Da kablene bare kan transporteres
i begrensede lengder, må de skjøtes
med spesielle muffer. Dessuten må
endene avsluttes med muffer. Disse
muffene regnes ofte for å være et
svakere punkt i anlegget, og her
gjelder det også at reparasjoner tar
lang tid. Av hensyn til driftssikker-
heten vil en derfor alltid velge luft-
ledning framfor kabel hvor det er
mulig.

Det er etter dette klart at det av
økonomiske grunner ikke kan bli
tale om å føre kraften i kabel over
lengre strekninger bare for å skåne
naturen. Ingeniørene, som ofte for-
valter kommunale og statlige mid-
ler, har både rett og plikt til først
og fremst å ta økonomiske hensyn
under disse forhold. Det viser seg
også, når alt kommer til alt, at de
fleste borgere heller vil renonsere litt
på det estetiske enn å få dyrere
kraft •og større skatt. Personlig vil
jeg si at jeg ikke føler noe ubehag
ved å krysse kraftledningsgater når
jeg er på tur i marka. At mange 


lutt nødvendig. At mange kraft-
verksfolk vegrer seg for å hugge for
meget viser Sarakjøringens feilsta-
tistikk hvor trefall på høyspentlinjer
er en ofte forekommende feilårsak.

Ser en på innføringen av kraft til
Oslo vil det, etter hvert som belast-
ningen øker, bli flere og flere linjer
inn til byen. Den beste måte å redu-
sere antallet linjer på er å øke spen-
ningen på linjene. Derved kan en
øke overføringskapasiteten på hver
kraftledningsgate. På dette omridet
kan en eventuelt kritisere ingeni-
ørene for at de ikke har vært fram-
synte nok og planlagt på lengre sikt.
En samlet planlegging av innførings-
linjene til Oslo skulile vært gjort for
lenge siden. Det er i dag i arbeid
en komite som skal planlegge stam-
linjenettet på Østlandet. Komiteen
skal undersøke behovet for kraft-
overføringer på grunnlag av forbru-
ket i 1965-66. Det er å håpe at
komiteen vil se litt lenger fram enn
denne 10-årsperiode som her er
nevnt. For planlegging av energi-
tilgang og kraftverksutbygging er det
tilstrekkelig å se på behovet over
en tiårsperiode, men når det gjelder
planlegging av linjebygging bør en
minst se på behovet over en 25-års-
periode. Selv om en planlegger på
langt sikt behøver det ikke å bety
noen særlig kapitalforskuttering. Det
er bare å påse at det en bygger ut
i dag kan innpasses i et framtidig
overføringssystem.

bruker kraftledningsgaten som ski-
løyper tyder på at motviljen mot
ledningsgatene ikke er av avgjørende
betydning. Men på den annen side
kan en også godt skjønne dem som
ikke kan råle teknikkens inntog i
naturen og som bannlyser all hug-
ging av ledningsgater i skogene. En
må selysagt skåne naturen så langt
som det er økonomisk forsvarlig.
Ved å la småskogen vokse under
ledningene kan en til en viss grad
kamuflere ledningsgaten sett oven-
fra. En bør heller ikke hugge sko-
gen ut til sidene lenger enn abso-
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Om stygt og pent kan det alltid
diskuteres. Men når det gjelder
kraftledninger synes de fleste å være
enige. De er skjemmende og stygge.
Hver gang det kommer på tale å
bygge en ny kraftledning, blir det
da også gitt tydelig uttrykk for dette
i pressen.

Men enhver mor synes at selv
det styggeste barn er pent, og slik
er det vel også med vassdragsfolk
som steller med disse kraftlednin-
gene. Vi synes de er all right, for
ikke å si vakre. Vi ser for oss led-
ningene som strekker seg mil etter
mil gjennom landet vårt fra vinkel-
punkt til vinkelpunkt, over dal og
fjell, heier og vidder. Vi synes den
masten på bakketoppen er vakker
der den kneiser mot himmelen med
sine stålkonstruksjoner, skinnende
av aluminiumsmaling. Vi beundrer
de kraftige traverser som bærer
tunge kabler i elegante buer, hvor
lys og kraft strømmer fram til oss
alle. Vi mener ledningsgatene fram-
hever landskapet der de dristig tar
seg fram over stup og koller. Vi vet
hvilket arbeid det ligger bak disse
traseer, hvilken omtanke stiknings-
folkene har vist for å få ledningene
fram på den mest skånsomme måte
for skog og bebyggelse og hvordan
de lurer dem fram for å skåne en
ås for et skjemmende hugg. Jo, led-
ningsgatene er langt å foretrekke
framfor de snauhuggede lier som
er resultatet av moderne forstmeto-
der. Ledningsgatene er som friske
åndedrag gjennom dystre skoger.
Folk flest trives i ledningsgatene.

Her er lett å ta seg fram på søn-
dagsturen og blomster og bær gror
over alt. Over vidda er master og
kabler en sikker veiviser for den
som har fart vill i fjellet.

Fra en beskjeden begynnelse sett
med tidens øyne, en 60 kv kraft-
ledning bygget først i 20-årene, har
Statens kraftoverføringer etter hvert
utviklet seg til et stort fjernlednings-
nett som snart spenner over hele
landet. Driftsmessig er ledningene
inndelt i seksjoner hvor en lednings-
mester har det daglige tilsyn. Han
er assistert av en ledningsformann
og et varierende antall ledningsfolk
i forhold til seksjonens lengde og
arbeidsmengde. En ledningsseksjon
er gjerne fra 4 til 7 mil lang. Til
underbringelse av folkene når de
ligger ute på arbeid er der bygget
inspeksjonshytter. Avstandene mel-
lom hyttene er forskjellig alt etter
terrengets beskaffenhet og det erfar-
ingsmessige behov.

Når vi nå skal ut på en lednings-
befaring, har vi mange ledninger å
velge mellom. Vi har typiske høy-
fjellsstrekninger, som Osloledningen
over Norefjell, Dale—Herøya-led-
ningen over Telemarks fjellpartier,
eller ledninger i lavlandet, som Tøns-
bergledningen og ledningen mel-
lom Hønefoss og Minnesund. Denne
gang velger vi sistnevnte, idet den
på flere måter skiller seg ut fra de
øvrige. Den er bygget i tidsrommet
1940-42. Mastene er impregnerte
trestolper i motsetning til kraftled-
ningene på Østlandet for øvrig som
er •bygget i stålkonstruksjoner. Fire 


vertikale stolper, to og to sammen-
bundet, bærer traversen hvor de 3
strømførende kabler er opphengt.
Overføringsspenningen er 120 kv.
Ledningen er 62 km lang. Fra tett-
bebyggelsen ved Hønefoss strekker
den seg gjennom Jevnaker over til
Roa. Herfra tar den seg over store
skogstrekninger til Hurdalen, krys-
ser Hurdalssjøen i et 675 m langt
fjordspenn, videre over Mistberget
til Minnesund. Ledningens høyeste
punkt er ved Bjørgeseter ca. 600 m
over havet. Ledningen ble bygget
på gammeldags måte, det vil si uten
hjelp av traktorer, kompressorer
eller annet moderne teknisk utstyr.
Den mest interessante del av led-
ningen er strekningen mellom Roa
og Minnesund, og til denne delen
vil vi legge turen.

Befaringen kan arte seg på føl-
gende måte: En avtaler med led-
ningsmesteren som bor i Hurdalen,
om å møtes på Bjørgeseter omtrent
midtveis mellom ham og ldnings-
formannen på Roa. En får lednings-
formannen til å møte der, og sam,
men med ham reiser vi inn til
Skjerva hvor det ligger en inspek-
sjonshytte. Herfra blir det å ta be-
nene fatt. Terrenget bærer stadig
oppover, men er hele tiden temme-
lig kupert. Stadig må en fram over
myrer. Men det er lett å gå. De er
brolagte disse myrene. Lednings-
folkene har nemlig lagt store flate
steiner til å trå på i passende av-
stand. Det vil si at for en kontor-
mann blir avstanden etter hvert i
lengste laget. Det blir å småhoppe
•fra stein til stein som gynger opp og
ned. Det surkler i myra for hvert
skritt. Av og til er det en stein som
ligger under vann og en plumper
i så det spruter. Som alltid når en
er sammen med ledningsfolkene får
en denne fortærende følelse av fysisk
underlegenhet. De karene tar seg
fram lett og ubesværet. Tung rygg-

Konstruktør E. Thommassen

på,teditingsWaring

Minnesundledningen. Parti fra Skjerva. Kraftiedningene strekker seg mil etter mil gjennom . landet.
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Vi ven- sveli'e;
e#er turen.

sekk og klumpete gummistøvler
synes ikke å sjenere dem det minste.
Nok en gang lover en seg selv at
nå må det bli alvor av å holde seg
i form.

Det har vært litt av en jobb å få
plasert alle disse steinene i myra.
Det er jo bare svarte skauen på
begge sider der hvor det ikke er
myrer. Ledningsfolkene har møy-
sommelig samlet dem sammen og
dratt dem fram på skikjelke når
føret har vært lagelig og siden lagt
dem utover når telen bar. Så har
det da etter hvert blitt til fine pas-
sasjer. Disse arbeidene, som andre
arbeider med utbedringer av veier,
bygging av bruer etc. langs lednin-
gene kan sies å være et slags bered-
Skapstiltak i tilfelle av skader på
master eller ved kabelbrudd hvor
det kreves øyeblikkelig utrykning for
snarest mulig å bringe ledningen i
orden igjen. Da er det selvsagt av
stor betydning å komme fort og lett
fram med mannskap og materiell.
Ledningsformannen holder stadig et
våkent øye med kabler og isolator-
fester. Det er hans jobb å oppdage
mulige svakheter så de kan utbedres

tide.
Vi avanserer etter hvert lenger og

lenger innover i de øde skogstrek-
ningene, men gir oss tid til en pust
av og til og nyter utsikten over alle
vannene ved Skjerva. Vi ser led-
ningen forsvinne mellom blånende
åser i vest. Brannvakttårnet på
Skjerveknaten skimtes så vidt over
åskanten. Derfra kan en på klare
vinterdager se Osloledningen tegne
sin hvite strek nedover Krøderlia.

Så bærer det videre innover med
småkupert stigning til vi endelig er
inne ved den siste bratte kneika før
Bjørgeseter. Masten på toppen har
stor påkjenning. Det er lange spenn
til begge sider. Traversen bærer preg
av at kablene blir tunge å bære. Vi
strever oss oppover og tar masten i
nærmere øyesyn. En kraftig forsterk-
ning er fastboltet ved det svakeste
punktet. Ledningsformannen forsik-
rer at han ikke kan oppdage noen
forandringer ved masten. Den hol-
der seg uforandret, men likevel er
vi glade over den reservestokken vi
har liggende like ved masten om
noe skulle skje. De er ganske smart
konstruert disse mastene. Det finnes
ikke gjennomgående bolter noe sted.
Hele masten holdes sammen ved
hjelp av klaver og kraftige skruer
som tvinger de forskjellige deler på
plass.

Resten av veien fram til Bjørge-
seter er lett, og snart er vi fremme

N
4fasien pci7o,open kedde
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ved de gamle segneferdige seter-
buene. Vi slår oss ned på en stein-
helle og får oss noe mat mens vi
venter på ledningsmesteren. Du ver-
den for en vakker plass. Grønne
setervoller strekker seg rundt oss
og rester av tømmerstuer skim-
tes i den glisne skogen. Her må
engang ha vært stor seterdrift og vi
finner det sørgelig at setrene er ned-
lagt. Det kunne smakt godt med
kald melk eller sur rømme, servert
av en pen seterjente, trette og varme
som vi er. Det er ikke så sjelden å
treffe på slike nedlagte plasser langs
kraftledningene. Folk finner det for
slitsomt og det lønner seg ikke len-
ger å drive disse avsides stedene.

Vi faller i staver over gamle da-
ger, og fordyper oss slik i temaet at
vi ikke merker ledningsmesteren og
hans folk før de står ved siden av
oss. De har hatt med seg hver sin
bør med isolatorer, så de er blitt
noe forsinket. En del defekte isola-
torledd skal utskiftes ved første
strømstans. «Disse latora blir jomen
tunge å bære på i sommervarmen»
er det en kar som utbryter. Hurdøl-
ingene har laget sitt eget kraftled-
ningsspråk. Lange og tunge ord som
isolator, transformator osv, heter
kort og godt lator og mator. Som
ledningsfolk flest er de humørfylte
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karer med et rikt forråd av gode
historier som de har en egen evne
til å fortelle. Vi begynner å prate
«kraftledning» og en tillater seg å si
at det å være «på ledningen» blir
betraktet som det beste arbeid en
kan få i Vassdragsvesenet. Men her
får en motstand. Det innrømmes at
på slike fine sommerdager som i dag
er det fint, men det er alltid lett å
regne i andres pung. De har også
sitt å stri med, og en får en utred-
ning om hvilket slit det er på sure
vinterdager når det er væris. Vi
skulle komme og bli med da. Det
er ikke bare moro. Det er sant det
karene sier. Når den rette værtypen
setter inn om vinteren, hender det
ved de fleste av våre ledninger at
folkene blir liggende ute i dagevis
i snøføyke og uvær for å prøve å
holde kablene rene. Ved enkelte
værtyper kan både kabler og master
bli helt overiset. Ved en lednings-
seksjon er det målt en islast på over
17  kg pr. m kabel. Hvilken fare
dette er for at det kan oppstå brudd
kan en lett tenke seg. Karene må
Qpp i mastene og enten ved å kaste
trekavler på kablene eller ved å slå
på dem med isolerstenger prøve å
få belegget til å løsne. Bare det å
holde seg fast i vind og storm i de
høye mastene er et problem. Hele
tiden må en passe på aldri å komme
for nær kablene. Den enkelte har
bare anledning til å gjøre feil en
gang. Enda har en ikke hørt at noen
har overlevet å få 120 000  volt gjen,
nom seg.

Isolerstengene som brukes til å slå
isen av kablene med er ca. 7 m lange
bambusstenger som er overstrøket
med en spesiallakk. Et par meter
fra den enden hvor en holder stan-
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gen er en jordingskabel fastklemt.
Disse jordingskablene blir solid fast-
skrudd til masten før arbeidet med
isløsningen begynner. Tilsvarende
stenger brukes også til å legge «is-

kniver» på kabelen, et spesialkon-
struert apparat til å renske med.
Dette apparatet kan trekkes langs
kabelen fra bakken, men karene
synes det faller omstendelig i bruk
og vil helst bruke de førstnevnte
metoder.

Værisproblemet blir etter hvert
utdebattert og vi kommer inn på
and re arbeider ved ledningen.
Mastemaling f. eks. skulle det vel
ikke være her ved denne lednin-
gen, så om sommeren må det vel
bli rene helgedager. Men nei, fol-
kene er ikke enige. Vi har da endel
stålmaster, vi også. Deriblant de
50 m høye Hurdalsmastene som skal
males feltvis røde og hvite for at de

- skal synes mest mulig, så har vi
kamuflasjerydding i ledningsgaten
for at den skal synes minst mulig,
så har vi «latorproving» og «lator-
skifting», vei, og bruarbeid, vedlike-
hold av hyttene, lageropptelling, ut-
fylling av alle mulige slags skjemaer
og rapporter. Sirkulærer og forord-
ninger kommer dagstøtt. Ja, skjema-
veldet griper om seg. Han syntes nok
det gikk for vidt den ledningsmeste-
ren som ved en anledning sukket
tungt og utbrøt: «Ja, når dere kon-
torfolk får tak i en papirbete og en 


blyanstump, skaffer dere arbeid for
lange tider.»

Et spesielt problem ved denne
ledningen er hakkespettene. Det er
nesten utrolig, men disse fuglene
har lagt sin elsk på mastene. Med
sitt kraftige nebb som arbeider like
energisk og presist som den mest
fullkomne lufthammer, bakker den
store huller i de impregnerte stol-
pene. En skulle tro fuglene soker
etter insekter. Kablene frambringer
nemlig en svak vibrering i mastene,
og det er mulig at vibreringen får
dem til å tro at det befinner seg
noen riktig godbiter inne i stokkene,
men det hender også at en kommer
over reir med egg i hullene. Led-
ningsfolkene fører stadig en energisk
jakt å fuglene og allierer seg med
de fastboende langs ledningen for å
bli varslet. Heldigvis ser det ut til
at fuglene er stedbundne. Har en
først fått has på dem et sted går
det år før de viser seg igjen. Det for-
tvilende er at det er så vanskelig å
reparere slike skader. De mindre
hullene 'blir bare overspikret med
blikkplater. I grovere tilfelle må en
prove fastbolte forsterkninger. Det
har sogar hendt at en hel stokk
måtte skiftes ut.

Men dagen lir og vi skal videre.
Vi tar avskjed med formannen som
skal tilbake til Skjerva. Han legger
i vei i friskt tempo. Han er alene nå
og bestemmer den farten som passer
ham.

Vi andre drar østover mot neste
inspeksjonshytte hvor vi vil over-
natte. Fremme på bakkekanten ser
vi ned på øyangen, et stort vann
med flere små øyer. Ledningsgaten
går lien bent ned, skjærer over en
vik av vannet og forsvinner over en
blånende ås i horisonten.

I morgen skal vi se på en travers
som lynet har fart ille med. Den
må vel snus å den dype furen etter
ryggen vender ned. Men for å få-
gjort dette arbeidet må vi ha strom-
stans. Videre skal vi se om det lar
seg gjøre med enkle midler å bygge
en bru over et juv. Den vil spare
en lang omvei under befaringen og
vil være uunnværlig hvis vi får en
større reparasjon på disse kanter.

Vi skimter hytten på den andre
siden av vannet. En liten lav tøm-
merstue med to små rom.

Vi slår oss til og snart kommer
karene fram med historier fra sine
utallige turer langs ledningen. Led-
ningsmesteren beretter: «Det var
for noen år siden. Jeg kom gående
langs «Gjøviken» (Gjøvikoverforin-
gen). Det hadde nylig falt snø, men
det var glimrende skiføre. Det var
riktig en slik fin vinterdag. Skyggene
falt lange og fiolette over et gnist-
rende teppe lik gull og diamanter
som den rødmende solen hadde lagt
utover snøen. Jeg var akkurat kom-
met opp på en liten bakketopp da
jeg plutselig fikk se en rev som kom
luskende mot meg. Jeg tverrstanset.
Vi ble visst like forbauset begge to
der vi ble stående og stirre mot
hverandre på en 50-60 meters av-
stand. For så vidt var det ikke noe
nytt for meg. Jeg har ofte lagt merke
til at reven også foretar lednings-
befaring om enn på en annen måte
enn vi gjør. Det hender nemlig av
og til at storfugl flyr mot kablene
i snøtykke og •et har selvfølgelig
den luringen oppdaget og hentet seg
mangen en godbit. Akkurat slik var
det nå. Jeg så noe stikke opp av
snøen omtrent midtveis mellom oss,
og jeg skal si vi fikk det travelt

-

-
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Til høyre:
Avspenningsmast.
Hønefoss—Minne-
sund ledningen.

Til venstre:
Iskniven arheider.
Sett fra masten.
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Ifeven blev snyll  for  vdiskik.

begge to. Som sagt, føret var glim-
rende og jeg nådde først fram til
røya som lå halvt nedsnødd. Reven
ble snytt for viltsteik den gangen.
Og det syntes på'n der han glante
sint og dypt foraktelig på meg. At
jeg kunne nedverdige meg til å ta
det som tilkom ham i hans rettmes-
sige terreng. Men vakker var'n der

han forsvant mellom snøtunge gra-
ner, en elegant fyr i rødt.»

Og kvelden går med sprat om de
forskjelligste emner. En blir sittende
og meditere og tankene går. En ten-
ker på alle kraftledningene soln
skjærer opp landet på kryss og tvers
og çå alle ledningsfolkene som stel-
ler med dem. En ser stien de tråkker 


i ledningsgaten og dens skispor om
vinteren som slynger seg nedover de
verste hufs i ren Stein Eriksen stil.
Hva er det som gjør at de trives
med dette arbeidet. Lønnen kan
neppe friste. Hvilken tjeneste-
mannsgasje gjør vel det? De kunne
sikkert skaffe seg bedre betalt arbeid
andre steder, godt utrustet som de
må være. Vel, de kan ha mange
gode dager, det er så, men hvem vil
betro livet sitt til en tautrapp svim-
lende høyt over bakken i storm eller
bitende kulde når noe må repareres.
Og hvem vil forlate en varm stue og
dra ut i det verste uvær, ja kanskje
på selve julekvelden? Ledningsfol-
kene gjør det når det blir krevd. La
oss tro at de setter det frie livet i
skog og mark i nær tilknytning til
naturen høyere enn det å tjene
mest mulig.

Det er et arbeid for mannfolk,
et yrke som spenner over mange fel-
ter, interessant til tross for papir-
mølle og nevnte skjemaer som også
her trenger seg fram for 'å rasjonali-
sere og øke effektiviteten.

C. S. Blackbrook: „Der foten er tryggest

er fallet styggest"

OM BRANN OG BERØRINGSFAREN

i elektriske anlegg

«Der foten er tryggest er fallet styggest.»

Det hører dessverre med til unntagelsene

at barn instrueres om brann- og berørings-

faren i elektriske lys- og kraftanlegg. Også

i skolen forbigåes dette emne —  «Elek-

trisitetskultur»  — som, med den store ut-

bredelse lys- og kraftanlegg nå har fått, vel

kan sies å være noenlunde like viktig som

undervisningen i trafikkregler —  «Trafikk,

kultur».  Fra tid til annen forekommer det

nemlig ulykker og branner som skyldes

barns uvettige behandling av elektriske an-

legg. Det tør derfor være på sin plass  ne,

denfor å anføre noen eksempler som viser

det — og som også har et alvorsord å si til

sakkyndige personer som arbeider ved

høy- og/eller lavspenningsanlegg, eller som

skal overvåke sikkerheten ved bruk av elek-

trisk strøm i alminnelige husinstallasjoner.

Berørings faren:  I E. von Holstein-Rath-

lows avhandling «Ober die Stromverhält-

nisse bei augenblicklich tödlichen elektri-

schen Unfällen», København 1936, nevnes

en rekke drastiske tilfelle fra Danmark.

Således omtales en forbrenningsskade som

et barn på 3 år pådro  seg  ved at det førte

inn i sin munn en plugg med ubeskyttede

stifter. Pluggen lå på golvet og en skjøte-

ledning var på ulovlig og ubeskyttet måte

avgrenet fra den til en stikkontakt for et

radioapparat (220 V, 50 per.).

Et annet — 2 år gammelt — barn pådro

seg også en sterk forbrenningsskade i mun,

nen. Under lek hadde det «forvandlet seg

til elefant» ved å putte to strikkepinner,

som «støttenner», inn i munnen og angrep

en stikkontakt (220 V, 50 per.), ved å føre

«støttennene» inn i de to åpninger for

pluggen.

En særlig sterk forbrenningsskade ved

220 V, 50 per. pådro en pike seg, idet

hun berørte den ubeskyttede sokkel på en

glødelampe samtidig med messingholde-

ren (med lav porselensring) som også sto

under spenning p. g. a. overledning fra en

annen fase (pol) inne i holderen. Strøm-

gjennomgangen fra fingrene til den indre

del av hånden vedvarte inntil hovedbryte-




ren etter 5 minutters forløp ble slått av.

Etter noen måneders forløp mistet piken

de ytterste leddene på tre fingre og hele

tommelfingeren (nekrose). Her til lands

forekommer også slike ulykker med barn.

Av hensyn til spalteplassen får det være

nok med ovenstående eksempler.

Til slutt bør nevnes at dødsfall på

grunn av elektrisk strøm enten skyldes

hjerneskade, skade på hjertemuskulaturen

(hjertekammerflimmer), lamming av ån-

dedrettet eller selve forbrenningsskaden.

Strømstyrker over ca. 80/1000 A, veksel-

strøm 50 per. kan være drepende. Hvis  en

person er skadet av elektrisk strøm og ån-

dedrettet er sterkt nedsatt, eller antas å

være opphørt, gjelder det øyeblikkelig å

begynne  livredning med kunstig åndedrett.

Dette redningsarbeid må ikke opphøre før

det med sikkerhet er brakt på det rene at

døden er inntruffet. Ved forbrenningsska-

der regnes det med at legebehandling er

nødvendig ved 1. grads forbrenning som

omfatter den største del av hudoverflaten,
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ved 2. grads forbrenning som er mer enn

håndflatestor, ved alle 3. grads forbren-

ninger samt alle betente brannsår. I våre

større kraft- og transformatorstasjoner bur-

de det i tillegg til den påbudte plakat vedr.

anvendelse av kunstig åndedrett også fin-

nes oppslag som på en kort og instruktiv

måte gir orientering om førstehjelpen til

personer som har pådratt seg forbrennings-

skader ved elektrisk strøm. Det gjelder her

ikke bare den riktige behandling av selve

brannsårene, men i like høy grad kjenn-

skapet til sjokksymptomer. En orientering

herom av overlege Bruusgaard ved Statens

Arbeidstilsyn, er innsatt i tidsskriftet

«Driftsbestyreren», Oslo, nr. 7/1954.

Brannfaren:  Det er altfor lite påaktet at

også barn forholdsvis ofte er skyld i an-

tennelse på grunn av uvettig behandling av

elektriske anlegg og apparater. Følgende ut-

valg av noen tilfelle som er inntruffet i

1952 er hentet fra Elektrisitetstilsynets års-

beretning og er illustrerende for dette for-

hold:

Sengetøy falt ned på en elektrisk ovn.
Et 4 måneders barn omkom ved brannen.

En 5 års gutt som var alene hjemme,
la noe tøy til tørk inn til en elektrisk koke-
plate. Tøyet tok fyr.

En 3 år gammel gutt plaserte et varmt
strykejern på en finerplate i en skjenk.
Denne ble endel brunsket.

En 3 år gammel gutt hadde lagt en
tent bordlampe i sengklærne. Det tok se-
nere fyr.

Tilløp til brann på grunn av at en
liten gutt hadde koblet il et strykejern,
som sto på et bord. Bordet ble gjennom-
brent.

En 3 år gammel gutt hadde fått tak
i et strykejern og hadde i et ubevoktet øye-
blikk satt støpslet i stikkontakten. Jernet
sto plasert på golvet og satte etter noen
timers forløp fyr på golvet. Da gårdens eier
nettopp på det tidspunkt kom hjem, ble
brannen avverget.

Branntilløp i et radioapparat. En 5
års gutt koplet om bananstikkene ved et
radioapparat så det oppsto branntilløp i det.

Foran en badeovn, som meget sjelden
var i bruk, var hengt endel tøy. Bryteren
for ovnen var anbrakt like ved siden av
bryteren for lyset i badet. To barn som

Stråleovnen

antente babykurven.

lekte seg med bryterne var årsak til at bry-
teren for ovnen ble stående innkoplet.
Tøyet ble antent.

En liten gutt hadde lagt nattbordlam-
pen sin under dynen. Lampen antente
sengklærne.

En 4 år gammel gutt hadde lekt med
en celluloiddukke og lagt den fra seg foran
en elektrisk stråleovn og brettet en avis
over dukken for at den ikke skulle dryse».
Brannen begrenset seg til golvet og endel
avsvidd maling.

Barn la en 25 W lampe i sengen så
sengklær ble forkullet.

I en vaskeautomat var anbrakt tøy.
Det skulle senere fylles vann på. Imidlertid
ble automatens bryter koplet inn av en 21/2
år gammel gutt som hadde det med å skru
på brytere. Tøyet ble skadd.

En gutt hadde sparket av seg dynen
mens han sov. Dynen falt ned på en elek-
trisk varmeovn som sto foran sengen med
strøm på. Dynen ble antent. Den ansvar,
lige fikk en advarsel for å ha plasert var-
meovnen for nær sengen.

En 5 år gammel gutt ble bedt av
moren om å hente en stol fra stuen til
kjøkkenet. På stolen lå en bukse som gut-
ten flyttet og la på en elektrisk ovn. Den
tok senere fyr.

(\

ckw
En  gutt kløv opp i en jernmast med elek-



triske kraftledninger. Han tok i den elek-



triske ledningen, fikk strømmen gjennom

seg, falt ned og var død.

Tilløp til brann som følge av at en
småpike hadde kastet en dundyne over en
elektrisk stråleovn. Dynen ble ødelagt, el-
lers ingen skade.

Disse konkrete tilfelle viser nødvenclig-

heten av at også barn instrueres om de

alminnelige faremomenter som  er  til stede

ved elektriske anlegg. Og da må det ikke

glemmes å peke på faren ved å bruke iso-

latorer som blink under steinkasting og lig,

nende.

I 1937 utga Hovedstyret for NVE en

rikt illustrert liten brosjyre på 8 sider og

som på en lettfattelig måte viste de al-

minnelige berøringsfaremomenter i høy- og

lavspenningsanlegg. Så vidt erindres ble

denne brosjyren (<<Om ulykker ved elek-

trisk strøm») fordelt til elevene ved våre

folkeskoler.

Hensikten med dette oppsett har vært

å slå til lyd for at det av Hovedstyret f.

eks. i samband med Norske Elektrisitets-

verkers Forening og Norsk Brannverns

Forening utarbeides en hensiktsmessig bro-

sjyre som framholder de alminnelige år-

saker til brann- og berøringsfaren ved elek-

triske ledninger, apparater m. v., og som

til slutt inneholder noen generelle forsik-

tighetsregler.

OSS IMELLOM

Kunstiotteriet

Et maleri av Ole Mæhle, innkjøpt på

Statens Høstutstilling, vunnet av J. Mad-

sen, Bygningsavdelingen.

Tresnitt av Knut Frøyså, innkjøpt samme

sted, vunnet av K. Waaler, Elektrisitets-

avdelingen.

Et maleri av Arne Sandberg, innkjøpt

av maleren direkte, vunnet av L. Burhoel,

Bygningsavdelingen.

Innkjøpskomite har vært: hovedkasserer

R. Lowum, bokholder F. Storaker og sekre-

tær B. Nilsen.

Nytt fra idrettsfronten

Fredag 10. desember ble det holdt kon-

stituerende generalforsamling i Industri-

departementets idrettslag.

Odd Austveg, Industridirektoratet, Skip-

pergt. 33, ble valt til formann og Einar

Kummeneje, NVE, Bygningsavd., Parkvn.

55, til nestformann.
, ffilE1101 •

Det som i første omgang blir aktuelt er

gymnastikk og ski, og vi håper på tilslut-

ning fra medlemmene når treningen og

skisammenkomstene våre kommer i gang.

E.  Kummeneje.
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Overingeniør INGVAR SØRAAS
Ved årsskiftet

avsluttet overinge-
niør Søraas sitt
arbeid ved Vass-
dragsvesenet etter
på oppfordring å
ha tjenstgjort 11/z
år utover alders-
grensen.

Etter artium ut-



eksaminertes Sør-



aas som maskin-



ingeniør fra KTS,
og med røtter fra Østerdalens skoger be-



gynte han sitt virke innen treforedlingen.
Han praktiserte ved Tofte Cellulose, del-



tok i oppbyggingen av Saugbrugsforeningen
og foresto driften ved Skotselven Cellu-



losefabrikk. Kjemien hadde således fått
sitt grep på ham, og hans videre ansettelse
fulgte ved Notodden Salpeterfabrik og ved
A/S Bjølvefossen. En tid var han bygge,
leder ved Statens Kjøleanlegg i Alesund.

I 20-årene kom byggingen av Nore I, og
ing. Søraas ble da engasjert av Vassdrags-
vesenet som kontrollingeniør av det ma-
skinelle utstyr. Etterat kraftverket med de
av ham kontrollerte maskiner nå har vært
i drift i 26 år kan man med sikkerhet si
at denne kontroll har vært tilfredsstillende.

Da Vassdragsvesenets «7 magre år>> var
tilende og epoken for elektrisitetens gull-
kantede tidsalder kom til Norge og med
den den videre utvidelse av Nore I, ble
Søraas på ny ansatt i stilling her, hvor han
har fortsatt til årene nå har tatt ham
igjen.

Ing. Søraas  er  rikt utrustet. Teknikk
faller ham lett — diverse språk behersker
han — musikk og historie tar vi også med,
men det er ofte så at det er et spesielt
felt som har fortrinnsrett. Ing. Søraas'
hobby innen teknikken er turbinrørled-
ninger og han gikk helt inn for studiet
herav — han kan tale om rørledninger i
de mest eleverte fagkretser. Denne hans
fagkunnskap er kommet Vassdragsvesenet
til gode, og sist ved Auras 4 rørledninger,
hvorav de to første ble å tilpasse på an-
legget, i det vesentlige av en ubekvem
materie, dvs, rør fra et annet anlegg.

Også andre kraftverk i Norge har benyt-
tet seg av hans kunnskaper og i den anled-
ning ble han i etterkrigsårene innvilget
permisjon fra Vassdragsvesenet.

Når ing. Søraas nå går over til konsulent-
virksomhet er det vårt ønske, at hans erfar-
inger i tiden framover vil bli nyttiggjort.
Også hans kolleger understreket dette sym-
bolsk under en tilstelling før jul, da han
ble overrakt et «Parkersett 51».

Vassdragssjef OLAF ELVERUM

Vassdragssjef Olaf Elverum nådde al-
dersgrensen den 12. januar og kan dermed
nyte en vel fortjent frihet etter 45 års
intenst arbeid i etaten. Han tiltrådte nem-
lig 2. januar i det fjerne år 1910 — med
en gasje på 1680 kroner pr. år! — Elverums
vita er ellers som følger:

Ingeniør fra Trondhjems tekniske lære-
anstalt, fagavdelingen for ingeniørvesen,
1905.

Anleggspraksis ved Hell—Sunnanbanen
i studieårene, senere ved Bergensbanen
østenfjells og ved A/S Sydvaranger, Kirke-
nes, tilsammen i 5 år.

Studier i Danmark og Tyskland januar
—mai 1909, materialprøving og jernbetong.

Ingeniør i Vassdragsvesenet fra 1910,
avdelingsingeniør 1912, overingeniør ved
anlegg 1916.

Byggeleder ved Hakavik kraftanlegg 1917
—1922.

I 1922 kgl. konstitusjon som overingeniør
ved Hovedstyret, og som sådan sjef for
Bygningsavdelingen — statens vannfall,
1922-1930. 1922-1926 samtidig leder av
driften ved Hakavik kraftverk.

Sjef for driftskontoret for statens kraft-
verker 1930-1935.

Kst. fossedirektør februar—juni 1935 og
samtidig medlem av direksjonen for Mørk-
foss—Solbergfoss kraftverk.

Siden 1935 var Elverum knyttet til Vass-
dragsavdelingen, fra 1945 som sjef. Fra
1945 fungerte han dessuten som general-
direktørens stedfortreder.

Vassdragssjef Elverum vil bli husket, og
husket lenge, som en markant personlighet
og en ledernatur, en fremragende dyktig
mann med en prima intellektuell utrust-
ning, et fond av energi og en sterk vilje.
Glemmes bør heller ikke temperamentet.
Det kan nok for mange heretter bli van-
skeligere å få rede på hvor David kjøpte
ølet. Også det vil antagelig bli et savn!
Elverum kunne ellers — også i tjenesten —
være elskverdig og hyggelig som få og i
samtaler alltid givende, våken og alment
interessert som han var og er.

Et meget framtredende karaktertrekk hos
den avgåtte vassdragssjef var hans ansvars-
bevissthet og sterke pliktfølelse. Disse egen-
skaper, sammen med energien og arbeids-
forholdene, gjorde at han aldri sparte seg,
selv ikke når han åpenbart kunne ha trengt
det.

For øvrig kan det ikke nytte her å gå
inn på hva Elverum har utrettet i løpet av
45 år i sine mange og forskjelligartede gjø-
remål. Det er bare å konstatere at ytelsen
rager høyt over gjennomsnittet både kvan-
titativt og kvalitativt.

For dette sitt arbeid i Vassdragsvesenets
tjeneste ble Elverum den 13. januar 1954
utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs
Orden.

0.  Mengshoel.

Overingeniør JON HOL

Overingeniør
Jon Hol ved
Kraftverksavde-
lingen fylte 70 år
1. januar 1955 og
rammes følgelig
av den ubønn-
hørlige lov om
avskjed i nåde
en nåde som hø-
ver dårlig for en
tjenestemann med
Hols usvekkede

arbeidskraft og arbeidsglede. — Etter full-
ført utdannelse: «Realartium, Krigsskolens
nederste avdeling samt Trondheims tek-
niske læreanstalt i 1907 begynte han sin
praksis ved Skien stadsingeniørkontor, men
tok allerede i 1908 ansettelse som ingeniør-
aspirant i Vassdragsvesenet, hvor han har
gjennomgått alle grader til han fra juni
1946 ble overingeniør av klasse A.

Overingeniør Hol kan således se tilbake
på 47 års uavbrutt virke i Statens Vass-
dragsvesen. I denne tiden har han arbeidet
8 år ved Forbygningsavdelingen, hvorav
noen år som leder av denne avdelings kon-
tor i Bodø. Hol var deretter stedlig bygge-
leder ved Kåfjord kraftanlegg med  led-
ningsnett.

I 1923 foretok han med offentlig sti-
pendium en studiereise til Sverige, Tysk-
land og Sveits.

I hele 37 år har Hol vært knyttet til sen-
traladministrasjonen i Oslo under skif-
tende administrasjonssystemer og skiftende
arbeidsforhold som følge av store og små
omveltninger utenfor og innenfor etaten.

Ingeniør Hols innsats i etatens tjeneste
er selvsagt for omfattende til å refereres
her, men jeg finner dog å burde framheve
det betydningsfulle arbeid som han har
nedlagt i forvaltningen av statens vass-
dragsrettigheter og i de senere år av sta-
tens reguleringsrettigheter. Staten er som
kjent eier av vel 20 prosent av landets
samlede rå vannkraft. Disse rettigheter
med tilliggende eiendommer er dels fra
gammel dato under Kirke- og Landbruks-
departementet, dels nyere ervervelser for å.
sikre kraftforsyningen til fylker og kom-
muner. At disse rettigheter berører de
mest forskjelligartede interesseområder tør
være innlysende. Det har vært Hols selv-
følgelige domene å forberede alle saker,
proposisjoner og budsjetter som følger med
forvaltningen av statens vassdragsinteresser.

Ingeniør Hol har på eget forlag utgitt
følgende brosjyrer:

Grafiske kurver for beregning av fall-
tap i elver m. v.
Økonomisk tverrsnitt av rør og tun-
neler.
Trerør: Kostnad, falltap og økonomisk
tverrsnitt.

Ingeniør Hol har en høy stjerne som
fagmann og kollega.

Hans saklige grundighet, hans nøkterne
konsise framstillingsevne er skattet av alle.

Han er produktiv og intens i arbeidet,
samtidig som han villig hører på hva an-
dre har på hjertet, og framfor alt er han
velsignet med et jevnt og godt humør som
fascinerer både i og utenfor kontoret.

Personlig ønsker jeg herved å bringe
ham min hjertelige hilsen med takk for
godt og trygt samarbeid i 17 år.

K. Baalsrud.

C3t$ED
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AV REDAKSJONENS POST M.M.

TILSETTINGER
I henhold til Hovedstyrevedtak

av 29. oktober og 30. november 1954
er følgende tjenestemenn tilsatt i
nye stillinger:

Birger Nilsen som sekretær I ved
Hovedstyret (Bygningsavdelingen).

Gerd Lynne og
Synnøve Halvorsen

som assistenter I ved Hovedstyret
(henholdsvis Kraftverksavdelingen
og Administrasjonsavdelingen).

Erling Thomassen og
Finn W. 'Gusdal

som konstruktører I ved Hovedsty-
ret (K.).

Kåre Hage som overingeniør II
ved Hovedstyret (K.).

Ommund Hauge som overinge-
niør II ved Hovedstyret (B.).

Rolf Moxnes som overingeniør I
ved Hovedstyret (K.).

H. Hildonen som oppsynsmann I,
f. t. ved Flesaker transformatorsta-
sjon.

John Lyster som oppsynsmann I
ved Glomfjord kraftanlegg.

Thor Hauglie-Nielsen som over,
ingeniør II ved Aura kraftverks
overføringer.

Bjarne Stensrud som avdelings-
ingeniør II ved Aura kraftanlegg.

Johs. Aune som maskinmester
ved Hasselelva kraftverk.

Odd Leknes som ledningsfor-
mann,

Peder Rye som ledningsmester, og
Reidar Hagen som ledningsfor-

mann ved Røssåga kraftverks over-
føringer.

Nils Guttormsen og
Johannes Jørgensen

som maskinmesterassistenter ved
Røssåga kraftverk.

Samtidig er følgende nye tjeneste-
menn tilsatt:

Gunnar Thorsby som damfor,
mann ved Mår kraftverk,

Finn Hareide,
Olav Hognes,
Helge Øksnes og
Bertil Roghell som maskinister

ved Røssåga kraftverk.

— — — Jeg vil rette en takk til Vass-

drags- og Elektrisitetsvesenets Ingeniørfor-

ening, som har tatt initiativet til «Fosse-

kallen». — — —

Hvis jeg fikk ønske et spesielt stoff fram-

for noe annet, måtte det bli Hovedstyrets

planer om nye anlegg, for jeg vet at dette

spørsmål interesserer arbeiderne mest i dag,

og jeg tror også at spørsmålet er av stor

interesse blant tjenestemenn ved anleg-

gene. — — —

Alfred Haugen  (Røssåga).

En nyttårshilsen fra Nore
Jeg vil få lov å gratulere med «Fosse-

kallen». Selv om bladet ikke er av landets

største, som rnaskinmesterassistent Ivar

Aasen spøkende bemerket til meg da han

ringte om at jeg skulle få lov til å skrive

en artikkel i bladet, så har det sikkert sin

misjon blant funksjonærer og arbeidere ved

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen.

Jeg ønsker alt godt til Fossekallen i tiden

framover, og ettersom vi bare så vidt har

gått over terskelen til det nye år, vil jeg

benytte anledningen og ønske alle Fosse-

kallen»s lesere et godt nytt år.

8. januar 1955.

Tov Skarpås.

NORE KRAFTVERK
et 26 års jubileum

Generaldirektøren opplyser:

På 25-årsdagen for idriftsettelsen av

Nore I var arbeidet med det 8. aggregat
i stasjonen i gang. Vi befinner oss altså

framleis midt i spillet, og det syntes der,

for mer naturlig å vente med å jubilere.

Ved kongelig resolusjon av 23.
desember er

Halvard Gjøsund Roald konsti-
tuert som direktør ved Hovedstyret.

Men det er utmerket at maskinmester-

assistent Aasen i sin artikkel til nr. 1 av

«Fossekallen» etterlyste saken. Det turde

vel være rimelig å holde en innvielsesfest

når Nores 8. maskin er i drift og da kom-

binere dette med det litt forsinkete jubi-

leum.

Festligheter
Det er er utbredt ønske at en eller annen

tar initiativet til en eller flere årlige sam-

menkomster for alle tjenestemennene i

Oslo, der vi kunne bli kjent med hver-

andre som mennesker, og ikke bare som

tjenestemenn.

•-•••-•

LOKALMEDARBEIDERE
Aura kraftanlegg — Thorleif Ørsal,

Sunndalsøra.
Aura kraftanleggfanleggstedet Aur-

sjøen — Hans Isaksen, Sunndals-
øra.

Flesaker transformatorstasjon —
Oddvar Sætrang, Vestfossen.

Gjøvik transformatorstasjon — Olav
Håheim, Gjøvik.

Glomfjord kraftverk — Jon-Eilif
Bottolfsen, Glomen.

Hakavik kraftverk — Arne Peder-
sen, Darbu.

Langerak kraftverk Sig. E. Hysju-
lien, Langerak.

Minne transformatorstasjon — Sverre
Hegstad, Minnesund.

Mår kraftverk — Per Saugerud, i
Øverland.

Nore kraftverk — Ivar Aasen, Rød-
berg.

Reinsfossen kraftverk — Hans H.
Steen, Skonseng.

Røssåga kraftanlegg — Alfred Hau-
gen, Korgen.

Slagen tranformatorstasjon — 0.
Gulbrandsen, Tønsberg.

Smestad transformatorstasjon —
Helge Martinsen, Norevegen. 24,
Oslo.

Det første nummeret av <<Fossekallen» har visst fått en god mottakelse om vi skal

dømme etter de uttalelsene som er kommet bladstyret for øre. Den rosen vi har fått,

går videre til medarbeiderne. Kritikken har ikke nådd oss ennå.
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