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Kampen om vannkraften.
Av overingeniør E. Svanøe

Der villmarken suste.
Av oppsynsm. 0. H. Groven

I forsynets rolle.
Av konstruktør S. Nesdal

Fest i Oslo. 	

Savnes det velferdsarbeid
på anleggene?

Av diakon Arne Krogsrud

Tærskald.
Av overingeniør H. Sperstad

Dagligliv på Tærskald-
brakka.

Av oppsynsm. John Lyster

Vi nytter høvet til — noe forsinket — å ønske våre kolleger

et riktig godt nyttår!

2 Og  når  vi først er i gang med å ønske, kan vi ikke bare oss

for å ønske lettere tilgang  på  stoff til Fossekallen i 1956. Nå

4 har vi ventet i halvannet år på at tilsiget skulle begynne, og

Fossekallen er i ferd med å tørke  inn  til fagblad. Men, kjære

6 lesere, det er ikke for sent å komme med reportasjestoffet ennå.

7
Ennå blir ikke meldinger og småartikler om de små og store

tildragelsene  på  anleggene og kontorene avvist som Fossekallen

uvedkommende. Tvert om er det slikt stoff vi først og fremst

9 	 savner. Det er slikt stoff som gjør oss mer personlig kjent med

hverandre. Og det er i første rekke slikt stoff som henleder

10 redaktørens oppmerksomhet på emnene for de større artiklene.

Vi oppfordrer de forskjellige foreningene innen etaten til

innen sin midte å gjøre en eller flere ansvarlig for at Fosse,
14 kallen blir  holdt  godt underrettet.

Den første nordiske hydro-
logkonf eranse.

Av statshydrolog S. Nordnes 15

Isproblemer.
Av overingeniør E. Kanavin 16

Feriehjemmet på Pålsbu.
Av bokholder Finn Storaker 19

Driftsutvalgene. 	 20

Personalia.

--.1r Omslagsbildet er tatt av avd.ingeniør A. Borchgrevink,

..... 	 ...)
p. t. Haukeli (Vafoss)
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TOKKE
Inovember begynte de forbe- redende arbeidene for Tokke
kraftanlegg — etterat Stor-
tinget hadde bevilget 3 milli-
oner kroner til formålet.
For tiden pågår utbyggingen

av Vafoss (nederste bilde)
som skal skaffe kraft til anleg-
get, og veibygging m. m. på
Dalen ( øverste bilde ), der
kraftstasjonen skal ligge.
Det er om lag 70 mann i ar-
beid nå.

FOSSEKALLEN
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KAMPEN

OM

VANNKRAFTEN

Av overingeniør E. Svanøe
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Først for 50 år siden var en kommet så langt at
elvene for alvor kunne tas i elektrisitetens tjeneste.
Mens en før kun hadde hatt interesse av elvene i for-
bindelse med fiske, ferdsel og fløting, så begynte en
nå å interessere seg for kraft, som bekjent er betinget
av vannmengde og fallhøyde i elva.

I årenes løp har Vassdragsvesenets hydrologiske av-
deling innsamlet vannstandsobservasjoner og målt
vannføringskurver for de fleste elver i Norge. Dette
materiale er bearbeidet i form av tabeller, summasjons-
kurver og reguleringskurver. Vassdragsvesenets hydro-
logiske avdeling har samlet meget verdifullt materiale
om vassdragenes hydrologiske karakter.

Det viser seg at avløpene er meget forskjellige i de
forskjellige deler av landet. Det er lite vann på Dovre
og på Finnmarksvidda, mens det er meget vann i elvene
på Vestlandet. Når dertil kommer at avløpet i samme
elv kan være meget variabelt i de forskjellige år, i eks-
treme år fra 35 prosent opp til 180 prosent av nor-
malen, så vil en forstå at den midlere vannmengde
i en elv først kan bestemmes etter langvarige observa-
sjoner, målinger og beregninger.

Ved siden av vannmengden og fallhøyden må en
derfor også undersøke om det i en elv finnes brukbare
magasiner. Den hydrologiske avdeling har også opptatt
lengdeprofiler av ca. 12 000 km elvestrekninger og har
foretatt systematiske undersøkelser av landets vann-
kraf t.

I Norge er grunneieren eier av det vann som flyter
over hans grunn. På høyfjellet eies vannet som regel
av staten. Nedover i dalene tilhørte vannet opprinne-
lig bøndene. Eiendomsforholdene er i dag mange ste-
der nokså uklare, særlig hvor eiendommene ligger i
sanieie, eller hvor elva graver i elvebunnen og tar
nye løp.

Ragnvald Blakstad og Sam Eyde var blant de første
som interesserte seg for vannkraft. Det fortelles at de
sendte oppkjøpere av vannkraft over hele landet. Det
gjaldt å komme først og sikre seg de første rettigheter
mens vannkraften ennå var billig. Det går nok mange
historier om det. Ofte reiste to oppkjøpere sammen.
Den ene skulle handle og den andre skulle hånd-




tere flasken. Det var jo den framgangsmåten bøn-
dene brukte selv når de handlet med krøtter eller
hester. Det var sikkert et tålmodighetsarbeid å få i
stand en handel. En norsk odelsbonde solgte nødig noe
av sin jord. Han mente at han ikke måtte forhaste seg,
og ikke gjøre noe som hans etterkommere eller na-
boene kunne kritisere. Han var redd for å selge billig.

Likevel ble det nok mange billige salg. Det var også
en risiko for vedkommende oppkjøper. Det kunne gå
mange år før vannfallet ble videresolgt og utbygd.

I 1893-99 ble Rjukanfossen kjøpt av banksjef
Kielland Torkildsen i Centralbanken og ingeniør
Borchgrevink.

I 1894begynte staten å kjøpe opp fossefall (etter for-
slag fra Gunnar Knutsen).

I Nore begynte enkelte privatmenn oppkjøp av fall-
rettigheter allerede i nitti-årene, og i 1907 var det
vesentligste av fallet mellom Tunhovd og Sporan bru
samlet av Nore fossekompani og agent S. Gulbrandsen.
29. mai 1907 vedtok Stortinget å innkjøpe Nore-fossene
for kr. 400 000.00.Stortinget uttalte da at staten burde
søke å sikre seg en regulerende og kontrollerende inn-
flytelse av våre vannfall.

Utbyggingen av vannkraften har gjennomgått en
rivende utvikling. Utbyggingsmetoder, maskiner og
redskaper blir stadig bedre. En kan derfor i dag utnytte
mange elver som en ikke kunne utnytte for noen år
siden.

Det gjenstår derfor fremdeles innkjøp av mange
vannrettigheter. Dessuten må det betales erstatninger
for utbyggings- og reguleringsarbeidene, for skader på
fiske, ferdsel og fløting, likesom det nå innkjøpes
tomtearealer.

En bør alltid forsøke om en kan bli enig ved frivil-
lige forhandlinger. Sammen med grunneieren bør en
samle opplysninger om alle forhold av interesse for
utbyggingen og reguleringen, og en vil derved klar-
legge og forenkle mange spørsmål. Slik som prissitua-
sjonen og skatteforholdene er i dag, vil det dog være
uunngåelig at en til slutt må ha et skjønn for å få
ordnet opp med alle.

Et vassdragsskjønn er et stort apparat. Selve skjønnet
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består av en sorenskriver med minst 4 skjønnsmenn
og varamenn. Partene møter med sine prosessfullmek-
tiger. Til hjelp for skjønnsretten oppnevner retten sak-
kyndige for vassdragsspørsmål, fiske, beite, skog, fløt-
ing, isforhold osv. Disse skjønnsmenn avgir uttalelser
for skjønnsretten. Skjønnsretten holder rettsmøter og
foretar befaringer. Skjønnsrettens forhandlinger og be-
slutninger samles i en rettsbok. En slik rettsbok kan
derfor inneholde mange verdifulle opplysninger.

Er partene ikke fornøyd med underskjønnet, er det
anledning til å prøve skjønnets avgjørelse ved over-
skjønn.

I alminnelighet må eksproprianten betale alle om-
kostninger ved skjønn og overskjønn. Omkostningene
kan bli meget store. En vil derfor stå seg på frivillige
overenskomster. En vil også stå seg på å framlegge så
nøyaktige opplysninger som mulig for skjønnet.

Et interessant eksempel på samling av vannrettig-
heter er Tokkefallene. De første rettigheter i Tokke-
f allene ble samlet av Ragnvald Blakstad i årene 1906
til 1911. I St.prp. 176 (1917) foreslo regjeringen Gun-
nar Knutsen at staten skulle overta Blakstads re ttig-
heter fra litt ovenfor Gjøgtilhylen og nesten ned til
Dalen. Høyden var oppgitt til 285 m. Regulert vann-
mengde til 50 m3/sek. og års-HK til 130 000 HK. Pri-
sen var 1.8 mill. kroner. I dag regner vi med mer vann,
og salgsprisen pr. kW skulle da bli ca. kr. 14.00.Kjø-
pet ble enstemmig anbefalt av vassdragskomiteen og
enstemmig vedtatt av Stortinget i møte 26. november
1917. Debatten ble innledet av Tveiten, som var helt
enig i at staten kjøpte vannkraft. Men han mente at
skatteforholdene måtte forandres. De tre kommuner
hvor Tokkefallene var beliggende, hadde tilsammen
en skatt på kr. 2173.00 pr. år så lenge Tokkefallene
var på private hender. Dette beløp ville kommunene
miste når Tokkefallene ble overtatt av staten, fordi
staten var fritatt for skatt. Videre gjorde han opp-
merksom på at den nye ervervslov § 2, pkt. 14, inne-
holdt bestemmelse om at hvis rettigheter var ervervet
for en pris som sto i åpenbart misforhold til verdien,
kunne det settes betingelse om tillegg i kjøpesummen.
Det var blitt ham fortalt at Blakstad i sin tid hadde
kjøpt disse rettigheter for en slikk på kr. 80 000.00,
mens han nå forlangte kr. 1 800 000.00.

Endelig gjorde han oppmerksom på at en regulering
av Totak ville forbedre kommunikasjonene på Bandak-
vann og videre nedover til fjorden.

Rinde syntes ikke det var noen mening i at staten
kjøpte vannfall hvis de ikke også bygde dem ut.

Halvorsen mente at det måtte utarbeides en teknisk
og en økonomisk plan for utbygging av våre vannfall,
og at vannfallene måtte sees som en egen forretning
for seg selv, akkurat som jernbanevesenet og telegraf-
vesenet.

Amundsen antok at utbyggingen av Tokkefallene
«ifølge sin egen tyngde» ville komme i aller første rekke
når det gjelder utbyggingen av vannfall for statens
regning, idet det var forutsetningen at de skulle «kor-
respondere» på en heldig måte med Nore. Når det
gjaldt tillegg til de første selgere, framholdt han at en
måtte bedømme verdiforholdene på den tid da kjøpet
fant sted, og at det ikke burde være tale om at staten
skulle betale rettighetene to ganger.

Statsråd Nalum uttalte at når Totak ble regulert, så
ville bunnvannet, som var atskillig varmere, forbedre
isforholdene, og han trodde derfor at reguleringen av
Totak og utbyggingen av Tokkefallene ville komme
i gang i nærmeste framtid.

Fosshaug gjorde til slutt oppmerksom på at når en
nå skulle få en plan for utbygging av vannfallene, så
måtte en ikke gjøre slik som en hadde gjort med vei-
byggingen og jernbaneanlegg, at Østlandet kom først,
mens resten av landet fikk vente. Andre steder av
landet måtte også få være med.

Kjøpet ble som sagt enstemmig vedtatt.
Senere har Vassdragsvesenet i tiden fra 1917 til i dag

kjøpt rettighet etter rettighet, slik at det i dag eier de
fleste vannrettigheter mellom Totak, Vinjevann og
Bandakvann. Det har vært et tålmodighetsarbeid, for-
handling og atter forhandling før hvert kjøp er gått
i orden.

De første utbyggingene, f. eks. i Tyssefallene, kom
på kr. 140.00 pr. kW. I 1914 var prisen kommet opp
til kr. 300.00 pr. kW. I dag er det meget dyrere å bygge,
nærmere kr. 1000.00 å kr. 1250.00 pr. kW.

Hvor langt en kan gå med utbyggingsprisen avhenger
selvfølgelig av hvilke utbyggingspriser salgsprisen for
kraften kan finansiere.

Kampen om vannkraften er ennå ikke slutt. Det vil
ennå bli mange forhandlinger og mange takster og
skjønn før den norske vannkraft er fullt utbygd.

Edvard Svanøe.

Et skjønn er litt av

et apparat.

Her sees endel av

de opptredende

Røssåga-skjønnet.

NVE's represen-

tanter sitter

til venstre.
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DER VILLMARKEN SUSTE
Med skjønnsretten gjennorn Aura kraftverks reguleringsområder

I årene før forrige verdenskrig trå-
let noen menn rundt i de ville fjel-
lene som omgir Eikesdalen, det
kjente dalføre i Møre og Romsdal.
De fulgte nok ikke oppmerka turist-
sleper, og ga vel av sitt ytre heller
ikke preg av å være ordinære fjell-
travere som hadde bevilget seg noen
dager til fots i de øde områdene.

Nei, det var elvene, det store ned-
slagsfeltet og muligheten av å ut-
nytte det store fallet som interes-
serte herrene, og etter hvert som
befaringen skred fram, ble det se-
nere realiserte Auraprosjektet unn-
fanget.

Det ble søkt kontakt med grunn-
eierne, og planer ble forelagt og
oppkjøpstilbud avfattet. Litt etter
hvert samlet rettighetene seg på de
hender som senere fikk navnet A1S
Aura, og som en menneskealder
senere, etter siste krig, gikk over til
den norske stat, ved Vassdrags-
vesenet.

I dag er de som den gang med
gutteører lyttet til kontraktsforhand-
linger, blitt eldre menn, som med
kjærlighet til sin jord, til de buld-
rende fosser og rike fiskevann tro-
fast kjemper mot inngrep i sin
bygds naturherligheter. Men, utbyg-

Tekst og foto: 0. Groven

gingen av Aurafallene er for lengst
begynt. Aura elv som gjennom
uminnelige tider har fylt den trange
dalen med fossedur, og lokket laks
og sjøaure opp til beboernes fangst-
redskaper, er ført over til et annet
dalføre, og inne i fjellene gnager
hardmetallboret seg fram mot
Kløvåna og Brennegga, for å gjøre
det av med ytterligere to elver i
Eikesdalen.

Nå setter innbyggerne sitt håp til
at dalens stolthet, Mardølafossen,
blir spart. Denne er Nord-Europas
høyeste frie fall, kjent langt utover
landets grenser, og har gjennom
tidene trukke.t tusenvis av turister
fra inn- og utland opp i dalen.

Det var direktør Blakstad som
i sin tid tok opp tanken om utbyg-
ging av Aura-vassdraget. Hans plan
var å føre vannmassene framover
fjellet og nytte fallet ned til Eikes-
dalen. Denne plan ble imidlertid
endret senere ved et prosjekt som
tok sikte på å føre Aura elv over til
Lilledalsvassdraget, for sammen
med dette å nytte fallhøyden ned
til Sunndalsfjorden, hvor kraft-




stasjonen nå ligger. Denne over-
føring sammen med mange
innviklede kontraktsforhold — var
det Aura-skjønnet ble stilt overfor,
og som det har fått til oppgave å
greie opp med. Forhistorien er i
korthet slik:

Nord-Gudbrandsdal herredsrett,
ledet av sorenskriver Nøstdal, av-
hjemlet i 1954 skjønn for den de-
len av reguleringen som omfatter
Oppland fylke. Dette ble anket av
så vel grunneierne som Vassdrags-
vesenet, og Justisdepartementet ut-
nevnte sorenskriver Voght Leigh til
å bestyre overskjønn.

Dette tok til våren 1955, og ad-
ministrator, sakførere og skjønns-
menn og sakkyndige fra begge par-
ter møttes på Dombås i slutten av
juni.

Vassdragsvesenet møtte med h.r.-
adv. Olav Nergård, Oslo, og over-
ingeniør Edv. Svanøe. Sesjonen ble
innledet med en befaring av om-
rådene ved Gautsjøen og Grynnin-
gen, hvor interessen i første rekke
dreide seg om de setergrender som
ble neddemmet. Det er nemlig ikke
småting som slukes for å magasinere
en halv milliard kubikkmeter vann.
Hele 35 setrer blir berørt, hvorav 17
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blir satt helt under vann. Det be-
bygde areal som går tapt, omfatter
en samlet grunnflate på 2630 m2.
Dette er vel å merke bare seterhus.
Hytter, naust og annen bebyggelse
kommer i tillegg.

92 dekar dyrket mark (setervoi-
ler) går over til fiskerike, og store
arealer med skog og beitemark blir
utslettet. Men — som det heter —
noe må ofres. Eksproprianten er
kjent med de skadevirkninger et
slikt inngrep fører med seg, og til
tross for at fellesområdene er sta-
tens eiendom som almenning, blir
alle tenkelige krav hørt og behand-
let av skarpskodde jurister og sak-
kyndige. Og la det være sagt, at å
verne om de beskjedne reister vi
har igjen av vårt lands villmark,
er en samfunnssak.

Turen videre over fjellet skulle
etter planen gått med båt over Aur-
sjøen, men der lå det is, og ferden
gikk med buss via Opdal til Sunn-
dalsøra.

Etter en visitt i kraftstasjonen og
en besiktigelse av det gigantiske
damanlegget på Aursjøen, bar det
videre til Eikesdalen, hvor fjell-
bønder, reinjegere og laksefiskere
sto parat med sine krav.

I Bjørnstjerne Bjørnsons
yndlingsdal.

«Spiser dere fløtegraut?» spurte
fru Finnset, da vi satt benket ved
langbordet i storstua på Finnset
pensjonat i Eikesdalen, hvor over-



skjønnet bodde under sitt opphold
i dalen.

Vi hadde riktignok på forhånd
hørt litt om dette «mathuset», men
siden bordet allerede bød på al-




skens spekemat, med lefse, gult,
friskt fjellsmør og mye annet, hadde
vi i grunnen ikke regnet med noe
mer. Men vi sa ja-takk, grautbollen
kom, og i dens kjølvann to til-
fredse advokater, som tydelig hadde
satt til livs en liknende bolle tid-
ligere på kvelden.

Det var første møte med Eikes-
dalen og dens innbyggere, denne
dalen og det folket som Bjørnstjerne
Bjørnson satte så høyt, stedet hvor
han traff Øyvind og Marit og for-
met sin framtid for mor Norges sak
«over de høye fjelle».

Da mørket falt på, samlet over-
ingeniør Svanøe overskjønnet og
husets folk i peisestua, hvor vi viste
en film fra Aura. Dette var første
gang det ble kjørt kino i Eikesdalen,
og mer takknemlig og tilfreds publi-
kum har vi aldri stått overfor. Ute
bruste de viltre fossene nedover de
stupbratte fjella, og Auraelva gikk
breddfull av flomvann. Det var
slik en vakker kveld.

Da solen neste morgen tittet over
Brønnhø, tok vi adjø med det gjest-
frie vertskap og la ut med båten
«Eikesdal» med kurs mot Eresfjord,
hvor det store oppgjøret med eierne
av lakseelva Eira skulle innledes.

Rundt på de spredte gårdene
som ligger liksom klistret innunder
de høye, steile fjella, var slåtten i
full gang.

Overskjønnet får innom alle disse
bustadene, og mens de holdt sine
åstedsmøter med eiermannen, nyt-
tet vi høvet til å snuse opp bjørne-
historier og annet fra gamle dager.
Et sted traff vi en underlig mann.
Han var bjørnejeger, tømmermann,
skipper, los, portrettmaler, gitar-
maker, visedikter og sanger. Siden

Aursjø-pion&en Thorvald Utigård hilser

på skjønnet.

det også falt seg slik at de fleste
hadde lyst på fem minutters av-
kopling, så slo hele forsamlingen
seg ned rundt trubaduren, som med
fantastisk ferdighet tryllet fram egne
viser på selvlaget gitar. Han het
Frans Karjol, og er opprinnelig fra
nord i landet.

Det var sikkert + 30 ° inne i for-
samlingslokalet på Eresfjord den
dagen rettsmøtet med elve-eierne
tok til.

Solen stekte på det brune huset,
og allerede før sorenskriver Voght
Leigh — med Vassdragsvesenets
prosessfullmektig Nergård og over-
ingeniør Svanøe ved høyre skranke,
og saksøktes 5 advokater til venstre
— erklærte retten for satt, piplet
svetten på de ca. 40 tilstedeværende.

A komme inn på rettsmøtet i de-
taljer tillater ikke spalteplassen, så
vi vil bare referere litt av det fiskeri-
biolog Svend Sømme sa om laksen.
Laksen, sa han, utvandrer allerede
året etter den er ynglet. Den søker
over de store verdenshav til fjerne
kyster, men like sikkert som den
finner veien ut av elva og fjorden,
finner den året etter veien tilbake.
Den kommer igjen, ikke bare til
samme elva, men også til det ste-
det, den hølen, hvor dens «vugge»
sto.

Herr Sømmes foredrag ble av
samtlige fulgt med stor interesse, og
for overskjønnet og oss som fulgte
de hyggelige herrer med kamera,
var det til stor trøst da vi senere på
dagen ble servert en nesten uspise-
lig sjøfisk-middag.

Eikesdats-trubaduren Franz Karjol samlet

skjønnsretten rundt seg.
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I forsynets rolle
TEKST: NESDAL  BILDER:  VOLDHAUG

Sjef for Elektrisitetsavdelinga er
avdelingsdirektør Olav Fjalestad,
han har vore sjef sia 1949. Fjalestad
har alle år vore ein arbeidsmaur, og
«kontortida» hans har ofte ikkje
teke slutt før langt på kveld. Etterat
staten tok til å gje stønad til elek-
trisitetsforsyninga i 1938, har han
vore den som har hatt oversyn over
dette arbeidet. Frå 1938 og fram til
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Fullmektig Kitty Waaler.

Konstruktør S. Nesdal.

Nr. 3 : Assistentene  R.  Ekmann og

M.  Wistveen.

Nr. 4: OveringenAør H. Nordberg.

Nr. 5: Overingeniør  0.  Seim.

Nr.6: Avdelingsdirektør  0.  Fjalestad.

Nr. 7: Kontorsjef  G.  Ibenholt.

Nr. 8: Konstruktør  Knut Berg.

Overingeniør E. Finne.

Ingeniørene Hveem og Hindrum.

1949 var det han som stelte med
desse sakene. Då han vart avdelings-
sjef i 1949, vart det tilsett ein over-
ingeniør som skulle ta seg av dette
arbeidet, men endå er nok dette
hjartebarnet til Fjalestad.

I desse åra frå 1938 til 1955 er
det om lag 360 kraftlag som har
fått stønad, med i alt om lag 250
mill. kr. Det laget som har fått
minst har fått 3000 kr., og det som
har fått mest har fått 9.3 mill. kr.
I alt har mellom 5-600 000 men-
neskjer som ikkje før hadde straum
fått hjelp av statsstønaden so dei
har fått elektrisk kraft og dessutan
har mange fått betre elektrisitets-
forsyning. For den som steller med
dette arbeidet må inga sak vere for
stor og inga sak for lita. Det er
mange omsyn å ta, og mange folk
flytter frå avsides grender fordi dei
ikkje får ljos og kraft, so helst skulle
ein kunne hjelpe alle samstundes.
Fjalestad har vore i Vassdragsvese-
net i 36 år.

Avdelinga er delt opp i tre kon-
torer med kvar sin overingeniør.

Overingeniør Seim, som før var
i Kraftverksavdelinga, hadde ei tid
arbeidd med statsstønad, og då Fja-
lestad vart sjef for avdelinga, vart
Seim overingeniør og tok over ar-
beidet med stønaden. Seim er både
ingeniør og cand, jur., og har soleis

:ffigg§pW":
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ei sers god utdaning for det arbeid
han har. Det kjem ofte fram juri-
diske spursmål i samband med
kraftutbygging, og då kan Seim
gje råd og rettleiding. S2i111 har og
vore i Vassdragsvesenet i 36 år, og
det er han som for tida er «sted-
fortreder» for avdelingsdirektøren.

Overingeniør Finne styrer med
konsesjonar og ekspropriasjonar, og
dette var noko av det viktigaste
arbeidet som låg til avdelinga frå
først av. Overingeniør Finne har
vore i Vassdragsvesenet i over 30 år
og streva trottug med dei oppgåver
han har fått å arbeide med, og ofte
når det var sers vanskelege saker,
måtte Finne ta seg av dei. Han
fekk den stillingen han no har etter
overingeniør Hodne som vart sjef
i Tilsynsavdelinga.

Tredje kontoret i avdelinga arbei-
der med lånesaker, tariffar og ved-
tekter. Det er overingeniør Nord-
berg som styrer med dette. Nord-
berg er av dei nye i Vassdragsvese-
net, han kom til avdelinga etterat
Arnesen flytta tilbake til Vassdrags-
avdelinga. Då han kom hit, kom
han frå Industridirektoratet.

Utanom overingeniør Seim er det
overingeniør Sundt, ingeniørene
Hveem og Dahl og so konstruktør-




ane Berg og Nesdal som er ved
stønadskontoret. Kontoret steller
ikkje berre med statsstønad. Priori-
teten for kraftutbygginga og alle
søknader om material til denne, er
det dette kontoret som steller med.

Overingeniør Nordberg har over-
ingeniør Berg, cand. jur. Ibenholdt
og teknikar Høitomt til hjelp. Berg
steller for det meste med tilråding
av lånesaker. Ibenholdt driv med
tariffar og vedtekter for kraftlaga og
Høitomt driv med ymse oppgåver.

Hjå overingeniør Finne er det
nett no berre to mann utanom han
sjølv, det er overingeniør Kaare
Amlie og teknikar Neri Ljødal.
Overingeniør Amlie arbeider med
konsesjons- og oreigningssaker, me-
dan Ljødal serleg har avgiftene på
elektrisk energi.

Og so er der 5 kvinner i avde-
linga. Det er fullmektigane Kitty
Waaler og Bjørg Mauritz og assisten-
tane Liv Høgestøl, Dagny Moe og
Malene Wistveen. Frk. Mauritz og
fru Moe arbeider med ekspedisjon
og arkivering og dei tre andre driv
med maskinskrivning, og i tillegg
til det tek fru Høgestøl og frk. Wist-
veen mot dei som skal snakke med
sjefen.

Det har vore mange fleire til-

sette ved avdelinga, men i det siste
har det slutta mange ingeniører og
eit par av kontordamene, so her er
no for få folk.

Elektrisitetsavdelinga er elles
mest kjend innanfor etaten for at
det vert skreve nynorsk der, og
mange i dei andre avdelingane trur
at det blir skreve mest berre ny-
norsk. Det er ikkje tilfelle, det rest
mykje der og på at nynorsken blir
bruka so mykje som den skal. Men
i og med at avdelinga skriv båe
måla, er ho ein oase i øydemarka
og det står iallfall betre til enn der
avdelingane ikkje gjer noko for å
fylgje føresegnene om målbruk i
statstenesta. Alle nye i Elektrisi-
tetsavdelinga får utlevert Rund-
skriv nr. 25, 1947 frå Kyrkje- og
undervisningsdepartementet. «Om
målbruk i statstenesta», so dei veit
iallfall kva for skriv som skal skri-
vast på kvart mål.

P.S.
Sia dette vart skrive har Eiolv

Dahl flytta frå E til K og fru Hø-
gestøl har flytta frå E til mannen
sin som arbeider i B (på Aura-
anlegget). Det er istaden kome til
2 nye, ing. Hans Hindrum og kon-
tordame fru Ekmann.

cest Cslo
AV EN DELTAKER

Onsdag den 2. november 1955
holdt etatens tjenestemenn i og om-
kring Oslo fest i Losjerestauranten.
Da festkomiteens formann, over-
ingeniør Lars Broch, ønsket velkom-
men, fortalte han at så vidt han
kjente til, hadde det ikke vært holdt
noen slik samlet funksjonærfest i
Vassdragsvesenet i løpet av de nær
40 år han hadde vært i etaten. Da
det ikke kan være tvil om at over-
ingeniør Broch hadde visst det der-
som det hadde vært holdt noen fest,
må det være berettiget å betrakte
denne festen som en virkelig he-
tydningsfull begivenhet.

På grunn av et visst slektskapsfor-
hold til et av medlemmene i fest-
komiteen skal vi ikke komme nær-
mere inn på arrangementet. Det må
være tilstrekkelig å si at lokalitetene 


var svært tiltalende — slikt legger
vi i Vassdragsvesenet spesielt merke
til. Det var dekket på kryss og tvers
i restaurantlokalet. Det var i alt ca.
130 personer av begge kjønn — sær-

lig det ene — som spiste benløse
fugler og drakk øl, respektive sel-
ters (for avholdsfolk) . Et mindre
orkester underholdt ved bordet. Det
la imidlertid villig instrumentene
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ned når noen skulle holde tale. Ge-
neraldirektør Vogt holdt festtalen.
Han nevnte blant annet at han så
denne festen som et ledd i etatens
velferdsarbeid og at tiltaket burde
gjentas. Da det var anledning til
å få servert dram og rødvin utenom
menyen, var stemningen allerede
på dette tidspunkt så god at tilhø-
rerne ga sin fulle tilslutning til
dette ønske. Overingeniør Fossen

(For ikke å snakke om direktørene.)
Mel.: Temmelig fritt, ur upp

«Kjærlighetskarusellen» (Baren an-
befales dersom tekst og melodi ikke
kommer overens).

Hei, nå tar vi sangen for kvinnen.

Skjønt  hun  jo er i mindretall,

blir  hun  desto mere i vinden,

når hun  i dansen trede skal.

Direktører —  alle er like —

kjærlighetskarusellen går.

Kjøp billetter, finn fort en pike,

den som nå nøler, ingen får.

Due og  Roald  står alt på listen,

men fremfor alt er Broch sjarrnør,

Hjort  har  trent en  uke på kvisten,

Aarseth vet ikke om  han tør.

Gratis er jo ikke billetten,

som gir dem retten til en dans.

Ida og Ragna  trår  kun parketten S

hvis de får pålegg før Sankt Hans.

A  og B blir blandet sånn passe.

Det gir en cocktail med fin sus.

K og E de nipper en masse,

og H og F er blitt mer enn dus.

T og V de hvirvIer i dansen.

Her finns det intet tilsyn mer. z

Bang blir nok den siste på skansen,

Hodne, han ber  om  fler' og fler'.

Herrer, kom:  For kvinnen  vi  skåler.

Hun har  jo løst vårt kraftkompleks„:
1

der vi  intet  underskudd måler.

Det er et  Verk  som sier sex. —

Direktører med hver sin pike,

utkopling der vi neppe får.

Spenningen holdes stadig ved like,

kjærlighetsgenerator'n går. —

• •••    • • 


talte på herrenes vegne for etatens
damer, og fullmektig Gudrun Otnes
talte på vegne av «de kvinnfolka
som skriver for insjenøra» til ære
for herrene. Spesielt takket hun for
at damene hadde fått to dager fri
for å bese Nore-anlegget — for 30 år
siden. Så talte administrasjonssjef
Aarseth for de tilstedeværende pen-
sjonister, og til slutt takket hoved-
styremedlemmet, lagtingspresident
Smeby, for maten og beklaget me-
get sterkt at Hovedstyret alltid
hadde det for travelt til å kunne bli
kjent med tjenestemennene — der-
iblant de maskinskrivende «kvinn-
folka». Innimellom de andre talte
overingeniør Broch både titt og ofte;
for han var toastmaster. Etter å ha
hørt hvor mange sannheter en slik
toastmaster kan si uten å bli tatt
ille opp, er vi begynt å håpe på at
en eller annen vil foreslå oss til ver-
vet som toastmaster neste gang. Som
vi kunne vente var det blitt skrevet
sanger til festen — hele tre stykker.
Til vår forbauselse var de alle tre
virkelig gode, den ene bedre enn
den andre. Forfatterne ble trukket

fram av anonymiteten og viste seg å
være hovedkasserer Ragna Lowum,
fullmektig Gudrun Otnes og første-
sekretær Fritz E. Andresen. Som
vår egen mening vil vi si at det er
utrolig hvor mye rart folk kan gjøre
utenom jobben sin.

Og dog — med all respekt for
dem som er nevnt foran i behold —
må vi si at festdeltakerne skaffet
seg den meste og beste underhold-
ningen selv. For noen gikk det selv-




følgelig hardt ut over lommeboka;
men det blir deres sak.

Etter maten ble salen innredet
med småbord og det kom kaffe-
kopper og etter hvert nokså mange
glass på bordene. Orkesteret begynte
å spille dansemusikk og holdt på
med det mesteparten av tiden fra
da til kl. 0030. Og like lenge danset
damene. Vi har regnet ut at i gjen-
nomsnitt danset hver enkelt mann
58.7 prosent mindre enn hver enkelt
dame — så kan leserne prøve å
regne ut hvor mange damer og hvor
mange herrer som var til stede. Løs-
ningen sendes inn til neste nummer
av «Fossekallen».

Vi snakket foran om skjulte kva-
lifikasjoner hos våre kolleger. Un-
der pausene i dansemusikken un-
derholdt konstruktør Nesdal med
vestlandshistorier og statshydrolog
Nordnes sang viser til eget gitar-
akkompagnement. På slutten av
Nordnes' opptreden var stemningen
blitt så høy at forsamlingen overtok
sangen. Stort sett sang vi i kor, og
endel danset til sin egen sang, men
rundt omkring ved bordene ble det
nok samtidig sunget en hel rekke
andre sanger, alle like utmerket
framført. Derimot så vi ingen som
underholdt seg med å høre på andre.

Bortimot kl. 0100 spredte det seg
en munter forsamling i sentrum på
jakt etter drosjer.

Og her sitter vi nå, fattig på mynt,
men med en ny rikdom av muntre
minner. Måtte en eller annen snart
ta initiativet til en eller flere fester
igjen!
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Diakon ARNE KROGSRUD:

Savnes velferdsarbeid på anleggsplassene?
I Fossekallens nr. 4 hadde jeg et innlegg med spørsmål om

det savnes velferdsarbeid på våre anleggsplasser. Jeg oppfordret
til litt fossedur i bladet. Det har vært lite dur å høre, men
kanskje det er strømrasjonering — og da så

Det er vel enkelte som har stilt seg selv dette spørsmål, og
enkelte har kanskje syntes at det er rart at det ikke har vært
tatt opp før.

Et annet spørsmål er vel om alle er oppmerksom på hva vel-
ferdsarbeidet går ut på.

«Velferdsarbeid» kan fritt omskrives til «Mennesket og Be-
driften». I perspektiv av dette vil jeg anta at alle ser de uende-
lige muligheter som ligger i dette arbeid.

Velferdsarbeidet skal hjelpe til å gi hver enkelt av oss den
tilfredsstillelse og glede som arbeidet skal være. Det er nå
engang ikke bare det økonomiske i et menneskes liv som teller.
Det er like meget arbeidsforhold, miljø og omgivelser. Og synes
man selv at en har det som «plommen i et egg», da plikter man
å være med i arbeidet for at alle andre også får det slik.

De fleste eldre folk som har vært ute på anlegg, vet hvordan
anleggslivet artet seg før i tiden. Fritidssyslene var gjerne poker-
spill, drikking og andre mindreverdige sysler. Dere går vel
kanskje ut fra at det er slutt med dette? Nåvel, en del er jo
slutt, men ennå forekommer slike verdiløse sysler.

Hvorfor var nettopp disse egenskaper så framtredende tidligere?
Alle er skjønt enige i at «anleggsbusen» var en real og rett-
skaffen person. — Det fortelles mange historier om hans gode
og verdifulle egenskaper.

Det kan ikke være tvil om at årsakene til utskeielsene ligger
i manglende velferd og forståelse hos bedriften og samfunnet og
dem som representerte disse ute på anleggsplassene den gang.

Boligforholdene anleggsfolkene levde under den gang var dår-
lige, og en dårlig sortering av menneskemateriellet ga vel gro-
bunn for det slette helhetsinntrykk som almenheten fikk av
anleggslivet.

Hvordan er det så i dag? Jeg sa at velferdsarbeid kan om-
skrives til «Mennesket og Bedriften». Det jeg mener med dette,
er: Når den enkelte i sitt arbeid, det være seg på kontor, i
verksted, i tunnel eller hvor som helst, har fått følelsen av at
den delen han arbeider med er av aller største betydning i den
hele arbeidsoperasjon som foregår og at det er av viktighet at
nettopp det arbeidet må utføres med nøyaktighet, da har han
fått den rette personlighetsfølelse for sitt arbeid, og da er vi
kommet inn i den rette rytmen. Når hver enkelt har fått denne
personlighetsfølelse, da vil man i det store og hele se hvilken
verdi denne gren av velferdsarbeidet er.

Går vi videre i vår tankegang om mennesket og bedrif ten,
vil vi få inn i bildet våre omgivelser og arbeidsforhold.

Arbeider du på et trangt og mørkt og lite kontor, verksted
eller annen arbeidsplass, har du dårlig og lite med verktøy og
materiell å arbeide med, er det på arbeidsplassen rot og system-
mangel, da må arbeidsgleden og effektiviteten nedsettes.  Mulig-
heten for arbeidsskader — både fysiske og psykiske økes like-
ledes betraktelig.

Der hvor det er lyse og trivelige arbeidsomgivelser og hvor
det er gode kontakter mellom arbeider og arbeidsleder, der
stiger arbeidshumøret, og arbeidseffektiviteten vil øke tilsvarende.

Hvordan man enn snur og vender på det, vil det vise seg at
dårlige arbeidsforhold skaper vantrivsel og nedsatt arbeidsglede,
og det ender med slett arbeidseffekt.

Ute på anleggsplassene vil det alltid være lett å slå om seg
med det at boliger, verksteder og arbeidsplassen i det hele tatt
er av høyst provisorisk art. Dette kan være en sannhet med
modifikasjoner. Selvsagt er det unødvendig og urasjonelt på
slike plasser å sette opp permanente boliger og verksteder, men
disse ting skal ikke være preget av det primitive. Det er en
vesensforskjell på provisorisk og prirnitivt. Og man må alltid
ha for øyet at menneskene som arbeider på disse plassene skal
fortsette på nye arbeidsplasser. Jeg påpekte en gang en feil ved
en maskin (drivrem). Vedkommende ingeniør svarte meg at det
bare var provisorisk oppsatt. Til dette svarte jeg at de men-
neskene som arbeidet ved maskinen ikke var provisoriske, men
skulle maskinen fortsatt være uten beskyttelsesmiddel, ville de
kanskje bli det. En annen gang påpekte jeg overfor en opp-
synsmann at det måtte settes opp et gjerde rundt en synk. Ved-
kommende får opp og brukte noen gloser av en annen verden.
Da jeg spurte om det ville være bedre å heise en mann opp i
en sykebåre istedenfor å sette opp denne beskyttelse, ble hans 


ordforråd enda rikholdigere. Nåvel, det ble da gjerde uten at
sykebåren kom i bruk. Disse eksempler viser folk uten forstå-
else hverken for arbeidstrivsel eller for velferd. Enkelte vil kan-
skje si at dette hører da ikke under velferd. Det må da være
sikkerhetsforanstaltninger det her handler seg om. Jo, det er nok
så, men akkurat slike eksempler ute på arbeidsplassene er kanskje
de viktigste velferdsspørsmål.

Når vi nå kommer inn på velferdsarbeid i fritiden, er det vel
kanskje også noen som vil svare at dette må da være bedriften
uvedkommende. Til dette er å svare at enhver bedrift med in-
teresse for sine folk vil være interessert i folkenes fritidssysler

uten at en derved går inn på den enkeltes privatliv.
Det må være innlysende at når anleggsplassene ligger som

små kolonier inne på fjellene, så blir dette som små samfunn,
og da må de også administreres som et samfunn. Bedriften kan
ikke overlate det til dem som er på slike plasser tilfeldig å orga-
nisere velferdsarbeidet selv. Det kreves både plass, midler og
omtanke for å tilrettelegge og utbygge velferdsarbeidet på en slik
måte at det virkelig blir verdifullt. Boligspørsmålet krever om-
tanke. Det bør for eksempel ikke konsekvent gåes inn for å
plasere flest mulig på minst mulig plass. Vær oppmerksom på
at dette kan skape gnidninger mellom folkene som bor slik!
Dette igjen vil kanskje vise seg ute på arbeidsplassen. Ei heller
bør det være dystert i barakkene. Litt maling og oppynting
kvikker opp. Tenk bare på taburettene som finnes rundt om-
kring i barakkene. Hvordan ville vi selv reagere om vi etter
8-10 timers dag bare hadde en mindre bra seng og en taburett
å slå oss ned på. Et mørkt og ukoselig barakkerom gir ikke
mange muligheter for avkopling og hygge. På anleggsplasser som
ligger mer eller mindre isolert — og da særlig på vintertid —
bør det bli gjort meget mer med boligspørsmålet. Oppholds-
rommene må gjøres meget mer koselige, og hvorfor ikke et
radioapparat og noen spill og et filmapparat (og da selvfølgelig
ikke et stumfilmapparat, som det ikke er muligheter for å få
skikkelige filmer til). En annen ting som jeg tror vil ha veldig
betydning for arbeidsgleden, er det at folkene får lære å kjenne
et anleggsarbeides hele gang. Tenk om en tunnelarbeider, verk-
stedmann, kontormann eller en hvilken som helst, gjerne kokke
og barakkegutt, også fikk en viss peiling på at det hjulet som
de er, er en nødvendig del i et gigantisk maskineri som gir hele
samfunnet store økonomiske verdier. Om nå bedriften hadde
arrangert vekslende omvisning for alle som var ved bedriften,
hvor meget større forståelse ville ikke hver enkelt få for sitt
eget så vel som for arbeidskameratenes arbeid.

Det er vel kanskje noen som vil si at anleggsarbeidene alltid
er i tidsnød. Det vil gå for meget tid til spille og det vil koste
for meget. Til det er å si at det ikke holder stikk. Sommer-
dagene er lange, og det økonomiske er jeg ikke i tvil om at
bedriften vil ha igjen ved større forståelse fra hver enkelt for
sitt eget arbeides betydning.

Har det noen gang i Vassdragsvesenets historie vært gjort for-
søk med populære foredrag om anleggene ute på anleggsplassene?
Ville ikke et slikt forsøk være verd å prøve? Jeg tror det ville
ha vært populært, og jeg er overbevist om at anleggsfolket ikke
er så helt blottet for interesse av å få vite og høre om det som
det arbeides med.

Det er sikkert meget annet som kunne ha vært tatt med i
et innlegg som dette, og det jeg har skrevet er ikke tenkt som
noen kritikk. Jeg tror bare det at et utbygd velferdsarbeid vil
være til gagn for den enkelte. Og jeg er også overbevist om at
bedriften og derved hele samfunnet vil ha verdifullt utbytte av
et slikt arbeid.

Jeg er overbevist om at det rundt omkring både på anleggs-
plassene og de andre plasser Vassdragsvesenet har sine folk,
sitter mange som både er enige og uenige med meg. Hvorfor
da ikke komme fram med dette? Nå når vi har et blad som
Fossekallen, bør dette være et naturlig forum til å framkomme
med meninger og ytringer. Innen velferdsarbeidet er det en
uendelighet av muligheter, og i dette bladet vil sikkert alle få
anledning til å komme fram med forslag og motforslag. Mine
innlegg kan være preget av livet ute på anleggsplassen, og det
vil sikkert være en vesensforskjell i opplegget av et slikt arbeid
ute på disse og opplegget for dette arbeid på andre plasser. Det
vil også være av største betydning at flest mulig er med i en
slik diskusjon; for på den måten vil en komme fram til de
mest positive resultater.
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G lomfjord,
som ligger like nord for polarsirkelen,

er et av de industrisamfunnene som har vokst
fram etter siste krig. Grunnlaget for denne vekst var
riktignok skapt lenge før, idet Glomfjord Kraftverk
ble satt i drift allerede i 1920. Dette kraftverket ut-
nytter et 470 m høyt fall i Fykanåga og var planlagt
å gi ca. 93 000 kW årgangskraft fra 6 aggregater.
I hele mellomkrigstiden var det vanskelig å finne av-
setning for kraften, så det var først etterat A/S Rjukan-
foss ved kgl. res. av 10. september 1948 fikk kon-
sesjon på leie av kraften at det ble fart i utviklingen:
Kraftstasjon, fordelingsbasseng og inntaksdam ble da
utvidet for full drift, fire nye fjernledninger til fabrik-
kene i Haugvik ble bygd og boliger m. v. modernisert
og satt i stand.

Allerede før fabrikkene var satt i drift, kom det
forespørsel om det var mulig å øke kraftleveringen.
Da hele fallet var utbygd og det disponible nedbør-
felt fullt regulert, kunne en større øking av produk-
sjonen bare oppnås ved å føre over vann fra nabo-
vassdrag. Undersøkelser viste at det med rimelige
kostnader lar seg gjøre å føre over 60 å 70 km2 fra
Sundsfjordvassdraget og ca. det
samme fra Arstaddalen. Det er
videre teknisk mulig å ta over
øverste delen av feltet i Blakkå-
dalen og Stormdalen i Rana. Disse
overføringene er imidlertid av en
sådan størrelsesorden at de ville
gjøre det nødvendig å bygge en ny
kraftstasjon av nesten samme stør-
relse som den bestående, med ny
driftstunnel, ny rørgate osv.

Foto:
H. Sperstad
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I første omgang ble overføringene begrenset til det
som kunne nyttes uten utvidelse av kraftanlegget, og
ved vedtak 1. desember 1952 godkjente Stortinget en
plan for overføring av Sandvatna i Sundsfjordelva og
Tærskaldvatna i Glomåga, og tilhørende regulering av
Øvre Navervatn i Fykanåga.

Da over halve nedbørfeltet til Tærskaldvatna er
dekket av Svartisen, bød de hydrologiske forholdene
på visse usikkerhetsmomenter. Fra sommeren 1951
ble det derfor — under svært vanskelige forhold —
drevet hydrologiske observasjoner der inne. Ut fra
det innvunne materialet sluttet man seg til at års-
normalen for tilsiget til Nedre Tærskaldvatn er ca.
83 mill. m3. For Sandvatna regnet man med års-
tilsig ca. 9 mill. m3. I Glomfjord Kraftverk gir 1 m3
vann 1 kWh, så disse to overføringene medfører en
årlig produksjonsøking på ca. 92 mill. kWh eller
ca. 10 500 kW årgangskraft.

I det etterfølgende skal jeg ved små glimt fra hver
av anleggsplassene forsøke å gi leserne et lite inn-
trykk av vanskeligheter og resultater ved anleggs-
arbeidet.



RSKALD
v overingeniør H. Sperstad

Sandva tna
I april 1953 fikk anlegget beskjed om å kjøre i gang. Det var

bevilget 4.5 millioner kroner til anlegget, og planen gikk ut på å
få overføringsanleggene ferdig før vårløsningen ca. 1. juni)
1955. Man var helt fra første stund klar over at det måtte kjøres
hardt for å holde fristen. Høsten 1952 var det ideelle transport-
forhold med barfrost, og det var fristende med en liten tjuvstart
for om mulig å få med vårtilsiget fra Sandvatna allerede i 1953.
Arbeidene hadde her et beskjedent omfang: En ca. 65 m lang
overføringskanal og en 3.5 m høy dam. For å bli ferdig i en fart,
ble denne dammen bygd på en ukonvensjonell måte (se foto).

Kanalterskelen ligger litt høyere enn høstvannstanden i Sand-
vatn, og da dammen som stenger det naturlige avløpet, først ble
ferdig senhøstes, ble kanalen fullpakket av snø helt fra bunnen av.
Om våren steg vannstanden til damkrona uten at det kom en
dråpe gjennom kanalen, og det måtte sprenges en 70 m lang tunnel
gjennom den tettpakka snøen for å få tak i vannet. De følgende
år virket kanalen som en naturlig elv og åpnet seg hver vår uten
hjelp. Økingen i kraftleieinntektene på grunn av Sandvatn-over-
føringen oversteg allerede første året de samlede utgifter til over-

føringsarbeidene inklusive er-
statninger.

Bildetekster
Nr. 1  taler  for  seg sjøl.

Nr. 2: Dam Sandvatn,

Nr. 3: Tcerskald i august  1953.

Nr. 4: Helikopter  henter en skadd

tunnelarbeider 27 . juli  1954.

Nr.  5: Kalle  Kokk  i spisesalen.

Nr.  6: Taubane Fykandal—Naver.

Nr. 7: Snowmobile R12 på vei til

fjells.
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Tærskaldvatn
Ca. 20 km2 av Glomågas øverste nedbørfelt over-

føres gjennom en 1270 m lang tunnel med tverrsnitt
7.2 m2. Denne går med høvelig arbeidsstigning (ca.
1 : 90) fra kote 673 på tippen til ca. kote 687 ved
foten av den om lag 10 m høye skråsjakta som mun-
ner ut i Nedre Tærskaldvatn. Sommervannstand
Tærskaldvatn er satt til kote 705.

Denne anleggsplassen ligger avsides og særdeles
ugjestfritt til inne mellom de to halvdelene av
Svartisen — Norges nest største isbre — like langt
fra nærmeste hus — brakkene ved Storglomvatn —
som f. eks, avstanden mellom Krossbu og Nørstedals-
seter i Vest-Jotunheimen, og hele 3 mil fra fastboende
folk. Før denne anleggstida kunne det gå flere år
mellom hver gang stedet ble besøkt av mennesker.
En reingjeter eller en entusiastisk fotturist kunne
med års mellomrom slenge forbi. Ellers var det bare
fjellrypa, haren og noen få reinsdyr som følte seg
hjemme i den arktiske vinteren der inne, en vinter
som i august—september kunne bli avbrutt av vår
og høst som gled over i hverandre uten mellomlig-
gende sommer. Tærskald var for de fleste egså
i Glomfjord — et helt ukjent navn.

Arene som har gått siden generaldirektør Vogt
festet blikket ved dette området under rekognosering
på kartet i 1949, har imidlertid gitt navnet innhold
for de fleste i distriktet der oppe. For anleggsfolk i
vid omkrets ble det — merkelig nok — et ettertraktet
arbeidssted. Takket være dette, fikk vi samlet et
dyktig team som gjorde det mulig å holde byggepro-
grammets frister.

Forholdene utover sommeren og høsten 1953 var
langt fra tillokkende. Det var en feltmanøver med

1,

•

Storglomvatn m/Svartisen.

positivt mål og med naturen og vinteren som mot-



standere. Helt til mannskapsbrakka ble ferdig i sep-



tember, var situasjonen slik det vil framgå av bildet.
Anleggsutstyret som i det vesentlige kom fra Aura,

var til dels gammelt og nedslitt. Reparasjonsverksted
og reparatører som kjente maskinene, fantes ikke.
Arbeidet gikk derfor svært tungt den første tiden.
Da vinteren satte inn for alvor, og arbeidet måtte
innstilles midt i november, var forskjæringa ferdig.
Ellers var det på 8 uker sprengt bare 51 m av tun-
nelen (samme inndrift oppnåddes siden på 1 uke).

Telefonsambandet er selvsagt svært viktig for en
så avsidesliggende arbeidsplass. Til brakkene ved
Storglomvatn var det før strukket permanent telefon-

Snowmobilen i Navniøsbakken.

line. I første omgang ble det forsøkt å legge ut felt-
line på den 15 km lange strekninga videre inn til
anlegget. Det oppsto imidlertid stadig brudd på
denne forbindelsen, og anlegget kunne være fullsten-
dig avskåret fra omverdenen i dagevis. Våren 1954
anskaffet vi oss 2 stk. VHF-radiotelefoner og fikk
etablert sikkert talesamband. Det representerte en
stor øking av sikkerheten og trivselen på arbeids-
plassen. Like stimulerende virket det at flyvåpenet
fra sommeren 1954 av hadde helikopter stasjonert på
Bodø flyplass.

Største enkeltbidraget til trivselen på Tærskald ytte
likevel kokken, Karl Skauvold. Hans erfaring fra pro-
viantering for fangstskuter til Ishavet kom godt med
her hvor det kunne gå uker uten provianttransporter.
Under disse forhold greidde Skauvold å holde en
standard i kostholdet som var helt enestående. Spise-
bordet bugnet alltid av god mat.

Vi var velsignet med stabilt pent vær utover etter-
julsvinteren 1954, og ved påsketider var alt klart til
å kjøre i gang for fullt. Og for fullt ble det kjørt
helt fram til et vellykket gjennomslag 24. februar
1955.

Transport
Reguleringsanlegg blir ofte bygd under vanskelige

transportforhold. Transporttilhøva for Tærskald-
anlegget kommer likevel i en særstilling. Glomfjor-
den, taubanen og Storglomvatnet deler den vel 30
km lange strekninga opp i 7 isolerte transportområder.
Stans i transporten i ett av de 5 innerste av disse
områdene, var ensbetydende med full transportstans.
Maskinskade på bulldozeren som om vinteren trafi-
kerte strekninga Navervatn—Storglomvatn medførte
isolering av Tærskald. Det var nesten aldri så sterk
is (stålis = 35 cm) på Storglomvatnet at bulldozeren
på Tærskald kunne komme over for å hjelpe.

Taubanen var transportens flaskehals og begrenset
kolliene til 1200 kg. Når lokomotiv, bulldozere o. 1.
utstyr på 7-8 tonn skulle opp eller ned, måtte disse
demonteres fullstendig. Enda hendte det at vi måtte
overbelaste taubanen, og det var flere ganger oppe i
kollivekter på 1700-1800 kg. Bærekabelen hadde
da en nedbøyning midt i det 350 m lange og 300 m
høye spennet på over 6 m.

Denne taubanen er gammel (bygd under første
verdenskrig), og det var ikke til å hindre at den gikk
i stå nå og da. Høsten 1953 knakk eikene i et 2 m
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løpehjul for draglina mens 3 mann satt midt oppe i
spennet på tur opp. Fra øvre stasjon firte man ned
en provisorisk vogn og dro karene opp for hånd.

6. januar 1954 var det like ved at all transport
skulle bli stoppet for måneder framover. Et mildvær
forårsaket et ras som begravde nesten hele nedre tau-
banestasjon. Betongveggene ble ødelagt, men heldig-
vis holdt maskineriet denne gang, og etter en ukes
tid gikk transporten som vanlig.

De som respekterte forbudet mot personbefordring
med taubanen, måtte ta seg opp til fjells etter trapper
som er bygd i fjellsida.

Det var likevel ett gode ved taubanen: Den gikk
uavhengig av vær og vind. Det var langt fra tilfelle
med transporten på de andre strekningene. Der var
vi fullstendig prisgitt værgudene, og disses represen-
tanter meteorologene hadde mange ivrige tilhørere
gjennom hele anleggstida. Det er illustrerende at da
anlegget var ferdig, føltes det som en stor frihet å
kunne la være å høre på værmeldingene.

Utover høsten kunne kuling og storm hindre a11
transport på Storglomvatnet i både 8 og 14 dager i
trekk. Utover vinteren kunne en natts snøfalI slette
ut alt som fantes av spor etter vei fra dagen før. Det
kunne da ta en hel uke å brøyte seg gjennom på ny
fra Naver til Storglomvatn.

Verste strekninga vinterstid var selve Storglom-
vatnet. Terrenget kring vatnet er uframkommelig for
større transporter både sommer og vinter — med is-
breer og svaberg helt ned i vatnet. Islegging og is-
løsning høst og vår blokerte Tærskald fullstendig.
Disse periodene ble søkt innskrenket mest mulig. Så-
ledes gikk det bare en uke våren 1954 fra weaselen
kjørte siste tur over vannet (19. mai) til man kunne
ro over med båt (26. mai). Første turen etterat isen
hadde lagt seg, var kjøretøyene påmontert lange red-
ningsplanker tvers på kjøreretningen. Gikk kjøretøyet
gjennom isen, var det stor sjanse for at det ville bli
hengende på plankene. Isen måtte benyttes så snart
den ble 3 å 4" tykk, og det kunne være en nifst myk
og elastisk bane å kjøre på.

Et annet problem for transport over islagte vann
er overvanning: Snølag på isen vil presse opp vann,
og samtidig isolerer den hvite snøen så overvannet
har vanskelig for å fryse. Vi hadde under overveielse
å sprøyte kjørebanen med f. eks. blekk for å oppheve
snøens isolerende virkning. Å sprøyte med vann er
effektivt, men ofte tungvint. Så snart isen ble bære-
dyktig, viste imidlertid beste metoden seg å bestå i
å merke opp kjørebanen godt og så passe på å kjøre 


snøen ned etter hvert som den kom. Man fikk på
den måten bygd opp en solid bankett til kjørebane.

Storglomvatnet er regulert mellom kotene 498 og
521.4. Vannstanden varierte ofte så mye fra en dag
til neste at strandlina flyttet seg flere meter. Om
sommeren og høsten måtte man være påpasselig og
få unna kolliene etter hvert. Under slike forhold var
det vanskelig å bygge faste kaier. Resultatet ble at
lasting og lossing stadig måtte improviseres.

Slik tilhøva var, kunne man ikke ha unngått stopp
i transporten nå og da, selv om alt transportmateriell
hadde vært nytt. Det ble derfor ordnet med store
lager av mat og drivstoff, og ellers god dekning med
reserver for de viktigste maskinene. Til sine tider
fantes det lager for flere uker og opp til måneder på
Tærskald. Takket være dette og en god innsats av
folka i transporten, hadde ikke tunnelen driftstans en
eneste dag utenom ferier og fellespermisjoner —
på grunn av transporten. — En samlet transport-
mengde på ca. 1000 tonn kom rettidig fram.

Ø. Navervatn
Reguleringsanlegget ved Glomfjord Kraftverk er slik

at vannet fra hovedmagasinet — Storglomvatn — må
gå gjennom en snautt dimensjonert overføringstunnel
før det kommer til inntaksmagasinet. Det var alle-
rede før disse overføringene på tale å skaffe til veie
et nytt magasin beliggende nedenfor denne tunnelen.
Nå ble det helt nødvendig med et slikt magasin for
å få fu11 utnyttelse av det nye tilsiget.

Reguleringsmagasinet i Ø. Navervatn skaffes til veie
ved en 375 m lang tappetunnel med reguleringsluke
samt en mindre dam. Lukemaskineriet var basert på
elektrisk drift, og kraftledning fram til anlegget ble
derfor bygd straks forat også anlegget skulle få nyte
godt av de ubestridelige fordelene elektrisiteten har
kontra diesel.

Det var svært dårlig fjell ved tunnelpåhogget, og
forskjæringa ble derfor mye større enn forutsatt. Vi
fryktet også vansker med utslaget i vannet. Fjellet
så nemlig like oppsprukket og dårlig ut der. Etter
planen skulle selve tunnelen avsluttes 376 m fra på-
hogget, og gjennomslag skje under 13 m vanntrykk
fra en dypereliggende grop som tenktes drevet fram
til pel 380.

En dag like før juleferien 1954 var stuffen drevet
fram til 375. Salva hadde gått for en god stund
siden, og skiftet, som her besto av 2 mann, sto ved
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steindungen med krafse og malmbrett for å laste ut,
da de merket at fjellet i taket like bak derri ble mis-
tenkelig levende. De diskuterte saken og ble enige
om å hente storbasen. Denne satt nettopp og drakk
kaffe da de kom inn i brakka, og det ble til at også
de fikk seg en tår. Heldigvis, for ellers er det fare
for at 3 mennesker ville mistet livet. Da de nemlig
en stund etter kom ned til tunnelen, gikk denne full
av vann. Etter noen timer minsket imidlertid vann-
føringen raskt av, og etter et par døgn var det bare
en mindre lekkasje tilbake. Arbeidet ble innstilt til
over jul. Da var det en modig mann som våget seg
inn til stuffen for å se. Samtidig ble det foretatt nye
loddinger fra isen. Det viste seg at en ca. 50 cm bred
gang med dårlig fjell hadde gitt etter for det store
vanntrykket. Ca. 200 m3 avleiringer av slam, s_Tind
og stein var styrtet ned, og så hadde plutselig en
pyramideformet steinblokk som akkurat passet i åp-
ningen, kommet og tettet bruddstedet. Den sto med
spissen på tunnelsålen og dannet for så vidt en til-
strekkelig tetning. For å skaffe helt betryggende sik-
kerhet for arbeiderne under det gjenstående arbeid,
ble imidlertid turinelen gjenstøpt med en betongpropp
ved pel 371.5.

Gjennomslaget, som var planlagt til 1. mai 1955,
ble vellykket gjennomført 22. april kl. 1950.

Dermed var Tærskald-anlegget i det vesentlige fer-
dig — i god tid før fristens utløp og med penger igjen
på budsjettet.

Dagligliv
på
Tærskaldbrakka
AV OPPSYNSMANN JOHN LYSTER

Det daglige liv på ei anleggsbrakke tror de fleste  er ensformig og trasig, og på Tærskald, der v i lå,
ca. 3 mil fra nærmeste bebyggelse, innestengt av Stor-



glomvatn på en kant og Svartisen på de andre, og
på toppen av det bare mannfolk, skulle man tro det

På tippen 10 min, etter gjennomslaget. 


var helt uutholdelig. Men på tross av både det ene
og andre, så er det nok ikke mange brakker som har
hatt en så hjemlig stemning som akkurat der. Det
var flere av kara som ikke var til bygda fra sommer-
ferien til jul, og det skulle være bevis på at det gikk
an å «ligge» på brakka. Årsaken til at det var så
god stemning, kan nok være at de som bodde der,
var klar over at det ikke var anledning til større om-
gangskrets enn nettopp kara på siderommet, og skulle
man komme på kant med dem, hadde man jo bare
køya å holde seg til.

Dagene på brakka var ganske like hele året for så
vidt, alt og alle ting dreide seg hovedsakelig om arbei-
det. Det var selvfølgelig noe dyster stemning de dager
vi var helt innesperra, og ikke hadde noen forbindelse
med utenverdenen p. g. a. snøstormer og ishindringer
på Storglomvatn. Det kunne vare flere dager sammen-
hengende. Man merka fort at det ble mer spenning
blant samtlige. Alle var opptatt med en og samme
tanke, «om det skal hende ei ulykke». Heldigvis var
det ingen ting som hendte slike dager, men jeg antar
at de fleste som bodde der gjennomlevde i tankene
hva ei ulykke en slik dag ville føre til, og man unngikk
mest mulig å snakke om det. Men når stormen løya,
og båten kom, eller isen ble såpass at man kunne kjøre,
var det gamle humøret ikke langt unna.

Underholdning var det smått med, de som hadde
friskift tok et slag kort og ikke å glemme kaffekoppen
og en prat med stuerten, at det hver dag ble servert
mellom ett og to hundre kopper kaffe utenom de faste

Utslaget i N.Tærskaldvatn.

måltidene er jeg sikker på, og til stadighet var det kaker
til kaffen, så levemåten var i orden. Ellers var det
sistemann som hadde vært «på tur», som for hver
gang fikk gjennomgå, og de som da fikk et lite innblikk
i opplevelsene, hadde nok å leve på til neste mann
kom igjen, for det var store ting som kunne foregå på
en tur til byen. Så var det den moroa man laga sjøl,
og det gikk jo mest ut på å gjøre «fantestreker» med
hverandre, og det kunne være de mest utenkelige ting.
En dag f. eks. var en av kara (en kraftkar med gode
nerver, dersom han hadde noen slike i det hele tatt)
på «huset med hjertedøra». Han ante jo fred og ingen
fare der, plutselig kom ei fenghette med rykende lunte
inn gjennom gluggen. Han tok bare og kasta den ut
igjen og lot som ingen ting var hendt, men litt etter
kom fenghetta inn igjen samme veien, og da var det
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Den første nordiske
HYDROLOGKONFERANSE

Av statshydrolog S. Nordnes

•

I tiden 16.-21. sept. 1955 ble det i Stockholm holdt
en hydrologkonferanse med deltakere fra alle fem
nordiske land.

Byråsjef Melin (Sverige) var initiativtageren til
denne, og innbydelsen til konferansen ble sendt ut
våren 1955. Da det var forholdsvis kort tid mellom
innbydelse og konferanse, ble man enige om å be-
handle følgende program:

1. Organisasjonen av de hydrologiske undersøkelser.

2. Bearbeidelse av observasjonene og formen for de -
res framstilling og publisering.

3. Småområder, målemetoder og vannhusholdning.

4. Indirekte og direkte måling av fordunstningen fra
forskjellig slags mark.

5. Prognoser over avløp:
Vårflomsprognoser.
Øvrige prognoser.

6. Temperaturmålinger i sjøer og elver. Instrumenter.

7. Undersøkelser over vassdragenes isforhold.

8. Demonstrasjon av pågående undersøkelser ved
SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut).

Hensikten med konferansen var i første rekke å
utvikle et samarbeid mellom Nordens hydrologer og
samtidig gi en orientering over det arbeid som utføres
i de forskjellige land.

Landene hadde innen hvert emne anledning til å
gi en kort framstilling over undersøkelser som var gjort,
og dessuten komme med ønskemål vedrørende under-
søkelsene. I de etterfølgende diskusjonene ble enkelte
problemer nærmere belyst.

Under konferansen ble det tydelig fastslått at et
samarbeid mellom Nordens hydrologer hadde clen

Deltakerne.

største interesse og verdi, og neste konferanse ble be-
rammet til 1958, med Norge som vert.

Fra Hydrologisk avdeling deltok følgende:
Avdelingsdirektør Søgnen, avdelingsing. Lieng, samt

statshydrologene Roen og Nordnes. Under behandlin-
gen av isproblemene deltok også overing. Kanavin. De
øvrige norske representanter var ekspedisjonssjef Devik
og avdelingssjef Jakhelln.

På bildet som viser de fleste representantene, sees i
forreste rekke fra venstre: Roen, magister Koraleff
(Finnland), Devik, direktør Ebert (Danmark), Søgnen,
en svensk deltaker, Nordnes og Falkenmark. I bakre
rekke sees hydrolog Rist (Island), Jakhelln, Kanavin,
Holzman og Lyshede (Danmark), Lieng, overdirektør
Nyberg, Nybrant, Ernfors, fru Byrde, Fremling (bak
fru Byrde), byråsjef Melin, Tryselius, Haeggblom,
Rosen, Forsman, Dahl og Samuelsson.

like før det var ferdig til å brake laus, men da var
heller ikke karen lenge om å komme seg ut. Han
sparka ut døra og la i vei utover tippen bare delvis
påkledd, og tilskuerne fikk seg en god latter (feng-
hetta var nemlig bare ei blikkhylse som så tilforlatelig
ut). Slike ting fikk snøballen til å rulle, så opphavs-
mannen gikk bare og venta på straffen. Det hele var
spøk vel å merke, som aldri gikk til ytterligheter.

skildre en vanlig dag på ei brakke er ikke noe på

papiret, det må merkelig nok oppleves, da det bare er
sjølve «gjengen» som har innblikk i alle ting. En uten-
forstående kan ikke begripe de sorger og gleder man
har, og heller ikke ane hvor god stemning det kan bli
over ting som går godt, eller det motsatte. Det som
preger et sånt brakkelag, er at den enes sorger og gle-
der er felles, og at alle forsøker å få mest og best ut
av det som er.
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Fig.l. Ved frysing av en stille
vannfiate dannes det først fi-
gurer som minner om et nett-
verk. Disse vokser så etter hvert
sammen, og en  får full  tilising.

Fig. 2. Dannelsen av isdammer
er en eiendommelig dynamisk
og termodynamisk stabiliserings-



prosess, som  fører med  seg at
det allerede før svakt trappe-



formige elveløp blir enda mer
utpreget delt i stille strekninger

og stryk.
s.,

Kort oversikt over

ISPROBLEMER
i våre vassdrag

AV OVERING. E. KANAVIN

Av overingeniør  Edvigs A. Kanavin.

I et land som Norge som strekker seg
langt nordom polarsirkelen og som delvis
består av utstrakte høyfjellspartier, har is-
problemene kanskje større betydning enn
i noe annet land. For det første skaper
isen særlige vanskeligheter for vannutbyg-
ging og utnytting av kraftkilder, forårsaker
skader ved regulerings- og utbyggingsarbei-
der, hindrer båttrafikk o. 1. Videre forår-
saker isen i våre vassdrag store ulemper
for de hydrologiske observasjonene og
medfører omstendelige og kostbare vinter-
målinger ute i distriktene, likesom kontor-
behandlingen av det innsamlede observa-
sjonsmaterialet blir besværliggjort i høy
grad.

På den annen side er snø og is naturens
midler til å beskytte jord og vannmasser
mot sterk avkjøling om vinteren, og isleg-
gingen kan være av stor betydning og nytte
for trafikk, tømmerlegging o. 1. I det hele
tatt er isen på mange steder til så stor
nytte at det ville medføre direkte skader
om den ble ødelagt. Undersøkelser av is-
forholdene i våre vassdrag er derfor en
sak av så stor og omfattende samfunns-
messig betydning at de nå inngår som et
fast ledd i undersøkelsene ved Hydrologisk
avdeling.

I tidens løp er det ved avdelingen
samlet inn en god del materiale, f. eks.
angående islegging og isløsning fra ca.
1200 vannmerker. Observasjonene danner
materialet til statistisk behandling av vin-
terens varighet i forskjellige vassdrag. Vi-
dere er det ved ca. 784 avløpsmerker fore-
tatt ca. 24 300 vassføringsmålinger. Av 


disse er ca. 8600 foretatt om vinteren.
Målingene danner verdifullt materiale for
bedømmelse av vannstandsvariasjoner om
vinteren, isproduksjon, oppvatning og flere
andre isspørsmål.

Systematiske og mer omfattende is-
undersøkelser ble satt i gang i 1946.
Undersøkelsene ble planlagt utvidet så vel
i regulerte som i uregulerte vassdrag. For
tiden har Hydrologisk avdeling i sam-
arbeid med endel kraftverk og regulerings-
foreninger i alt 132 faste målestasjoner.

De fysikalske problemer ved isdannelse
i elver er blitt nøye undersøkt av dr. Olaf
Devik de siste 30 år.

Etter forslag fra generaldirektør Fr. Vogt
ble det i 1950 konstituert et offentlig is-
utvalg som et rådgivende og koordiner-
ende organ for alle isundersøkelser og som
sørger for utdanning av personale. Arbeids-
plan for systematiske isundersøkelser og
metoder for bearbeidelse av materialet er
utarbeidet i samråd med det nevnte is-
utvalg.

Følgende oversikt inneholder hovedsake,
lig et utdrag av det isundersøkelsesmate-
rialet som er samlet inn av avdelingen.

1. BETINGELSER FOR ISDANNELSE

Islegging, særlig i våre elver, foregår ved
et samspill mellom  en  rekke fysikalske
prosesser, som gjensidig virker på hver-
andre og derfor blir isproblemene svært
ulike på forskjellige steder og til forskjel-
lige tider. I stille eller langsomtflytende
vann er prosessen forholdsvis enkel, mens
den i elver som rinner i stryk eller i vann, 


hvor vind, bølger eller strømninger virker
sterkt, vil bli mer eller mindre komplisert.

Dannelse av is foregår under følgende
tre hovedbetingelser:

Underkjøling av vannets ytterste hinne.
Eksistensen av faste krystallisasjons-
kjerner.
Smeltevarmens overføring fra krystalli-
sasjonsfeltet.

For å få et sammenfattende bilde av
den strukturelle eiendommelighet og fys-
iske beskaffenhet ved de forskjellige is-
arter, er det nødvendig å gi en kort be-
skrivelse av de nevnte betingelser for is-
krystallisasjon.

Underkjøling av vannets ytterste hinne.

Observasjonene viser at avkjølingen av
vannmassene foregår utelukkende ved
varmetap fra vannets overflate. Når vann
begynner å fryse, er det alltid litt under-
kjølt i det ytre laget, dvs, det er tempe-
raturfall fra grenseflaten is/vann for å
lede bort smeltevannet. En slik under-
kjøling i naturen er som regel bare noen
få hundredels grader og vil i alminnelig-
het ikke kunne påvises med et vanlig ter-
mometer, fordi de underkjølte vannpartier
har hinnestruktur. På steder hvor elva går
i stryk, blir vannet sterkt omrørt, og der-
for kan hele vannmassen bli underkjølt —
hvilket kan konstateres med et nøyaktig
termometer.

Eksistensen av faste krystallisasjons-
kjerner.

Undersøkelsene viser at når det ikke er
noen krystallisasjonskjerner for hånden, vil
vann lett og ganske sterkt la seg under-
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kjøle uten å la seg krystallisere til is. Her-
igjennom blir da betydelige kuldemengder
bundet. Men denne underkjølte tilstand
er bare stabil til vannet kommer i berøring
med en krystallisasjonsstimulans. Som sti-
mulans for isdannelse virker f. eks. snø-
flokker, dvs. snøfall framkaller livlig is-
dannelse. Sand og støvpartikler eller luft-
blærer som alltid finnes i vann, virker som
utgangspunkt for den videre utvikling av
iskrystallisasjon. Observasjonene viser at jo
mer sedimentførende elva er, desto ster-
kere er isproduksjonen.

c. Smeltevarmens overføring fra krystal-



lisasjonsfeltet.

På stille eller langsomtflytende vann vil
varmeoverføringen fra krystallisasjonsfeltet
delvis foregå gjennom isen til den kalde
luften og delvis til den underkjølte, åpne
vannoverflate. Men på steder der elva går
i stryk, blir vannet sterkt omrørt. Under
ulike forhold kan transporten og blandin-
gen av det underkjølte vannskiktet og bort-
føringen av krystallisasjonsvarmen være
forskjellig og ganske komplisert. Det dan-
nes da forskjellige særegne isarter med
helt andre fysikalske og mekaniske egen-
skaper enn ved isdannelsen i stille eller
langsomtflytende vann.

2. ISDANNELSE I STILLE VANN OG
ELVER

Som kjent vil blandingen av vannmas-
sene i et vann foregå langsomt, når hele
massen først er avkjølt til + 4 ° C. Der-
etter vil det sterkest avkjølte overflatelag
på kort tid kunne danne et isdekke. Under 


gunstige forhold kan en direkte se hvordan
isdekket skyter  seg  fram, idet det under-
kjølte overflatelag krystalliseres (se fig. 1).
Prosessen betegnes kraving, og det dannes
kravis eller såkalt stålis. Stålisen er som
regel klar, gjennomsiktig og glassaktig. Når
nydannet stålis brekker i stykker, høres en
typisk singlende lyd.

I en elv som rinner i stryk vil isleg-
gingen foregå helt annerledes. Når hele
vannmassen, som hvirvles nedover stry,
kene er kjølt ned til 0° C, vil det ved frost
dannes  undervannsis  (flytende iskrystaller,
«sarr» eller bunnis). Prosessen betegnes
kjøving.  Målingene viser at en strømhas-
tighet over ca. 0.5 m/sek. er sterk nok til
å framkalle dannelse av undervannsis så
lenge elva går åpen.

Selvfølgelig, noen skarp grense mellom
disse to isleggingstyper kan en dog ikke
trekke.

For å få et begrep om hvor stor is-
produksjonen pr. åpen flateenhet kan være,
er det interessant å gi et par typiske tall
på grunnlag av dr. Olaf Deviks formler
(jfr. Geografiske Publikasjoner, Vol. IX,
Nr. 1, 1931).

Eksempelvis ved middels kulde (luft-
temperatur ca. 8 ° C stille, klart eller
med samme temperatur, men overskyet og
laber bris) er varmetapet fra åpent null-
graders vann eller fra tynn is ca. 18 cal/
cm2 pr. time eller ca. 50 kilokalorier pr.
sek. pr. dekar. Ved sterk kulde (f. eks.
lufttemperatur ca. ± 20 ° C, svak bris og
klart vær) er varmetapet dobbelt så stort.
For å fryse 1 kg is kreves det 80 kalorier,
og en kan se av tallene at ved sterk kulde
vil det kunne produseres 100 : 80 = 1.25 


kg is pr. sek. pr. dekar. Dette er en mesget
betydelig ismengde, således på en åpen
elvestrekning på f. eks. 1 km lengde og
50 m bredde vil det produseres ca. 5000
tonn bunnis og sarr pr. døgn.

Det vil herav forstås at jo lenger en viss
strekning av elva kan gå åpen under
ellers like meteorologiske forhold, jo større
blir den totale mengde undervannsis som
produseres når vannet er avkjølt til 00 C.
Så snart en elvestrekning blir isdekket, vil
sarr- og bunnisproduksjonen på denne
strekning opphøre, og videre vil isproduk-
sjonen nå bestå i at isdekket kan tilta i
tykkelse. Denne isproduksjonen er langt
mindre enn den en under samme værfor-
hold får i åpen elv på grunn av isens og
snøens isolerende virkning.

Likesom alt annet som flyter i større
mengder i en elv, har også sarr en ten-
dens til å sette seg fast i større eller min-
dre klumper. Dette går så meget lettere,
da iskrystallene stadig under den fortsatte
isdannelse blir kittet sammen. Følgen er
at det i elveløpet blir dannet de velkjente
isdammer.  Ved kjøving blir en fallstrek-
ning i en elv oppdelt i trappetrin og av-
snittene konsentrert i en rekke småfall
med bunnisdammer (se fig. 2). Ved fort-
satt kulde islegges de oppdemte magasiner
raskt ved kraving. Det er naturens egen
måte å regulere isleggingen på.

3. ISVANSKER VED KRAFTSTASJO-
NER OG REGULERINGSANLEGG

Vanligvis forekommer tre følgende for-
mer. for isulemper:
a. Forstyrrelse av avløpet ved sterk is-
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dannelse, bunnisdammer eller tetting
av drivisansamlinger og snøfonner i
elveløpet.

Isbelegg på varegrinder, luker og inn-
takskanaler.

Drivisansamlinger foran varegrinder og
tilstopping av inntaket.

a.  Forstyrrelse av avløpet  forekommer
særlig i isleggingstiden, da isproduksjonen
er sterkest. Det viser seg at en kraftig
isproduksjon av sarr og bunnis forandrer
strømløpet: flytter hovedstrømmen ofte
langs stranden i et annet djupfar eller
tetter det helt.

Som regel er slike forstyrrelser av av-
løpet kortvarige. Ved et tilstrekkelig stort
inntaksmagasin forårsaker disse ikke nevne-
verdige ulemper. I det tilfelle hvor inn-
taksmagasinet er lite, kan det bli delvis
eller full driftsstans, som f. eks, ved den
nye Bardufoss kraftstasjon forrige vinter.

I kampen mot slike isansamlinger i elve-
løpet brukes som vanlig i Norge, spreng-
stoff. Dette er forbundet med store om-
kostninger og ikke alltid virkningsfullt. I
Canada har det vært brukt termitt i stedet
for dynamitt. Termitt (aluminiumpulver
blandet med jernoksyd) i forbindelse med
vann og is eksploderer og utvikler meget
høy temperatur. Erfaring viser at den
beste framgangsmåte er bruken av kunstige
isoppsamlingsanordninger (isbruer, lenser,
enkle og relativt lave <<atholdsdammer»)
på passende steder. Disse vil påskynde is-
leggingen betydelig og gi en gunstigere for-
deling av ismassene i elveleiet. Dette fører
til at de termiske forhold i elva hurtig
stabiliseres, og en likevekt i isforholdene
kommer i stand.

b.  Isbelegg på varegrincler, avløpsiuker,
inntakskanaler  osv, forekommer kort før
isleggingen på magasinet. Det er hoved-
sakelig kald vind som forårsaker slike
ulemper. Underkjølt overflatevann drives
mot anlegget, hvor det dannes bunnis.
Slike tilfelle er observert ved kraftanleg-
gene Arendals Fossekompani, Nidelv kraft-
stasjoner, Trondheim, og ved flere avløps-
luker fra reguleringsmagasiner i høyfjellet.

For å motvirke slike isbelegg kan
nevnes:

Riktig prosjekterte inntak: Et stort,
dypt basseng ovenfor og stort tverrsnitt
foran varegrindene, slik at strømhastig-
heten mellom riststavene blir jevn og
sjelden overstiger 0.4 m/sek.
Helt overbygd, oppvarmet inntak, men
ved større anlegg blir jo dette svært
kostbart.
Spesialbygd varegrind med størst mulig
avstand mellom spilene, som bør være
laget av passende materiale og med
strømlinjeformet tverrsnitt. Erfaringer
viser at forskjellige spesialmalinger på
riststavene og lukene også har betyd-
ning. Det framgår at kautsjuk-voks-
malinger er de beste, mens derimot
malinger som inneholder metalloksyder
på det bestemteste frarådes. Det kan
bemerkes at f. eks, det engelske firmaet
Bitulac Ltd., Newcastle on Tyne, har
eksperimentert seg fram til en slik
frosthindrende maling.

Etter en tids eksperimentering i Russ-
land er en kommet fram til en mer uni-
versal framgangsmåte, nemlig å bruke
polymere kisel-organiske forbindelser i fly-
tende eller gassform. På denne måten kan
en få et fast vannavstøtende skikt på an-
legget, som ikke er utsatt for isbelegg.

c. Drivisansamlinger foran varegrinder
og tilstopping av inntaket forekommer
særlig første del av vinteren før isforhol-
dene stabiliserer seg. Slike ulemper skjer
særlig ved kraftstasjoner som har korte
og grunne inntaksmagasiner, som f. eks.
Fiskumfoss kraftverk i Namsen.

Omfattende, kvantitative ismengdeunder-
søkelser ble foretatt siste vinter i øvre del
av Glomma og nedre del av Nea på hen-
holdsvis 50 og 25 km lange strekninger.
Den samlede ismengde i Glomma på den
nevnte strekning etter målinger 13.-15.
desember 1954 antas å være 1.65 mill. m3,
dvs. ca. 33 000 m3 pr. km. Etter målinger
15.-18. febr. 1955 var det ca. 2.85 mill. m3
eller ca. 57 000 m3 pr. km, dvs, en øking

Til høyre en isblokk fra isdekke dannet
under naturlige forhold. Til venstre en

blokk fra snøfritt felt like ved.

av 58 prosent. Det ble konstatert 2 sarr-
ansamlinger under isdekket.

I Nea var den samlede ismengde etter
målinger i februar 1955 ca. 3.16 mill. m3
eller ca. 126 400 m3 pr. km, dvs, mer enn
det dobbelte av ismengden i Glomma på
samme tid. Mesteparten av denne var
sarr og bunnis.

En isleggingsprosess under oppbygginger
av isdammer kan avbrytes ved et plutselig
dambrudd på grunn av forandringer i vær-
forhold, varmeutviklinger eller av annen
grunn. I slike tilfelle inntrer en  isgang
(kaldflo- eller flomisgang) som går som en
flombølge nedover vassdraget. Dette med-
fører forekomst av store drivisansamlinger
mot hindringer. Ovenfor blir strømfaret
åpent og igjen utsatt for stor isproduksjon.

Av muligheter, hvormed ulemper kan
bekjempes i dette tilfelle, kan igjen nevnes
bruken av kunstige issperringer i stille
elvepartier ovenfor.*)

UTVIKLING AV FAST ISDEKKE

Utvikling av fast isdekke og den fort-
satte tilvekst i tykkelse er ikke bare av-

*) Nærmere over undervannsisproblemer
og kunstige issperringer i elveløp, se Tek-
nisk Ukeblad nr. 44 og 45, Oslo 1951. 


hengig av de ytre meteoroiogiske heting-
elser, men også av hydrologiske forhold,
isdannelsens forløp og den produserte
isens fysikalske egenskaper.

I stillestående eller langsomtflytende
vann, hvor vannmassene er tilstrekkelig
avkjølt og islegging foregår hurtig, pleier
isen å bli meget tett, hard og seig. Det
er mulig å gå over vann på slik natt-
gammel is. Foregår islegging tidlig, mens
vannmassene ennå ikke er tilstrekkelig av-
kjølt, eller strekker isdannelsen seg over
et lengre tidsrom på grunn av mildvær
eller vind, blir isen løsere og mindre seig.

Når det sammenhengende isdekket først
er dannet, tilsvarer den videre øking i is-
tykkelse på undersiden den avgitte varme-
strøm.

For beregning av istilvekst under natur-
lige forhold, er oppstilt flere empiriske
formler, som tar hensyn til værforholdene
(lufttemperatur, skydekke, vind m. v.).
Dessverre er det vanskelig å utnytte disse
formler i praksis, da våre observasjoner er
for lite omfattende. Det inntreffer dog
sjelden at isdannelsen får foregå uforstyr-
ret. Ved snøfall og tøvær dannes lett snø-
blandet vann (sørpe) på isen. Tilfrysingen
av sørpen går siden relativt fort på grunn
av at det er så lite varme som trenger å
bortføres. Jo større snøinnblanding, jo for-
tere går det. Slik  sørpeis  inneholder mye
luft, og har av den grunn mindre varme-
ledningsevne enn den nydannede stålisen.
Den fortsatte stålisdannelsen foregår der-
for langsommere. Den eneste praktiske
mulighet for å bestemme snøens innvirk-
ning på istilveksten er å holde en bestemt
flate av isen snøfri hele vinteren igjennom.
Sammenliknende målinger foretas da i fel-
tet og i naturlige forhold i nærheten.

Eksempelvis er måleresultatene av slike
undersøkelser vist på fig. 3 og 4.

På elvestrekninger samles som regel først
mer eller mindre store drivismasser, og et
sammenhengende isdekke dannes etterat
drivismassene er stanset.

Drivisdekket har som regel ujevn tyk-
kelse. Dette skyldes at under islegging blir
avløpsforholdene også forandret: Friksjo-
nen mot drivisdekket øker betydelig og
strømhastigheten avtar, dvs, under ufor-
andret vassføring vil en elv islegges på
høyere vannstand enn hva en isfri elv
har ved samme vassføring.

På islagte steder blir vannet ikke mer
utsatt for direkte påvirkning av den kalde
luft, og snart opphører isproduksjonen.
Men varmetilførselen fra bunnen, ved lys-
stråling og på grunn av fallet, kan gi
vannet en liten temperaturøking og dermed
en økt tærende evne. Følgen blir at etter
en tids forløp <<skjærer elvevannet seg ned
i drivismassen» og finner vei under isen.
Det blir dannet et tomrom eller en lang-
strakt råk, som i flatemål representerer
den kjøleflate, som er nødvendig for å
oppveie varmeutviklingen.

TRAFIKKMULIGHETER PÅ ISEN

Det f oregår stor trafikk på islagte vann
rundt i landet. Tungtrafikken med stadige
på- og avlastinger utsetter isen for mye
større påkjenning enn en tidligere regnet
med, og år om annet inntref fer ulykker,
som skyldes at isen ikke holder.

Det er mange forskjellige faktorer som
har betydning for bedømmelse av isens
bæreevne, f. eks. temperatur, isens kvali-
tet, vannstandsva,iaQioner, belastingens art
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o. a. Dette gjør det klart at det ikke er
mulig entydig å fastsette isens bæreevne
på samme måte som ved vanlige bygnings-
materialer (betong, tre o. 1.) . Tungtrans-
port over is vil derfor alltid være forbun-
det med et visst risikomoment, da en
hverken matematisk eller empirisk kan
finne fram til et fast beregningsgrunnlag,
som er gyldig i alle tilfelle.

Noen direkte undersøkelser av trafikk-
sikker is er ennå ikke foretatt, men de
vanlige observasjonssteder er ofte søkt
henlag til trafikerte isveier forat en med
tiden kan få et materiale til bedømmelse
av sikkerheten.

Erfaringen viser at følgende tykkelser
av ren stålis er nødvendig ved trafikering
av forskjellig slag:

7etich/emmet

For:
Skiløpere 	 min. 3 cm midl. 6 cm
Gående 	 » 4 » » 8 »
Kjørende med hest » 8 » » 15 »
Lett beltebil (weasel) » 12 » » 20 »
Lastebil eller traktor » 25 » » 30 »

Tallene søker selvfølgelig bare å gi et
begrep om størrelsesordnene. Av hensyn
til initialspenninger og sprekker som all-
tid forekommer i isen, og de mange ube-
regnelige elementer som spiller inn for
isens bæreevne, bør en regne med mye
større sikkerhet også i ellers ideelle tilfelle.
Faste isveier bør forsterkes så godt som
værforholdene tillater det. Det er meget
viktig at snøen blir feid bort fra vinter-
veien så snart som mulig. Videre lønner
det seg å sprøyte vann på en bred stripe 


på isen, så vannet fryser ovenfra og for,
sterker isveien. Til dette formål har flere
svenske firmaer konstruert et kombinert
isbor og pumpe hvorved vann kan sprøy-
tes opp på isen under passende forhold.

AVSLUTNING

Isforholdene er betinget av mangfol-
dige klimatologiske, morfologiske og hy-
drologiske faktorer. Dvs, at vassdragets
karakter er så avgjørende for isforhol-
dene, at det som karakteriserer ett vass-
drag, ikke alltid er tilfelle i et annet. Der-
for, for å kunne diskutere et isproblem,
må en ha gode, homogene, mangeårige
observasjoner, særlig for å bestemme re-
guleringens innvirkning på isforholdene i
et vassdrag.

7åls614
AV BOKHOLDER FINN STORAKER

Vassdragsvesenets ingeniørforening tok i februar
1951 opp spørsmålet om anskaffelse av feriesteder for
etatens tjenestemenn.

Under konferanse med de ansvarlige myndigheter
kom man fram til at de to brakkene, Uvdalsbrakka
og Bryggebrakka ved Pålsbudammen, kunne stilles til
disposisjon.

Ingeniørforeningen foreslo så å få dannet et arbeids-
utvalg og sammenkalte til et møte 13. april 1951 av
representanter for tjenestemannsorganisasjonene hvor
forslaget ble lagt fram og godkjent. Tjenestemanns-
organisasjonene valte så hver sin representant til ar-
beidsutvalget som fikk følgende sammensetning:

Fra ingeniørforeningen: 0. Hersted og M. Aal. Disse
er fra 1. mars 1954 avløst av ingeniørene Goyer og
Rekdal.

Fra sekretærforeningen: F. Storaker.
Fra assistentforeningen: Fru Goyer.
Etterat arbeidsutvalget var foreslått fikk ingeniør

Terjesen (daværende formann i ingeniørforeningen) i
oppdrag å legge saken fram for administrasjonsavde-
lingen, slik at arbeidsutvalget kunne få sitt mandat
fastlagt. En slik henvendelse ble gjort i brev av 28.
april 1951. Hovedstyrets avgjørelse trakk imidlertid
endel i langdrag da det oppsto visse vanskeligheter når
det gjaldt spørsmålet om å få satt brakkene i slik stand
at de var egnet til feriesteder. For å komme fram til
en foreløpig ordning har Hovedstyret i brev av 28. juni
1951 avgitt en uttalelse hvor arbeidsutvalget blir be-
myndiget til å anvende «Bryggebrakka» og «Uvdals-
brakka» som feriested for etatens tjenestemenn. For
«Uvdalsbrakka»s vedkommende gjelder bemyndigel-
sen kun i den utstrekning rommene er ledige.

Da arbeidsutvaIget som senere er gått over tiI å

kalles hyttekomiteen, fikk dette mandat, besto «Bryg-
brakka» av 7 rom + bislag. Det var en typisk anleggs-
brakke med rommene plasert på hver side av en midt-
gang som gikk i husets lengderetning. I brakkas ene
ende lå en tom oppsynsmannsleilighet fra anleggstiden
bestående av to rom og kjøkken. «Uvdalsbrakka» er
et 21/2 etasjes .tømmerhus hvor en av Reguleringens
arbeidere har sin leilighet i 1. etasje. To rom i 1. etasje
samt 2. etasje og kvistrommene skulle således ifølge
Hovedstyrets uttalelse kunne benyttes til ferieopphold
i den utstrekning de var ledige. På disse premisser var
det vanskelig for hyttekomiteen å anbefale at rom-
mene i «Uvdalsbrakka» ble pusset opp og utstyrt med
kjøkkentøy, sengklær og møbler, slik at rommene
kunne 'benyttes i ferieøyemed. Hyttekomiteen skulle
nemlig ha ansvar for alt utstyr, men dette var umulig
hvis også andre skulle ha adgang til å benytte rom-
mene. Derimot kunne «Bryggebrakka» benyttes. Der
hadde man større muligheter for å skape et koselig

Mrq
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og intimt preg i hyttestil. Komiteen valte derfor i før-
ste rekke å arbeide for å få gjort denne brakka til et
tjenlig feriested for funksjonærene. Arkitekt Wenche
Terjesen fikk i oppdrag å komme med forslag og om-
kostningsoverslag til ominnredning av brakka, samt
forslag til køyer og kjøkkeninnredninger og plasering
av disse. Arkitektens forslag ble i det vesentlige vedtatt
og ombygging foretatt sommeren og høsten 1952.

Bryggebrakka ligger ca. 300 meter nedenfor dam-
men, like ved Tunhovdfjorden, ca. 750 m.o.h. Ved
hytta ligger en brygge som i anleggstiden for Pålsbu-
fjordens senkning ble benyttet for transporter til og
fra Nore (Øygardsgrend), derav navnet «Brygge-
brakka».

Etter ombyggingen har brakka fått et ganske annet
utseende. •Den består nå av 4 leiligheter, hvorav de 3
er på soverom og kjøkken og det fjerde er på 1 rom
for to personer. I tillegg til disse leiligheter hører en
felles peisestue. Hytta er rikelig utstyrt med kjøkken-
utstyr for hvert kjøkken (også 1-romsleiligheten) samt
madrasser, ulltepper og puter til 18 køyer. Alle rom er
elektrisk oppvarmet.

Feriegjestene blir avkrevd en ytterst beskjeden avgift
for oppholdet. Hittil har vi forlangt kr. 1.50 pr. døgn
pr. leilighet, unntatt i påsken da avgiften for hele opp-
holdet er kr. 10.00 pro persona.

De penger som på denne måten er samlet inn er gått
til arkitekthonorar, møbler i peisestuen samt installa-
sjonsarbeid for utslagsvask. De neste ønsker er først og
fremst robåt, dernest noen flere møbler samt radio i
peisestuen. Og med litt tålmodighet tror jeg nok det
skal komme alt sammen.

Jeg kan ikke avslutte denne beretningen om «Brygge-
brakka» uten å nevne de som vi i første rekke kan
takke for dens tilblivelse: Hovedstyret som har stilt
seg positivt til tanken om feriesteder for etatens tjene-
stemenn, driftskontoret for Statens Østlandskraftver-
ker ved overingeniør D. Smith som på en beundrings-
verdig måte har løst problemet med snekkere, malere,
murer og materiell, samt konstruktør E. Thomassen 


som med aldri sviktende interesse har ledet ominnred-
ningsarbeidene samt konstruert den koselige og gode
peisen, og sist men ikke minst damformann H. P.
Lian som har tilsynet med hytta og som med sin karak-
teristiske lune elskverdighet gir ukjente feriegjester råd
og veiledning under oppholdet.

På vegne av hyttekomiteen vil jeg ønske alle tjene-
stemenn ved Hovedstyret velkommen til Pålsbu. Ta en
tur alle dere som er glad i den frie natur. Her er ski-
terreng for store og små. Her er skog og fjell og vann.
Her er klukkende bekker med verdens deiligste frokost-
ørret. Her kan man velge mellom de herligste turer i
skog og fjell. Eller kanskje De foretrekker en stille
rotur i skumringen, mens sluken henger etter og blin-
ker fristende for den fete ørreten? Eller som Werge-
land ville ha sagt dersom han var denne artikkels
forfatter:

Kom til den fagre Numedal
til Turrhaugs svimlende portal,
kom når som helst og hytta skal
deg i sin favn hussvale.

På vegne av hyttekomiteen.
F. Storaker.

NI Ifi g 1\1[
Underutvalget f or Statens østlandskraftverker  holdt møte på

Flesaker transformatorstasjon den 25. mai 1955.
Vi gjengir fra protokollen:
Sak  2. Referert brev fra Hakavik kraftverks funksjonærforening

vedrørende modernisering av kjøkkener, samt anskaffelse av elek-
triske komfyrer i boligene på Hakavik.

Følgende ble enstemmig vedtatt: Saken oversendes til Hoved-
utvalget.

Underutvalget mener at oppussing og modernisering bør så
vidt mulig gjennomføres på en sådan måte at boligforholdene
bringes i overensstemmelse med tidens standard. Elektriske
komfyrer bør høre med til leilighetene.

Sak 3. Referert brev fra Hakavik kraftverks funksjonærforening
vedrørende belysningen i kraftstasjonen.

Aal opplyste at saken allerede er tatt opp ved Hovedkontoret
og vil bli fremmet så snart som mulig.

Sak 4. Eventuelt.
Gulbrandsen tok opp spørsmålet om større strømtildeling til

de av betjeningen i Flesaker og Slagen som har private hus, og
etterlyste en redegjørelse for den ordning som er innført ved
Hakavik kraftverk.

Aal fikk i oppdrag å legge fram en redegjørelse på neste møte.
Spørsmålet om opprettelse av et innkjøps- og interessekontor

for Vassdragsvesenets funksjonærer ble diskutert. Det viste seg
å være stor interesse for saken, og følgende forslag fra Bjerkebo
ble enstemmig vedtatt:

Formann og sekretær pålegges å skaffe til veie det nødvendige
underlag til en behandling på neste møte.

Bjerkebo tok opp spørsmålet om fellesforsikring for drifts-
personale, idet han framholdt at Rikstrygdeverket ved invaliditet
ikke yter tilstrekkelig erstatning. Det var enighet om at også
dette spørsmål burde utredes nærmere, og formann og sekretær
ble pålagt å legge fram en utredning på neste møte.

Hovedutvalget for driften av Statens kraftverker  holdt møte
på kraftverksjefens kontor den 8. juni 1955.

Vi gjengir av protokollen:
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Sa7c 2. Ilebiftsliegeoråningen.

Hjort ga en utførlig redegjørelse for ar-
beidet med denne sak. Han opplyste at
det var samarbeidet med Bedriftslegefor-
eningen og at en i 1953 var kommet så
langt at det forelå en plan for bedrifts-
legeordning ved statskraftverkene. Denne
plan som ble anbefalt av Hovedstyret, gikk
ut på folgende bedriftslegedistrikter for
det meste betjent av praktiserende lege på
vedkommende sted:

1. Oslo-kontoret og Smestad. 2. Nore
I eg  II, 3. Mir, 4. Hakavik og Flesaker
:og 5. elomfjord.

Departementet gjorde imidlertid innsig-
else; vesentlig på grunn  av  en innstilling
om bedriftslegeordning som var ventet.
Salen måtte på grunnlag av innstillingen
behandles på nytt i administrasjonen og
Hovedstyret. Innstillingen forutsatte 4 al-
ternativer for statsetatene, hvorav et gikk
art på etatsvise ordninger for minst 800—
1000 personer. Hjort opplyste at kraft-
verksavdelingens personell var stasjonert
på 20 steder med fra 1-80 personer på
hvert sted. Hertil kom ca. 100 personer
ved fjernledningene spredt i landdistrik-
tene på Østlandet, Møre, Trøndelag og
Nordland. Etatsvis ordning kunne derfor
ikke komme på tale, men de øvrige al-
ternativer måtte kunne tilpasses slik at
det omfattet det vesentlige av personalet.
I Hovedstyrets siste innstilling — som er
sendt  departementet — har en foreslått
ordninger som dekker Nore I og II, Mår,
Hakavik, Aura, Røssåga og Glomfjord
kraftverker, Smestad og Flesaker transfor-
matorstasjoner samt Oslo-kontoret. For det
øvrige personell antas at omkostningene
med en bedriftslegeordning vil bli så store
at de ikke vil stå i noe rimelig forhold til
de påregnelige fordeler. Dette er situa-
sjonen for bedriftslegeordningen på det
nåværende tidspunkt.

Hugo opplyste ar bedriftslegeordningen
allerede var satt i virksomhet ved Glom-
fjord. Dette var begrunnet i spesielle lokale
forhold.

Sak  3. Radio  på  stasjonene.

Hovedutvalget fant at saken foreløpig
måtte utstå.

Sak 4. Forslagsordningen.

Smith redegjorde for det arbeid det i
forrige møte valte utvalg hadde gjort. De
trengte imidlertid noe mer tid, og saken
ble derfor utsatt.

Sak  5. Utveksting av reparatører.

Tanken om en planmessig utveksling av
personell mellom de forskjellige stasjoner
i opplæringsøyemed ble drøftet inngående.
Forskjellige alternativer — også studiereiser

ble nevnt. Som en foreløpig konklu-
sjon kom en fram til at de beste resultater
sannsynligvis kunne oppnåes ved at det ved
større arbeider — revisjoner, reparasjoner,
igangsettelse og muligens også ved vanlig
drift — ble sendt mannskap fra andre sta-
sjoner. Herunder kunne det foregå  en
gjensidig utveksling av ideer og arbeids-
metoder.

Hovedutvalgets medlemmer enedes om
hver  for seg  å tenke over denne sak, som
forutsattes tatt opp igjen i et senere møte.

Sak 6. Økt  strømkvote til personalet

ved Flesaker.
Saken er reist gjennom underutvalget.
Smith meddelte at saken gjaldt det per-

sonale ved Flesaker som hadde direkte
strømabonnement fra Øvre Eiker komm.

vtitc(iiiv

Arbeidsforrnann Ole P. Rindal har nå
takket av etter et virksomt liv ved For-
bygningsavdelingen.

Han er født 8. juni 1888 i Nordmørs-
bygda Rindal, men flyttet i ung alder til
Meldal.

Rindal har vesentlig drevet med an-
leggsarbeid og siden 1918 har han vært
knyttet til Forbygningsavdelingen ved an-
legg i Orkladalføret, de siste 20 år som
arbeidsformann.

Rindals helse og pågangsmot har vært
upåklagelig og han har i tjenesten ved
Forbygningsavdelingen ikke hatt en eneste
dags fravær på grunn av skoft eller syk-
dom. Vår honnør for en slik innsats.

Ole P. Rindal trekker seg nå tilbake

Elektrisitetsverk. Han anså at administra-
sjonen ikke hadde mulighet for å imøte-
komme personalets anmodning som følge
av strømsituasjonen og de gjeldende rasjo-
neringsbestemmelser for Østlands-området.

Hovedutvalget hadde intet å bemerke.

Sak 7.  Underutvalg  for Aura  ogRassciga.
Det ble opplyst at Aura etter planen

skulle være ferdig i juli 1956 og første
utbygging i Røssåga i begynnelsen av sam-
me år. Begge stasjonsingeniørene mente at
en måtte vente med å opprette under-
utvalg til stasjonene var ferdig med det
pågående og besluttende anleggsarbeid og
det faste personale var ansatt. Stasjons-
ingeniøren var også inntil da sterkt be-
lastet med arbeid.

Hovedutvalget fant at en måtte slutte
seg til stasjonsingeniørenes standpunkt og
forutsatte at de lokale spørsmål som meldte
seg i mellomtiden måtte kunne behandles
tilfredsstillende mellom de stedlige drifts-
ledelser og tillitsmannsutvalg.

Saken tas opp igjen i siste halvdel av
1956.

Sak 8.  Fast sekretcer for driftsutvalgene.
Det ville nå bli fremmet forslag fra

Hovedstyret om at det opprettes en slik
stilling.

Dette ble tatt til etterretning.

I dagene 18. til 20. oktober 1955 ble det
holdt en organisasjonskonferanse for drifts-
personalet ved Statens kraftverker på
Sunndalsøra. Det ble bl. a. holdt foredrag
om helsespørsmål for skiftfolk, og utdan-
nelsesspørsmål for driftspersonalet. 


til sitt småbruk, hvor han vil få bruk for
sine krefter og sin arbeidslyst. Vi ønsker
han må få mange lykkelige år der i hei-
men sin. Kv-.

SJÅFØR GUNNAR N. ØDEGÅRDEN
Sjåfør Gunnar N. Ødegården har etter

ca. 28 års virke i Vassdragsvesenet slut-
tet, og skal leve livet videre som pen-
sjonist.

Gunnar er ekte numedøl, født og opp-
vokst i Rollag. Han begynte tidlig å stelle
med biler, og var i sin ungdom post-
kjører på ruten Kongsberg—Nore. Gun-
nar var også en av de første som kjørte
brøytebiler på Numedalsveiene.

Da Vassdragsvesenet i 1925 begynte ar-
beidet på fjernledningen Nore—Flesaker,
kom Gunnar med her, og har siden mecl
små avbrytelser vært beskjeftiget ved Vass-
dragsvesenets forskjellige anlegg. Gunnar
er ikke bare sjåfør, han var også en flink
linjearbeider, som har tilbrakt mange timer
av sitt liv i båtsmannsstolen. Fullblods
anleggsarbeider ble Gunnar aldri. Kom du
sammen med ham i et godt lag, varte det
ikke lenge før han begynte å snakke om
sine eiendommer i Rollag. Arbeidskame-
rater og foresatte vil takke Gunnar for
samarbeidet gjennom alle disse år og ønske
ham alt godt i årene som kommer.

H. H.

Ola Dybedokk er født i Ulvik, Hardan-
ger, den 28. mars 1889.

Han kom tidlig ut i arbeidslivet, og i
anleggsdriften var han først noen sesonger
ved Bergensbanens høgfjellsstrekning. Se-
nere var han endel år i Odda, da indu-
strien ble utbygd der.

Da AIS Osa Fossekompani gikk i gang
med sine utbygninger, flyttet Dybedokk
til Osa. Han var beskjeftiget ved dette
anlegg helt fra de forberedende arbeider
tok til og til anlegget ble nedlagt.

Ved dette anlegg var han med og sprengte
ut utløpstunnelen, senere ved utspreng-
ingen av rørgatetunnelen.

I rørgatetunnelen foregikk boringen med
maskiner, men det var tørrboring, så det
ble mye steinstøy, så under dette arbeid
fikk han silikose. Senere har han også ved
et uhell mistet det ene øyet.

Av helbredshensyn måtte Dybedokk
slutte anleggsarbeidet i vår og søke om
pensjon.

Ole Dybedokk var en dyktig arbeider,
utrustet med godt humør, og var derfor
avholdt av sine arbeidskamerater og over-
ordnede.

I Osa har Dybedokk ryddet og bygd seg
et lite småbruk, som han nå vil fordrive
tiden med.

Martin Kleven.

ARBEIDSFORM.

OLE P.
RINDAL

OLA
DYBED OKK



TILGANG OG AVGANG

FULLMEKTIG
TORDIS INGEBRIGTSEN

Kontorfullmektig ved Elektrisitetstilsynet
6. distrikt, fru Tordis Ingebrigtsen, ble med-
delt avskjed ved nådd aldersgrense den
12. november 1955. Hun hadde da vært
kontordame her helt fra 6. distrikt ble
etablert i 1924. På samme måte som ved
de øvrige 5 tilsynsdistrikter var fru Inge-
brigtsen til å begynne med bare midlertidig
ansatt. Først 1. september 1941 ble hun
fast tilsatt som kontorassistent IL 1. juli
1948 rykket hun opp til assistent I og fra
1. januar 1954 har hun vært lønnet som
kontorfullmektig.

Fru Ingebrigtsen er en dyktig kontor-
dame, som har gått helt opp i arbeidet ved
Elektrisitetstilsynet. For etaten har det vært
et hell at hun kom hit. Ingeniørene har
kommet og gått. Det er fru Ingebrigtsen
som har representert kontinuiteten ved
kontoret. Under krigen ble Elektrisitetstil-
synet kastet ut fra kontorlokalene sine.
Fru Ingebrigtsen ordnet opp. Elektrisitets-
tilsynet rykket inn i hennes private leilig-
het og holdt til der i over 3 år.

Fru Ingebrigtsen har alltid vært ved god
helbred, og det har praktisk talt ikke fore-
kommet sykefravær i de 32 årene hun har
vært ansatt her. Ved hennes avskjed viste
det seg håpløst å få tak i en ny kontor-
dame, som fullt ut kan erstatte henne.
Hun fortsetter derfor inntil videre som
kontordame i midlertidig stilling. Det er
for øvrig ikke lett å se hvorfor alders-
grensen for kvinnelige funksjonærer under
de nåværende vanskelige forhold fremdeles
er satt så lavt som 65 år.

I. Follin,z

AVDELINGSINGENIØR
HALFDAN RIIS

Avdelingsingeniør Halfdan Riis er med-
delt avskjed ved oppnådd aldersgrense
den 15. februar 1956.

Avdelingsingeniør Ris er født 15. februar
1888 og fullførte sin utdannelse med eks-
amen TTL i 1910 og eksamen fra den
tekniske høyskole i Darmstadt i 1912. Fram
til 1919 var han ansatt om drifts- og an-
leggsingeniør ved A/S Glommens Træ-
sliberi, og var så et års tid driftsbestyrer
ved Alesund elektrisitetsverk. Fra 1920 til
1922 var Riis sjefsingeniør ved Elektrisitets-
aktieselskapet Watt i Oslo, og herfra kom
han som midlertidig avdelingsingeniør A.
over i Vassdragsvesenets elektrisitetsdirek-
torat. Fra 1930 har Riis vært fast ansatt
avdelingsingeniør ved hovedstyret, og har
hele tiden arbeidet ved Elektrisitetsavde-
lingen.

Vi takker for samarbeidet.

W.

TILSETTINGER
I henhold til hovedstyrevedtak er føl-

gende tjenestemenn tilsatt i nye stillinger:
Kolbjørn Berg som overingeniør II ved

Hovedstyret.
Kaare Amlie som overingeniør II ved

Hovedstyret (E).
Gudal,

0. Fossheim og
Nicolaisen  som  avd.ingeniører I ved

Hovedstyret (V).

A. Aulien som avd.ing. I ved HoVed-
styret (K).

0. H. Indrebø som avd.ing. I ved Res-
såga kraftverk.

E. Kummeneie,
K. Landsend,
R. Goyer,
L. Rekdal,
K. Skavlem og
0. Åberg som avd.ingeniører I ved

Hovedstyret (13).

H. Hindrum som avd.ing. I ved Hoved-
styret (E).

T. Høgestøl som avd.ing. I ved Aura
kraftanlegg.

K. Nygaard som avd.ing. II ved Aura
kraftanlegg.

A. Johansen som avd.ing. II ved Hoved-
styret (T).

0. Stokkebø som avd.ing. II ved Hoved-
styret (B).

A. 0. Ueland og
Tangen som avd.ingeniører II ved

Hovedstyret (K).
Drøyvold som konstruktør III ved Ho-

vedstyret (B).
Dagny Moe som kontorass. I ved Ho-

vedstyret (E).
Karen Godal som kontorass. I ved Ho-

vedstyret (F).
Turid Magne som kontorass. I ved Ho-

vedstyret (A).
Ingrid Myhre som kontorass. I ved Ho-

vedstyret (T).
Hilde Weedon som kontorass. I ved

Elektrisitetstilsynet, 2. distrikt.
Ivar E. Skottvoll som lønningsbokholder

og
Peder J. Evensgaard som kasserer ved

Innset kraf tanlegg.
Bertin Roghell som maskinmesterassistent

ved Røssåga kraftverk.

I henhold til hovedstyrevedtak er føl-
gende nye tjenestemenn tilsatt:

Sverre Oftedal som adv.ing. I ved Ho-
vedstyet (13).

Daniel Tvedt som avd.ing. I ved Ho-
vedstyret (E).

Ivar Hagen som statshydrolog i I.kl. 13
ved Hovedstyret (H).

K. Woll og
Flatjord som statshydrologer i 1.kl. 10

ved Hovedstyret (H).
Vittersø som ing. I ved Hovedsty-

ret (K).
0. G. Falnes som ing. I ved Hoved-

styret (E).

R. Ranes som ing. I ved Hovedstyret (B).
Ole Aasen som konstruktør III ved Ho-

vedstyret (B).
E. Vatne som tekniker I ved Hovedsty-

ret (H).
T. Høytomt som tekniker I ved Hoved-

styret (E).
Malene Wistveen som kontorass. ved

Hovedstyret (E).
Brit Jacobsen som kontorass. ved Ho.

vedstyret (T).
Erna Behrens som kontorass. ved Elek-

trisitetstilsynet, 2. distrikt.
Bjarne Lindstrøm og
Egil Balgård som oppsynsmenn Il ved

Aura kraftanlegg.
Finn Michaelsen som bokholder ved  Inn-

set kraftanlegg.
Harald Øvrevik som maskinist ved Sme-

stad transformatorstasjon.
Thore Simonsen,
Ragnar Brevik,
Albert Redahl,
Kalle Steen og
Asbjørn Nicolaisen som maskinister ved

Glomfjord kraftverk.
Helge Holstad som lagerformann ved

Innset kraftanlegg.
Odd Johs. Næss,
Odd Movinkel og
Rune Karlson som maskinister ved Røs-

såga kraftverk.
Karl Monsen som damformann ved Røs-

såga kraftverk.
A. Gimre som maskinist ved Hakavik

kraftverk.

Følgende tjenestemenn er meddelt av-

skjed etter egen oppsigelse:

Avd.ing. Knut Indrebø,

Avd.ing. Øystein Myrset,

Oppsynsmann Ole H. Groven,

Avd.ing. E. Davidsen,

Avd.ing. G. Vatten,

Tekniker S. Gammelsæter,

Konstruktør I. Flobak,

Kontorass. Brit Valle,

Kontorass. Reidun Bjørke,

Kontorass. Randi Halvorsen,

Kontorass. Aase Kirkebøen,

Kontorass. Liv Høgestøl,

Kontorass. Eileen Raael Braathen,

Kontorass. Rigmor Reichborn-Kjennerud,

Sekretær Knut Vardenær,

Bedriftslege Olav Jansen,

Konstruktør T. Greibrok,

Konstruktør R. Gylander,

Oppsynsmann J. B. Torske.

TAKK

Vi takker for en hyggelig og oppmunt-
rende hilsen fra pensjonert avdelingsinge-
niør i Vassdragsvenets kontrollavdeling,
H. Gram.

ARBE1DERNES AKTIETRYKKERI OGLO


